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RESUMO 
 

 
 
Esta tese tem como principal objetivo estudar o pensamento personalista de 

Emmanuel Mounier conforme apresentado nas Oeuvres editadas por Paulette 

Mounier em quatro volumes, publicadas pelas Editions du Seuil, de 1961-1963. 

O personalismo constitui-se como um movimento de ampla renovação filosófica 

que tem como centro a pessoa. Desta sorte, o estudo do ser pessoa tem suas 

implicações na educação. Dentro de sua premissa antropológica cristã, a 

filosofia mounierista percebe o ser humano dotado de uma imago, imagem, e, 

mediante sua transcendência, de imago Dei, imagem de Deus. O estudo das 

obras de Mounier, e pensadores no contexto do personalismo e da filosofia da 

educação nos deu a percepção da centralidade do papel da pessoa enquanto 

referência na contemporaneidade. Afirmamos que o personalismo foi vivido 

como uma filosofia que tem a pessoa como centro, portanto, um humanismo 

integral, contudo, a idéia e conceito de pessoa partem do cristianismo 

professado por Mounier, dessa forma, um humanismo cristão. Afirmamos que o 

personalismo é uma filosofia. A problemática se instaura pelo fato de Mounier o 

ter assinalado mais como uma atitude do que como doutrina. Contudo, o 

personalismo é uma filosofia, pois, não lhe faltam o rigor e a sistematização. 

Porém, uma filosofia postulada fora dos muros acadêmicos, uma filosofia vivida 

e agida, uma proposta filosófica pluriforme, com o centro de convergência para 

a pessoa humana.  Elucidamos que o pensamento personalista não é 

subjacente à construção do pensamento filosófico brasileiro, ao contrário, foi 

proibido devido à confusão feita pelo regime militar taxando-o de “marxista”, 



 

 

“comunista” e, portanto, pernicioso à nação. Através dos movimentos sociais-

comunitários como as CEBs, JEC, JUC, AP, dos quais participaram 

pensadores da ordem de Alceu Amoroso Lima e Henrique Lima Vaz, a 

consciência de ser pessoal num contexto repressivo e educacional foi de 

crucial importância para o desenvolvimento sócio-histórico-educacional no 

Brasil. Discutimos a concepção do termo “educação” mostrando ser esta uma 

atitude transformadora e valorativa da pessoa, que visa todas as áreas da 

existência humana e, ainda, visa a transformação do ser da pessoa humana. 

Distinguimos a prática educativa da prática escolar institucionalizada, sendo 

que a primeira percebe a educabilidade humana e a segunda procura manter 

ordem ideologicamente estabelecida. Concluímos que a crise percebida no 

meio educacional foi deflagrada pela ausência da pessoa como ser da 

educação. Ausência de uma antropologia mais definida, integral e própria sobre 

a pessoa humana, confere à educação um caráter variável a respeito do que 

entende por ser humano e humanização. Através do pensamento de Mounier 

podemos retomar o conceito de pessoa enquanto tal resgatando-a em seu 

aspecto comunitário-social e ao mesmo tempo como centro de toda proposta 

educacional. 

 

Termos-chaves: Mounier, personalismo, pessoa, imago, imago Dei. 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

This thesis has as main purpose to study Emmanuel Mounier´s personalist 

thought as shown in his Oeuvres edited by Paulette Mounier in four volumes, 

published by Editions du Seuil from 1961 to 1963. The personalism is a 

movement with a wide philosophic renews and has the person as its core. In 

this manner, the study of being a person has its implications on Education. 

According with its Christian anthropological premise the Mounier´s philosophy 

sees the human being gifted with a imago, image, and throughout his 

transcendence with imago Dei, God´s image.  The study of Mounier´s works 

and thinkers in the personalist context and philosophy of Education gave us 

perception of centrality of the person role as reference on contemporaneity. We 

affirm that personalism was lived as a philosophy which has the person as its 

core and therefore it is an Integral humanism, nevertheless the person´s 

concept and idea come from Mounier´s professed christianism, in this manner a 

Christian humanism. We assured that the personalism is a philosophy. The 

problem comes because Mounier marked his thought as an attitude more than 

a doctrine. However, personalism is a philosophy because it does not miss to it 

accuracy na systematization. Notwithstanding, it is a philosophy outdoor, out of  

academic walls, a lived and acted philosophy, a pluriform philosophic proposal, 

having the human person as its convergence center. We elucidated that the 

personalist thought is not underneath to the philosophical Brazilian thought 

building, on the contrary it was forbidden due the confusion made by the military 

system which understood its Marxist or communist and therefore prejudicial to 



 

 

the nation. Throughout social and communitarians movements as CEBs, JEC, 

JUC, AP, where had participated thinkers like Alceu Amoroso Lima and 

Henrique Lima Vaz the conscience of being personal in a repressive context 

and educational was of crucial importance for social-historical-educational 

development in Brazil. We discussed the meaning of the word “education” 

showing to be this changing and valorative attitude concerning the person that 

aims the transformation of the being of human person. We distinguished 

educational practice of institutional school practice, being the first understands 

the human educability and the second seeks to maintain the order ideologically 

established. We got the conclusion that the perceived crisis in the educational 

behavior was triggered by the person absence as being of education. The 

absence of a more defined anthropology, integral and proper about human 

person gives variable character to the education according to its thought about 

human being and humanization. Through Mounier´s thought we can retake the 

person´s concept as itself rescuing him in his communitarian-social aspect and 

at the same time as the center of all educational proposals.    

   

Key terms: Mounier, personalism, person, imago, imago Dei.  



 

 

LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS 
 

 
 
 
AP - Ação Popular 

CEBs – Comunidades Eclesiais de Base 

Cf – Conforme, confira 

ICR – Igreja Católica Romana 

i.e – ipsem est, isto é 

JUC – Juventude Universitária Católica 

JEC – Juventude Estudantil Católica 

JOC – Juventude Operária Católica 

 
 

  



 

 

SUMÁRIO 

 

INTRODUÇÃO ................................................................................................. 14 

CAPÍTULO I ..................................................................................................... 25 

O PERSONALISMO DE EMMANUEL MOUNIER ............................................ 25 

1.1. O Personalismo - Origens ......................................................................... 25 

1.2. Emmanuel Mounier – Vida e Pessoa ........................................................ 29 

1.3.  O que é o Personalismo Mounierista ....................................................... 38 

1.4. O Ser Humano Personalista: conceito de pessoa- historiamento ............. 47 

1.5. Pessoa na Concepção Personalista Mounierista ...................................... 59 

1.6. Personalismo e Individualismo .................................................................. 66 

CAPÍTULO II .................................................................................................... 76 

FILOSOFIA E ANTROPOLOGIA PERSONALISTAS ....................................... 76 

2.1. Filosofia Personalista- Polêmicas .............................................................. 76 

2.2. Universo da Pessoa- Antropologia Personalista ....................................... 82 

2.2.1. Imergência da Pessoa ............................................................................ 86 

2.2.2. Emergência da Pessoa .......................................................................... 91 

2.3. Cogito Personalista - Amo, ergo sum: imergência/emergência da pessoa....

 ........................................................................................................................ .95 

2.4. Pessoa e imago Dei ................................................................................ 110 

2.4.1. Aspectos gerais da Pessoa criada à imagem de Deus ........................ 111 

2.5. Crise da imago e da imago Dei: o moderno, o sujeito e o indivíduo-pessoa..

 ....................................................................................................................... 123 

2.6.  Personalismo como práxis transformadora ............................................ 128 

2.6.1. Personalismo como modo de vida ....................................................... 131 

CAPÍTULO III ................................................................................................. 133 

PERSONALISMO: TRAJETÓRIA NO BRASIL .............................................. 133 

3.1. Movimentos Sociais de Orientação Personalista no Brasil ..................... 136 

3.1.1. Filosofia da Educação e Antropologia Filosófica .................................. 151 

3.1.2. Filosofia Política - Social e Ética .......................................................... 157 

3.1.3. Serviço Social ....................................................................................... 159 

CAPÍTULO IV ................................................................................................. 161 

CONTRIBUIÇÕES DA ANTROPOLOGIA PERSONALISTA À EMERGÊNCIA 

DA PESSOA NA EDUCAÇÃO ....................................................................... 161 



 

 

4.1. A concepção de Educação ...................................................................... 161 

4.2. Filosofia da Educação como esclarecimento da Prática da Educação ... 168 

4.3. Pessoa como o Ser da Educação: Personalismo e Educação ................ 176 

CONCLUSÃO................................................................................................. 191 

BIBLIOGRAFIA .............................................................................................. 196 

 

 



INTRODUÇÃO 
  

 

Nosso estudo tem como base o Personalismo de Mounier. Esta escolha 

está fundamentada na própria premissa filosófica “denominada personalismo 

por uma contingência humana de sistematização e comunicação, surge 

inicialmente de uma subjetividade indignada e revoltada perante um modelo de 

civilização (...) fortemente marcada por um espírito burguês individualista de 

um lado e, do outro, por coletivismo arrasador.” (LORENZON, 1996, p.5-6) 

 O Personalismo constitui-se como um movimento amplo de renovação 

filosófica e subjaz em seus conteúdos um preceito de transformação da 

mentalidade existente em sentido abrangente dentro da sociedade e pertinente 

à pessoa - social, política, religiosa, moral, ética, educacional, familiarmente. 

Constitui, também, através de sua filosofia da existência, um afrontamento e 

questionamento ao processo de banalização da vida e da existência humana. 

 O Personalismo, através do testemunho e vida de Mounier, combateu 

fortemente a filosofia universitária francesa de seu tempo, especialmente o de 

Sorbonne, pois, esta desconhecia de modo geral os dramas e os problemas da 

pessoa humana. Por esta causa, Mounier preconizou um sistema de reflexão 

filosófica engajado com a vida, com a dinâmica cultural e com os 

acontecimentos - vida, mores e história.   

  Dentro de sua premissa antropológica cristã, a filosofia mounierista 

percebe o ser humano dotado de uma imago e, mediante sua transcendência, 

de imago Dei (Manifeste au Service du Personnalisme, Oeuvres I, p. 524). 

Propondo ao conceito sobre o sujeito o seu caráter emergente, ao mesmo 

tempo em que lida com o estatuto do espiritual no ser humano como criatura e 
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pessoa, remetendo ao equilíbrio buscado entre matéria e espírito tão exigido na 

concepção personalista - “O homem espiritual é carnal” ( Manifeste au Service 

du Personnalisme, Oeuvres I, p. 485; cf. Traité du Caractere, Oeuvres II, p.11). 

Temos, por conseguinte, uma hermenêutica metafísica e transcendente como 

parte integrante do ser humano, concebendo-o como dotado de “corpo e 

espírito”. 

 Para apresentar as categorias conceituais antropológicas personalistas, 

utilizamos das próprias expressões de Mounier procedentes de suas Oeuvres: 

1. Pessoa:    

Uma pessoa é um ser espiritual constituído como tal por meio particular de 
subsistência e de independência em seu ser, ela se mantém por adesão a uma 
hierarquia de valores livremente adotados; assimilados e vividos, por 
engajamento responsável e constante conversão; ela unifica assim toda sua 
atividade na liberdade e desenvolve por meio de atos criadores a singularidade 

de sua vocação. (Manifeste au Service du Personnalisme, Oeuvres I, 
p. 553). 

2. Imergência, Emergência, Imanência e Transcendência da Pessoa: “O 

homem espiritual se une ao sentido de homem carnal por se revestir contra o 

automatismo [...] (em) um homem dramático e completo (Traité du Caractère, 

Oeuvres II, p. 11). “A pessoa não se contenta em sobrepor a natureza de onde 

ela emerge ou de reagir as suas provocações. A pessoa retorna a ela para a 

transformar, e lhe impor progressivamente a soberania de um universo 

pessoal” (Le Personnalisme, Oeuvres III, p. 447). “É-nos preciso voltar sempre 

a este grande postulado da estática e da dinâmica humana: o homem interior 

não permanece de pé senão com apoio do homem exterior, o homem exterior 

não permanece de pé senão pela força do homem interior [...]” (Qu’est ce que 

Le Personnalisme?, Oeuvres III, p. 220). “Não há realismo completo sem um 

„princípio de exteriorização‟, verdade do materialismo; não há realismo 
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completo sem um „princípio de interiorização‟, verdade escondida no âmago 

dos espiritualismos” (Qu’est ce que Le Personnalisme?, Oeuvres III, p. 220). 

3. Imago Dei: “Para o cristão, o fundamento de seu credo de fé é de que o 

homem foi feito à imagem de Deus, a partir de sua constituição natural, e que 

ele é apelo a refletir esta imagem através de uma participação de mais em 

mais a favor da liberdade suprema dos filhos de Deus” (Qu’est ce que Le 

Personnalisme, Oeuvres I, p. 524). 

Acreditamos que o ser humano é constituído de corpo e espírito. É 

imanente, mas, também o é transcendente. Imergente e emergente sobre a 

natureza e sua condição social. Dotado de imago, aspecto dialogal com outro 

semelhante seu, e de imago Dei, uma dignidade conferida em distintividade e 

responsabilidade com o seu semelhante, numa inserção cósmica, ascensional. 

 Quando estas realidades pendem para um ou outro lado da balança, a 

saber, tem uma análise pura e simplesmente no senso de matéria (corpo) ou 

somente no trato do espiritual, instalamos o desequilíbrio gerador dos 

distúrbios da pessoa enquanto Ser, pertinentes a sua inserção na sociedade-

comunidade, produzindo o sistema alienante e desesperador do sujeito. 

 O Personalismo tem como suas instituições educacionais de base a 

família e a escola. Nelas está o encontro cósmico, para usar um termo alemão 

weltanschauung - locus onde se realiza expressões da cultura e dos valores 

vigentes. 

 Pensando no desdobramento histórico desta premissa preconiza-se a 

idéia de começarmos a análise sobre educação em Mounier através do 

conceito de pessoa como ser humano. Apesar de Dagmar Mussi interpretar a 

transcendência sob o critério de “que a pessoa não pertence a mais ninguém 
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senão a ela mesma”, propomos a observação do fato de ela doar-se ao seu 

próximo em pertença deste - este fato também é transcendente e afronta a 

“coisificação”. 

 Sem deixar de lado os outros aspectos do pensamento de Mounier, 

reportamo-nos a Antropologia Personalista. Esta pede uma conversão da 

pessoa em sentido global, isto é, pressupõe-se uma metánoia uma guinada 

nos rumos histórico-existenciais da pessoa, vendo-a mais do que mera 

atravessadora de idéias.  

 A educação a partir dos conceitos personalistas tem como premissa o 

despertar da pessoa, “tem por missão despertar pessoas capazes de viver e de 

se engajar como pessoa” (Manifeste au Service du Personnalisme, Oeuvres I, 

p. 550). Uma ascese do Ser e da pessoa levando-a de forma pari-passu ao uso 

da liberdade e o ser responsável em seu mandato social e cultural frente ao 

Outro, em uma luta contra os totalitarismos sejam do Estado, família, escola ou 

religião.  

 A revelação da pessoa não ocorre espontaneamente, exige esforço e 

ajuda para este acontecimento na pessoa. O óbvio volta a ser um tema quase 

que escondido por ser tão evidente, isto é, cada criança que se alenta, 

potencializa, protege e fortifica é investimento escatológico no adulto, significa 

um futuro transformado no “já” e, assim, gera uma esperança transformante 

para o “ainda-não”. 

 Mesmo não podendo categorizar em absoluto o que seja a pessoa, 

Mounier apresenta uma definição arguta sobre esta: 

Uma pessoa é um ser espiritual constituído como tal por meio particular de 
subsistência e de independência em seu ser, ela se mantém por adesão a uma 
hierarquia de valores livremente adotados; assimilados e vividos, por 
engajamento responsável e constante conversão; ela unifica assim toda sua 
atividade na liberdade e desenvolve por meio de atos criadores a singularidade 
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de sua vocação. (Manifeste au Service du Personnalisme, Oeuvres I, 
p. 553) 

  

Temos, por conseguinte, frente a nós o “mistério pessoal”- usamos este 

termo dentro de seu conceito grego: “daquilo que se revela, e está por vir à 

luz”. Desta maneira, tanto quanto para Mounier, nosso desafio será o de 

(re)descobrir mais integralidades da pessoa/sujeito, especialmente em sua 

imago Dei, em um sistema educacional fragmentado e despersonificante . 

 Assim, podemos dizer: Centrar-se no ser humano é tê-lo como sujeito e 

não como subject; centrar-se no ser humano é focar a educação, povoada de 

humanos para humanos; imaginar a pessoa é tê-la como imago, reflexo em 

outras pessoas; imaginar a pessoa é tê-la como imago Dei, sagrada, com 

direito a intocabilidade da vida e da pessoalidade; com dignidade 

transcendente, com consagração imanente ao próximo, através do amor.  

Uma Educação1 sem imago da pessoa e da pessoa como imago é uma 

quimera. Autofagia, um degustar conteudista, um atravessamento de idéias e 

ideologias que provocam uma “desconstrução” do ser, de tal forma que se 

morra a pessoa. 

 Há nos discursos e na práxis educacional hodierna uma ausência de 

prósopon - afrontamento - de voz ativa em prol de uma realidade mais pessoal, 

uma manifestação profética contra a sobreposição dos sentidos do existir 

enquanto ser pessoal. 

 Mounier se apartou da Sorbonne exatamente pelo ambiente adiabático 

(sem troca de vida e calor com o meio social em que estava inserida) que os 

educadores de seu tempo viviam. Sem troca de calor e vida, um ensino morto 

                                                           
1
 O termo Educação não se refere à escolarização, ou educação formal por meio de instituições de ensino, 

mas ao seu sentido lato, ato de educar.   
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sem práxis comunitária e sem a cosmovisão cristã transcendente e 

ascensional. Em 25 de maio de1928 declarou em uma carta a J. Chevalier: “Eu 

me julgo impermeável para sempre ao veneno sorboniano” (MOUNIER, 

Oeuvres IV, p. 433).  

 Em L’Affrontement Chrétien (p.48) Mounier analisa as deformações de 

uma educação de pretensões cristãs, mas que dava razões a Nietzsche ,“Deus 

está morto”, propõe então um retorno às origens da verdadeira educação da fé 

e do engajamento cristãos. Ou, podemos citar os apelos de Le Chretiens 

devant le probleme de la paix, - especialmente em sua referência à encarnação 

(sarx egéneto- fazer-se carne do Logos) - pois, “este veio para que tenhamos 

vida, e vida em abundância” (Oeuvres I , p.800; cf. Evangelho de João 10,10). 

Estes conceitos têm a ver com justiça, amor e verdade em favor do próximo, da 

pessoa. 

 O homo faber, homem da técnica e produção, deve ser convertido ao 

homo imago Dei, homem imagem de Deus. Apesar da urgência de ações e 

fabricações em prol de uma humanidade mais digna, para que isso seja 

realidade precisamos de um ser humano mais digno. Constitui-se a metánoia 

uma necessidade premente e uma atitude sine qua non para a reconquista da 

“vida da pessoa em abundância” em sua ascese educacional e social.   

  Temos uma “Crise”- [s]- do grego que significa “decisão”, 

“de+cisão”, a partir de uma análise crítica (em Platão)- “experiência e 

competência” (BROWN, 1982, p. 510)- queremos com este termo designar 

uma ebulição nas relações entre o ser pessoa e o estatuto do pedagógico, isto 

é, deixar de ser objeto de estudo e estatísticas do Estado e passar a ser agente 

de transformação frente ao caos sócio-educacional. 
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 Somente com a consciência da crise instaurada é que se poderá 

empreender uma revolução personalista contra as opressões e destituições da 

pessoa.  

  

O Personalismo, como metafísica, não apenas tem como ponto de partida, a 
existência humana, mas faz desta o seu postulado fundamental. Isto significa 
uma prioridade da existência sobre a natureza humana, entendida como um 
dado ontológico definitivo. É que existir para o homem é mais do que 
desenvolver sua essencialidade: é submeter-se à facticidade, à temporalidade, 
à contingência, ao confronto com o outro; mas é também construir-se, assim 
como ao outro e ao mundo, é personalizar-se continuamente, superando-se e 

transcendendo-se (SEVERINO, 1983, p. XIV). 
 

 Como dissemos o Personalismo versa sobre a pessoa humana, isto 

implica em uma amplitude que tange aos critérios social, educacional, 

antropológico, psicológico e ético. 

 O limite de nosso estudo será o da metafísica de Mounier e sua 

correlação com a Antropologia personalista, por convergir de maneira 

significativa ao proposto em nosso título-temático, a saber, “A Crise da Pessoa 

e a Crise da Educação”. 

 Além da questão metafísica de per se, lidamos com a questão da 

transcendência e emergência da pessoa nas obras de Mounier, a fim de 

retomar o ponto de desequilíbrio que se nos apresenta este tópico nas 

abordagens educacionais em seu contingente, empreendendo, por 

conseguinte, um apelo ao equilíbrio entre a imergência e a emergência do 

sujeito na sua realização como pessoa - dotada de imago e imago Dei.      

 Não pretendemos esgotar a matéria, apesar do “chavão”, faz-se 

necessária a observação por coerência com o Personalismo mounerista, que 

sempre se considera como assunto inesgotado. Porém, intentaremos uma 

caminhada adiante na questão da pessoa e sua imago transcendente em uma 
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premissa de demut-tzelem - “imagem-semelhança”- em relação ao outro e para 

com Deus. Por perceber que sem este estatuto do sagrado na vida do ser 

humano, ficaremos a mercê dos totalitarismos em quaisquer que sejam suas 

atuações. E, ademais, perpetuar-se-á a violência como legítima imposição das 

atitudes contra pessoa - se a vida não é sagrada podemos utilizá-la e descartá-

la ao bel prazer: é o que fazemos com objetos nestes tempos de 

individualismo, narcisismo e autofagia - o self-service do outro, que consumido, 

descarta-se. 

 Pensou-se, especialmente no Brasil, desde o Regime Militar (1964) até o 

presente, na transformação da condição humana via movimentos sociais, 

CEBs e movimentos políticos estudantis. Foi uma busca mediante a revolução 

imamente, o banimento da transcendência, uma retirada do conceito sobre o 

eterno mediante uma utopia cujo escaton seria toda a superação do ser 

humano por si só.  

 Estes conceitos surtiram seus efeitos por um momento e produziram um 

levante no Brasil e na América Latina de forma mais extensa. A busca por um 

engajamento situado, em várias frentes sociais, políticas e religiosas, 

introduziram as sementes do afrontamento e da busca pela dignidade do ser 

humano. 

 Contudo, ao situá-lo no “terra-terra” somente e no desenrolar da história 

percebeu-se a frustração do escaton sócio-histórico. Ou seja, tiramos o Deus 

pessoal, mas o que colocamos no lugar?  Destituímos o ser humano de sua 

imago Dei, uma dignidade inerente a todos os humanos, uma abertura ao 

processo de conhecimento frente ao Outro e aos outros, e o lançamos a uma 

busca por uma alternativa de identidade circunstante em um desespero 
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existencial, uma lacuna que hoje se pretende preencher através da violência e 

na derrocada dos valores da vida - ético, morais, sociais, psicológicos, 

educacionais e religiosos-espirituais. 

 Desta forma nossa busca é a de “re-visitar” e “re-situar” a pessoa em 

sua dignidade transcendente como imago Dei, de forma que esta consiga 

efetivar sua conduta imanente na perspectiva do Outro, “amando-o como a si 

mesmo”.   

 Nas palavras de Jean Lacroix (1972, p. 2): 

Um sistema personalista não pode ser hoje o que era ontem. Para opor-se 
efetivamente ao individualismo, ser-lhe-ia necessário ampliar-se em uma 
espécie de transpersonalismo, que desenvolvesse uma concepção nova, não 
apenas sociológica, mas exatamente mais metafísica do ser social.  

 

Temos como objetivos demonstrar a exigência da compreensão do ser 

humano como pessoa a partir da extensão antropológica postulada por 

Mounier, buscando através das atuais concepções filosóficas e sociais sobre o 

ser humano uma revisitação da questão metafísica, especialmente dentro dos 

conceitos personalistas sobre a pessoa, com a premissa de que o ser humano 

deve ser considerado in toto como ser imanente e ao mesmo tempo 

transcendente. 

 Ainda, reintegrar ao conceito sobre a pessoa seu estatuto de imago Dei, 

de forma que o traço do transcendente e espiritual seja reconsiderado nas 

relações com a pessoa na educação, em sua busca por soluções na atual crise 

da educação e da pessoa na chamada pós-modernidade. Uma definição do ser 

humano enquanto homo imago Dei - em oposição ao dualismo grego-platônico, 

significa lidar com senso de criatura, com o trato espiritual da pessoa, sua 

relação e reflexo do Totalmente Outro. “Ser criatura é ser pensado. Pois criar é, 

antes de mais nada, obra de um pensamento” (GREGERSSEN, 2002, p.42-
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43), ou em outras palavras, obra do Logos divino-  Sarx Egeneto (se fazer 

carne). 

Por fim, re-acender a premissa de uma antropologia pedagógica 

personalista - que tenha o conceito de pessoa como ser integral - corpo e 

espírito, que lute pelos valores da pessoa, sua liberdade e sua vida como 

inestimáveis tesouros; patrimônios eternos, legados do futuro da humanidade, 

na imergência e na emergência da pessoa; em sua imanência e sua 

transcendência- sendo espiritual e carnal ao mesmo tempo: pessoa humana.   

  Resulte, por fim, em um exercício de voz educacional profética, frente ao caos 

social, as violências, abusos, desmandos, controles, exclusões, coações, todas 

as formas de despersonalização da vida e da pessoa.  

Realizaremos uma pesquisa teórica e, para tal, seguiremos os seguintes 

procedimentos metodológicos: 

1. Estudo baseado na pesquisa bibliográfica de maneira compreensiva e 

intensiva das obras de Emmanuel Mounier. As obras de Mounier apresentam o 

seu pensamento fundante sobre o Personalismo, trata-o sobre diversas 

nuances, efetivando justificativa para a escolha de seu pensamento como base 

para a nossa análise sobre educação e sujeito. Seguiremos suas Oeuvres, na 

ordem cronológica que se apresenta, editadas por Paulette Mounier em quatro 

volumes, publicadas pelas Editions du Seuil, de 1961-1963:  La Pensée de 

Charles Péguy; De la propriété capitaliste et la propriété humaine; Révolution 

personnaliste et communautaire; Manisfeste au service du personnalisme; 

Anarchie et personnalisme; Personnalisme et christianisme; Le chretiéns 

devant le problème de la paix; Traité du caractere; L’affrontement chrétien; 

Introduction aux existencialismes; Qu’est ce que le personnalisme?; L’Éveil de 
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l’Afrique noire; Le petite peur du XXe siècle; Le personnalisme; Feu la 

chrétienté; Le certitudes difficiles; L’Espoir des desesperes; Mounier et sa 

génération. 

2.  Levantamento sobre a influência do pensamento de Mounier nas obras, 

teses e dissertações de autores brasileiros.  

3. Construção de um referencial sobre a pessoa como imago Dei. Ou seja, 

afirmar a centralidade da pessoa nas suas relações personalistas e 

comunitárias. Provocação da pessoa a transcender seu estado de letargia 

pessoal, incentivando o rompimento com a alienação, enquanto se acorda para 

o fato de que a educação só é de fato completa quando a pessoa enquanto 

reflexo e representatividade em sua imago Dei é o centro de suas 

preocupações. 

  Como a pessoa é um movimento, uma ação e mais que uma definição, 

nossa conclusão é de que a educação como tal é mais um processo que dura a 

vida toda, e que está além da “educação escolar”, sendo que esta é 

mantenedora da ordem vigente, do consumo do saber e da ideologia do 

mercado.



CAPÍTULO I   
 

O PERSONALISMO DE EMMANUEL MOUNIER 
 
 

 O personalismo é uma filosofia pouco conhecida nos meios acadêmicos 

brasileiros. O pensamento de Mounier é um dos mais instigadores sobre a 

realidade da pessoa humana e, portanto, de suma importância para o 

entendimento da crise instaurada na Educação. Nós estudaremos neste 

capítulo as origens do personalismo em termos gerais e seu conceito 

específico dentro do pensamento de Emmanuel Mounier através de sua vida e 

obra. 

 

1.1. O Personalismo - Origens  
 

 

 Até chegar a Mounier com sua análise extensa sobre a pessoa em seus 

escritos e pensamentos, o conceito sobre o Personalismo é diversificado. De 

acordo com o autor americano Kevin Schmiesing (2009), a terminologia 

“Personalismo” surgiu com Schleiermacher em 1799. 

 A obra de Schleiermacher não havia sido traduzida para o inglês até 

1893, contudo, os princípios personalistas já gozavam de um interesse entre os 

americanos naquele momento. Bronson Alcott, em 1863, solfeja uma definição 

apresentando o Personalismo como “a doutrina pela qual a realidade final do 

mundo é uma pessoa divina que sustentasse o universo por um ato contínuo 

da vontade criativa”. 

 Walt Whitman lança em 1868 um ensaio intitulado Personalismo e, em 

1903, o termo é incorporado ao vocabulário francês através da obra Le 

Personnalisme por Charles Renouvier. Todavia, de acordo Schmiesing, foi no 
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contexto americano que o Personalismo começa a ser elevado à condição de 

filosofia, na Universidade de Boston. 

 Alguns nomes merecem ser mencionados, a saber, Edgar S. Brightman 

(1884-1953), Albert Knudson (1873-1953), Francis J. McConnell (1871-1953), 

George Albert Coe (1861-1951), Ralph T. Flewelling (1871-1960). A divulgação 

da filosofia personalista se dará através de Flewelling ao criar na Universidade 

da Califórnia do Sul um jornal que serviria como fórum de debates para o 

personalismo americano.  

 Do lado europeu, a filosofia personalista encontrou expressionalidade 

em Edmund Husserl (1859-1938), Max Scheler (1874-1928) e Edith Stein 

(1891-1943). Apesar de saber da dificuldade em considerar Husserl como 

personalista, devemos ter em mente o princípio da busca eidética proposta     

por ele, o que ao mesmo tempo nos direciona a uma ciência da subjetividade, 

rompendo com o solipsismo psicológico elevando o sentido de consciência 

como ato intencional – uma consciência de e uma consciência para.  

 O Personalismo enquanto filosofia se desenvolveu na França, na década 

de 30. Gabriel Marcel, representante do Existencialismo Cristão, torna-se o 

precursor da idéia de que a pessoa é um ser transcendental, constituindo esse 

fundamento como a máxima do Personalismo. Sua perspectiva do ser humano 

é forjada na realidade da Guerra. Participou da Cruz Vermelha na Primeira 

Grande Guerra, onde tinha a incumbência de comunicar aos parentes a morte 

e desaparecimento dos soldados. Isso o fez pensar na condição e contingência 

da pessoa e das pessoas, mediante o sofrimento e concretude da vida. 

 Sua obra não pode ser vista como um conjunto sistematizado, pois, ele 

era de certa maneira avesso a tal sistematização- algo que será retomado por 
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Mounier ao considerar o Personalismo como sempre em transformação, 

fugindo da sistematização sufocante dos sistemas filosóficos que se 

consideravam definitivos. Boa parte dos pensamentos de Marcel é encontrada 

em diários, notas e ensaios.  

De acordo com Denis Husman, Marcel apresenta suas bases 

aproximativas do Personalismo ao sublinhar a primazia do ser sobre o ter, da 

seguinte maneira: 

[...] O Ser tem primazia sobre o Ter. O Ter é aquilo que é objetivável, é a 
exteriorização do ser, ele é o coisificar-se do ser, o seu vir para fora. O Ter, 
acentuando a si mesmo anula o ser; mas tornando-se instrumento, subirá ao 
plano do ser. Somente assim é que poderemos abordar o Ser sem transformá-
lo em Ter, em objeto, em espetáculo, em suma, a relação Ser-Ter é uma 
relação de essencial tensão dialética na qual o ser está sempre ligado ao Ter e 
deve purificá-lo, não deixando-se absorver por ele, mas orientando-o para si   

(1982, p. 101).  
    

 Além de Marcel, aparece no horizonte do Personalismo francês, Jacques 

Maritain (1882-1973). Grande colaborador para criação da Revista Esprit foi 

uma figura de extrema importância para o desenvolvimento social, político e 

filosófico das atitudes personalistas na França. Em sua obra Humanismo 

Integral desenvolve uma filosofia política onde defende a realização da pessoa 

e da humanidade tendo os princípios cristãos como base para a criação de um 

movimento político democrata cristão de amplitude mundial, que foi iniciado na 

Europa e América Latina em meados do século XX. 

 Mounier e Maritain projetam uma nova civilização cristã, uma sociedade 

que se  oponha ao individualismo burguês e ao coletivismo social dominante na 

Europa. A preocupação de ambos era com a degradação da existência 

humana, por conseguinte, viam na pessoa o antídoto contra o individualismo 

alienante. 

 Como bem pronuncia Maritain 
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[...] Este novo humanismo, sem medida comum com o humanismo burguês, e 
tanto mais humano quando menos adora o homem, mas respeita realmente e 
efetivamente a dignidade humana e dá direito às exigências integrais da 
pessoa, nós o concebemos como que orientado para uma realização social-
temporal desta atenção evangélica ao humano, a qual não deve existir 
somente na ordem espiritual, mas incarnar-se, e também para o ideal de uma 
comunidade fraterna. Não é pelo dinamismo ou pelo imperialismo da raça, da 
classe ou da nação que ele pede aos homens de se sacrificarem, mas por uma 
vida melhor para os seus irmãos, e pelo bem concreto da comunidade das 
pessoas humanas; pela humilde verdade da amizade fraterna a fazer passar - 
ao preço de um esforço constantemente difícil, e da pobreza, - na ordem do 
social e das estruturas da vida comum; é deste modo somente que um tal 
humanismo é capaz de engrandecer o homem na comunhão, e é por isto que 

ele não poderia ser outro senão um humanismo heróico. (MARITAIN, 1962, 
p.132).                                                                                                                                                                                                                  

 

 O caminho dos dois fundadores de Esprit tomou rumos diferentes. 

Maritain adota o liberalismo americano e Mounier seguiu o humanismo europeu 

socialista, ainda que o faça com consciência crítica e um “difícil diálogo com a 

realidade e com os homens do seu tempo” (LORENZON, 1996, p. 42). 

 Mesmo com esse distanciamento entre os dois não se pode desprezar a 

importância de Maritain para consolidação do Personalismo na França e o 

projeto mounieriano de transformação da sociedade, pois, efetivamente, dá 

primazia à pessoa, a sua liberdade e reflexões. 

[...] A posição do filósofo é de que o ser humano tem dimensões espirituais e 
materiais, como um todo unificado que participa da sociedade em prol de um 
bem comum. O objeto de sua filosofia era esboçar as condições necessárias 
para fazer o indivíduo mais humano em todos os sentidos. Para o humanismo 
integral, a melhor ordem política é aquela que reconhece a soberania de Deus. 
Ele rejeita, não somente o fascismo e o comunismo, mas todos os humanismos 

seculares. (MARITAIN, apud ABREU, 2008, p. 54-55). 
 

 Participação e ação são conceitos de primeira grandeza para o 

Personalismo. Alino Lorenzon (1996, p. 7) faz a seguinte análise, diante da 

situação caótica e reificante de um mundo em crescimento e cada vez mais 

unívoco: “o personalismo, que sempre recusou a dicotomia entre a reflexão e 

engajamento, tentou conceber o discurso filosófico de uma maneira diferente. 

Tarefa sem dúvida difícil, mas que respondia a uma vocação autêntica. Sua 
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intenção era de se comportar face à história e ao acontecimento, não como 

simples espectador, mas como um ator”. 

 Esse princípio dinâmico-ativo será o lait motiff personalista, inserção e 

engajamento na sociedade ao ponto de provocar uma revolução personalista e 

comunitária. Contudo, a comunidade é formada por pessoas, ou seja, “a 

pessoa só se realiza na comunidade: isso não quer dizer que ela não tenha 

alguma chance de fazê-lo perdendo-se no anonimato. Não existe comunidade 

verdadeira a não ser uma comunidade de pessoas. Todas as outras não 

passam de uma forma do anonimato de pessoas” (MOUNIER, Oeuvres I, p. 

182).  

 Dessa maneira, o individualismo será erva-daninha à dignidade humana 

e um contra senso à constituição do ser humano em sua imago, em termos 

sociais, e sua imago Dei nas suas relações interpessoais.     

 

1.2. Emmanuel Mounier – Vida e Pessoa 
  

Não se separa o homem de sua obra. Se algo existe que possa ser dito 

em primeira mão sobre Emmanuel Mounier resume-se nessa afirmação. 

Mounier nasceu em Grenoble, França, em 1º de abril de 1905. Sua família era 

simples, mas conservava um profundo respeito pelas suas origens 

camponesas e modestas. Certa feita disse ao seu amigo Xavier de Virieu: “... 

Vez por outra, volto-me com reconhecimento para os meus quatro avôs 

camponeses, tão verdadeiros todos os quatro com os sapatos pesados de 

terra, já de pé às três horas da manhã e a fatia de salsichão nas mãos” 

(Oeuvres IV, p. 413).   
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 O espírito de Mounier pode ser descrito em um trecho de sua carta a 

Madeleine Mounier: “importa, a todo custo, que façamos alguma coisa de 

nossa vida. Não o que os outros admiram, mas esse impulso consiste em 

imprimir-lhe o Infinito” (1928, p. 28). 

 Homem de passagem intensa e rápida, com uma morte prematura em 

22 de março de 1950, acometido por um infarto, será sempre um desafio a 

quem quer que seja esboçar uma biografia digna. Um peregrino, sim, homem 

de ação e práxis do cristianismo herdado em sua família. Lugar onde aprendeu 

a contemplar e a servir, “de estar aberto ao acolhimento do outro” (PEIXOTO, 

1998, p. 40). Tema que dominará todo o conjunto de sua obra. 

 Em Grenoble cursa as primeiras letras em seus estudos no Liceu, 

iniciando-se também no estudo de filosofia sob a tutela de Jacques Chevalier, 

professor da Universidade Católica, com quem se manterá bem próximo 

(URDANOZ, 1985, p. 364). 

 Sua jornada acadêmica não foi linear. Conforme ele mesmo declarou, 

considerou anárquica sua formação por causa dos cuidados devidos à família: 

“primeiro o retardamento de seus estudos a fim de conservar mais tempo 

possível sua infância feliz” (MUSSI, 1987, p. 31). Porém, aos dezenove anos, 

não por decisão própria, Mounier foi forçado para ir à cidade de Paris. Candide 

Moix descreve assim: “ao sair da adolescência, é chegado para Emmanuel o 

momento de escolher. De fato, são seus pais que escolhem por ele. Julgam por 

bem equilibrar seu pendor para a meditação, dirigindo para o estudo da 

medicina” (MOIX, 1968, p. 05). 

 Esses tempos de preparação para concurso de seleção visando o 

ingresso no curso de Medicina serão os piores. Mounier foi tomado por 
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profunda depressão: “desespero até o gosto do suicídio” (Oeuvres IV, p. 464), 

confessará ele. 

 Após um retiro espiritual Mounier redireciona toda sua vida acadêmica, 

agora não mais sob a imposição familiar, retornando a Grenoble. Ali 

sobressaiu, devida sua inteligência notória e o apoio de Chevalier. Como 

escreve Moix:   

Mas já em Grenoble ele se impõe à atenção de seus camaradas. Exerce, de 
certo modo, uma função de liderança. Em 1925, funda um círculo de estudos 
católicos, em 1926 dirige reuniões semanais do grupo dos “platonizantes”. E, 

além disso, é membro [...] da conferência de São Vicente de Paula (MOIX, 
1968, p. 07).                

 

 Com respeito a Chevalier, escreve: 

Como eu conto com o senhor para educar minha inteligência, conto da minha 
parte, com esta vontade perseverante, para disciplinar minhas forças e 
conquistar minha vida [...] Quem sabe, o contato mais íntimo que venho tendo 
com o senhor e seu grupo me fortaleceu, na medida do possível, na confiança 
que lhe deverei  por toda aminha vida, e que o bem que poderei fazer não 

passará de um prolongamento do que o senhor faz (Oeuvres IV, p. 473). 
 

  Sua participação na Conferência São Vicente de Paula, o impactou ao 

entrar em contato com realidade dos pobres, dos bairros operários onde 

conhece a miséria (Oeuvres I p.133) a fome, a doença, a olho nu- presenciou a 

criança desnutrida, os indigentes, o desamparo da velhice [...] Cada uma 

dessas pessoas agora lhe tinha rosto, nome e história. Foi de fato “seu batismo 

de fogo” (Oeuvres I, p.132), algo que instigou os escritos da Revolução 

Personalista e Comunitária. 

 Defendeu sua dissertação em junho de 1927 sob o título: O Conflito do 

antropocentrismo e do teocentrismo na filosofia de Descartes, tema 

aparentemente abandonado no seu percurso personalista, mas, que a nosso 

ver deu bases para formular os sentidos do teocentrado e do alterocentrado em 

suas discussões mais adiante.  
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 Seguiu sua jornada em direção ao doutorado, prestando concurso oficial 

em Paris para Sorbonne. Passará em segundo lugar, com Raymond Aron em 

primeiro. Recebeu por sua colocação bolsa de doutoramento de três anos. O 

tema escolhido para sua tese será A Personalidade. De fato esse tema reflete 

a preocupação com a pessoa humana e com processo de ruptura premente no 

campo da moral e do psicológico de sua época. 

 A lua-de-mel com a Sorbonne foi de curta duração. Considerava o 

ambiente sorbonniano artificial e abstrato, acima de tudo alienado da realidade 

humana e do processo histórico ao seu redor (SEVERINO, 1983, p. 3).  

 Em meio sua angústia, Mounier redescobriu Charles Péguy. Poderíamos 

dizer que naquele momento é que o encontrara de fato. Ao revisitar Péguy, 

publicou o livro O Pensamento de Péguy, com a colaboração de Georges Izard 

e Marcel Péguy.  A importância desse achado se dá pelo fato de Péguy ser um 

homem de ação, princípio que transparece sob tema da ação comunitária e 

personalista. Péguy tem “esta amizade imperturbável, no seio de uma mesma 

vida, de homem que pensa e de homem que age” (MOIX, 1968, p. 10). 

 A vida de Péguy estimulou Mounier a renunciar uma vida academicista 

para correr riscos. Candide Moix (1968, p. 10) disse que “Peguy é um homem 

saído do povo, que renunciou à carreira, ao sucesso, que escolheu a pobreza; 

é um dos raros criadores, desde a Renascença, que é animado não pela 

preocupação de produzir, mas pela de servir. Sua alma é de fiel, de 

testemunho”.  

 Ao deixar a carreira universitária reuniu um grupo de amigos, dentre eles 

George Izard, Déléage, Jean Lacroix, Nicolas Berdiaeff, Denis de Rougemont, 
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Réné Biot e funda a revista Esprit em 1932. Esprit pretendia ser a porta-voz do 

movimento de renovação política e espiritual (PEIXOTO, 1998, p. 45). 

 Este encontro não será pacífico. Havia problemas de toda sorte, seja no 

plano ideológico, político, epistemológico. O plano de ação ficou comprometido. 

Em outras palavras, a busca de conciliação entre “ação e meditação; eficácia e 

testemunho; política e profecia” ficou insuportável, culminando na separação 

em dois grupos. 

 No horizonte da história desponta a Crise de 1929. A Europa foi atingida 

pelos efeitos da crise gerando um ambiente de insegurança e desconfiança. 

Mounier, diante destes fatos, amplia sua ação criando o movimento Esprit 

voltado à defesa da pessoa contra todas as formas de opressão, reafirmando a 

crença irrefutável na pessoa. Com isso lança as bases para a filosofia 

personalista (PEIXOTO, 1998, p. 45).  

 Verônica do Couto Abreu (2008, p. 74) apresenta esse momento nas 

seguintes palavras: 

Mounier era um autêntico cristão e, por meio de sua religiosidade, buscava o 
caminho da verdade em qualquer circunstância, não podendo fazer 
acomodações a partir de particularismos políticos. Sua pretensão era o 
fundamento de um verdadeiro humanismo novo, descobrindo valores humanos 
universais. Contudo não é uma pesquisa isolada: ao lado dessa 
fundamentação está constantemente confrontado o princípio aos 
acontecimentos que então se precipitam: o fascismo domina a Europa, explode 
a guerra da Espanha, a paz é vendida em Munique, em 1929 a crise 
econômica abala o mundo e a recuperação capitalista não garantia a satisfação 
às exigências da nova geração desses pensadores. É nesse período que 
Mounier e outros pensadores colocam suas idéias em prática, por meio da 
Revista Esprit, esta foi um ponto de referência para uma geração inteira de 
intelectuais, que de diferentes maneiras buscava solucionar a grande crise na 
qual se encontrava o Ocidente. A filosofia personalista nasceu, cresceu e se 
desenvolveu nas páginas da Revista Esprit. As maiores e mais importantes 
obras de Mounier são de fato coletâneas de artigos publicados. Esse dado 
elucida o fato de que a filosofia personalista não nasceu no âmbito das 
universidades e sim no meio de debates políticos e culturais de um tempo. 
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 Entre 1933 a 1939 ficou entre Bruxelas e Paris. Em Bruxelas lecionou no 

Liceu Francês; em 1935 casou-se com Paulette Leclerq e fixou residência em 

Bruxelas.  

Na vida familiar teve de enfrentar a maior de suas lutas, uma de suas 

filhas, Françoise, com sete meses de idade foi acometida por encefalite. Eclode 

a II Guerra, Mounier foi para o front. De lá escreveu à sua esposa 

demonstrando sua resignação diante do sofrimento, uma admirável aceitação 

dessa tragicidade humana. Da consciência de cristão e de peregrino entendeu 

o sofrimento como “mestre interior”. Sua filha Françoise se transformou em o 

símbolo de sua resistência e perseverança. Apesar disso, sabe que não está 

sozinho porque tem a presença do Emanuel (Deus conosco): “O único e 

verdadeiro mal é sofrer isoladamente, é como de costas um para o outro, 

quando não sentimos mais, no mal comum, esta fraternidade cruel, intimidade 

na desgraça, que lhe arranca o espinho profundo [...]” (MOUNIER, Oeuvres IV, 

p. 775).  

Não podemos negar a intensidade e ardorosidade da vida Mounier. Ele 

se entregava com todo o seu ser ao outro, verdadeiramente altruísta, sem 

espera de recompensa ou limites para sua ação. “Toda sua obra revela sua 

vida, e desde que se familiarize com ela, e se compare seus livros à sua 

correspondência e aos seus diários, fica-se surpreso ao se perceber que o seu 

pensamento nada mais é senão a vontade de comunicar a própria existência 

pessoal” (SEVERINO, 1983, p. 8).  

O “homem dramático e completo” (MOUNIER, Oeuvres II, p. 11), essa 

completude do ser humano, espiritual e carnal, eterno e temporal, imagem 
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refletida in toto nesse ser que não se conquista de modo automático e 

autômato. Como bem dirá Mounier: 

A estrutura da pessoa é, em verdade, mais parecida a um desenvolvimento 
musical do que a uma arquitetura, pois não pode figurar fora do tempo.  Seria 
então um fluxo líquido em que o pensamento não teria alcance? Não, como 
contraponto, guarda sob sua mobilidade sempre nova, uma arquitetura axial 

feita de temas e de uma regra de composição (Oeuvres II, p. 51).                
  

Cabe uma observação aos que estudam o pensamento e obra de 

Mounier, bem lembrada por Antônio Joaquim Severino, de que fora da 

perspectiva e engajamento cristão da vida dele, “como testemunha de Deus no 

mundo, não se pode compreender plenamente seu modo de ser, de agir e de 

pensar” (SEVERINO, 1983, p.8). No espírito do personalismo, na recusa de se 

adequar a uma teoria ou a um modo de pensar fechado e isolado, expressa-se 

uma vida teodinâmica, sempre em renovação, em ascese. 

Alguns momentos são dignos de nota ainda sobre Mounier durante a II 

Guerra Mundial: 

1. A Revista Esprit terá duas interdições – com a eclosão da Guerra e a 

prisão de Mounier em 1939, acontece a primeira paralisação 

internacional da Revista, apesar de ainda circular em territórios livres na 

França. Em 1941, Esprit é interditada, agora de modo mais amplo. 

2. Em 15 de janeiro de 1942, Mounier foi preso mais uma vez acusado de 

pertencer ao movimento Combat2. Em 21 de fevereiro foi posto em 

liberdade vigiada pelas forças alemãs. 

3. 29 de abril de 1942 foi colocado sob internamento administrativo3 em 

Vals-les-Bains, na França. Promoveu uma greve de fome com amigos e 

                                                           
2
 Combat, antes denominado Movimento de Libertação Nacional, foi um movimento da Resistência 

francesa na zona sul livre e na zona norte ocupada durante a II Guerra Mundial. Foi criado em agosto de 

1940 em Lyon por Henri Frenay e Berty Albrecht (Cf. FRENAY, 1973). 
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foi posto em liberdade em 30 de outubro. Nesse ambiente, através dos 

debates sobre o pensamento de Péguy, Bergson, Maritain se lhe vem o 

Traité  du caractere. 

4. Ao sair do cárcere foi com a família para Dieulefit no Drôme, em busca 

de asilo. Nessa época se propõe à meditação e leitura, nascendo nessa 

fase de sua peregrinação L’affrontement chrétien. 

5. Com a libertação da França em 1944, Mounier retornou para Paris com 

sua família, vivendo em comunidade com um grupo de famílias amigas. 

Apesar das dificuldades, a revista Esprit retomou suas atividades na 

denominada segunda geração: Goguel, Marrou, Fraisse, D‟Astorg, 

Domenach, Ricouer. 

O após-guerra pedia reflexões sob o mundo e sua reconstituição política 

e espiritual, em especial a Europa e outras nações em estado de pessimismo, 

além do temor de toda essa barbárie se repetir. Mounier irá visitar vários países 

incentivando e organizando vários grupos ligados ao movimento personalista.  

Homem profícuo em seus escritos produziu várias obras, das quais 

destacamos: 

a. 1935 – Revolution personnaliste et communautaire 

b. 1936 – De la propriété capitaliste à la propriété humaine 

c. 1936 – Manisfeste au service du personnalisme 

d. 1944 – L’affrontement chrétien 

e. 1946 – Liberté sous conditions   

f. 1946 - Introduction aux existencialismes 

g. 1946 – Traité du caractère 

                                                                                                                                                                          
3
 Acampamento de internamento era um grande centro de detenção criado para oponentes políticos, 

estrangeiros inimigos, pessoas com doença mental, durante a II Guerra Mundial. Um destes internatos 

localizava-se na cidade de Vals-les-Bains na França (Cf. LAINE, 1982). 
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h. 1947 – Qu’est ce que le personnalisme?  

i. 1948 – L’eveil de L’Afrique Noire e Le petite peur du XX’eme Siécle 

j. 1949 – Le personnalisme  

k. 1950 – Feu la chréntienté 

Queria uma filosofia liberta e verdadeiramente cristã, não se vinculou a 

partidos políticos (uma das questões pelas quais rompeu com alguns de seus 

amigos iniciais de Esprit) ou a dogmas filosóficos. Seu projeto era de uma nova 

civilização, como um projeto do Reino de Deus, formada de pessoas e para 

pessoas. Seu desejo era o acolhimento, e o acolhimento é o próprio 

acontecimento; é por meio do acontecimento é que a pessoa toma forma 

humana, onde a atitude ativa com que encara o acontecimento fait face 

(prósopon) aos homens.  

Os acontecimentos formam uma segunda sociedade por trás da sociedade dos 
homens: invisíveis e temíveis. E diante deles, muitas vezes imprevisíveis, é 
preciso abandonar a atitude do otimista e do pessimista, do timorato e do 
desastrado, seja qual for a metafísica, é preciso adivinhar os acontecimentos e 

traduzir sua mensagem. (SEVERINO, 1983, p.11).   
 

 A declaração de seu amigo Paul Ricoeur sintetiza a grandiosidade e 

riqueza da pessoa de Mounier: 

 

[...] Teve Mounier, como nenhum daqueles que soube reunir em torno de si, o 
sentido pluridimensional do tema da pessoa. Mas a mim me parece que o que 
nos atraiu para ele é algo de mais secreto que um tema de muitas faces – a 
rara concordância entre duas tonalidades do pensamento e da vida: a que ele 
próprio chamava de força, na esteira dos antigos moralistas cristãos, ou ainda 
a virtude de nos pormos frente a frente – e a generosidade ou abundância do 
coração, que corrige a crispação da virtude da força por algo de agraciado e 
delicado; é a sutil aliança de uma bela virtude “ética” com uma bela virtude 
“poética” que fazia de Emmanuel Mounier esse homem ao mesmo tempo 

irredutível e que se dava. (RICOEUR, 1968, p.165). 
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1.3.  O que é o Personalismo Mounierista 
  

Estudar sobre o Personalismo é fazer uma viagem inesgotável ao 

universo da pessoa. É perscrutar a história, um mover constante em direção à 

ascese do humano, descobrir dinâmicas na/da pessoa no seu caráter 

imagético, pressentir o futuro de forma a irromper e romper com os 

totalitarismos sufocantes da imago na pessoa, contrapor à dissolução em um 

nada existencial, um não-ser. 

 O que se pede a uma definição sobre o Personalismo sempre ficará 

aquém dos desenvolvimentos dinâmicos do cosmos da pessoa. Contudo, 

nossa tentativa é de um historiamento4 do Personalismo, buscando tirar do 

tesouro “coisas velhas e novas”, dentro do proposto por Mounier como uma 

tarefa sempre inacabada. 

 No sentido lato “personalismo é um amplo movimento filosófico 

humanista que se inspira sobre tudo na cosmovisão pessoal-transcendente que 

o novum cristão introduz na História, sempre latente nos sistemas que colocam 

a pessoa no centro de suas reflexões” (FERNÁNDEZ, 2001, p. 151). 

 Será preciso, ainda que possa parecer redundante à luz de vários 

escritos sobre o tema, corroborar com Emmanuel Mounier que o personalismo 

não é uma novidade, visto que o “universo da pessoa é o universo do homem” 

(MOUNIER, 1964, p.5). 

 Os motivos para tal afirmação não podem ser percebidos em um soslaio 

filosófico. Como observará Antoni Comín i Oliveres (2005, p. 290):  

 

                                                           
4
 O termo historiamento, cunhado por nós, pode ser definido como o movimento constante de atualização, 

na história, das reflexões e buscas sobre o ser pessoa; indicando, por conseguinte, a dimensão sempre 

dinâmica da pessoa e a não possibilidade de uma categorização antropológica estanque sobre o ser 

pessoal.      
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O personalismo, de forma contundente, se definirá como um movimento 
intelectual e espiritual de recusa. Por esta causa, Mounier se defronta com o 
Capitalismo porque entra em contradição com aquilo que mais lhe interessa: a 
pessoa. A pessoa, porém, não é propriamente uma idéia ou um ideal, mas se 
constitui em uma experiência: uma experiência – como definirá Mounier – de 
comunicação, superabundância, generosidade. De amor, em definitivo.          

 

 Uma recusa epistemológica de cunho histórico, onde urge deixar claro 

que a experiência personalista preceitua, em contrário aos questionamentos 

sobre uma espécie de renascimento do personalismo em sentido estrito, uma 

continuidade propriamente intemporal, de uma filosofia humanista/personalista 

sempre velha e sempre nova, que “é inspiradora da maior parte dos sistemas 

filosóficos ocidentais, incluindo muitos contrários a ela, e, sobretudo é 

propriedade dos filósofos de ampla tradição cristã, certamente nem sempre 

declarada” (FERNÁNDEZ, 2001, p. 152). 

 Ao debruçar sobre as apreensões contemporâneas à filosofia 

personalista, bem como suas abordagens cristãs ao pensamento educacional, 

fazemo-lo sem aquele complexo de inferioridade que o cristianismo arrasta 

desde a modernidade, ou, de acordo com Juan Manuel Burgos (sobre a 

postura do filósofo personalista), “aceitando com clareza a distinção entre os 

dogmas de fé conhecidos como Revelação e os princípios filosóficos, tem 

assumido e buscado positivamente que o cristianismo influa em sua filosofia” 

(2000, p.190). Este aporte indica um intento de fazer uma filosofia que 

transforme a realidade cósmica a partir de uma visão pessoal a respeito desse 

mundo. 

 Como já dito não poder ser de soslaio filosófico a abordagem do tema do 

Personalismo, implica em um girar de olhar (periagogé) na história do 

Personalismo. Será, à moda de Mounier, uma dialogia sobre a constituição do 
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sentimento de existir/ser pessoa nas várias inquietações, e, antes de se 

confinar sobre a pessoa, será na pessoa.  

 O Personalismo se apresenta, em sua abordagem e avanço, como uma 

“anti-ideologia” (LACROIX, 1971). Isto quer dizer que se apresenta como uma 

filosofia de ruptura, por não aceitar um pensamento pré-fabricado (la pensée 

toute fait). “O Personalismo não anuncia, pois, a constituição de uma escola, a 

abertura de uma capela, a invenção de um sistema fechado. [...] Seria do 

plural, dos personalismos, que deveríamos falar” (MOUNIER, Oeuvres III, p. 

483). 

A pessoa se impõe como uma noção polissêmica, dificilmente definível, 

a não ser de modo negativo. Ela não se definiria como “indivíduo”, à medida 

que participa de uma vocação espiritual universal incompatível com a 

repressão e o egoísmo pequeno burguês; nem “cidadão”, à medida que 

transcende as esferas jurídicas do Estado, de maneira que se encarna e faz-se 

espontânea nas comunidades, não naquele sentido abstrato, mas, em sua 

concretude. 

 Essencialmente, mediante essa premissa filosófica, a noção de pessoa 

se define como uma “abertura” que se opõe à solidão e ao isolamento do 

liberalismo por um lado, e à desconfiguração das doutrinas totalitárias, por 

outro. “A pessoa sintetiza em si-mesma a imanência da condição humana 

(elemento existencial) e o apelo a uma elevação transcendental (elemento 

espiritual)” (MEUNIER ; WARREN, 1998, p.18).                                                                                                                            

Efetivamente, portanto, o Personalismo é, sobretudo, “uma filosofia que 

se caracteriza fundamentalmente por colocar a pessoa no centro de sua 

reflexão e de sua estrutura conceitual” (BURGOS, 2000, pp.7-8). Falar em 
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“reflexão” indica que a narrativa do humano descortina-se na sua imago; o ser 

encarnado é o ser revelado, conceituado em sua imagem-semelhança, ou seja, 

em sua imago Dei. Por conseguinte, não há conhecimento na pessoa se não 

existe abertura e doação (Cf. BORAU, 2007, p. 297), ou seja, daí se deriva a 

unidade e continuidade das consciências; “não há pessoa se por sua vez não 

existe outra pessoa frente a esta” (BORAU, 2007, p. 297).  

 Partir da pessoa como dado existencial fundante e único é o método 

indutivo agostiniano – “que levará ao cogito e não o reverso” (BURGOS, 1997, 

p. 143) – princípio que após dezesseis séculos culminará na filosofia 

existencial. Devemos, então receber o convite para dar um pequeno giro pela 

história greco-cristã sobre a noção de pessoa, como já o  fizera Mounier na sua 

obra de maturidade: O Personalismo. 

 Em primeiro lugar, devemos afirmar que a 

 idéia central no personalismo se baseia no modo pessoal de existir sendo a 
forma primordial da existência humana, pois esta busca seu crescimento na 
experiência de vida pessoal. O apelo pessoal como testemunho para o outro 
nasce da simplicidade dos mais humildes. A existência do homem deve ser 
conquistada para uma busca concreta de libertação, que não se dá de repente, 

mas é um processo de transformação da própria consciência. 

(NASCIMENTO, 2007, p. 122) 
 

A libertação não se dará apenas e unicamente pela consciência do 

homem, mas também, na ação do ser humano como pessoa em “humanizar a 

humanidade” humanizando-se (MOUNIER, 1964, p. 21), ou seja, na 

intercomunicação, por meio da comunidade (NEDONCÉLLE, 1942, p. 318).   

Por isso é que Mounier considera Platão como o teórico do comunismo 

ao “tentar reduzir a alma individual no nível duma participação na natureza e 

duma participação na cidade” (MOUNIER, 1964, p. 22).  Nisso, de fato, é 

pertinente a postura da ação personalista, algo que poderíamos denominar de 
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teodinamismo5 personalista, refletindo sobre o “eu” como atividade antes de 

fazê-lo concernente a multiplicidade dos fenômenos aos quais o “eu” se opõe 

sob a forma de exterioridade. 

 Ao considerar a história da filosofia grega, temos que os gregos tinham 

um sentido agudo da existência humana, tema que por vezes perturbava sua 

ordem existencial aparentemente impassível. O gosto pela hospitalidade e culto 

aos mortos são testemunhos deste fato.  

Sófocles, pelo menos uma vez (Édipo de Colona), quer reformular a idéia de 
Destino cego por uma justiça divina dotada de discernimento. Antígona, afirma 
o protesto do testemunho do eterno contra os poderes. As Troianas opõem a 
idéia de fatalidade da guerra, substituindo pela responsabilidade dos homens. 
Sócrates substitui o discurso utilitário dos sofistas pela exploração da ironia que 
transtorna o interlocutor; que volta a questionar ao mesmo tempo o seu próprio 

conhecimento (FERNANDÉZ, 2001, p. 154).   

   

O humanismo grego tem sua grande afirmação na frase de Sócrates: 

“Conhece-te a ti mesmo”, assinalada por Mounier como a primeira grande 

revolução personalista conhecida (MOUNIER, 1964, p.8). Mas, apesar desta 

observação do filósofo personalista, cabe lembrar que no personalismo 

mounieriano o conhecimento e ascese da pessoa não se fazem sem o esforço 

de uma interioridade e exterioridade, o “conhece-te” é o primeiro momento para 

o “age” por si mesmo (MOUNIER, O. III, p. 220). 

Tal economia da ação personalista se completa no Cristianismo. O 

pensamento de Mounier apresenta uma integralidade de idéias que interligam o 

agir humano ao preceito do amor cristão e que operam em todas as instâncias 

do existir pessoal, de tal maneira que o movimento de personalização não seja 

somente uma atitude isolada em seu sentido social, mas, uma compreensão da 

pessoa em sua dinâmica existente cristã mediante sua transcendência, ou seja, 

                                                           
5
 Teodinamismo indica que os atos da pessoa têm sua fonte e princípios em Deus, que é, de acordo com o 

Cristianismo, Pessoa e dota deste atributo as pessoas, sendo cada pessoa imagem-semelhança de Deus.   
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a expressão da ação personalista cristã em Mounier assume o caráter 

pluridimensional como movimento teológico-antropológico-filosófico-

educacional. 

O Cristianismo comporta “uma visão decisiva da pessoa”. Para a 

sensibilidade e pensamento gregos “a visão da pessoa em sua multiplicidade 

era um escândalo e um mal  inadmissível para o espírito” (FERNÁNDEZ, 2001, 

p. 155). O conceito cristão concernente à pessoa faz dela um absoluto, ao 

afirmar a criação ex nihilo e estabelecer um destino eterno para cada ser 

pessoal (MOUNIER, 1964, p. 24, Princípio 1º).  

O Ser Supremo, ou melhor, Deus/Pessoa, cria as pessoas por amor, 

dota-as de singularidade, com capacidade para multiplicar os atos de amor, e, 

longe de ser uma imperfeição, é exatamente por essa capacidade concebida 

em superabundância, “leva em si a superabundância por intermédio do amor” 

(FERNADÉZ, 2001, p. 209). O maior ato de personalização revela-se na 

encarnação do Verbo (Logos), que se “fez carne habitou entre nós” (Evangelho 

de João 1, 14). Fez-se pessoa, demonstrou a Pessoa (exegésato), denotou o 

diálogo, a comunicação, fait face (prósopon); adentrou a História, fez os seres 

humanos participantes da Sua glória, quebrou a solidão do existir, 

resignificando o paradoxo de ser pessoa (criatura e pessoa ao mesmo tempo) 

em Sua teantropia, isto é, a encarna-ação de Deus que “amou o mundo 

(cosmos) de tal maneira que deu seu filho unigênito para que todo o que nele 

crê não pereça, mas tenha a vida eterna” (Evangelho de João 3, 16).  

A pessoa como imago Dei confronta a solidão da existência. A pessoa 

de Deus expressa na Trindade traz consigo princípios fundamentais para 

existência personalizada e personalizante. A hipostásis como submissão mútua 
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das pessoas entre si, cada uma buscando a vontade da outra, um diálogo/ato 

em direção ao Outro, atitude de amor reflexivo, de outra sorte a pericorese 

converge para um só propósito, uma só missão em favor das pessoas em 

doação da Pessoa, kenósis – esvaziamento, humilhação, destituição da glória 

de si-mesmo, ao ponto de sofrer a humilhante morte na cruz, para que as 

outras pessoas tivessem vida. Essa dignidade doada a fim de transfigurar a 

condição humana, concedendo ao mundo, à sociedade e às pessoas um 

atributo pertencente a Si – liberdade. Liberdade conquistada no amor/ação (Cf. 

MOUNIER, 1964, p. 26, Princípio 6º). 

A noção de reciprocidade exposta aqui, não pode ser entendida sem o 

correspondente conceito de personalidade, em sua gênese e composição 

dinâmicas. “É onde atua de imediato a ontologia personalista: o desenvolver, 

as características, as etapas da consciência como essência da pessoa, mas 

uma consciência coletiva: o eu, o tu e o nós. Um momento decisivo desta 

ontologia baseada na reciprocidade é o descobrimento do divino, do absoluto 

pessoal com nome próprio: Deus” (BORAU, 2007, p. 300). 

Para o cristão, o fundamento de seu credo de fé é de que o homem foi feito à 
imagem de Deus, a partir de sua constituição natural, e que ele é apelo a 
refletir esta imagem através de uma participação de mais em mais a favor da 

liberdade suprema dos filhos de Deus (MOUNIER, Oeuvres I, p. 524). 
  

Esse fundamento opõe-se radicalmente ao essencialismo grego, 

cabendo ao filósofo personalista lançar algumas teses sobre a pessoa, em sua 

“Introdução ao Universo Pessoal” (MOUNIER, 1964, p. 24 e ss.).  

O Princípio 2º diz: “O indivíduo humano deixa de ser o cruzamento de 

várias participações em mais gerais realidades (matéria, idéias, etc.), para ser 

um todo indissociável, cuja unidade, porque no absoluto assente, precede a 

multiplicidade” (op.cit., p. 24).  
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Estamos diante de uma nova Paidéia6, a consideração do ser humano 

como não-res (coisa), separado no cosmos, identificado em sua totalidade, i.e, 

uma antropologia que perpassa todos os atributos do ser plenamente humano.  

Existir enquanto nephesh (ser vivente, alma), completo, todas as dimensões 

dos sentidos da vida perpassam pelo conceito de ser “alma (nephesh) vivente 

(hayah)”; implica viver inserido na natureza (imanência) e ao mesmo sobrepor 

a ela em um movimento de personalização. 

Esse ser humano não é coisa (res) abstrata, mas alguém, por isso, “a 

luta na qual Mounier se engajou não era a favor do homem abstrato, mas antes 

do homem concreto, e, ao mesmo tempo, universal” (ANDREOLA, 1985, p. 15). 

Ser vivente, completude, é preceituar o realismo humano, “o único que pode 

restabelecer a ponte entre a pessoa e o mundo” (LORENZON, 1996, p. 18). 

Ser em comunicação, onde o alter não se perca em alienus, onde decisiva e 

finalmente, a pessoa se reflete, se doa, se dói no ato de “amar ao próximo 

como a si mesmo” (Levítico 19,19), ou seja, Amo, ergo sum. 

Contudo devemos asseverar a ambigüidade e a complexidade dessa 

relação Pessoa-mundo-pessoa. De acordo com Mounier devemos resistir à 

tentação de mergulhar em um otimismo ingênuo ou mesmo em uma euforia 

existencial. Contudo, sendo um movimento de recusa, devemos transcender a 

tragicidade do ser humano, em atitude de ruptura com os condicionamentos 

sociais e o isolamento do e no mundo. 

Peixoto apreendeu bem o significado nephesiológico da realidade 

humana: 

                                                           
6
 Paidéia consistia para o mundo grego “um dado ideal do cultivo e da conduta: instrução, educação, 

capacidade para aprender, talento para repartir o aprendizado e multiplicá-lo, curiosidade intelectual, 

desejo de saber e comungar do saber com o outro” (BOTO, 2002, p. 57-58).  
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Ao apresentar o homem numa perspectiva cristã, enquanto ser encarnado, que 
busca realizar um projeto, persegue um fim, o personalismo supera o 
espiritualismo, o materialismo e o sentido trágico do vazio, do nada que está 
presente na visão existencialista. Mounier procurou ser fiel à concepção cristã 
dos textos bíblicos que concebe o cristão como ser engajado no seu tempo e 
na sua história. O cristianismo preconizado por ele não é o cristianismo 
praticado pela Igreja da sua época, que ele denominava de “cristianismo 
emburguesado”, mas o cristianismo vivenciado pelos primeiros cristãos e 
revelado pela Sagrada Escritura: o cristianismo como religião do Verbo 

Encarnado (1998, p. 68).        
    

 O nephesh hayah, ser vivente concreto e, acima de todas as coisas, 

amado e participante da intimidade divina, como o Princípio 3º nos recorda: 

Acima das pessoas já não reina a tirania abstrata dum Destino, duma 
constelação de idéias ou dum Pensamento Impessoal, indiferentes a destinos 
individuais, mas um Deus que ele é próprio pessoal, embora dum modo 
eminente, um Deus que “entregou sua pessoa” para assumir e transfigurar a 
condição humana, e que propõe a cada pessoa uma relação única de 
intimidade, uma participação na sua divindade; um Deus que não se afirma, 
como pensou o ateísmo moderno (Bakounine, Feuerbach), sobre coisas 
arrancadas ao homem, mas que antes lhe outorga uma liberdade análoga à 
sua, pagando-lhe em generosidade o que em generosidade for 

dado(MOUNIER, 1964, p. 25). 
 

 Deixemos este princípio por si só. Única palavra que podemos devolver 

nesse ponto chama-se Graça – superabundância na doação do ser e de se ser. 

 Os Princípios 4º, 5º afirmam que a condição da pessoa é de liberdade, 

engajamento e conversão.  

O profundo movimento da existência humana não tende a assimilar-se à 
generalidade abstrata da Natureza ou das Idéias, mas a transformar o “o 
coração do próprio coração” (metánoia), para que nele se introduza e sobre o 
mundo irradie um Reino transfigurado. O segredo de nossos corações, onde se 
decide, por opção pessoal, essa transmutação do universo, é domínio 
inviolável, que ninguém pode julgar, e que não é conhecido por ninguém, nem 
pelos anjos, mas somente por Deus. A esse movimento o homem é livremente 
chamado. A liberdade é constitutiva da existência criada. Deus teria podido 
criar num momento uma criatura tão perfeita quanto pudesse ser. Preferiu que 
o homem fosse chamado a amadurecer livremente a humanidade e os efeitos 
da vida divina. O direito de pecar, ou seja, recusar o seu destino é essencial ao 
pleno uso da liberdade. Longe de ser um escândalo, antes seria sua ausência 

que alienaria o homem (MOUNIER, 1964, p. 25). 
  

 Esse diálogo sobre o Personalismo nos coloca diante de um impasse 

nosológico, isto é, desenvolver uma definição para uma atitude mais do que 

uma idéia sobre a pessoa, compreendendo o dinamismo dessa ação, seria 
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uma tarefa inesgotável além de impossível. Porém, somos instigados a 

conhecer mais profundamente o sentido dessa ação, ou, melhor dizendo, a 

busca pela pessoa tirando-a dos escombros da nulificação promovida pelos 

sistemas sociais, políticos, econômicos e religiosos. 

 Paul Ricoeur, a despeito de nossa hesitação em sintetizar e em definir o 

Personalismo, o faz através de um enunciado magistral: 

Essa maneira de vincular a reflexão filosófica aparentemente mais apartada da 
atualidade dos problemas vivos do nosso tempo, esta recusa em dissociar uma 
criteriologia da verdade de uma pedagogia política, este gosto de não separar 
“o despertar da pessoa” da “revolução comunitária”, esta recusa em cair no 
preconceito antitecnicista a pretexto de interioridade, essa desconfiança em 
face do “purismo” e do catastrofismo, esse “otimismo trágico”, enfim, tudo isso 

considero minha dívida a Emmanuel Mounier (1968, p. 12).  
  

 

 
1.4. O Ser Humano Personalista: conceito de pessoa -  historiamento  
  

  O desenvolvimento do tema, tendo em vista o essencial, implica em uma 

dupla consideração, a história do conceito de pessoa e a profundidade do 

problema. Dividiremos em três partes: história, definição e fundamentação do 

conceito. 

 O tema pessoa tem suas raízes na Filosofia e, portanto, na Antropologia 

Filosófica; entretanto, é no contexto da Teologia que surgem as definições mais 

diversas e contraditórias sobre a pessoa humana, desde que se tem por senso 

comum de que o ser humano é um ser pessoal.  

 Homem e pessoa não são conceitos equivalentes, mas são 

inseparáveis, à medida que um ajuda ao outro na compreensão complementar 

do que cada termo significa. A dignidade humana não pode ser compreendida 

unicamente como uma conquista, levando em consideração que no mundo 
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grego e romano a dignidade não era para todos, era para alguns, dependendo 

da classe social, raça, se livre ou escravo (Cf. GUERRO, 2001, p. 239).  

Os tradutores das Institutes de Justiniano caracterizam os escravos como 
aprosópos, e das codificações de Justiniano em diante, apenas o homem 
legalmente qualificado é uma pessoa. Escravos eram caracterizados como 
coisas e uma pessoa era definida como um homem com status civil (persona 

est homo statu civili praeditus) (HACKER, 2010, p. 290). 
 

Ir ao encontro da pessoa é antropologicamente e pedagogicamente 

decisivo, mesmo compreendendo que muito está por ser conquistado, ao ver 

que na ordem do natural, do racional e do espiritual se toma consciência de 

que todos os seres humanos são pessoas e por esta razão têm igual 

dignidade. Tal fato, inscrito com tanta força no espírito humano, é por vezes 

esquecido e freqüentemente violado no universo educacional. 

 Para o pensamento cristão, em contraste com o pensamento greco-

romano, o ser humano não é imagem de si mesmo, ou imagem do mundo, nem 

imagem da sociedade, mas imagem (imago) do Ser Absoluto. Cristo dá uma 

definição de ser humano seguramente a mais arriscada e profunda que jamais 

havia sido dada na história da humanidade: “vós sois deuses” (Evangelho de 

João 10, 32-34). Esta afirmação está em consonância com o conceito do 

pensamento hebreu sobre o ser humano: “Façamos o homem conforme nossa 

imagem e conforme nossa semelhança” (Gênesis 1, 26). Esta definição implica 

que o homem não define a si mesmo, mas que tem necessidade de que outro 

Ser o defina, que dê razão plena ao seu destino. 

 Mas, qual a trajetória histórico-filosófica do termo pessoa? 

 Ao postular uma trajetória histórica, resumida por certo, do termo 

pessoa, interessam-nos de forma particular os conceitos de Boécio e Tomás de 

Aquino. Entretanto, para empreendermos a compreensão das formulações 
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sobre o homem e, por conseguinte, o conceito de pessoa, ponto central no 

discurso da antropologia filosófica, é necessário, ainda que em linhas gerais, 

apresentar os principais pontos conceituais da antropologia cristã que 

precederam às formulações de Tomás de Aquino.  

Historicamente, a palavra pessoa assinala a linha de demarcação entre 

a cultura pagã e a cultura cristã. É com a chegada do cristianismo que aparece 

o termo pessoa. Nem em grego e nem em latim havia este conceito. A cultura 

clássica não outorgava valor absoluto ao indivíduo enquanto tal, seu valor 

derivava de sua ascendência, do consenso e da raça (GUERRO, 2001, p. 240). 

A afirmação de que o indivíduo seja pessoa, de forma única e sem 

comparação, portadora de igual dignidade a todos em semelhança humana, 

pertence ao cristianismo. 

 Ampliar a toda criatura humana a dignidade de pessoa é uma atitude 

extremamente subversiva ao conceito greco-romano, pois contrasta 

drasticamente com a visão clássica grega. Pouco a pouco esse tipo de 

conceito foi abrindo caminho e formando um novo tipo de sociedade e de 

cultura que recebeu na Idade Média a designação de “República Cristã”. O 

cristianismo criou uma antropologia diferente da elaborada pelas culturas grega 

e romana; tomou por empréstimo alguns termos da filosofia e da linguagem 

desses povos. O conceito de pessoa que acentua o indivíduo singular e 

concreto se afasta do conceito grego “que dava muita importância, 

reconhecimento e valor somente ao universal, ao ideal, ao abstrato, 

considerando o indivíduo somente como um momento fenomenológico da 
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espécie, um grande ciclo omnicompreensivo7 da história” (GUERRO, 2001, p. 

240). 

 Autores romanos, como por exemplo, Aulio, Gelio e Boécio pensam que 

o conceito de pessoa provinha do meio teatral, porque a máscara servia para 

fazer ressoar a voz, personare, através de uma cavidade como a dos 

instrumentos musicais (Cf. NEDONCÉLLE, 1949, p. 281). A palavra grega 

prósopon tem o significado original de “máscara teatral”; essa máscara era de 

uso obrigatório a todas as personagens em cena. A palavra é composta por 

duas idéias: o rosto e o que está à frente do rosto, a máscara propriamente 

dita, por significar e nomear o ato ou efeito de o ator impostar e representar 

pelo som (per + sona) de sua voz uma personagem. 

 No século II a. C. Políbio designa pessoa como indivíduo que exerce 

uma função em grupo, e finalmente dotada de uma dignidade moral 

(NEDONCÉLLE, 1949, p. 281). Os estóicos são os que deram um sentido 

concreto ao termo, ao ponto de significar o sujeito responsável por suas ações, 

capaz de domínio, com interioridade, dignidade e autonomia, através das quais 

se implica em uma participação no logos; chegando através dele à 

compreensão da realidade (GUERRO, 2001, p. 241). 

 Na Era Cristã atribui-se a Tertuliano (160-220 d.C.) a introdução do 

termo “pessoa” no vocabulário teológico. Foi o primeiro a empregar o termo 

Trindade (trinitas) e o termo persona ao mistério trinitário. Deus é unum, mas 

não é unus (um só indivíduo), porque mesmo sendo uma só substância, são 

três pessoas (ÒRBAN, 1970, p. 170). Os autores primitivos evitavam o uso do 

termo prósopon para significar o ser pessoal, preferindo o uso de hypóstasis, 

de maior tradição filosófica, evitando desta forma a controvérsia sabeliana em 
                                                           
7
 Grifo meu. Neologismo usado pelo autor citado. 
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relação à primeira palavra. Havia de se esperar os concílios: I de 

Constantinopla (381 d.C.), de Calcedônia (451 d.C.) e II de Constantinopla (553 

d.C.) para que se unificassem os conceitos de prósopon e hypóstasis como 

tradução de pessoa. 

 Na Era Medieval o conceito de homem se apresenta como concepção 

teológica, contudo, não deixa de utilizar elementos da filosofia grega. Esse 

sentido antropológico tinha duas fontes principais: A tradição bíblica8 e a 

tradição filosófica grega. 

A primeira fonte, a tradição bíblica (Antigo e Novo Testamento), pelo seu 
caráter normativo, apresenta-se como referência segundo a qual se deve 
estabelecer a autenticidade das elaborações no campo teológico; portanto, 

adquire primazia na formação do pensamento cristão (PIRATELI; 
OLIVEIRA, 2008, p. 108). 

  

 A idéia cristã de homem, no primeiro século, surge no contexto das 

discussões teológicas, nos debates cristológicos e trinitários do quarto século e 

dos temas de difícil interpretação como a imagem semelhança (LIMA VAZ, 

2004, p. 51). Nesse contexto, o homem, como ser criado à imagem e 

semelhança de Deus, é o tema fundamental da antropologia patrística. 

Consideramos que a filosofia patrística é dividida em duas correntes: a grega e 

a latina (nos ateremos a esta última).  

                                                           
8
 A concepção bíblica do homem tem como idéia fundamental a unidade radical do ser do homem a partir 

de uma perspectiva soteriológica. Essa unidade se refere a um desígnio de salvação como dom oferecido 

por Deus, cabendo ao homem dar sua resposta de aceitação, ou caso contrário, ocorre a perda da unidade 

(LIMA VAZ, 2004, p.50). Segundo Henrique Vaz (2004, p. 51) “a concepção bíblica da unidade do 

homem [...] se refere [...] a situações existenciais que traduzem as vicissitudes de seu itinerário em 

confronto permanente com a iniciativa salvífica de Deus e com a sua Palavra. Assim, o homem é „carne‟ 

(basar) na medida em que se revela a fragilidade e a transitoriedade de sua existência; é „alma‟ (nephesh) 

na medida em que a fragilidade é compensada, nele, pelo vigor de sua vitalidade; é „espírito‟ (ruah), ou 

seja, manifestação superior da vida e do conhecimento, pela qual o homem pode entrar em relação com 

Deus; finalmente, é „coração‟ (leb), ou seja, o interior profundo do homem, onde têm sua sede afetos e 

paixões, onde têm lugar o pecado e a conversão a Deus. A todos esses termos, a tradução dos Setenta deu 

uma ressonância grega (sarx, psyché, pneûma, kardía) que incorporou significações provindas da tradição 

filosófica, o mesmo acontecendo com o NT, surgindo assim o risco do entrecruzamento de perspectiva 

ontológica grega com a perspectiva existencial e soteriológica bíblica”. Desse modo, pode-se concluir 

que a concepção bíblica do homem está fundamentada a partir da situação existencial do homem. 
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 O maior representante da corrente latina é Agostinho, Bispo de Hipona. 

Para Agostinho, o homem deve ser compreendido com um ser composto, isto 

é, dotado de uma alma e um corpo, tendo a alma como sua parte superior. 

Contudo, apesar de o corpo ser considerado a parte inferior, não se pode 

considerar o homem como um ser fragmentado, composto por uma só das 

partes. Em Agostinho só merece o nome de homem o ser composto e completo 

por estas partes (LADARIA, 2003, p. 88). 

 Mesmo considerando a integralidade do ser humano, para o Bispo de 

Hipona as duas partes do humano são distintas, pois, a alma recebeu o corpo 

como servo, neste caso, o homem é uma alma racional que utiliza do corpo 

material e mortal. A premissa agostiniana é de que o homem foi criado à 

imagem semelhança de Deus, mas, esta imagem não se refere somente ao 

Verbo, pois Ele é da mesma essência que o Pai, ou seja, a imagem 

semelhança de um implica na imagem semelhança do outro. Sendo assim, a 

imagem semelhança é o reflexo e imagem de toda Trindade. 

Pois Deus disse: Façamos o homem à nossa imagem e semelhança, e um 
pouco depois está dito: E fez o homem à imagem de Deus (Gn 1,26.27). 
Estando essa palavra: “nossa imagem” no plural, não teria sido empregada se 
o homem fosse criado à imagem de uma só das Pessoas divinas, seja do Pai, 
seja do Filho, seja do Espírito Santo. Mas como o homem foi feito à imagem da 
Trindade, por isso está dito: à nossa imagem. Além do que, para não insinuar 
uma crença em três deuses na Trindade, enquanto a mesma Trindade é 
apenas um só Deus, o autor sagrado disse: E fez Deus o homem à imagem de 

Deus, como se dissesse: à sua imagem (AGOSTINHO, 1994, p. 370-
371). 

  
 

 Ainda que saliente o sentido da imagem de Deus, o Bispo de Hipona diz 

que dessa imagem só podem se encontrar traços, mas não a imagem 

propriamente dita, pois esta só pode existir onde há contemplação do eterno 

(LADARIA, 2003, p. 89). Assim sendo, a imagem de Deus é própria no espírito 

humano, no poder conhecer a Deus (LADARIA, 2003, p. 90). 
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 Essa afirmação da antropologia de Agostinho sobre o ser humano 

atingiu tal profundidade e notoriedade que acabou por se tornar um marco 

histórico na cultura Ocidental. 

A antropologia agostiniana representa uma transposição genial da tradição 
platônica nas linhas temáticas fundamentais da tradição bíblica e da tradição 
cristã da patrística anterior. Ela será a matriz da concepção medieval do 
homem [...] até o século XII. [...] O aristotelismo se imporá a partir do século 
XIII. [...] a antropologia medieval, em seu apogeu, mostrará uma tensão 
permanente entre aristotelismo e agostinismo, cujo equilíbrio é assegurado 
pela tradição bíblico-cristã. A originalidade desse equilíbrio manifesta-se nos 

traços fundamentais da antropologia cristão-medieval (LIMA VAZ, 2004, p. 
58-60). 

 
 Depois destas considerações, passemos à apresentação do sentido de 

ser humano no contexto medieval. Primeiro reafirma-se a condição de que a 

alma separada não identifica e nem define a pessoa humana, mesmo 

considerando o estado pós-morte, pois “nenhum dos compostos (corpo e alma) 

pode reivindicar só para si a totalidade do homem e a condição de pessoa” 

(LADARIA, 2003, p. 110). 

 Em oposição a essa proposição, Hugo de São Vítor (1141) em sua 

definição de homem segue a tradição agostiniana ao afirmar que ele é 

composto por alma e corpo, contudo, dá maior ênfase à alma, por entender que 

o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus pela sua alma. No que 

diz respeito à pessoa, interpreta a definição dada por Boécio9 como aplicável 

somente à alma, ou seja, o corpo é visto como mero complemento. A alma 

racional é por si só o ser humano, o corpo não se junta à alma para formar a 

pessoa, mas para unir-se à pessoa. Desta maneira, ao separar-se do corpo na 

hora da morte, a alma prossegue em ser uma pessoa (Cf. LADARIA, 2003, p. 

112). 

                                                           
9
 Pessoa é substância individual da natureza racional (persona est naturae rationalis individua 

substantia).  
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 O enfoque de Hugo de São Vítor começa a perder o vigor no final do 

século XII e início do século XIII, quando o pensamento aristotélico que 

defende a unidade do ser humano, sendo este formado por uma alma e por um 

corpo e que não vê a alma em separado como a pessoa, ganha força. Sendo 

assim, a alma racional unida ao corpo, e não os elementos separados, que 

constitui a pessoa (LADARIA, 2003, p. 111). Quem sintetiza estes 

pensamentos de forma mais extensa e profunda é Tomás de Aquino. 

A síntese mais bem-sucedida da antropologia medieval, vamos encontrá-la no 
pensamento de Sto. Tomás de Aquino [...]. Nela convergem as grandes teses 
da antropologia clássica e da antropologia bíblico-cristã, encontrando 

finalmente seu ponto ideal de equilíbrio (LIMA VAZ, 2004, p. 60-61).   
 

  O doutor da Igreja parte da definição de Boécio para enunciar a sua de 

pessoa ou de ser humano. O conceito de pessoa humana entra na história 

através de Boécio. Três de cinco opúsculos dele tratam da pessoa, e em um 

deles encontramos a definição: “Pessoa é uma substância individual da 

natureza racional” (persona est naturae rationalis individua substantia)10. 

Boécio afirma que não podemos obter a pessoa unindo a substância, a 

natureza e a individualidade; estes elementos são comuns a toda a criação, 

deve-se adicionar o elemento racional, em diferenciação específica para com 

os animais, que é o que faz com que o ser humano seja pessoa (GUERRO, 

2001, p. 242). 

 A partir do enunciado de Boécio11 a escolástica Medieval elabora três 

definições de pessoa: persona est intellectualis naturae incommunicabilis 

existentia (A pessoa é uma existência incomunicável de natureza intelectual) 

                                                           
10

 Contra Eutychen, 3-4. 
11

 “Boécio é chamado o último romano e o primeiro escolástico. Exprime-se assim, muito acertadamente, 

o seu papel de intermediário. Ele próprio, aliás, esteve plenamente consciente dessa tarefa” (BOEHNER ; 

GILSON, 2003, p. 210). 
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(RICARDO DE SÃO VÍTOR, De Trinitate, 4, 22); persona est existens per se 

solum iuxta singularem quamdam rationalis existentiae modum (pessoa é algo 

que existe através de si mesma em um modo único de existência racional) 

(RICARDO DE SÃO VÍTOR, De Trinitate, 4, 24); persona est hypostasis 

proprietate distincta ad dignitatem pertinente (pessoa é um ser individual com 

uma propriedade distintiva relativa à dignidade) (RICARDO DE SÃO VÍTOR, 

De Trinitate, 4, 25).  

Em sua proposta antropológica Tomás de Aquino define o homem como 

animal racional que só pode ser denominado ser humano em sua totalidade, 

isto é, “o homem é constituído por uma alma e por um corpo: para Tomás há, 

no homem, uma união intrínseca de espírito e matéria” (LAUAND, 2001, p. 8). 

Para Aquino a alma se une ao corpo em virtude de sua essência, o próprio 

intelecto cumpre suas funções “quando está unido ao corpo de que é forma, 

portanto, a alma não tem necessidade de separar-se do corpo” (LADARIA, 

2003, p. 112). 

Que o homem é a alma, mas que este homem não o é, pois é composto de 
alma e de corpo; por exemplo, Sócrates. Digo isso, porque alguns afirmam que 
só a forma é da razão da espécie, mas que a matéria é parte do indivíduo, não 
da espécie. – Mas isso é falso, pois a natureza da espécie é significada pela 
definição. Contudo, a definição das coisas naturais não significa só a forma, 
mas a forma e a matéria. Por isso, a matéria é parte específica nas coisas 
naturais, não a matéria assinalada, que é o princípio da individuação, mas a 
matéria comum. Assim como é da razão deste homem ter esta alma, estas 
carnes e estes ossos, assim também é da razão de homem ter alma, carnes e 
ossos. Isso porque pertence à substância da espécie ter o que é comum à 
substância de todos os indivíduos contidos naquela espécie. Que esta alma é 
este homem. É possível sustentar isso, se se afirma que a operação da alma 
sensitiva é própria dela independentemente do corpo, porque, então, todas as 
operações atribuídas ao homem seriam só da alma, uma vez que cada coisa é 
aquilo que opera suas próprias operações. Por isso, é homem aquilo que opera 
as operações próprias do homem. – Mas foi demonstrado acima que sentir não 
é operação só da alma. Sendo o sentir uma operação do homem, embora não 
própria, é claro que o homem não é só alma, mas é algo composto de alma e 

corpo (TOMÁS DE AQUINO, S. Th., II, q. 2,  a. 3). 
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Tomás de Aquino se atém à definição de Boécio, porém com um exame 

rigoroso do sentido proposto: o termo substantia não é o sujeito dos acidentes, 

porém é a subsistência ou a substância primeira que não pode nominar-se 

individua. A palavra natura não pode ser aplicada a physis, nem a essência, 

porque nesses casos não podem referir-se a Deus. Rationalis estende-se as 

subsistências espirituais. No pensamento tomasiano a alma humana é 

compreendia como forma substancial do corpo. “O espírito humano que por 

sua essência é a forma do corpo, que faz da matéria um corpo, também é o 

princípio que pensa, mas o homem nada pensa senão na e pela experiência do 

sensível” (NICOLAS, 2003, p. 47). 

 Em que transcende a definição de Tomás de Aquino à de Boécio? 

Aquino define pessoa como: persona est naturae intellectualis incommunicablis 

substantia (pessoa é substância incomunicável da natureza intelectual). Em 

Boécio, substantia individua refere-se às criaturas e em Aquino, 

incommunicablis substantia refere-se a Deus, não enquanto natureza, mas 

como pessoa. Examinemos em que consiste “a individualidade do indivíduo e 

da sua individuação” (HARADA, 2005, p. 5) e incomunicabilidade da pessoa 

divina e sua criação (ou criatura).  

Antes temos que substância é, diz Aristóteles, aquilo que existe por si; é 

o ens per se, dirão os escolásticos. Aquilo que está apto para existir, em 

oposição àquilo que não pode existir por si, a saber, ao acidente (accidens). 

Este último, por não possuir um ato de ser (actus essendi) próprio, só pode 

subsistir na substância, que, ao contrário, possui um ato de ser próprio (Cf. 

MONDIN, 2005, p. 440). 
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Para que possamos ver a diferença entre substantia indivua e substantia 

incommunicabilis é preciso evitar três erros fundamentais. O primeiro se refere 

ao indivíduo no pensamento Medieval, por vezes identificado como um 

momento pontual de funções de um conjunto, onde o sentido de ser é reduzido 

às funções físico-matemáticas.  

[...] deve-se dizer que a essência é propriamente o que a definição significa. 
Ora, esta compreende os princípios específicos e não os princípios individuais. 
E nas coisas compostas de matéria e forma, a essência não significa somente 
a forma, nem somente a matéria, mas o composto de matéria e forma comuns, 
enquanto são princípios da espécie. Mas o composto desta matéria e desta 
forma tem razão de hipóstase e de pessoa, pois a alma, a carne e os ossos 
pertencem à razão de homem. Mas esta alma, esta carne e estes ossos 
pertencem à razão deste homem. Por isso hipóstase e pessoa acrescentam à 
razão de essência, os princípios individuais. [...] o indivíduo composto de 
matéria e forma, por sua matéria é sujeito dos acidentes. Daí o que diz Boécio: 
“Uma forma simples não pode ser sujeito”. Mas, se subsiste por si, é por virtude 
própria de sua forma. Esta não advém a uma realidade já subsistente. Ela dá o 
ser atual à matéria, para que o indivíduo possa subsistir. Eis por que Boécio 
atribui a hipóstase à matéria, e ousiosis ou subsistência à forma, porque a 

matéria é princípio do sustentar, e a forma, princípio do subsistir (TOMÁS DE 
AQUINO, S. Th., II, q. 6, a. 1). 

 

O segundo é pensar que ordenação do universo Medieval parte da 

intensificação do ser nas ordens de esferas de entificações, da ordenação do 

universo em gêneros. Ou seja, precisar que “a esfera da substância material (o 

ente sem vida como pedra, metal), da esfera da substância vivente (os 

vegetais), da esfera da substância sensível (os animais), da esfera da 

substância racional (o homem) não se percebe a diferença ôntico-ontológica da 

intensidade de ser na escalação dada qualificação das esferas” (HARADA, 

2005, p. 5). 

A alma espiritual contribuiria apenas com a natura speciei, não podendo existir 
nem agir senão por esse instrumento variável em cada um que são as vires 
sensitivae. Contudo, ele explica que a toda diferença corporal corresponde uma 
diferença na alma espiritual, “enquanto determinado corpo é proporcionado a 
determinada alma” (I-II, q. 63, a. 1). Aliás, qualquer que seja a origem própria 
das diferenças individuais entre os homens, as mais características entre elas, 
mesmo condicionadas pelos acasos do físico e do biológico, são de ordem 
psíquica e espiritual e manifestam as diversas possibilidades dessa natureza 
espiritual encarnada que é a alma humana. [...] É por seus atos livres [...] que o 
homem assume [...] sua natureza específica e individual. Assim, o conceito de 
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individualidade se realiza nele de uma maneira eminente e superior, o que lhe 

vale, entre todas as substâncias individuais, o nome de “pessoa” (NICOLAS, 
2003, p. 50).    

 

 O Terceiro é entender a palavra substantia, da expressão substantia 

individua e a palavra substantia da expressão substantia incommunicabilis 

como se fossem a mesma coisa. Para Boécio, substantia é usada para excluir 

acidentes. A palavra pode ser caracterizada em dois sentidos: como substância 

concreta existindo no indivíduo, chamada substantia prima; e aquela existindo 

em gênero e espécie, chamada de substantia segunda. Contudo, é necessário 

precisar se de fato Boécio intentou utilizar desses sentidos ao usar o termo 

substantia. Ao que parece Boécio prescinde da classificação entre substantia 

prima e substantia secunda, ficando restrito ao antigo significado do termo 

através da designação de individua (Cf. GEDDES, 2010, p. 1911). 

  Tomás de Aquino faz uma nova definição de substantia. Individua 

substantia, diz ele, significa substantia, completa, per se subsistens, separata 

ab aliia, isto é, substância, completa, subsistente por si mesma, à parte das 

outras (TOMÁS DE AQUINO, S. Th., III, q. 16, a.12).  A pessoa pertence a três 

formas de incomunicabilidade, dada a definição de Aquino: 1) completa – deve 

formar um caráter completo; de sorte que aquilo que é uma parte, seja 

presente ou em termo de aptidão não preenchem as exigências para a 

definição de pessoa. 2) per se subsistens – a pessoa existe em si e para si; ela 

é sui juris, a possuidora final de sua natureza e de todos os seus atos, o tema 

final da prédica de todos os seus atributos, o que existe em outro ser não é 

pessoa. 3)  separata ab aliia- exclui o universal, a substantia secunda, que não 

tem existência à parte do indivíduo (GEDDES, 2010, p. 1911). 

Em suma 
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No pensamento Tomásiano, a pessoa é definida como um indivíduo racional e 
livre. Santo Tomás aceita a clássica definição de pessoa como naturae rationalis 
individua substantia dada por Boécio e não hesita em afirmar que persona 
significat id quod est perfectissimum in tota natura. O conceito de pessoa se 
apresenta como uma noção central para a compreensão do que seja o homem. 
A pessoa humana é definida como um indivíduo racional (dotado de inteligência) 
e livre. A liberdade tem a sua raiz no conhecimento intelectual. Portanto, a 
pessoa humana é livre em suas escolhas. Conhece a sua existência e tem a 
capacidade de atribuir a si mesma os seus próprios atos, em um estado de auto-
possessão de si mesma apreendendo-se como um todo autônomo e 
responsável. Ser pessoa implica não apenas o existir em si e para si, mas 
também ser senhor de si. Dessa forma, entre os seres do mundo visível, só o 
homem merece o nome de pessoa por representar o seu papel na sociedade 

(PIRATELI ; OLIVEIRA, 2008, p. 113). 
 

1.5. Pessoa na Concepção Personalista Mounierista 
 

Mounier não rompe com o conceito de pessoa da tradição clássica, seja 

do ponto de vista agostiniano ou do preceito tomista em sua definição de 

pessoa.  

Uma pessoa é um ser espiritual constituído como tal por meio particular de 
subsistência e de independência em seu ser, ela se mantém por adesão a uma 
hierarquia de valores livremente adotados; assimilados e vividos, por 
engajamento responsável e constante conversão; ela unifica assim toda sua 
atividade na liberdade e desenvolve por meio de atos criadores a singularidade 

de sua vocação (MOUNIER, O.I , p. 553). 
 

  

 Primeiro, o sentido de “particular subsistência e independência em seu 

ser” está em harmonia com a idéia de Tomás de Aquino de substância como 

per se subsistens; segundo, o “ser espiritual” está em consonância com os 

pensamentos de Agostinho e Tomás de Aquino que se referem à Trindade 

como completude existente para a pessoa, especialmente, para a designação 

do ser humano na imagem e semelhança de Deus em sua hipóstase trinitária, 

isto é, a pessoa só pode ser considerada como tal em sua totalidade como 

corpo e alma em sua identificação em Deus (Pai, Filho e Espírito Santo). 

 O Personalismo mounierista não rompe com estes fundamentos e os 

adota como premissa de sua filosofia cristã. Interpreta o ser humano dentro do 
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contexto da encarnação, da criação e da imago Dei (imagem de Deus). Mesmo 

a teoria do ato, proposta por Mounier, como “atividade na liberdade e 

desenvolve por meio de atos criadores a singularidade de sua vocação” 

reafirma a idéia de Aquino:     

O particular e o indivíduo realizam-se de maneira ainda mais especial e perfeita 
nas substâncias racionais que têm o domínio de seus atos e não são apenas 
movidas na ação como as outras, mas agem por si mesmas. Ora, as ações 
estão nos singulares. Por isso, entre as outras substâncias os indivíduos de 

natureza racional têm o nome especial de pessoa (TOMÁS DE AQUINO, 
S. Th,I., q. 30, a. 3). 

 

 O ponto de descontinuidade e discussão de Mounier está na relação 

indivíduo e pessoa. O termo indivíduo, que no latim faz a junção de in+divíduo, 

ou seja, sem divisão, vem originalmente da palavra grega átomon, “o que não 

pode mais ser reduzido pelo procedimento de análise” (ABBAGNANO, 2000, p. 

555). Em termos filosóficos, para Aristóteles, em sentido primário, indivíduo é a 

espécie, sendo resultado do gênero já dividido, não pode a espécie ser mais 

dividida (Cf. Metafísica V, 10, 1018 b 5). Boécio denomina “indivíduo aquilo que 

não pode ser dividido por nada, assim como a unidade ou a mente, ou que não 

pode ser dividido devido à sua solidez, como o diamante; ou o que não pode 

servir de predicado a outras coisas semelhantes, como em Sócrates” 

(BOÉCIO, Ad Isagoge, II apud POLANSKY, 2006, p. 97). Tomás de Aquino 

distingue entre indivíduo vago e indivíduo único: “O indivíduo vago, por 

exemplo, o homem, significa uma natureza comum com determinado modo de 

ser que compete às coisas singulares, que subsistem por si e são distintas das 

demais. Mas o indivíduo único significa algo determinado que distingue; assim, 

o nome Sócrates significa este corpo e este rosto” (TOMÁS DE AQUINO, S. 

Th, I, q. 30, a. 4).    
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Diante desse conceito de coisa indivisa, hermeticamente estabelecida 

em si mesma, como diz o filósofo Christian Wolff: “o indivíduo é aquilo que 

percebemos com o sentido interno ou com o sentido externo ou que podemos 

imaginar como coisa única [...] O ente que é determinado sob todos os 

aspectos (ens omnimode determinatum), no qual são determinadas todas as 

coisas que lhe são inerentes” (apud ABBAGNANO, 2000, p. 556), Mounier 

reage afirmando pela via negativa que a pessoa não é indivíduo, pois, “este é 

dispersão da pessoa na matéria [...], é dissolução da pessoa. Indivíduo é amor 

das singularidades, a reivindicação, o egocentrismo, a avareza” (MOUNIER, 

Oeuvres I, p. 171). 

 Pessoa não é pura consciência que alguém tem de si mesmo ou mesmo 

uma personagem. Estes elementos são apenas facetas do núcleo pessoal, 

imergência em uma interiorização descomedida. A pessoa na perspectiva cristã 

mounierista é presença, afirmação, mas não é somente presença a si mesma, 

somente afirmação de si mesma, é resposta. “Pessoa é domínio, escolha, 

formação, conquista de si, doação. É uma unidade dada, não construída, mais 

vasta, mais interior que as construções que eu tento [...] Ela é uma presença 

em mim, permanência aberta” (MOUNIER, Oeuvres I, p. 178). 

 A limitação da pessoa, que não é o Ser absoluto, contém um apelo 

constante à plenitude do ser ao qual aspira diante da espessura ontológica que 

a fundamenta. A pessoa é “um movimento do ser versus o ser”, um movimento 

entre não ser e ser, entre limite e infinito, entre falta e abundância, visto que “a 

abundância e a falta caracterizam nossa experiência do ser” (MOUNIER, 

Oeuvres III, p. 165-166). Nesse movimento a pessoa faz a experiência da 

liberdade como a possibilidade de ir além do seu eu em dupla direção: 
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horizontal (relacionamento com os outros) e vertical (relacionamento com o 

Outro). É na relação com o infinito que a pessoa “encontra sua consistência, se 

conhece, se relaciona com os outros e se convence que „não é jogada ali‟, mas 

colocada” (FRONCZAC, 2009, p. 168).   

 Esse movimento duplo é dialético, onde a ordem da pessoa se constitui 

em um processo de tensão fundamental. “[A pessoa] é constituída por um 

duplo movimento aparentemente contraditório, mas na realidade dialético: um, 

a afirmação do absoluto pessoal irredutível, e outro, a edificação da unidade 

universal no mundo das pessoas” (MOUNIER, Oeuvres III, p. 459). 

De forma positiva, afirmamos a pessoa e sua estrutura em três 

dimensões: 1) Vocação: dimensão transcendente, abertura além do dado, 

adquirido, passado; 2) Encarnação: dimensão imanente, que leva ao 

compromisso com as realidades no mundo; 3) Comunhão: dimensão 

horizontal, que é desprendimento de si mesmo e doação aos outros 

(MOUNIER, Oeuvres III, p. 446-447; p. 467; p. 451-455). 

 A partir dessa estrutura fundamental, Mounier procura responder a 

incessante pergunta que é o homem? Ou em termos personalistas que é a 

pessoa? Sua resposta, convém lembrar, é baseada em princípios de uma 

filosofia cristã. Suas observações são norteadas e impregnadas do conteúdo e 

da linguagem cristãos. Se tais observações são confundidas com a Teologia é 

por causa da historicidade e indissociablidade dos temas abordados tanto no 

campo da filosofia como no campo teológico no pensar sobre a pessoa 

humana. 
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 O ser humano é uma pessoa encarnada em um indivíduo. Se o 

individualismo12 domina, o homem se dispersa e se converte em coisa. Se 

domina a pessoalidade, o homem realiza plenamente a peculiaridade de sua 

vocação (MOUNIER, Oeuvres III,  p. 446-447).  

  A pessoa como ser integrado toma uma atitude que vai unificando 

progressivamente todos os seus atos, situações e personagens que convivem 

nela dentro de sua própria individualidade. A realização desse processo de 

unificação constitui a vocação pessoal (MOUNIER, Oeuvres III, p. 467-468; 

521-522). 

 A pessoa é um ser livre. A liberdade pessoal não é algo que se consiga 

no plano social. A verdadeira liberdade é conquista de cada pessoa. A 

sociedade só pode favorecer uma situação na qual as pessoas possam 

escolher e serem livres o mais extensamente possível (MOUNIER, Oeuvres III, 

p. 477-484). 

A pessoa é um ser comunitário. A realização do ser humano como 

pessoa tem lugar no âmbito da comunidade.  A pessoa é essencialmente 

comunitária. Sendo assim, o contrário de uma comunidade pessoal é a massa, 

aglomeração indiferenciada, sociedade sem rosto na qual os indivíduos são 

semelhantes, mas não próximos. Tende ao sonho, ao conformismo, a 

manipulação e a opressão promovida por alguns (MOUNIER, Oeuvres I, p 562-

566). 

 Da mesma maneira que se aprende a ser eu, se aprende a ser nós, e, 

como há uma degeneração do eu no indivíduo, pode haver uma degeneração 

do nós, na massa. Em outros termos, a solidão é o preço que se pode pagar 

por esse processo de personalização.  Em uma sociedade massificada a luta 
                                                           
12

 Veremos a questão do individualismo mais adiante em nossas discussões nesse capítulo. 
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será exatamente contra o oferecimento de contatos contínuos e superficiais; 

contudo, em uma sociedade personalizada, combate-se a solidão 

aprofundando-se na vida pessoal (MOUNIER, Oeuvres I, p. 540-541).  

  Pessoa é um ser transcendente. A valorização da pessoa como 

vocação-interiorização e transcendência é um dos elementos chaves para o 

personalismo. Só o ser humano como pessoa pode transcender em sua 

existência, descobrindo o sentido de sua vida. Sua condição original no mundo. 

Quando o homem compartilha de determinados valores se sente pressionado 

por eles, sabendo que nunca os alcançará plenamente. Esses valores são para 

Mounier as mediações reais da pessoa. Acima de tudo, porém, o valor pessoal 

absoluto ou o valor dos valores é Deus, conforme o cristianismo, que se 

manifestou como pessoa encarnada na história (MOUNIER, Oeuvres III, p. 

442-445; 485-487). 

 Ao fazer uma opção fundamental pela pessoa, Mounier denota antes de 

tudo, um estilo, uma atuação educacional que permita a cada ser humano ser 

capaz de viver como pessoa. Essa atuação engloba as seguintes áreas: 

 Economia: a economia capitalista tende a organizar à margem da 

pessoa, com um fim  exclusivo: a ganância. Em sentido contrário, a 

economia personalista deve promover a personalização progressiva da 

sociedade sobre as bases da: responsabilidade, iniciativa, domínio, 

criatividade e liberdade (MONIER, Oeuvres I, p. 586-592). 

 Cultura: é um meio imprescindível de transformação pessoal. Deve estar 

aberta a novas possibilidades para que não se estagne; será sempre 

cultura não fechada ou consumista, mas, aberta a transcendência 

(MOUNIER, Oeuvres I., p. 571-574).  
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 Democracia: é própria de uma sociedade personalista, de forma não 

estar fundamentada em uma maioria indiscriminada e, sim, em uma 

maioria matura socialmente, edificada sobre o direito e a ética; sendo 

levada a cabo pelos mais capazes moral e espiritualmente, com 

autoridade sólida (MOUNIER, Oeuvres I, p. 619-625). 

 Trabalho: o trabalho tem a primazia sobre o capital. O dinheiro só pode 

se considerado capital em vínculo direto com o trabalho. Neste sentido, 

o capital não tem direito autoritativo, ou gestão na empresa, pois estes 

fatores pertencem unicamente ao trabalho responsável e organizado 

(MOUNIER, Oeuvres I, p. 588-589; 595-597). 

 Instituições: devem estar ao serviço do ser humano e favorecer a 

liberdade e criatividade das pessoas. Urge revisar, portanto, as 

estruturas e valores despersonalizados (MOUNIER, Oeuvres I, p.590-

591). 

 Família: é insubstituível como vínculo entre o privado e o público. Tem 

como missão descobrir e potencializar a vocação pessoal de cada 

membro. Deve ser protegida para evitar sua manipulação pela 

sociedade, ou pelo Estado, respeitando-se sempre sua intimidade. Além 

disso, necessita despojar-se de todo autoritarismo e legalismo para que 

proporcione a fraternidade e igualdade (MOUNIER, Oeuvres III, p.515-

522).  

 A chave para uma educação personalizada é uma pedagogia cujo 

espírito se acha orientado a cada uma das pessoas sobre as quais incide, a fim 

de que elas se realizem como tais; quer dizer, que alcancem o máximo de 

iniciativa, de responsabilidades e de vida espiritual; é um compromisso livre e 
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responsável para com as pessoas na comunidade onde esse ato educativo se 

desenvolve.  

Contudo, de acordo com o personalismo mounieriano, a pessoa não se 

pode definir de modo absoluto, apenas viver. Põe-se em oposição ao 

indivíduo, pois, este é um ser de razão, uma abstração, o homem da 

Declaração dos direitos, aquele que foi “encontrado ao acaso”, por outro lado a 

pessoa é uma realidade concreta, carnal e espiritual, membro dos organismos: 

família, corporação, comunidade (LACROIX, 1981, p.84). 

     

1.6. Personalismo e Individualismo  
 

    Individualismo, em linhas gerais, subjaz à preeminência do indivíduo 

sobre a sociedade e Estado, ou seja, “surge como a negação da dimensão 

comunitária da pessoa humana” (LORENZON, 1996, p. 77). Tem por princípios 

a idéia de liberdade, propriedade privada e os limites do Estado.  

O individualismo é um sistema de costumes, de sentimentos, de idéias e de 
instituições que organiza o indivíduo partindo de atitudes de isolamento e de 
defesa.  Foi a ideologia e a estrutura dominante da sociedade burguesa 
ocidental entre o século XVIII e o século XIX. Homem abstrato sem vínculos 
nem comunidades naturais, deus supremo, no centro de uma liberdade sem 
direção nem medida, sempre pronto a olhar os outros com desconfiança, 
cálculo ou reivindicações; instituições reduzidas a assegurar a instalação de 
todos estes egoísmos,ou seu  melhor rendimento pelas associações voltadas 
para o lucro; eis a forma de civilização que vemos agonizar, sem dúvida uma 
das mais pobres que a história jamais conheceu. É a própria antítese do 

personalismo e o seu mais direto adversário (MOUNIER, 1964, p. 81).    
 

 Louis Dumont (1993) enuncia que o individualismo se constitui quando o 

indivíduo passa a ter valor supremo, de maneira a não ser subjugado a 

ninguém e a nada, segue seus próprios valores, sentidos, destino e regras. 

Característicos, segundo Dumont, da Sociedade Ocidental. 
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 Para o autor de o Individualismo: uma perspectiva antropológica da 

sociedade moderna, a constituição do Estado preconiza a extinção da união 

entre Deus e o todo universal; “o indivíduo passa ser integrante de uma 

comunidade que forma o Estado” (ABREU, 2008, p. 23), ou seja 

Para os modernos, sob a influência do individualismo cristão e estóico, aquilo a 
que se chama direito natural (por oposição ao direito positivo) não trata de 
seres sociais, mas de indivíduos, ou seja, de homens que se bastam a si 
mesmos enquanto feitos à imagem de Deus e enquanto depositários da razão. 
Daí resulta que, na concepção dos juristas, em primeiro lugar, os princípios 
fundamentais da constituição do Estado (e da sociedade) devem ser extraídos, 
ou deduzidos, das propriedades e qualidades inerentes no homem, 
considerando como um ser autônomo, independentemente do todo e qualquer 

vínculo social ou político. (DUMONT,1993, p. 91). 
 

 Essa perspectiva acusatória de que o cristianismo dá bases para o 

individualismo é ponto de nossa discordância com o pensamento apresentado. 

O que caracteriza o cristianismo, por certo, não é o individualismo, mas o 

compromisso com o outro, a idéia de comunidade, de comunhão, de 

fraternidade, justiça. Não é o fato de se afirmar o ser humano como dotado 

como imago Dei que justifique a existência do individualismo, mesmo porque o 

conceito e a idéia de imagem-semelhança fazem com que a pessoa receba em 

si mesma a iminente dignidade, como enfatiza Mounier, e ao mesmo tempo 

perceba as outras pessoas como semelhantes quebrando o sentido egóico do 

existir solitário, em-si-mesmado, e submete-se a Deus e ao próximo numa 

relação comunicativa e dialogal; reflete a Pessoa para as pessoas, personaliza. 

Concede aspecto moral à convivência comunitária em uma luta permanente de 

ascese dos semelhantes, pois, “a vida pessoal é sucessiva afirmação e 

negação de nós próprios. Esse ritmo fundamental encontra-se em todas as 

suas operações. Afirma-se num permanente trabalho de assimilação das 

contribuições exteriores. Elabora-se elaborando-as” (MOUNIER, 1964, p. 88-

89). 
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 A questão do individualismo, apesar de ser postulada como originária na 

constituição do Estado moderno, precisa ser reorientada para a natureza do ser 

humano. Os aspectos reducionistas sejam de cunho sociológico, religioso, 

antropológico, político ou psicológico fragmentam a proposição com relação à 

pessoa humana, no sentido de menosprezar a questão ontológica, a natureza e 

essência do ser humano. Esse humano maculado em sua imago, decaído em 

sua natureza, necessitado de metánoia (conversão), é tendente ao 

individualismo. 

 As raízes do individualismo são ontológicas. Devemos confessar este 

estatuto paradoxal da afirmação, visto que as condições sócio-históricas 

contribuem para solidificação da morte da pessoa e ascese do indivíduo. Nesse 

aspecto as várias discussões sobre o tema são instrutivas, contudo, não 

definitivas. 

 Alexis de Tocqueville localizou a origem do individualismo na 

democracia, ao mesmo tempo em que o diferenciou do egoísmo. 

O individualismo é expressão recente, originária de uma nova idéia. Nossos 
pais só conheciam o egoísmo. Este é um amor exagerado e apaixonado de si 
mesmo, que faz o homem depender de si mesmo e preferir-se a tudo mais. O 
individualismo é um sentimento refletido e pacífico, que predispõe cada 
cidadão a isolar-se da massa dos seus semelhantes e a retirar-se à parte, com 
a família e os amigos, de tal modo que, após criar dessa maneira uma 
sociedade para uso próprio, abandona prazerosamente a sociedade a si 
mesma. O egoísmo nasce de um instinto cego; o individualismo procede de um 
juízo errôneo, mais do que de um sentimento depravado. Sua fonte são os 
defeitos do espírito, tanto como os vícios do coração. [...] O egoísmo é um vício 
tão velho como o mundo. Não pertence mais a um tipo de sociedade do que a 
qualquer outro. O individualismo é de origem democrática, e ameaça 

desenvolver-se na medida em que as condições se igualam.  (1985, p. 285) 
  

 A diferenciação de Tocqueville, à guisa de definição, será proposital para 

a constituição de um plano epistemológico distinto do enfoque sócio-político. 

George Jardim tem razão ao dizer que o individualismo seja nos meandros da 

cristandade, nas concepções do homem renascentista, ou na busca de auto-
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afirmação do homem pós-moderno, engendra uma hermenêutica peculiar ao 

meio no qual está inserido (cf. JARDIM, 2005). 

 Cormac Burke em 1994 escreveu um artigo intitulado Personalismo e 

Individualismo onde procura dissociar o senso comum de que personalismo e 

individualismo são a mesma coisa. Propõe serem os temas comunhão e 

comunidade, fundados no pensamento cristão, as bases de uma visão 

personalista, pois, promovem a reflexão sobre a pessoa humana e de sua 

humanidade. Fazendo este periagoge, precisamos não estar na problemática 

do religioso especificamente as causas do individualismo. Este se dá no 

humano em sua totalidade existencial.   

    Quando se confere culpa ao sistema, fala-se do homem abstrato, 

ideológico, representante do individualismo. Dialeticamente, falamos do homem 

concreto, encarnado, liberto do abstratismo sócio-econômico, religioso e 

político, redimido em sua inteireza (imanente e transcendente), solidário e 

combatente da sofreguidão do existir na multidão solitária. 

 Nesse ponto Burke mostra a vocação do Personalismo Cristão em sua 

comunhão solidária. Essa opção de vida em comunhão com Cristo (essência 

do Personalismo Cristão) exige um “negue-se a si mesmo”, uma conversão ao 

próximo, uma luta constante contra o egocentrismo e o egoísmo. Uma 

sociedade não convertida, sem respeito à dignidade da pessoa, acaba por se 

transformar em “uma massa sem alma, campo de concentração ou em um 

Estado totalitário, por isso, [Burke] faz questão de contrapor personalismo e 

individualismo” (ABREU, 2008, p. 25). 

 O que é o individualismo segundo Burke? 

Em certo modo, pode-se dizer que o individualismo se apresenta com uma versão 
mutilada e falsa do personalismo. Fala também de direitos, mas não de deveres. 
Exige liberdade de ação, mas não assume responsabilidade pelos seus próprios 
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atos. Toma o indivíduo e não a verdade como norma da moralidade. Favorece a 
livre decisão nos comportamentos sem preocupar-se com as exigências da vida 
social. Se preocupa consigo mesmo, não com os demais a menos que os 
interesses alheios não coincidam com os próprios. Defende os direitos alheios 

somente quando pode fazê-lo sem corte pessoal. (BURKE, 1996, p.112). 
 

Aqui encontramos Mounier. Não na definição do que seja individualismo 

especificamente, mas no todo da obra e vida de Mounier como combate, 

contestação, afrontamento, ação em fé contra esse envenenamento da alma 

humana, sob quaisquer manifestações e aspectos. Como bem acentua 

Lorenzon:  

Não será exagero afirmar que o personalismo é o anti-individualismo por 
excelência. A insistência nessa dimensão ontológica da pessoa, no seu duplo e 
essencial movimento de interiorização e exteriorização, nas qualidades de 
comunicação, de intersubjetividade, de disponibilidade e afrontamento, revela 

uma metafísica que não se fecha em uma reflexão isolada (LORENZON, 
1996, p. 80).  
     

 Em sua revolta profética, o Personalista denuncia o espírito burguês, a 

ideologia do individualismo. A tirania do lucro descomedido coloca a pessoa 

como objeto de consumo, atribui-lhe um valor da economia de mercado, dá-lhe 

um preço – um quanto vale monetariamente. Onde o dinheiro, o poder, a 

ganância e o valor supremo da propriedade individual asfixiam a pessoa. 

A proclamação de Mounier denuncia o individualismo nos seus 

pormenores. Não é suficiente dizer que ele existe, será necessário promulgar 

um manifesto contra a opressão da “desordem estabelecida”; um manifesto 

que denuncie o assassinato existencial da pessoa, mergulhando-a em uma 

solidão profunda, o merchandising da alma, sob o patrocínio dos principais 

veículos de comunicação, das empresas, do comércio e da escravidão da 

ideologia burguesa. “Não é somente uma moral. É a metafísica da solidão 

integral, a única que nos resta quando perdemos a verdade, o mundo e a 

comunidade dos homens” (MOUNIER, Oeuvres I, p. 158-159). 
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Do ponto de vista do Personalismo cristão, o abandono da relação 

pessoal com Deus culminará na indiferença e no narcisismo moderno, o qual 

se debruçará nas preocupações do indivíduo. Irá se concentrar nas ranhuras 

da imagem de si, nas impurezas, mascarando suas perspectivas essenciais: 

revolta contra Deus e a renúncia do seu mandato existencial (cf. MOUNIER, 

Oeuvres III, p. 196).          

De fato, a realidade humana fica cada vez mais desfigurada. A 

solidariedade, fraternidade, bondade, justiça, honestidade, interesse pela causa 

do pobre, do oprimido, do nu, do indigente, e assim uma lista interminável, são 

meros conceitos filosóficos, pedagógicos ou educacionais. Não fazem parte da 

nossa ação, parece que observamos tudo inativos, passivos. As catástrofes: 

enchentes, terremotos, chuvas torrenciais, devastando cidades, matando 

gente, passaram a ser entretenimento do noticiário televisivo. 

Nada mais nos escandaliza, comove ou afronta. Mounier utilizou da 

parábola dos talentos para ilustrar o princípio do narcisismo quando se fica só a 

polir e polir as moedas (MOUNIER, Oeuvres III, p. 196), fica-se só no brilho do 

capital adquirido, do munus, da coisificação. O coração do Evangelho é a 

doação, entrega de si mesmo em favor do outro, do semelhante. É compartilhar 

a imago pessoal, estender a mão ao necessitado, lutar pela justiça e buscar a 

paz, engajar-se.  

O antídoto proposto contra esse desmando e despersonificação 

presentes está no teocentrismo e alterocentrismo – o teocentrismo reafirma a 

presença numinosa de Deus, o Totalmente Outro, como Pessoa que age em 

direção as outras pessoas em doação, como ato de amor, conforme Sua 

natureza, Seu Ser. A tese mais relevante de Maurice Nedoncélle assevera que 
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a pessoa, a comunicação-comunhão, a reciprocidade, a consciência coletiva, o 

“nós” é o constitutivo metafísico mediante a atividade do amor, pois, o amor é o 

destino ontológico da pessoa (NEDONCÉLLE, 1961, p.172). Uma “metafísica 

da cooperação” significa que ser pessoa é “viver e ser para os demais em 

reciprocidade e correlação” (NEDONCÉLLE, 1970, p. 50).  

A correlação indica que todos os seres se causam e se personalizam 

uns aos outros. “Que a violência e a exclusão não são o caminho do ser. Nem 

sequer a justaposição ordenada e pacífica. É necessária a atuação recíproca e 

a tolerância igualmente recíproca a ação do outro sobre cada um e vice-versa” 

(BORAU, 2007, p. 302).  Sobretudo, uma pessoa, uma consciência, não existe 

por si só, senão porque outra existe. Existir é relacionar-se, mas, também 

correlacionar-se. 

No aspecto teocêntrico, somos seres criados à imagem-semelhança de 

Deus, pessoa e criatura ao mesmo tempo, co-existimos com outros imagens-

semelhança, leva-nos ao princípio de que toda afirmação onto-metafísica é 

comparativa. Assim, seguindo Nedoncélle, “a criação é uma correlação”; 

podemos declarar, mediante essa relação interontológica, que eu-sou. Não sou 

o grande Eu-Sou, mas pela graça de Deus sou-o que-sou. 

O homo imago Dei identifica o segundo aspecto proposto por Mounier, a 

saber, ao alterocentrismo. O engajamento na sociedade será em virtude da 

ação personalizante frente ao outro, “o outro-como-eu-mesmo” 13.  

É nesse ponto que, com freqüência, surgem confusões enquanto o indivíduo 
por vezes troca aquilo que é válido para sua esfera privada, por aquilo que é 
justo relativamente ao seu papel social, como membro e até mesmo como 
representante da comunidade. Quando isso acontece, estamos diante de fatos 
sociais não autênticos. Ao contrário, quando nos encontramos diante de 

                                                           
13

 Gerda Walther implementa o conceito de pessoa em um sentido particular e em contraposição à 

dimensão social. Começa pelo princípio da empatia, dirige-se ao momento do que denomina de 

“comunidade acordada” ou a tomada de consciência da união recíproca, até ao ponto de estudar “os atos 

sociais” a partir da vivência enquanto pessoa (WALTHER, 1960, 103-105). 
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vivências comunitárias em que se revela verdadeiramente um comportamento 
orientado no sentido e no nome da comunidade, podemos falar de vivências de 

terceiro nível, isto é, atos sociais em sentido pleno (BELLO, 2000, p. 197). 
 

 O apelo a centrar-me no outro é distinto da idolatria do ser, significa 

elevar outro à condição de pessoa transcendendo-o a condição de indivíduo. 

Uma ação alterocentrada numa perspectiva personalista será de duplo 

movimento, ou seja, “refazer o Renascimento” significa trabalhar em uma dupla 

direção: personalista e comunitária.  

Muitos, levados por quatro séculos de individualismo, têm perdido o costume 
de pensar suas vidas e seus atos sob os aspectos comunitários. Não de uma 
comunidade exterior, artificial e jurídica com a qual intercambiam relações 
abstratas de reciprocidade, mas de uma comunidade que impregnasse seu 
espírito e sua carne, fora da qual cada um de nós será um morto vivo, uma 
comunidade cujos atos são nossos atos; os pecados, nossos pecados; o 

destino, nosso destino (MOUNIER, 1992, p. 370).  
 

 Esse movimento é mais do que movimento social, é uma atitude em 

relação ao próximo, um ato de amor, onde eu me responsabilizo pelo tu a fim 

de constituir o nós, rompendo com as cadeias do egoísmo, da falsidade, 

infidelidade e da indiferença. Poderíamos dizer que desta maneira estamos em 

um movimento de realização espiritual do ser humano em sua totalidade.  

 O que significa ação teocentrada e alterocentrada de acordo com 

Mounier? 

Primeiro, afirmar que nossa ação não consiste em combater uma cidade 

inconfortável, mas é contra uma cidade perversa, é lutar, é refletir, é 

afrontar, ser consciente. 

Não há nenhuma proporção entre a totalidade de nossa obra e suas 
coordenadas propriamente políticas. O político pode ser urgente, mas está 
subordinado. O ponto ao qual se dirigem os nossos mais amplos olhares não é 
a felicidade, o conforto, a prosperidade da cidade, mas a realização espiritual 
do homem. Se perseguimos o bem político, não é pela ilusão de que nos vá 
assegurar uma vida sem riscos, sem sofrimentos e sem sede. A desordem nos 
choca menos do que a injustiça. O que nós combatemos não é uma cidade 
inconfortável, mas uma cidade perversa. Pois, todo pecado se dá contra o 
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espírito, e todo mal procede da liberdade. Nossa ação política é o órgão de 

nossa ação espiritual, e não o reverso (MOUNIER, 1992, p. 370).    
 

Segundo, é uma ação contra a paralisia no ser pessoal, trabalho 

contínuo de aperfeiçoamento, pessoa que transcende à sua natureza ao ser 

capaz de captar os valores éticos e espirituais, indo além da consciência 

universal e de si-mesma. 

Lutar contra os obstáculos vindos da individualidade que paralisa, desviam e 
falseiam a obra de personalização; ídolos e exageros de linguagem, pseudo-
sinceridades, personagens, boa consciência, adesões superficiais, ilusões de 

entusiasmo, resistências do instinto, persistências do costume (MOUNIER, 
1992, p. 173). 

 

Terceiro, a pessoa se prova através de uma série de compromissos; a 

ação da pessoa que se engaja em uma situação complexa e ambivalente 

deve ter dois requisitos fundamentais: rigor e fidelidade.  

Um compromisso não é um jogo de cartas: meio excelente para liberar a 
consciência, para fugir ao encargo do pensamento e da ação verdadeiros. Nem 
sequer é uma paixão militante ativa: há homens que gostam de algum calor 
emocional deles mesmos.[.. ] O dever de compromisso se desdobra, com 
respeito às realidades que se consagram a pessoa, com um dever de 

fidelidade (MOUNIER, 1992, p. 377). 
 

Quarto, um serviço permanente em favor da verdade. “O trabalho de 

denúncia e de solidariedade, [onde] cada um pode segui-lo em suas 

relações cotidianas [...] sendo a nota discordante” (MOUNIER, 1992, p.379). 

Quinto, centrar a ação no testemunho e não no êxito.  

Não digo que aqueles que dirigem suas ações ao testemunho e não ao êxito, 
não desejem, também, em certo sentido, o sucesso, quer dizer, o que para eles 
constitui uma vitória sobre o mal. Mas sabem que esta nunca será mais do uma 
vitória incipiente e sempre questionada [...] Os que buscam o êxito se 
preocupam em fazer antes de ser, os segundos intentam ser para poder fazer, 

ou para que seja feito com ou sem eles (MOUNIER, 1992, p. 380-381).  
 

 Sexto, testemunhar nossa ruptura com a desordem estabelecida. 

“Denúncia e promulgação pública, por todos os meios que estejam à nossa 
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disposição, combatendo a desordem, não participando, abstendo-nos, a 

desobediência passiva; ou a sabotagem, ou o boicote” (MOUNIER, 1992, 

p.393; 395-396).  

 

Sétimo, denunciar que faz falta ao mundo pessoas responsáveis e 

maturas: 

Um homem que forme a outro homem no sentido de sua vocação e o arranque 
da dispersão ou dos refúgios em que se esconde, para que ele se revele ante a 
si mesmo e confira à sua vida o sentido que esta exige, o fará, porém, por uma 

revolução espiritual mais do que por cem conferências públicas (MOUNIER, 
1992, p. 398). 

 

Essas ações são combatentes do nada existencial, da imposição da 

desesperança, da quebra do “elo nupcial com a vida”. A revolução espiritual é a 

revolução da pessoa na pessoa. Para o Personalismo toda existência é co-

existência. Existir significa originalmente existir perante as pessoas e perante 

as coisas. Assim sendo, falar de revolução espiritual exige uma presença de 

espírito: “presença de espírito a si-mesmo, que é atenção e reflexão – 

presença de espírito ao mundo, que é diálogo e poesia- presença de espírito 

aos outros, que é amizade e amor – presença de espírito a Deus, que é 

contemplação e oração” (LACROIX, 1981, p. 86). Transcendendo o 

individualismo e contrapondo-se ao existencialismo ateu. 

 A vida de Mounier, bem como seus conceitos e premissas, instiga-nos a  

aprofundar o senso de dignidade da pessoa. Apresenta um afrontamento ao 

sentido de não existência do ser humano enquanto pessoa e nos instiga a 

entender o universo pessoal em seus aspectos antropológico e filosófico. Tal 

universo é tema de nosso próximo capítulo. 

 



CAPÍTULO II 
FILOSOFIA E ANTROPOLOGIA PERSONALISTAS 

 

 O propósito de nossa discussão nesse capítulo é de apresentar o 

personalismo de Mounier em sua dimensão filosófica e ao mesmo tempo 

aprofundar o sentido do universo pessoal mediante a antropologia mounierista.   

 
 
2.1. Filosofia Personalista - Polêmicas 
 
 Sempre será controverso falar em filosofia personalista, pelo fato de o 

personalismo ser imperioso em seu sentido de ação e comunicação como 

atitude mais do que fundamento doutrinal como requereria uma exposição 

“filosófica” a partir de uma lógica instrucional. De fato, Mounier nega a filosofia 

como sistema e mera abstração, entretanto, acentua o caráter filosófico que 

tenha como base a existência humana concreta.  

 Contudo, não podemos nos abster de falar do sentido filosófico do 

personalismo mounieriano, como ele mesmo diz:  

O personalismo é uma filosofia, não apenas uma atitude. É uma filosofia, não é 
um sistema. Não foge a sistematização. Porquanto o pensamento necessita de 
ordem: conceitos, lógica, esquemas unificantes, não servem apenas para fixar 
e comunicar um pensamento que sem eles se diluiria em intuições opacas e 
solitárias; servem também para perscrutar essas intuições em toda sua 
profundidade; são simultaneamente instrumentos de descoberta e exposição. 
Porque define estruturas, o personalismo é uma filosofia, e não apenas uma 
atitude. Mas sendo a existência de pessoas livres e criadoras a sua afirmação 
central, introduz no centro dessas estruturas um princípio de imprevisibilidade 
que afasta qualquer desejo de sistematização definitiva. Nada lhe impugna tão 
profundamente como o gosto, hoje em dia tão enraizado, por aparelhagens de 
pensamento e ação funcionando como automáticos distribuidores de  soluções 
e instruções, obstáculo frente as investigações, seguro contra a inquietação, 
dificuldade, o risco. Para além de tudo isto, uma reflexão nova não deve ter 
demasiada pressa na reunião de toda gama da sua problemática. Por isso, e 
embora por comodidade falemos do personalismo, preferiríamos falar dos 

personalismos, e respeitar seus diversos caminhos (MOUNIER, 1964, p. 
16-17) 

  

 O personalismo é, a partir do conceito dado por Mounier, uma 

perspectiva filosófica pluriforme, voltada para existência humana, convergente 
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e circundante a categoria de pessoa. Tal procedimento deve ser visto à luz do 

contexto sócio-histórico do filósofo. A filosofia proposta por Mounier é de cunho 

vivencial, em construção, como afirma Jean Lacroix: “É verdade que diretor de 

Esprit construiu sua filosofia pouco a pouco, no contato com o acontecimento 

[...]” (LACROIX, 1966, p. 8). 

 Não será a construção de um sistema abstrato, nem a justificativa do 

que já se foi, mas a transformação do espírito do evento em experiência (cf. 

LACROIX, 1966, p.8). Desta feita, antes de tudo, o personalismo conta com 

uma tradição comum tanto no campo teórico como no prático. Tem em sua 

proposta fundamental “através das atitudes e valores, todos os emanados da 

pessoa como ser extremamente valioso” (PRIETO, 2009, p.98), por meio da 

ordo amoris (SCHELER, 1996).  

 Alino Lorenzon tem razão em dizer que existe uma atitude metodológica 

do personalismo. Atitude é um termo pertinentíssimo porque nos remete ao 

conceito de ação requerido pelo personalismo mounieriano. Uma filosofia do 

movimento, com uma tradição rica e histórica, surgida de vários tempos e 

épocas, questionadora de seu tempo, momentos e acontecimentos. Nessa 

pluridimensionalidade temporal, devemos ter por certo a inesgotabilidade da 

pessoa, pois, de acordo com Gabriel Marcel, não estamos a desvendar um 

problema, mas a perscrutar um mistério (MARCEL, 1987). 

 O ponto de tensão, ao pretender esboçar uma filosofia personalista, será 

a polissemia dos termos usados, ou como instiga Xosé Dominguez Prieto, 

polifônica. Pois, “cada palavra que falamos é polifônica e cada logos concorre 

ao âmbito dos logoi para dar no dia-logoi, pois nunca pensamos 

individualmente mas comunitariamente e em tudo que falamos ressoam nossos 
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mestres, nossas leituras e nossas experiências particulares, isto é, tudo o que 

nos foi dado, o foi como dom e como graça” (PRIETO, 2009, p. 98). 

     A constituição de uma filosofia personalista colocada nestes termos 

não poderá ser a de um sistema fechado. Aliás, estamos diante de 

pensamentos e pensadores, uma plêiade de atores/autores em diálogo 

personalizador e personalizante frente ao universo da pessoa. Mais ainda, tudo 

isso se faz através de um exercício de pensamento de maneira a levar a cabo 

o diálogo interpessoal, seja por meio de atos conscientes ou inconscientes, os 

pensamentos dos Outros sempre deixam marcas em nós.  

 Não é diferente com Mounier, o personalismo, lembrando que ele denota 

no singular por motivos de praticidade e não pelos conceituais, tem em suas 

raízes a influência de Jean Marie Domenach, Jean Lacroix, Nicolái A. Berdiaév, 

Max Scheler, Charles Péguy, Jacques Maritain. Influência reflexiva nos 

pensamentos de: Dietrich Von Hildebrand, Paul-Louis Landsberg, Karol 

Wojtyla, Edith Stein e Maurice Nedóncelle. Dentro dos pensadores judeus: 

Franz Rosenzweig, Martin Buber, Emmanuel Lévinas. Do lado cristão: 

Ferdinand Ebner, Emil Brunner, Gabriel Marcel, Jean Luis Chrétien, Romano 

Guardini, Alfonso López Quintás, Julían Marías, Oliver Clément e Paul Ricoeur  

A finalidade dessas citações é simples. Demonstra a amplitude do 

conceito do que seja o personalismo em termos filosóficos. Como toda postura 

mounieriana, uma filosofia que trata da pessoa como tema primordial não pode 

ser confinada a um sistema de pensamento, à rigidez de “uma linha”, contudo, 

como não se pode definir a pessoa, apenas vivê-la, propõe uma ação motivada 

na e pela pessoa.  
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  Por outro lado, seria pretensioso abordar o pensamento de cada autor 

citado. O que podemos depreender é haver princípios comuns a todos eles sob 

o olhar personalista. Buscando uma aproximação, Prieto sintetiza: 

Podemos ensaiar uma aproximação assinalando que todos eles consideram a 
pessoa como ser extremamente valioso, digno, contraposto à realidade das 
coisas, chamada a plenitude e orientada em sua ação por um horizonte de 
sentido, com capacidade para realizar sua vida livremente e aberta a outras 
pessoas com as quais pode estabelecer vínculos comunitários. A partir da 
realidade pessoal elaboram um pensamento filosófico, estabelecem as bases 

para uma cultura humanista (2009, p. 99). 
 

 Mesmo declarando que o pensamento personalista não esteja em um 

sistema conceitual fechado ou canônico, não significa que no personalismo 

esteja ausente uma epistemologia ou método, ou, seja carente de clareza em 

suas formulações conceituais dentro de sua ordem expositiva.   

 Pelo fato de se considerar uma filosofia de pensamento aberto, surgem 

alguns questionamentos quanto ao método e sentido do personalismo. Antônio 

Joaquim Severino, mediante a grandiosidade da pessoa humana como 

postulado de reflexão filosófica, diz que  

Realmente, só mesmo a pessoa humana, em sua condição de existente 
espiritual, fundamenta a continuidade da reflexão filosófica. Por isso é inegável 
a contribuição da filosofia personalista neste recentramento de toda filosofia: 
contudo, muitas vezes, Mounier é falto de maior precisão em sua conceituação 
e explicitação, condições necessárias para a consistência de toda metafísica. 
Para além das contradições maiêuticas de sua reflexão, algumas críticas de 
fundo se impõem ao trabalho de Mounier, o que alíás está de acordo com seu 
espírito de diálogo, de conformidade com o qual sempre entendeu o 
Personalismo como uma tarefa comum, como um sopro do espírito a ser 

incessantemente retomado (SEVERINO, 1983, p. XV).      
 

 Sendo assim, qual seria a preocupação central de uma filosofia 

personalista? 

Uma ontologia da pessoa ocupará os pensamentos de Mounier. Longe 

de ser uma elucubração, um pensamento distanciado da realidade, será 

vivencial, ocupado existencialmente com outras pessoas; uma busca, através 
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da consideração do humano como ser espiritual, algo próprio a Mounier, 

procura “delimitar as vigas mestras do universo pessoal, os acordes 

fundamentais da sinfonia da existência, de cujo mistério profundo procurou 

incessantemente se aproximar” (SEVERINO, 1983, p. 125).  

 Denominamos esta convergência de ontologia teodinâmica, por 

considerar a pessoa como existente espiritual em sua relação com Deus, 

refletindo Sua imagem-semelhança e inserida em um agir histórico e concreto 

em relação ao próximo. Dessa forma, o personalismo em sua constituição mais 

profunda culmina em uma antropologia, exatamente em um anthropos vivente, 

encarnado, inserido na natureza (imergente) e, ao mesmo tempo 

transcendente a ela (emergente), um ser completo, total sem ser totalizante, 

uno, em relação dialética paradoxal com a vida e a existência. 

 Esse ser humano está longe de ser estático, imóvel, antes, como 

expressamos, se faz no seu teodimanismo existencial, um ser de ação, o 

próprio pensamento se integra à ação: “é um pensamento para ação, é um 

pensar com as mãos” (PRIETO, 2009, p. 99). O agir é tanto em direção à 

pessoa quanto em sentido comunitário, uma atitude baseada na constituição 

ôntica da pessoa, de modo que os atos serão sempre pessoalizados, 

complexos, ativos, movidos por uma força de ação dupla: divina e humana, 

uma sinergia imprescindível para a realização de uma civilização personalista.  

 A partir da antropologia personalista compreendemos o sentido de uma 

ação ética e histórica. Asseverando que o personalismo não tem a finalidade e 

objetivo a sua própria elaboração, isto é, não é um pensamento centrado em si 

mesmo, porém aberto ao serviço da pessoa. Tal ato protesta contra o sistema 

político social estabelecido à medida que não pode estar a serviço do 
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economicismo, do poder dominante, “o personalismo sempre será um 

pensamento intempestivo, impertinente para os mandatários. Mas, exatamente 

por isso, se trata de um pensamento imprescindível” (PRIETO, 2009, p.100). 

 A ação personalista é dotada de um skópos (um fim), a motivação não 

será somente a reconstituição de um novo mundo ou sistema, pois, estes 

objetivos o foram também dos sistemas de barbárie; o sentido da ação terá seu 

princípio na própria dinâmica do Reino de Deus, pois, “Reino de Deus não é 

comida nem bebida, mas justiça e paz” (Romanos 10). Uma atitude 

personalizadora da sociedade, uma revolução que começa na pessoa e se 

estende a toda comunidade, um projeto de uma nova civilização que reconhece 

seu limite pessoal e social em uma atitude sacralizadora da existência em seus 

direitos plenos, não limitada ao pão e ao trabalho, mas a essencialidade da 

vida em justa medida e a paz no respeito à alteridade, a diversidade e sentido 

imagético constitutivo do próximo/semelhante, uma práxis transformadora, uma 

teleologia da ação. 

 A práxis provém de uma reflexão constante e imperiosa. O amor de 

Mounier pelo povo se traduziu no movimento Esprit, em engajamento. Contudo, 

essa atitude consciente nunca será pura ação ou mesmo atividade intelectual, 

demonstra que “Mounier jamais se entregou à pura ação, ao ativismo militante; 

sempre sentiu necessidade interna de parar, de interrogar” (SEVERINO, 1983, 

p. 24).  Desta forma, “a ação do filósofo, na perspectiva personalista, deve ser 

práxis, isto é, uma ação que busca a compreensão radical da realidade 

humana (teórica) e uma ação que visa a intervenção, a sua transformação 

(prática)” (PEIXOTO, 1998, p. 56).  
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2.2. Universo da Pessoa- Antropologia Personalista 
 
 Dagmar Haj Mussi (1987, p. 01) demonstra bem ao dizer que “a reflexão 

sobre a educação, processo que humaniza e personaliza o homem, exige uma 

Antropologia, visão do homem concreto, situado-datado, com raízes na 

sociedade. É preciso considerar a história dos indivíduos e os fatores que 

sobre eles atuam e sobre os quais podem exercer mudanças.” 

  Mussi está correta na exigência da Antropologia, apresentar a pessoa 

enquanto sujeito histórico-social. Entretanto, cabe a observação de que o 

homem historicamente situado não pode ser ligado estanquemente às suas 

raízes sociológicas, isto é, como coisa para se entender e analisar pura e 

simplesmente em seu aspecto social. Falar sobre o “ser” em um circuito 

epistêmico hermeticamente fechado é fazê-lo sufocar, asfixiá-lo ao conceder-

lhe a categoria de coisa-objeto, é tirar-lhe a vida. 

 Por outro lado, desencarnar o humano significa de-historicizá-lo; tirar 

deste humano a condição de relacionar-se com outros e assim promover um 

movimento dentro da realidade histórica de transformação, mudança e 

afrontamento. 

 Ao abordar a questão da Antropologia temos que buscar o sentido de 

imagem (imago). Miguel G. Arroyo (2004, p. 10) lida com este tema de maneira 

inquietante, diz ele:  

Ao longo da história sempre que os educandos mudaram, a pedagogia e a 
docência foram tensionadas. Aí as tensões assumem um caráter mais radical: 
quando a imagem dos educandos se quebra, que acontecerá com nossas 
imagens docentes? Em realidade continuamos às voltas com as mesmas 
indagações: os significados de nosso ofício estão mudando. Continuamos atrás 
de nossas identidades pessoais e coletivas. Com uma novidade: desta vez 
vemos nossas identidades refletidas no espelho da infância, da adolescência e 
da juventude com que lidamos. São as imagens destes tempos da vida que 
estão se quebrando?  

       



83 

 

 Na verdade, Arroyo vai mais além quando remete àquelas metáforas 

que “tentaram dar conta do ofício de ensinar e educar”: parteiras, jardineiras, 

artífices, bordadeiras... Imagens perdidas; mesmo com todo esforço praticado 

para se adequar a elas - estão como neblina, dissipam-se com facilidade, 

mesmo com uma insistência neo-romântica de fixá-las no imaginário coletivo 

hodierno.  

 Sem falar dos educandos: “plantinhas, massinhas, fios maleáveis”, 

perguntemos com honestidade se seria possível dentro do contexto histórico-

social hodierno da infância, adolescência e juventude, colocá-las no conteúdo 

deste imaginário?    

 Na realidade, não é somente o imaginário que está comprometido no 

sentido do humano. O ser do humano está fragmentado (cf. BAUMAN, 1999, 

p.211), compartamentalizado, não temos uma abordagem in toto da pessoa14.

 Esta tensão sobre o humano, isto é, a concepção do ser humano como 

um todo, não nos incomoda de agora. Parece-nos que havia algo em cada 

etapa da construção do saber acadêmico que estava em estado de opacidade, 

alguma coisa incomodava por mais que estudássemos conceitos e realidades 

ligadas às chamadas Ciências Humanas. Faltava conteúdo humano, de gente. 

A questão não estava no conhecimento sobre o humano, havia uma elipse da 

pessoa. 

 Tinha-se transformado o ser humano em conceito, a pessoa tornara-se 

subject - um objeto de observação e estudos “científicos” dos diversos ramos 

do conhecimento.  

                                                           
14

 Falamos de pessoa exatamente dentro da concepção de Mounier, pois, indivíduo é 
“dispersão da pessoa na matéria [...], é dissolução da pessoa. Indivíduo é amor as 
singularidades, a reivindicação, o egocentrismo, a avareza”. (MOUNIER, Oeuvres I, p. 171). 
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Tanto ao contato com a fenomenalidade humana quanto com as tentativas de 
discernimento filosófico através da história, impressiona sobremaneira ver 
como se salienta a aparente composição do homem por dois elementos 
independentes e justapostos: um material e outro espiritual. O pensamento 
humano valorizou ambos os aspectos, ora dando a predominância a um, ora a 
outro. Todos os esforços de união de espiritualismos e materialismos 
fracassaram mais ou menos, pelas mais diferentes razões. No entanto, este 
esquema rígido e persistente, apesar de sua harmoniosa simetria - talvez o que 
constitui a maior força junto à razão humana - deve ser superado se se quiser 
abranger o homem integral, se se quiser entender o que seja a pessoa 
humana. Tanto os espiritualismos como os materialismos não conseguem dar a 

visão total da pessoa que se pede à filosofia (SEVERINO, 1983, p. 45-
46).    

 

 Existe no Personalismo o componente existencial que coaduna estes 

dois elementos (o material e o espiritual), supera “este dualismo pernicioso” 

(SEVERINO, 1983, p. 46). A imanência descortina-nos o sentido de 

encarnação, opera no âmbito do material (corpo e carne) e do divino (vir-a-ser) 

mediante aquele que “sempre é” (Eu Sou). 

 Esta vertente cristã na antropologia de Mounier chama-nos a atenção, 

pois, na realidade lidamos com a transcendência dentro de um existencial que 

inclui a sacralidade da vida e do ser humano. Conduz-nos a conceber a pessoa 

dotada de uma imago com transcendência divina (imago Dei), haja vista que a 

imanência pura e simples do ser humano na política e na sociedade 

desconfigura a própria existência humana. Conduz-nos também a uma 

universalidade do humano, a consideração da existência humana além de sua 

facticidade. A condição é histórica e meta-histórica. Por isso não podemos ficar 

presos às contingências do particular. 

  A visão de Mounier traz em si uma análise sobre-o-humano. Vivemos 

em uma constante interrogação sobre se ser, uma náusea ao conceber a 

pessoa como mera atravessadora de ideologias, quer seja dos materialismos 

ou dos espiritualismos.  
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 As manifestações da crise humana em sua exterioridade têm a ver com 

sua condição de crise ôntica, isto é, o que vemos como surpreendente é na 

verdade o cotidiano da alma, o que temos poder-se-ia ser chamado de imago 

anti-imago, um reflexo da angústia de “não-ser”, e, mais, “o querer ser”, um 

linguajar pró-existência humana enquanto pessoa - um grito contra a 

despersonificação do humano (esta “coisificação” que se fala). 

 Se partirmos do conceito primevo da filosofia personalista, devemos 

recordar que este partiu de uma “tomada de consciência da situação 

degradada da civilização ocidental” (SEVERINO, 1983, p.23), 

conseqüentemente está degradada a condição humana. Será preciso um novo 

ato civilizatório, mas, antes disso será necessária uma “nova criatura” no ser 

humano- metánoia, engajamento e encarnação. 

 Para se lidar com a “multidão solitária”, a indiferença instalada nas 

relações sociais, será imprescidível “disfuncionalizar”, isto é, as relações 

baseadas na funcionalidade do Outro têm de ser vistas sob a condição da 

identidade e experiência do Outro. Um dépassement desconcertante, lidar com 

a alteridade dentro do absoluto das realidades totalitárias do Outro ser quem é, 

ou nos dizeres de Karl Jaspers, “os homens que poderiam ser eles mesmos 

levantaram-se nessa atmosfera impiedosa em que o indivíduo foi sacrificado 

como indivíduo” (JASPERS, 1973, p. 4).  

 A preocupação de projeto global de Mounier em relação à pessoa tem 

duplo sentido:  

Recompor o homem e a sociedade- escreveu Domenach- será, pois, em 
primeiro lugar, recompor uma visão do mundo, refazer de alto a baixo uma 
civilização, da qual o personalismo comunitário oferece um projeto global. Sua 
meta central é, portanto, dar a uma crise cuja natureza filosófica ele percebe, 
uma resposta filosófica: o homem e a sociedade não podem libertar-se e 
conciliar-se, segundo ele, a não ser mediante uma revolução ontológica. 
(DOMENACH, 1972, apud ANDREOLA, 1985, p. 21). 
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2.2.1. Imergência da Pessoa 
  
 Estamos diante de uma filosofia cristã por meio do pensamento de 

Mounier. Ele fundamenta sua visão sobre a pessoa introduzindo a idéia de que 

a estruturas do Ser não são fixistas, “a existência de pessoas livres e criativas, 

introduz-se ao centro, coração, coeur de tais estruturas um princípio de 

imprevisibilidade, o qual desloca toda uma vontade de sistematização 

definitiva.” (MOUNIER, Oeuvres III, pp. 429-30).  

 O conhecimento sobre a pessoa passa por uma categorização diferente. 

Ela não pode ser tratada na mesma ordem dos objetos naturais. Ou seja, “a 

pessoa não é um objeto. Ela é antes de tudo aquilo que em cada homem não 

pode ser tratado como um objeto.” (MOUNIER, Oeuvres III, p. 430). 

 Quando entramos no universo da pessoa humana temos em conta a 

impossibilidade de definir ou categorizar o ser humano. O indizível é 

provavelmente onde devemos nos mover em relação ao Ser, como pessoa e 

sujeito, pois, a “pessoa não pode ser dada por uma definição” (ANDREOLA, 

1985, p. 105).    

    Ao mesmo tempo a delimitação de “corpo” e “espírito” é o estatuto do 

paradoxo diante de tal imensidão, conduz ao “realismo personalista” 

(MOUNIER, Oeuvres III, p.441). “O homem espiritual é carnal”, seguindo 

Péguy, “existe um perigo permanente de se fazer passar ao desuso (esta 

realidade), seria retirar da história as forças espirituais, desta forma não nos 

viria precisamente a vitalidade da história” (MOUNIER, Oeuvres I, p.485). 

 Longe de ser uma concepção estática, a questão do ser humano se 

difunde à compreensão de um não a priori sobre a pessoa. O dinamismo do 
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existir tange um além da metafísica, isto é, leva-nos ao sentido teantrópico 

(totalmente Deus e totalmente homem) no “vir-a-ser” do ser completo mediante 

a encarnação do Verbo. O eterno se encarna em existência histórica - este ao 

se fazer carne estabelece o vínculo entre a imanência e transcendência do ser 

humano. Ele é, mediante o Verbo encarnado, restaurado em sua imago Dei, 

imagem de Deus.    

 “O homem espiritual se une ao sentido de homem carnal por se revestir 

contra o automatismo [...] (em) um homem dramático e completo” (MOUNIER, 

Oeuvres II, p. 11). Este amplexo vital nos conduzirá a um afrontamento 

constante às anti-humanidades, ao processo de estagnação e alienação. 

 Podemos visualizar as imanências e transcendências no ser humano 

vinculadas através do seguinte gráfico: 

 

 

    Psíquico (misto) 

 

                  PESSOA  

Biológico (imanente)     espiritual (transcendente)   

 

 A corporeidade no ser humano deve ser entendida na “provocação da 

ambientação”, a pessoa não só tem um corpo, mas é um corpo. (MOUNIER, 

Oeuvres II, p.114) e ser no corpo é vital para ser (MOUNIER, Oeuvres II, 

p.447). Esta instância de ser no corpo expõe o humano a si mesmo, ao outro e 

ao cosmos. Apesar de Andreola (1985, p.106) preferir o termo “mundo”, 

utilizamos o termo cosmos dentro do conceito de globalidade pretendido por 
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Mounier. O senso de cosmicidade liga a pessoa ao cosmos que o cerca 

(MOUNIER, O.II, p. 123). 

 Ao mesmo tempo em que através do corpo a pessoa imerge na 

natureza, deve transcendê-la. “A dificuldade está em pensar precisamente em 

uma noção de transcendência. Nosso espírito resiste o representar de uma 

realidade que seja inteiramente imergente por uma outra para sua existência 

concreta, e de moto superior ao nível da existência” (MOUNIER, Oeuvres III, p. 

442). 

 Falar de “céu” e “terra” significa que estamos nos aventurando ao 

indissociável, um conteúdo da existência humana dentro deste conjunto 

cósmico, inserindo a pessoa na realidade existente - o carnal e o espiritual 

como realidades inseparáveis, cósmicas.   

 Por natureza, explicita Severino (1983, p.46)  

Mounier entende todos os elementos que confinam o modo de existência da 
corporeidade: natureza material, inconsciente psicológico, participações sociais 
não personalizadas. Todo conjunto dos condicionamentos que não se trata 
mais de encarar como meras circunstâncias acidentais, mas como verdadeiros 

componentes ontológicos da própria realidade humana. (Cf. MOUNIER, O. 
III, p. 441). 
 

 Em ser na natureza, o ser humano em seu movimento de 

personalização deve transformar a natureza. “A natureza está inserida na 

história do homem” (ANDREOLA, 1985, p. 106). Concomitante a esta 

realidade, o ser humano deve exercer domínio sobre ela. Contudo, é bom que 

deixemos claro, que todo ato despersonalizante e degradante diante do Outro e 

da natureza constitui-se em uma transgressão do mandato inerente à pessoa 

humana.   

 “A pessoa não se contenta em sobrepor a natureza de onde ela emerge 

ou de reagir as suas provocações. A pessoa retorna a ela para a transformar, e 
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lhe impor progressivamente a soberania de um universo pessoal.” (MOUNIER, 

Oeuvres III, p. 447). 

 O corte agudo de Mounier na citação de que “o homem é um ser natural, 

mas é um ser natural humano” (MOUNIER, Oeuvres III, p. 443), conduz-nos a 

uma responsabilidade imensa deste ser humano mediante cosmos que o 

circunda.  

O homem singulariza-se por uma dupla capacidade de irromper-se diante da 
natureza. Ele está conectado ao universo que o engloba, e (ao mesmo tempo), 
sendo ele, que o transforma, o menos armado e dotado de todos os grandes 
animais. Ele é capaz do amor, o que é infinitamente mais central. O cristão 

reafirmará: ele é considerado capaz e cooperador de Deus. (MOUNIER, 
Oeuvres III, p.443). 

  

 O ser imergente é pessoa histórica. “O nosso destino é um destino 

espacial-temporal.”  

Nem só de seus atos é talhado fora deste estofo extenso e durável, do qual o 
pensamento moderno é levado a pensar ser o único tecido de nossa existência, 
manifestando-se sob duas perspectivas. Acolher esta dupla realidade, e 
comprazer-se nela, situar-se no espaço e no tempo, é assegurar-se à solidez 

espiritual assim como a orientação elementar (MOUNIER, Oeuvres II, 
p.299).  

  

 Os filósofos fenomenólogos alemães designam a relação de “espaço e 

tempo” de “eu-aqui-agora”, porque é impossível se falar do eu fora de sua 

relação existencial espaço-temporal. Viver o aqui não é simplesmente uma 

inserção no cosmos, mas, antes indica um olhar ao externo mediante a 

vivência interior. Uma ação em direção ao futuro, um ir-se ao escaton, algo que 

se propõe, projeta e busca. 

 Poderíamos dizer da expressão de espaço e tempo em termos e kronos 

e kairós; i.e., o kronos indica o “aqui-agora” e o kairós um “ir-em-além”, o 

escaton, o descortinar da história da pessoa em vir-a-ser. Evidentemente, 

devemos evitar os excessos, tanto da estagnação quanto o do dinamismo 
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desenfreado. Apesar do “agora” indicar o outro pólo, deve-se encontrar o 

equilíbrio, ou seja, “reencontrar o tempo é simultaneamente encontrar o 

espaço” (MOUNIER, Oeuvres II, p.311). 

Assim os encontros tempo-espaciais podem ser caracterizados da 

seguinte forma: 

 

 

RELAÇÃO EU-AQUI-AGORA 

PASSADO 

 

 

  AQUI       AGORA 

 

 

FUTURO  

  

 A encarnação neste engajamento sócio-temporal não é uma queda 

(MOUNIER, Oeuvres III, p.442). Em contrariedade ao dualismo grego, da 

oposição entre corpo e alma, Mounier entrevê a realidade da pessoa de nous e 

psique como uma realidade integral, uma luta contra a alienação.      

O mundo não pode prescindir do homem e o homem não pode prescindir do 
mundo. É durante sua existência encarnada que o homem realiza seu 
movimento de personalização. Mas esta existência representa também uma 
tendência a despersonalização, através das diferentes formas de alienação. 
Mounier está só em parte de acordo com Marx; o fim da miséria é o fim de uma 
alienação mas não o fim de toda alienação. Há também alienação através da 
abundância. Não podemos esquecer as críticas de Mounier ao mundo do 
dinheiro e ao espírito burguês e suas reflexões sobre a dialética ser-ter 

(ANDREOLA, 1985, p. 106).  
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2.2.2. Emergência da Pessoa 
 
 Devemos ter em mente que apesar de sua realidade encarnada e 

imergente na natureza, “a pessoa é mais que um ser natural” (SEVERINO, 

1983, p.54). Mounier no Traité du Caractere (Oeuvres II, p. 573), ao discutir 

sobre interioridade e exterioridade, deduz que estas  

podem deter-se num comportamento rígido, e dissolver-se ambas num 
processo de despersonalização. Elas não promovem o homem total, e não 
contribuem para seu equilíbrio, a não ser quando se apresentam como um 
movimento de superação ou transcendência contínua ao dado. Este princípio 
de superação é tão essencial à vida pessoal quanto o princípio de realidade e o 
princípio de interioridade.   

 

 

 Mounier versa sobre este assunto contrapondo a idéia de determinismo 

na história humana. Na verdade entregar-se ao determinismo é caminhar em 

direção à despersonalização e, mais do que isto, toda esta anti-ação afeta não 

só a matéria, mas o próprio élan vital da pessoa. (MOUNIER, Oeuvres III, p. 

444).  O ser constituído transcende sua imago (imagem ou representação); a 

idéia fundamental de tal ponto de vista promove as mesmas inquietações de 

um continuum na transcendência humana- “Apreender uma pessoa é um 

trabalho árduo, que não se faz em série” (MOUNIER, Oeuvres I, p.191).            

 O ser humano dotado de um existir transcendente manifesta-o através 

da atividade produtiva, na comunicação, comunhão, na direção ao futuro. Ou 

seja, “o homem não se mantém de pé, senão com um máximo de força 

ascensional” (MOUNIER, Oeuvres II, p. 487); “eu não me realizarei como 

pessoa senão no dia em que me doar aos valores que me atraem acima de 

mim mesmo.” (MOUNIER, Oeuvres I, p. 191). 
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 Esta realização será prosseguida de intenção. Não será uma existência 

“coisal”, voltada para objetos, será dotada de significado e objetivo afrontando 

a impessoalidade, o mero objetivismo e as forças mecânicas. Uma ação 

construtiva que envolve tanto o objetivo como o subjetivo simultaneamente. Por 

esta razão de entrelaçamento no ser humano é que Mounier serve-se do 

método dialético em sua análise, buscando de forma menos defectiva “a 

autêntica realidade do ser e do agir da pessoa” (SEVERINO, 1983, p.135). 

 A luta de Mounier está ligada à tentação de se conceber a pessoa a 

partir do trato espiritual somente. Observar a vida e o ser da pessoa somente 

dentro de premissas e pressupostos transcendentes causa um caos tão 

extenso quanto tirar dela seu atributo espiritual e transcendente. A busca do 

equilíbrio é uma das mais veementes batalhas em favor da pessoa que 

Mounier empreende, o vínculo do interior e do exterior é sua preocupação em 

vias de evitar os excessos das correntes materialistas e espiritualistas. 

É-nos preciso voltar sempre a este grande postulado da estática e da dinâmica 
humana: o homem interior não permanece de pé senão com apoio do homem 
exterior, o homem exterior não permanece de pé senão pela força do homem 
interior... Não há realismo completo sem um „princípio de exteriorização‟, 
verdade do materialismo; não há realismo completo sem um „princípio de 

interiorização‟, verdade escondida no âmago dos espiritualismos (MOUNIER, 
O. III, p. 220). 
 

A base metafísica do filósofo personalista o leva a uma atitude crítica ao 

naturalismo marxista, a saber, a corrente de Marx “não deixa nenhum lugar, em 

sua visão ou organização do Mundo, a esta forma última da existência 

espiritual que é a pessoa e seus valores próprios: liberdade e o amor” 

(MOUNIER, Oeuvres I, p. 513), isto significa extrair da pessoa o amar ao 

próximo. “Tu amarás o Ser Humano (ou mesmo os homens, ou o próximo) 

como a ti mesmo, mais ainda: Tu amarás o teu próximo como a ti mesmo, 
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significa dizer doar-se a ele, como realização da Pessoa inteira: sua medida” 

(MOUNIER, Oeuvres I, p. 191).  

A conversão, dentro dessa linha de reflexão, se apresenta como processo, 
caminhada sem fim, movimento de personalização. Não é uma vitória, 
conquistada em disputa bélica ou desportiva. É uma espécie de educação 
permanente no plano ético, cujos horizontes se situam dentro da grandeza do 
heroísmo e da santidade. Nunca plenamente atingidos, constituem o desafio 
para quem sentiu na profundidade do seu ser o apelo para testemunhar a 

possibilidade de outros rumos (LORENZON, 1996, p. 72).  
. 

 

 Existe um logos sobre a pessoa, ou seja, um sentido de comunicação da 

pessoalidade de tal forma “que a experiência primitiva da pessoa é a 

experiência da segunda pessoa” (MOUNIER, Oeuvres III, p. 453) - segue-se, 

então, uma série “atos originais” deste sujeito: 1) Prescindir de si mesmo; 2) 

Compreender; 3) Comprometer-se; 4) Doar-se e 5) Ser fiel (ibid., p.454). Estes 

atos comunicam uma luta contra a constituição do outro (alter) como alienus. 

Uma atitude “face ao individualismo e idealismo persistentes, que o sujeito não 

se nutre por autodigestão, que não possui senão aquilo que se doa, que não 

realiza a própria salvação sozinho, nem socialmente, nem espiritualmente” 

(ibid., p. 453).     

 Qu’est Ce Le Personnalisme? (Que é o personalismo?) apresenta os 

aspectos do universo pessoal em cinco atos distintos:  

1. Encarnação e Engajamento: Pessoa e Indivíduo. A encarnação é oposição à 

dispersão do indivíduo na alma humana. “Esta dispersão, essa dissolução de 

minha Pessoa na matéria, esse refluxo em mim da multiplicidade desordenada 

da matéria, objetos, forças, influências sobre minha ação, é a primeira coisa 

que nos apela o indivíduo” (MOUNIER, Oeuvres I, p. 525); 2. Integração e 

Singularidade: Pessoa e Vocação. “O indivíduo é dispersão, pessoa é 

integração. [...] É unificação progressiva de todos os meus atos, e através 
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deles, dos meus personagens ou dos meus estados, constitui-se o ato próprio 

da pessoa. [...] Esse princípio vivo e criativo é aquele que apela a cada pessoa 

sua vocação” (MOUNIER, Oeuvres I, p.527-528); 3. Ultrapassagem: Pessoa e 

Despojamento. Um processo de transcendência do ser na pessoa. “Tocamos 

aqui no processo de espiritualização característico de uma ontologia 

personalista; ele é ao mesmo tempo um processo de despojamento e um 

processo de personalização” (MOUNIER, Oeuvres I, p. 529); 4. Liberdade: 

Pessoa e Autonomia. A pessoa não está jogada ao mundo, exerce sua 

vocação pessoal para transformar e promover a liberdade transcendendo ao 

determinismo político, científico e espiritual. “O mundo das relações objetivas e 

do determinismo, o mundo da ciência positiva é por vezes o mundo mais 

impessoal, o mais desumano, e o que mais está distante da existência [...] 

Compete à pessoa introduzir uma nova dimensão ao mundo: a liberdade” 

(MOUNIER, Oeuvres I, p. 532); 5. Comunhão: Pessoa e Comunidade. A 

pessoa se realiza em comunidade, em comunhão e comunicação solidária, no 

diálogo, como presença ao outro. “Assim, encontramos a comunhão inserida 

no coração da pessoa, integrante de sua própria existência” (MOUNIER, 

Oeuvres I, p. 535). 

Mounier amplia em “O Personalismo” (Le personnalisme) tais atos, 

acrescentando o sentido de ação ao conteúdo que advém de um “realismo 

personalista” (MOUNIER, Oeuvres I, p. 441). A seleção temática segue um 

crescendo dentro de um mundo em chamas e em caos relativo à pessoa. Por 

isso, nada mais que coerente acrescentar os tópicos: 

I. Compromisso- não meramente exterior, “mas uma resposta dialética de 

mudança e de ascensão”, isto é, comprometer-se interna e externamente 
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visando uma ação efetiva e eficaz (MOUNIER, Oeuvres I, p. 525-527); II. 

Comunicação - “A experiência primitiva da pessoa é a experiência da segunda 

pessoa” (MOUNIER, Oeuvres I, p. 453). O Outro nos será sempre a medida de 

uma existência que comunica vida mediante o tu para que sejamos o nós e 

possa-se entender o eu; III. Afrontamento- “a pessoa se expõe e exprime: ela 

fait face, ela é face. A palavra grega que mais se aproxima da nossa noção de 

pessoa é prósopon: aquela que dirige o olhar para frente, que afronta” 

(MOUNIER, Oeuvres I, p.470); IV. Liberdade em Condições - Apesar das 

limitações em que se encontra a pessoa mediante a natureza, circunstâncias, 

“é a pessoa que se faz livre” (MOUNIER, Oeuvres I, p. 478) - por certo uma 

ambivalência entre ser livre e se fazer livre; V. A Iminente Dignidade - A pessoa 

vai em direção à transcendência, ao eterno; vai além de si mesma, personifica 

valores, ou melhor, reflete valores inerentes a sua imago Dei, imagem de Deus, 

reflexo de Deus enquanto Pessoa: “noções de bondade, de sentimentos, de 

justiça, regras morais, estruturas espirituais, etc. Valores [...] algo que difere 

totalmente da idéia generalista” (MOUNIER, Oeuvres I, p.487). 

 

2.3. Cogito Personalista - Amo, ergo sum: imergência/emergência da 
pessoa 
 
 Temos de nos imbuir da ambigüidade proposta pelo binômio 

imanência/transcendência (imergência/emergência). Se o estatuto do 

antropocentrismo constitui-se em um solipsismo, a transcendência o será da 

mesma forma, ao proclamar o externalismo como o verdadeiro patamar do 

conhecimento, transformando-se ou estendendo-se até mesmo ao 

agnosticismo. 
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Mediante o dialógico do Cogito, entre imanência e transcendência, 

Mounier demonstra o elemento de equilíbrio entre estas duas premissas 

através da categorização da pessoa, ao afirmar não poder ser ela tratada na 

mesma ordem dos objetos naturais. Ou seja, “a pessoa não é um objeto. Ela é 

antes tudo aquilo que em cada homem não pode ser tratado, como objeto” 

(MOUNIER, Oeuvres III, p. 430).  

 Ao propor esse diálogo devemos ter em mente que a pessoa não pode 

ser pensada “como uma coisa ou substância que possua determinadas 

qualidades ou se encontre ao lado de seus atos ou simplesmente junto deles” 

(BORAU, 2007, p. 298), mas, deve ser considerada sua condição ontológica 

em face da realidade teontológica - o seu “ser” em face do Ser. 

 Max Scheler dirá que a pessoa “é a unidade imediatamente convivida do 

viver, não simplesmente uma coisa pensada fora do imediatamente vivido” 

(SCHELER, 1948, p. 161-162).  Desta forma, devemos considerar a pessoa 

como realidade dinâmica, fugindo da concepção estanque e reducionista ao 

material ou ao psíquico. 

 A realidade gnosiológica proposta por Scheler, reflete-se na condição de 

que não há conhecimento na pessoa sem abertura e doação. Isso pressupõe 

reciprocidade no ato do amor, de onde se deriva a unidade e continuidade das 

consciências; significa, por conseguinte, que outra pessoa me é existente, pois, 

não há pessoa mediante a indiferença à existência do outro. Este ato, 

evidentemente, não conclui que pela consciência se chegue a contemplar um 

“eu” que está aí. Trata-se mais de vislumbrar um “eu” “na consciência e pela 

consciência, em oposição a um „não-eu‟” (BORAU, 2007, p. 297). 
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 O sentido do Cogito personalista será a transcendência da premissa 

ontológica para a teontológica, isto é, considerar não somente a existência de 

Deus, mas a pessoalidade de Deus. É-nos sempre instrutivo lembrar que o 

personalismo desenvolve sua idéia sobre a pessoa a partir do conceito judeu-

cristão. O sentido encarnacional cristológico evidencia o caráter da imago Dei 

restaurada na pessoa e redefine o sentido de prósopon, a saber, da mera 

tradução como “face” para a de pessoa em seu caráter pleno e existencial. 

Esta idéia está em consonância com a interpretação hebréia, na qual “se fazer 

rosto é justamente o que desvela a pessoa, se torna finalmente no termo 

pessoa como aquele que desvela o que a pessoa é, como substância individual 

que existe por si mesma, com liberdade e dignidade. “Para os hebreus, o 

homem é panim, rosto, face. E o é por saber-se interpelado por um Deus 

pessoal” (PRIETO, 2009,  p. 103). 

 Estamos diante de um dos primeiros rasgos primitivos sobre a pessoa: a 

pessoa é um “eu” mediante um outro “Eu” que a constitui por meio de um 

afrontamento, ou seja, a pessoa é relação. Uma relação a partir da definição de 

quem Deus é: “Deus é amor” (1 João 4, 7-8). Exatamente nesse teodinamismo 

é que se interpõe o diálogo, o conhecimento e a expressão da existência 

pessoalizada.  

 Nedoncélle (1942) preceitua tal projeto metafísico ao tratar da 

comunicação entre as pessoas do ponto de vista da reciprocidade, 

confrontando o posicionamento do cogito ilhado de até então. Começa 

reconhecendo a vocação personalista da consciência humana, incluindo o 

sentido histórico, físico-ontológico, espiritual, existência psíquica [ou 

fenomenológica] (cf. BORAU, 2007, p. 299). 
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 Contudo, a experiência filosófica em Nedoncélle não se restringe a uma 

consciência particular, ao contrário se dá na consciência interpessoal. O “eu” 

necessita de um “não-eu” para chegar à verdade: 

O outro não significa não-eu, mas vontade de promoção mútua de eus, e por 
ele mesmo transparência de um para o outro. A percepção dos objetos de 
natureza exterior comporta um não-eu, mas a percepção interpessoal não 
pensa sobre si e nem sobre o outro como objetos. É uma coincidência dos 
sujeitos, uma dupla imanência, na qual, sem ser absorvido o eu pelo tu, deve 
se advertir sempre que apreendemos o tu em sua alteridade, a partir do 
momento que deixamos de referir a nós mesmos em nossa particularidade. 

(NEDONCÉLLE, 1942, p. 318)    
                 

      Estamos diante de uma filosofia cujo ponto inicial é o mesmo de 

chegada: o amor. O amor é para Mounier a certeza mais forte do ser humano, 

“mais forte que a razão, é o mais evidente cogito existencial sobre o qual não 

cabe dúvida” (FERNÁNDEZ, 2001, p. 174). O cogito cartesiano, “penso, logo 

existo”, é convertido em Mounier pelo Amo,ergo sum, a mais forte certeza do 

ser humano, o cogito existencial irrefutável: “Amo, logo o ser é e a vida vale a 

pena ser vivida. Não se confirma apenas pelo movimento em que o afirmo, mas 

pelo ser que o outro me entrega” (MOUNIER, 1964, p. 69). 

 O sentido do amar em Mounier é mais do que mera identificação para 

com o outro ou semelhante, este aspecto está vinculado propriamente à 

simpatia, “das afinidades eletivas, onde ainda procuramos algo de bom para 

assimilarmos, uma ressonância de nós numa pessoa a nós semelhante” 

(MOUNIER, 1964, p. 68).  Amo,ergo sum, de outra sorte, percebe a distinção. 

O amor em sua plenificação cria distinções, reconhece e afirma o outro 

enquanto outro. 

 Essa proposta existencial concebe a transcendência do outro em sua 

constituição como pessoa, em contraposição à simpatia que é afinidade a 

imanência, imergência na natureza. O amor de per se é uma nova forma de 
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ser, é atributo do Ser doado ao nosso ser como identificante da imago Dei, de 

forma a querer a realização da pessoa, sua liberdade, sua existência, sua 

dignidade. 

 O personalismo considera que a afetividade é tão essencial a pessoa 

como a inteligência e a vontade, porém, uma afetividade que se conquista. 

Para Mounier, o amor é luta (MOUNIER, 1964, p. 69). Sendo assim, pede uma 

ação em resposta ao seu ato dinâmico, uma metánoia, atitude que denota 

conversão em sentido pleno. Não é sem luta porque muitos obstáculos se 

interporão a essa comunicação, pois o ser não é amor o tempo todo. 

 Mounier aponta incisivamente os obstáculos à comunicação do amor: a) 

Há sempre algo nos outros que nos foge ao mais total esforço de comunicação 

– mesmo no mais profundo dos diálogos a coincidência perfeita não existe, 

assim temos a solidão do amor, quanto mais perfeito o amor, mais a solidão é 

sentida; b) existe em nós uma má-vontade essencial que resiste ao esforço de 

reciprocidade; c) a nossa existência está diante de uma opacidade irredutível, 

barreira à livre comunicação; d) sempre formamos uma nova reunião de 

reciprocidades, nos protegemos em nosso mundo conhecido de forma a 

distanciarmo-nos das novas possibilidades comunicativas, alimentando o 

egocentrismo, erigindo barreiras entre pessoa a pessoa (MOUNIER, 1964, p. 

69-70). 

Colocar o amor no centro das discussões filosóficas parece ser um 

contra-senso; Dietrich von Hildebrand discute o princípio  da secundariedade 

proposta pela filosofia sobre a afetividade e sentimentos, considerando-os 

como inferiores à inteligência e à vontade, porque “toda a esfera afetiva foi 

colocada, em sua maior parte, sob o capítulo das paixões, e sempre que se 
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considera a afetividade neste capítulo específico, se insiste em seu caráter 

irracional e não espiritual” (HILDEBRAND, 1998, p. 33).  

 Porém, Hildebrand, após demonstrar como a filosofia de modo geral 

aborda o tema da afetividade, ressalta a importância radical do tema do amor e 

da afetividade para uma antropologia que deseja ser verdadeiramente digna de 

seu nome, pois, “não pode deixar de considerar filosoficamente estes aspectos 

tão centrais da vida humana e deve conceder-lhes a importância capital que 

possuem” (HILDEBRAND, 1998, p. 33). 

 J. M. Burgos corrobora esta idéia dizendo que “se o amor é o mais 

essencial da vida, não faz sentido que, do ponto de vista filosófico, seja uma 

questão secundária e que apareça subjacente, por exemplo, às discussões 

lógicas ou gnosiológicas. Tem que ser um tema filosófico central, de 

importância paralela a que se reveste a vida” (BURGOS, 2000, p. 186-187).  

 Não estamos falando somente de princípios de uma filosofia nova, mas 

de temas vigentes em uma pessoa nova. Para Mounier esta abertura ao outro 

é o fato primitivo de onde se deve partir. Quando tal fato se corrompe o outro 

se transforma em alienus, a pessoa se perde nessa reificação, então, “poder-

se-ia quase dizer que [a pessoa] não existe senão na medida em que existe 

para o outro e, em última instância, ser é amar” (MOUNIER, Oeuvres III, p. 

453). 

 Amor é ato, não mera afetividade ou sentimento. Tal assertiva nos põe 

diante do conceito de ação no personalismo mounieriano, de onde a priori 

podemos depreender que a importância se fundamenta no fato da ação ser a 

medida do pensamento. Mounier quer que os juízos existentes sobre o seu 

pensamento se estabeleçam em torno dos seus atos (VALLEJO, 2002, p. 87). 
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 Quando afirmamos esse amor/ato, estamos da mesma sorte 

evidenciando a concomitância e indissociação das existências pessoal e 

comunitária como verdade básica do personalismo de Mounier (Oeuvres I, p. 

127, 175-209). Tal rudimento o “é também porque a civilização que propugnava 

desde 1932, era chamada de personalista e comunitária” (SEVERINO, 1983, p. 

82).  

 Desta maneira, o primeiro ato da pessoa será “o suscitar com outros 

uma sociedade de pessoas cujas estruturas, costumes, sentimentos e 

finalmente instituições sejam marcadas por sua natureza de pessoas” 

(MOUNIER, Oeuvres III, p. 454). Contudo, convém advertir que nem toda ação 

é um ato, deve esta ser manifesta em profundidade, densidade e 

transcendência como ação personalista (VALLEJO, 2002, p. 88). 

 Na realidade falamos no plural, conjunto de atos originais e basilares, ou 

seja: 

1. Saída de si mesmo, ruptura com o egocentrismo, o individualismo, 

disponibilizando-se para o outro. Negando-se a si mesmo proporciona ação 

libertadora para si e para os outros; 2. Compreensão ou tentativa de abarcar a 

singularidade do outro a partir da minha, em uma ação de acolhimento e 

centralização; 3. Retomada sobre si da pena e do sofrimento do outro, ação en-

páthica, isto é, ir até o âmago da realidade existencial do outro – “amar ao 

próximo como a si mesmo”; 4. Doação, ato de externalização da graça, dom 

sem medida e sem espera de compensações; 5. Fidelidade, ação atemporal 

tendo seu fim somente na morte. Ato contínuo com exigência para comunhão, 

não sendo, contudo, automático, mas, um ressurgir contínuo, pois a fidelidade 

pessoal é criadora. (SEVERINO, 1983, p. 82-83). 



102 

 

 Existir é ação, entretanto, uma ação diretiva e relacional. Mounier 

introduz este conceito ao discutir o tema “Compromisso”, dizendo que se 

alguém resiste discutir ação no pensamento e na mais alta espiritualidade é 

porque a tem em um conceito restritivo, “reduzindo-a a mero impulso vital, 

utilitária e correndo ao mero sabor dos acontecimentos” (MOUNIER, 1964, p. 

151). Todavia, quando a abarcamos em seu sentido lato designará a 

experiência espiritual em sua integralidade de fecundidade para o ser, pois, 

“quem não age não é” (MOUNIER, 1964, p. 151). 

 De acordo com os princípios filosóficos o Logos é a verdade, e dentro 

dos princípios cristãos também o caminho e a vida. O Logos (Cristo) veio em 

ato de amor ao mundo, entrega-se, compromete-se com os que lhe são 

confiados e, aos que confiam nele, compromete-os com os outros em ato de 

amor. “Uma teoria da ação não é pois apêndice ao personalismo, é  seu 

capítulo central” (MOUNIER,1964 , p. 151). 

 Ação pressupõe liberdade. Os princípios deterministas, quer sejam 

materialistas ou espiritualistas, não podem invocar a ação. O determinismo é 

uma anti-ação, pois, se todos os movimentos e fatos estão predeterminados, 

qual seria a necessidade de comprometimento e atitude que deveríamos ter ou 

tomar? Mesmo aquelas articulações que são apresentadas como atos devem 

ser questionadas no cerne de seus princípios, seja a ambigüidade 

compreendida pelo materialismo e, por isso, chama para si todas as dimensões 

da práxis; ou a concepção fatalista do sentido da história que culminaria no 

conformismo - seriam intermináveis as considerações desde as epistemes ao 

senso comum sobre as demissões do existir.  
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 Por estas razões, “frente a tanta demissão é urgente restituir o sentido 

da pessoa responsável, e do imenso poder que esta detém, quando confia em 

si própria” (MOUNIER, 1964, p. 152). A responsabilidade pessoal é um 

compromisso da ordo amoris, daquele que segue a verdade em amor, que 

consegue apreender a existência do outro existindo para o outro em uma 

transcendência de si como um ser-para, sendo, por conseguinte, imanência na 

convivência comunitária e social. 

 Quais as exigências sobre a ação? Ou quais as dimensões da ação 

personalista? “Que modifique a realidade exterior, que nos forme, que nos 

aproxime dos homens, que enriqueça nosso universo de valores” (MOUNIER, 

1964, p.155). Esperamos, em sentido geral, que uma ação responda ao menos 

estas quatro propostas no enunciado de Mounier. Entretanto, há um sentido 

mais preciso e distintivo no agir. 

 No personalismo mounieriano é afirmado que a ação da pessoa tem 

várias dimensões: o fazer (poién), que consiste em agir sobre a realidade 

exterior para organizá-la, dominá-la e transformá-la; o agir (práttein), 

consistindo na racionalidade ou ética da ação, sob a qual a pessoa busca o 

melhor para sua vida para as demais pessoas; o contemplar (theoréin), como 

abertura para verdade e aos valores, consiste, portanto, na abertura franca ao 

real; a dimensão coletiva da ação (ecclesía), comunidade de trabalho, 

comunidade de destino ou comunhão espiritual são indispensáveis à 

humanização integral.  

 De fato, o personalismo nos convida a pensar como pessoas de ação e 

pessoas de contemplação. Primeiro, porque o contemplar ou pensar é uma 

forma de ação comprometida, é atividade e não passividade. Em segundo 
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lugar, porque o theoréin lança luz sobre o práttein e o poién, de forma que, do 

ponto de vista da perspectiva personalista e comunitária, assinala-se de modo 

geral, a ação é orientada para modificar a realidade externa, para transformar a 

realidade interna, a aproximarmo-nos dos homens e a promover valores. 

  

Xosé Dominguez Prieto (2009, p. 113), sobre este assunto, diz: 

Para uma pessoa, agir como tal consiste em recuperar-se para dar-se, para 
fazer-se presença, para responsabilizar-se pela própria vida e pela 
circunstância. Somente aquele que é dono de si pode dispor de si para dar-se 
e para acolher. Este é o verdadeiro sentido da ausência e da recuperação da 
interioridade.   

  

 Para Mounier,   

Não basta compreender, tem de se agir. Nossa finalidade, o fim último, não é 
desenvolver em nós ou em torno de nós mesmos o máximo de consciência, o 
máximo de sinceridade, mas assumir o máximo de responsabilidade e 
transformar o máximo de realidade à luz das verdades que já recebemos 
(MOUNIER, Oeuvres I, p.483-484).         

  

 Esta economia do agir pede atitudes frente ao campo das ciências 

aplicadas, como na indústria e na esfera da técnica e tecnologia, em direção à 

eficácia. Contudo, o pragmatismo inerente ao ato/fazer, próprio num certo 

sentido da comunidade humana, não pode ceder à tentação do utilitarismo. O 

ser humano está além de ser homo faber, seus atos estão dotados de ética; a 

mera produção si é danosa à existência, só será benéfica à medida que supere 

a denominada “febre da produção” (MOUNIER, Oeuvres III, p. 500). 

 Neste caso, a ação econômica insere-se no campo do político, onde se 

articula as ações éticas, isto é, “refere a uma ordem que é superior à sua 

normatividade própria” (SEVERINO, 1983, p. 107). É, portanto, nessa 

dimensão que “se deve personalizar o econômico e institucionalizar o pessoal” 

(MOUNIER, Oeuvres III, p. 500). Personalizar é orientar uma ação para a sua 
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finalidade suprema, transcender o puro tecnicismo, encontrar as pessoas e 

distingui-las em seu ser resgatando-as em sua dignidade e emergência frente 

aos mecanismos alienantes do utilitarismo sócio-econômico. 

 Outro aspecto a ser considerado é a convergência do fazer no agir. 

Enquanto visa à transformação do agente, o fazer se torna o agir, por sua 

perspectiva ética e moral, cuja medida está na autenticidade (MOUNIER, 

Oeuvres III, p. 501). Esta é uma ação “dialeticamente complementar da ação 

econômica” (SEVERINO, 1983, p. 107), ou seja, uma não pode agir sem a 

outra, a não ser como entendimento didático do mesmo tônus da existência 

pessoal. Há uma condicionante entre eles, algo que permite que interpretemos 

a relação dos meios ao fim (MOUNIER, Oeuvres III, p. 501). 

 O rompimento com a adaptação e acomodação são princípios 

inegociáveis na atitude de pessoalização da técnica. Seres humanos que agem 

puramente em cumprimento do exercício técnico estão alienados, moldados. 

Contudo, “jamais uma relação de pessoas se estabelece sobre um plano 

puramente técnico. Uma vez o homem presente, ele contamina o mundo todo. 

Ele age até pela qualidade de sua presença” (MOUNIER, Oeuvres III, p. 501). 

Todas as coisas são modificadas pela presença da pessoa, sendo assim, os 

meios materiais tornam-se humanos e, como tais, sujeitos à dialética da 

liberdade (SEVERINO, 1983, p. 107).   

A ação contemplativa convoca-nos à ascese, ao reconhecimento e 

aplicação dos valores não como meros conhecimento ou intelectualidade ao 

ponto do isolamento, ao contrário, evoca a “aspiração de um reino de valores 

invadindo e desenvolvendo toda atividade humana” (MOUNIER, Oeuvres III, p. 

501). É a contradição da vida indiferente, busca ação de amor em favor do 
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próximo, entende-o constituído em sua imago, identifica sua condição humana 

como transcendente, encontra-o em sua imago Dei, coopera na transformação 

da vida humana no preparo do homem integral em um relacionamento de 

pessoa-a-pessoa, na responsabilização pela busca da perfeição e 

universalidade, como um ato do Infinito, através de uma obra finita e singular. 

Mounier afirma que também há o que denomina de indução 

contemplativa, que “nos impede de declarar inútil a priori qualquer atividade 

que não vejamos utilidade imediata” (MOUNIER, Oeuvres III, p. 502). Diante 

dessa premissa temos a valorização de toda pesquisa a despeito de sua 

utilidade e eficácia imanente. Por conseguinte, reconhece a ingerência da 

atividade contemplativa sobre a prática e, nesse momento, torna-se profética. 

Um anúncio (kerygma) incidente e regulamentador da prática.  

A ação profética assegura a ligação entre o contemplativo e a prática 
(ético+econômico) como a ação política, entre o ético e o econômico. Ela 
afirmará, por exemplo, o absoluto em seu rigor constante, pela palavra, pelo 
escrito ou pelo gesto, quando seu sentido houver desvirtuado por 

comportamentos (MOUNIER, Oeuvres III, p. 502). 
 

 O gesto profético pode ser “desesperado”, pode estar consciente do seu 

fracasso, entretanto, a ação profética sabe de sua eficácia no testemunho e no 

desinteresse. Em outro plano pode também ser intencional em fazer pressão 

sobre uma situação ou realidade, penetrando a espessura do ato; o 

testemunho, desta maneira, torna o profeta em um técnico (MOUNIER, 

Oeuvres III, p. 502).  

 Sobretudo, a ação personalista tem uma dimensão coletiva, por meio do 

ato comunitário os homens serão aproximados. O conceito de comunidade, 

congregação e ajuntamento social responde aos mais profundos anseios da 

existência pessoal, pois, esse agir em relação uns ao outros prefigura a 
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abertura, compartilhamento, comunicação, reciprocidade das consciências, 

comunhão, espiritualidade, onde, em seu sentido básico, a dimensão 

comunitária tenha expressão ôntica – que minha imago se reconheça na imago 

do outro e que juntos nos reconheçamos na imago Dei comunitariamente 

doada a nós.  Sob essa cosmicidade, podemos reafirmar que “não existe ação 

válida senão aquela em que cada consciência particular, ainda que em retiro, 

amadureça através da consciência total e do drama inteiro de sua época” 

(MOUNIER, Oeuvres III, p. 499).  

 Vistos estes aspectos sobre a ação, devemos meditar, entretanto, por 

outro viés. Cremos que é acordo geral que o personalismo conceba a pessoa e 

o ser humano primariamente como ser de ação, como protagonista de sua 

vida. Também, é notório que Mounier não considera a passividade como 

constitutiva do ser humano, à medida que se dera conta de que o 

acontecimento é nosso mestre interior. Mesmo a contemplação é vista por ele 

como ação, sendo que a pessoa se faz através do compromisso com a ação. 

Contudo, cabe destacar que esta não é verdade última sobre a pessoa e, de 

certa forma, não seja a mais profunda. 

 Há de se destacar que a pessoa antes de fazer, agir, antes de ser a 

construtora do mundo, é ser de receptividade, isto é, nas palavras de Xosé 

Prieto: 

patheikós, passividade, necessidade, carência, fragilidade. Antes do atuar, a 
pôr em jogo ao que há em sua própria vida para realizar-se, a pessoa é amada, 
chamada, nomeada, enviada e se pede que sua vida seja resposta a este amor 
do qual ela é objeto, a esta chamada, a esta nomeação e missão. A pessoa 

não tem a última palavra em sua vida e sim a penúltima (PRIETO, 2009, p. 
114). 
    

 Já que amar é lutar, somos convocados a reconhecer nossa ausência 

sobre este fato e nos falta desmascarar o prejuízo que for feito a toda cultura 
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ocidental, isto é, conceber os seres humanos como autônomos (idéia 

iluminista) onipotentes, donos de si, senhores de sua própria vida, do seu 

destino e destino do mundo. Contudo, deve ser lembrado que a pessoa tem 

seus limites, contingências, seja pela dor da perda de um ente querido, 

fracasso profissional, pela morte; ou mesmo a impotência diante de realidades 

cósmicas, por questões inesperadas. Esses fatos nos mostram que a vida não 

está em nossas mãos como gostaríamos. 

 Entramos em estado de choque porque temos que admitir que a 

suficiência propalada desmorona mediante as contingências do existir, das 

experiências radicais. Essa ocidentalidade secularizada que pretende manter o 

existir autônomo, seja por falta de fidelidade à realidade ou por comodidade, 

prefere cair na ilusão da onipotência ou na radicalidade da autonomia, 

induzindo a ser o que de fato não somos: deuses. 

 Essas “experiências limites”, mostram claramente e fazem saber que 

não somos protagonistas de nossas vidas. “Abrir-se à realidade e confiar nela 

exige fazê-lo seguindo os signos interiores e exteriores, que confluem em 

nossa plenificação, mesmo quando não se apresentam como elementos felizes 

e sim dolorosos” (PRIETO, 2009, p. 114). 

 As altas exigências do Cogito personalista convergem para o fato de 

uma vida autêntica, mostram que, antes do engajamento da pessoa, o ser 

humano é pathésis, passividade. Essa ação pode ser a possibilitadora da ação 

exterior e do crescimento interior, ou no pensamento de Teilhard de Chardin, 

passividades de crescimento ou passividades de diminuição (CHARDIN, 1972, 

p. 51-71).  
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 Amo, ergo sum é engajamento imprescindível. “Não basta, como vimos, 

afirmar de um modo geral a solidariedade entre a teoria e a prática. Importa 

traçar uma total geografia da ação para sabermos tudo o que deve ser unido e 

como o deve ser” (MOUNIER, Oeuvres III, p. 503). Tal demarcação de sentidos 

evoca a realidade dialética do engajamento que jamais poderá prescindir da 

cooperação entre eficácia e vida espiritual. 

 A contra-cultura apresentada por Mounier interliga o pólo político e o 

profético, o engajamento se realiza nessa interpenetração destes conceitos e 

ações a tal ponto de a ausência de um destes atos provocar o desequilíbrio no 

contexto comunitário e existencial. A pessoa é responsável pela realização de 

tais atitudes, mesmo sem possibilidade de realizar em si todas as 

especialidades (MOUNIER, Oeuvres III, p. 504). 

 Mesmo para uma filosofia do absoluto como o Personalismo, essas 

ações polarizadoras têm razão de ser. A dialética consiste em que as pessoas 

não se esgotam nem reflitam plenamente a amplitude e perfeição do seu ser, 

que necessitam sempre novas expressões de sua riqueza e perfeição. Existir 

pressupõe estar situado a uma distância, a um plano diferente do ser de nossa 

origem, ou seja, em constante conversão (metánoia). 

 Tal movimento de criação-ruptura-discenso no ser é um impulso da 

cultura judaico-cristã frente aos gregos, que só tinham o conceito de emanação 

como continuidade do ser. Eis aí o sentido antropológico do engajamento, ou 

seja, a relação da pessoa com sua interioridade e exterioridade mediante o seu 

ser, quer dizer, relação consigo mesmo (interioridade) e relação com os outros 

(exterioridade), desta forma, “interioridade e exterioridade são conceitos 

metafísicos e não psicológicos ou epistemológicos” (BORAU, 2007, p. 302).  
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 Uma metafísica da cooperação, onde “recusar o engajamento é recusar 

a condição humana” (MOUNIER, Oeuvres III, p.504). Não existe meio-termo, 

mesmo que não engaje em uma determinada orientação existente o estará em 

outra, essa condicionante se faz pela constituição da própria pessoa: “esta já 

se encontra engajada, embarcada, preocupada. Por isso nem só não se 

conhecem situações ideais como também não se escolhem as situações de 

partida em que a ação é solicitada” (SEVERINO,1983, p. 109).  

 Para o verdadeiro engajamento, então, pede-se à pessoa percepção 

crítica e rompimento com o fanatismo, ou seja, separar-se das ilusões que 

acompanham o caminho do comprometimento personalista. Este ato será 

sempre ambivalente e complexo, mediado por dois tons fundamentais: rigor e 

fidelidade (cf. SEVERINO, 1983, p. 110). Sempre comporta um risco, contudo, 

conota uma confiança. Por isso, tal audácia, expressa depossessão de si 

mesma, afinal, amar é correr risco. 

 

2.4. Pessoa e imago Dei  
        
        O cogito personalista denota uma visão da pessoa em sua imago de tal 

forma que convoque uma urgente revisitação ao ser humano em sua imago 

Dei. Considerando o cogito Amo, ergo sum e que ser é amar, cremos que é de 

importância abordar a constituição do ser humano como ser criado à imagem-

semelhança de Deus. Ao buscar entender esse ser à luz da cultura onde está 

inserido sob o critério da fé cristã, princípios fundantes do personalismo 

mounierista, motivará nosso ato/amor em direção do nosso outro semelhante. 

 Estudar o tema da imago Dei vislumbra um caminho extenso e cheio de 

controvérsias. Porém, abordar algumas das diferentes opiniões que foram 
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comuns na história será de bom alvitre. Os princípios filosóficos em suas 

origens, o que e como discutiram essa questão em sua época e, apesar da 

limitação do conhecimento ao seu próprio tempo, ainda as considerações feitas 

por tais pensadores são de profunda relevância a nós hoje, especialmente na 

questão da antropologia personalista. 

 Talvez nenhuma outra doutrina da fé cristã seja tão instigante à filosofia 

quanto a da pessoa ser criada à imagem e semelhança de Deus.  Há uma série 

de confrontos e protestos diante dessa doutrina. 

 Proporemos uma interface entre a antropologia teológica e a 

antropologia filosófica a fim de, ao confrontar as duas visões sobre a pessoa, 

estabelecer um estatuto cogitante sobre a pessoa e suas implicações para 

educação.  

 

2.4.1. Aspectos gerais da Pessoa criada à imagem de Deus  
  

Emmanuel Mounier em sua definição de pessoa a declara como ser 

espiritual, dimensão metafísica e teológica, e também é imagem de Deus, 

dimensão teológica e comunitária, de maneira que o ser humano tem 

responsabilidade e é imbuído de compromisso diante da comunidade, do 

semelhante e do outro. 

 O campo de análise personalista se localiza sobre a experiência mística 

e remete à relação dinâmica e recíproca do eu-Eu e à sua verdade vivida, ao 

mistério pessoal da mística cristã, entendendo a pessoa como portadora de 

valores. Para discutir tal conceito, temos de engendrar uma discussão 

interdisciplinar, isto é, um diálogo entre teologia e filosofia para que se promova 

um encontro de fundamentos sobre o universo pessoal. Patrizia Mangnaro está 
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correta ao afirmar que “como atestam estudos comparados nem toda 

experiência mística é experiência de Deus: muito menos do Tu pessoal e 

trinitário que, enquanto tal, já contém em si a alteridade” (MANGNARO, 2004, 

p. 3). 

 Constitui-nos uma situação paradoxal em se dizer sobre alguém que é 

por si mesmo incomensurável e inominável, inexprimível e não-conceituável, 

entretanto, tal paradoxo não conduz ao abandono da investigação: ao contrário 

é exatamente por sua condição paradoxal que o estudo sobre a pessoa deve 

buscar suas linhas-mestras e métodos. Do ponto de vista do personalismo, 

arraigado em sua premissa cristã, existe uma exigência com relação ao ser 

pessoa, como diz Gabriel Perissé:   

A minha infidelidade como cristão ao conceito e à verdade de que somos 
pessoas é grave, é muito grave, pelo simples fato de que ser cristão é saber 
que o ser humano é pessoa. Por ser esta verdade tão fundamental na visão 
cristã, perdê-la de vista é o grande pecado. É despersonalizar-me, é trair o 
mais importante legado da doutrina cristã e o maior dom de Deus. 

(PERISSÉ, 2004, p. 2) 

 

 Em face desta exigência de presença da pessoa, dentro do conceito 

judeu-cristão, o cristianismo não só apresenta os ingredientes básicos para o 

conceito de pessoa, que surge no campo da teologia, como o põe face ao 

sentido cristológico da existência pessoal. O conceito de pessoa surge da luta 

especulativa para dar razão ao mistério da cristologia, do fato de que uma 

pessoa divina possua natureza humana (teantropia). 

 Antes de prosseguir em nossa discussão, faremos um regresso 

axiológico do termo pessoa. Como já postulado anteriormente, os clássicos 

foram os primeiros a falar de prósopon (máscara de ator, careta). Este termo 

era usado pelos atores no teatro para preservarem a intimidade, aproximação, 
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à medida que com a máscara a voz do ator possuía maior ressonância no 

auditório, desta forma chegava a todos. Eis aí um duplo sentido para o termo, 

por um lado significava intimidade, por outro lado ressonância (LEÓN, 2007, p. 

225). 

 Estes dois tons marcam o que é parte da dignidade da pessoa (): 

“um ser que possui intimidade e que está aberto, por sua vez, à totalidade, e 

sua abertura ressoa com a palavra” (LEÓN, 2007, p. 225). Porém, os filósofos 

clássicos não transcenderam à relação do horizontal. A dimensão vertical, de 

semelhança e filiação com seu criador, apenas se perscrutou. Isto porque os 

gregos não tinham o conceito de criação da maneira e percepção 

implementadas pelo cristianismo séculos depois. 

 Os pensadores medievais conduziram o pensamento de pessoa à 

Teologia. Concretamente, Tomás de Aquino (1225-1274) situa a idéia de 

pessoa como imago Dei em seu tratado sobre a Trindade. Neste capítulo ele 

posta fundamentalmente que imago Dei se dá no intelecto ou razão do ser 

humano. Somente as criaturas inteligentes, pode-se dizer apropriadamente, 

que são a imagem de Deus (TOMÁS DE AQUINO, S. Th., I, q. 93, a. 6).   Na 

verdade, Aquino acrescenta que a imagem de Deus é mais perfeitamente 

encontrada nos anjos do que nos homens, porque esses são mais 

perfeitamente inteligentes do que os homens (TOMÁS DE AQUINO, S. Th., I, 

q. 93, a. 3). Sendo, que situa a imagem de Deus no intelecto, para o 

Aristotélico “o intelecto é a mais divina das qualidades do homem” (HOEKEMA, 

1999, p. 49). 

 De acordo com Aquino a imagem de Deus existe no ser humano em três 

patamares: 
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O primeiro patamar é a aptidão natural do homem para entender e amar a 
Deus, uma aptidão que consiste na própria natureza da mente e que é comum 
a todos os homens. O próximo patamar é onde um homem está 
verdadeiramente ou dispositivamente [habitualmente; do latim actu vel habitu] 
conhecendo e amando a Deus, mas ainda imperfeitamente; e aqui nós temos a 
imagem pela conformidade da graça. O terceiro patamar é onde o homem está 
atualmente, conhecendo e amando a Deus perfeitamente; e esta é a imagem 
semelhança pela glória [...] o primeiro patamar da imagem é, pois, encontrado 
em todos os homens, o segundo somente nos justos e o terceiro somente nos 

bem-aventurados (TOMÁS DE AQUINO, S. Th., I, q. 93, a.4).    
 

  Tomás de Aquino diz da imago Dei em relação a todas as pessoas da 

Trindade, é importante ressaltar o princípio de que a imagem de Deus é 

presente em cada pessoa. Todos os seres humanos são dotados de imago 

Dei. Não iremos nos ater nas controvérsias tomistas em suas distinções dos 

graus dessa imagem nas pessoas, pois o sentido que nos é primordial está na 

universalidade desta imago nos homens.  

 Na Reforma Protestante temos uma antropologia reativa à escolástica 

da Idade Média, mesmo não penetrando em todas as áreas controversas sobre 

esta imagem na nossa discussão, examinaremos alguns pontos de João 

Calvino (1509-1564) sobre a imago Dei. 

 A primeira pergunta que devemos fazer é: onde se situa a imagem de 

Deus no ser humano? Segundo Calvino, a imago Dei é encontrada 

fundamentalmente na alma da pessoa, isso se dá porque “embora a glória de 

Deus brilhe no homem exterior, todavia, não há dúvida de que a sede própria 

da sua [de Deus] imagem seja na alma” (CALVINO, Institutas, I,  15. 3). 

Continua arrazoando que no princípio a imagem de Deus era visível na 

“iluminação da mente, na retidão do coração e na perfeição de todos os dons” 

(CALVINO, Institutas, I, 15. 3). Na economia dos dons originalmente estavam 

fé, amor a Deus, caridade de cada um para com o próximo e zelo pela 

santidade e retidão (Cf. CALVINO, Institutas, II, 2. 12).  T. F. Torrance dirá que 
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“em seu estado original, o homem era capaz de comunicar-se e de relacionar-

se bem com Deus e com os outros seres humanos” (TORRANCE, 1949, p. 45). 

 Mesmo admitindo que após o pecado a imagem de Deus no homem 

tenha sido corrompida no ser humano, esta imagem não foi perdida de acordo 

com Calvino (I. 15. 4).Vê  na diversidade da  humanidade decaída “alguns 

traços [notas] remanescentes da imagem de Deus, os quais distinguem a raça 

humana inteira das demais criaturas” (CALVINO, 1950, 1. 26). Em outros 

comentários, esses “traços” são chamados de “feições” (CALVINO, 1950, 9.6) 

ou “restos” da imagem de Deus (CALVINO, Institutas, II, 2. 12). Vontade e 

razão ainda subsistem no homem decaído; o Reformado as chama de dons 

naturais que, “embora não perdidos, foram em parte enfraquecidos e em parte 

corrompidos pelo pecado” (HOEKEMA, 1999, p. 57). 

 Sendo que alma e a imagem de Deus estão maculadas no ser humano 

de forma grave, pois, este não está só privado do bem, mas totalmente 

depravado; perguntemos a Calvino: Como a imagem de Deus é renovada na 

pessoa?  O ser humano é renovado pela graça de Deus. “A resposta do 

homem [à graça de Deus] é obra do Espírito Santo que por meio da Palavra 

forma de novo a imagem no homem e modela seus lábios para que reconheça 

que é um filho do Pai” (TORRANCE, 1949, p. 80). 

 O termo graça indica de modo particular que não recebemos por mérito 

próprio a imagem renovada de Deus, mas de modo especial pela operação do 

Espírito Santo por meio da Palavra: 

Imago Dei [a imagem de Deus] é essencialmente um reflexo na alma e pela 
alma da Palavra de Deus que é, em si mesma, a imagem de Deus viva e 
vivificadora. O homem foi assim criado, pois, que é seu dever especial dar 
ouvidos à Palavra de Deus; conquanto seja, por outro lado, a obra do Espírito 
Santo que com uma energia maravilhosa e especial forma o ouvido para ouvir 

e a mente para entender (CALVINO, Institutas, I. 6. 2 ; Institutas, II. 2. 
20).   
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A renovação dessa imago na pessoa é feita mediante a fé, pois, “fé é o 

movimento de resposta da pessoa à Palavra pela qual ela se conforma a Deus, 

isto é, tem imago Dei” (TORRANCE, 1949, p. 81).  “Se conforma”, implica em 

uma ação dinâmica, eis aqui a relação com o ato, à medida que a renovação 

da imagem não é feita instantaneamente, mas dinamicamente, 

progressivamente; sendo concomitantemente obra da graça de Deus e 

responsabilidade humana- “há dois principais fatores constitutivos da imago 

Dei. Um é o ato da graça de Deus, o outro é a resposta a este ato - e ambos 

são unidos na doutrina da imago Dei” (TORRANCE, 1949, p.68). 

 Dando um salto para uma situação mais recente, encontramos Karl 

Barth (1886-1968). Barth considerou equivocadas as idéias de Aquino e de 

Calvino com respeito à imago Dei asseverando que esta imagem não se 

encontra na razão ou intelecto, nem mesmo na alma humana, mas na 

confrontação do eu-tu, na relação análoga entre homem e mulher e ser 

humano e ser humano: 

Poderia uma coisa ser mais óbvia do que concluir que dessa indicação clara 
[de Gênesis 1. 26] que a imagem e semelhança do ser criado por Deus 
significa existência em confrontação, isto é, nessa confrontação, na 
justaposição e conjunção de ser humano e ser humano que é esta de homem e 

mulher [...]?  (BARTH, 1960, III, p. 195). 
 

 Barth chama essa relação de imagem de Deus porque essa relação 

confrontadora existe entre Deus e o homem. Deus, através do confronto, entra 

em uma relação eu-tu conosco e, por ter sido o ser humano criado com a 

capacidade de confronto entre os iguais, denota que foi criado à imagem e 

semelhança de Deus (HOEKEMA, 1999, p. 64). Entre Deus e o ser humano 
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não existe, de acordo com o neo-ortodoxo, uma analogia do ser (analogia 

entis), mas uma analogia da relação (analogia relationis): 

Que o homem real é determinado por Deus para a vida com Deus tem sua 
correspondência inviolável no fato de que seu ser na qualidade de criatura é 
um ser de encontro – entre eu e tu, homem e mulher. É humano neste encontro 

e, nesta humanidade é uma semelhança do ser do seu Criador (BARTH, 
1960, III/2, p. 203).     

 

Barth tenta reorientar os sentido da imago Dei para uma 

relação/confrontação eu-tu, o que em parte está correto, contudo, o seu 

pensamento é fragmentário da própria imago, por estagná-la na imanência, no 

vis-a-vis puro, imergindo a pessoa em uma condição que não haja o dinamismo 

da transformação e ascese pessoal, ou seja, de acordo com o pensamento 

barthiano é impossível a dinâmica e criatividade da renovação da imago 

humana e ao mesmo tempo da imago Dei na pessoa. 

Da neo-ortodoxia de Barth passemos à Teologia Dialética de Emil 

Brunner (1889-1966). Tal como Barth, Brunner rejeita a idéia de que a imagem 

e semelhança no ser humano estejam na razão ou intelecto, por considerar 

uma relíquia do escolasticismo medieval. Onde se deve encontrar, então, a 

imago Dei na pessoa? Acima de tudo na relação com Deus, em sua 

responsabilidade perante Deus, e na possibilidade de comunhão com Deus. “A 

razão não é o que há de mais elevado no ser humano, somente o meio pelo 

qual a pessoa pode cumprir sua verdadeira função, a de ter amorosa 

comunhão com Deus” (HOEKEMA, 1999, p. 67).  

Estes aspectos são descritos por Brunner da seguinte forma: 

Pode-se descrever o homem como um sistema hierárquico. Há nele um 
“acima” e um “abaixo” [...] O Idealismo supõe que aquele [o “acima”] é a Razão 
Divina da qual o homem participa; a fé cristã o identifica com a Palavra de 
Deus, aquela Palavra que se doa e que exige, em Quem o homem tem seu 
fundamento como ser humano [...] A Razão é, por assim dizer, somente o 

instrumento da relação do homem com Deus (BRUNNER, 1939, p. 102).  
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 Para entender a dialética de Brunner sobre a imagem de Deus faz-se 

necessário compreender o sentido de Deus criar o homem proposto por ele: 

“Deus que quer glorificar a si mesmo e comunicar a si mesmo, quer que o 

homem seja uma criatura que responda ao seu chamado de amor com um 

amor responsivo e agradecido” (BRUNNER, 1953, p. 55). O amor é a premissa 

fundamental para Brunner sobre a existência do ser humano, a saber, que 

Deus ama o ser humano e deseja que o amemos, pois, Deus não deseja uma 

relação autômata com a pessoa criada e, sim, um relacionamento e resposta 

de uma pessoa livre, visto que somente uma pessoa livre pode realmente amá-

lo. Assim, “o âmago da existência do homem como criatura é liberdade, 

individualidade, para ser um “eu”, uma pessoa. Somente um “eu” pode 

responder a um “tu”, somente uma personalidade que se autodetermina pode 

responder livremente a Deus” (BRUNNER, 1953, p. 56). 

 Ainda que Brunner fale em liberdade de maneira insistente, não concede 

ao ato de ser livre o direito de fazer qualquer coisa em seu nome, ao contrário, 

a liberdade de que se fala é uma liberdade restrita e responsável (BRUNNER, 

1953, p. 56). A este aspecto responsável Brunner acrescenta a idéia da 

possibilidade de cumprimento ou não da vontade de Deus. Neste ponto 

promove a distinção da imagem de Deus em imagem formal e imagem 

material:  

A natureza divinamente criada do homem devia ter um aspecto formal e um 
material. É fato estabelecido que o homem deve [sic] responder, que ele é 
responsável; nenhum grau da liberdade humana, nem do abuso pecaminoso 
da liberdade, pode alterar este fato. O homem é e permanece responsável, 
seja qual for sua atitude para com o seu Criador. Ele pode negar sua 
responsabilidade e fazer mau uso de sua liberdade, mas ele não pode livrar-se 
de sua responsabilidade. A responsabilidade é parte da estrutura imutável do 

ser do homem (BRUNNER, 1953, p. 56-57). 
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O aspecto formal da imagem de Deus, portanto, de acordo com o 

enunciado por Brunner, consiste na responsabilidade humana, na capacidade 

de responder ao amor de Deus e na necessidade de dar uma resposta a Deus. 

Em concomitância a essas responsabilidades de relação com Deus, inclui-se, 

também, a responsabilidade de amar e importar-se com seu semelhante. O 

aspecto material, por seu turno, envolve a vida inteira do ser humano, resposta 

que pessoa deve dar não somente com palavras, mas com atos que 

demonstrem amor a Deus e ao próximo. 

     Ainda que haja muitos pontos a ser discutidos sobre a imago Dei em 

Brunner, faremos um resumo dos pontos principais voltados para o interesse 

de nossa abordagem: 1) o entendimento dinâmico da imagem, que para ele 

deve ser à luz do encontro entre Deus e o ser humano, algo essencial para 

existência humana; 2) a importância que dá ao amor, que considera 

fundamental na imagem de Deus, em detrimento da pura razão ou intelecto; 3) 

sua ênfase sobre os efeitos devastadores do pecado sobre a imagem de Deus 

na pessoa; 4) o fato de reter a distinção entre os dois aspectos da imagem; 5) 

afirmar que o homem decaído ainda é, em sentido real, dotado da imagem de 

Deus. 

Concluiremos com Gerrit C. Berkouwer (1903-1990). Berkouwer rejeita o 

pensamento de que imagem de Deus no ser humano situe-se primariamente 

no intelecto ou na razão humana. Em seu julgamento estas idéias são 

contrárias às Escrituras, porque elas não enfatizam o principal e singular 

aspecto da pessoa, sua inevitável relação com Deus (BERKOUWER, 1962, p. 

34). Sendo assim, o ser humano deve ser visto tal como sempre se encontra, 

diante da face do Todo-Poderoso, “ligado religiosamente a Deus na totalidade 
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de sua existência” (HOEKEMA, 1999, p. 73).  Tal relação não vem por 

acréscimo ao homem, mas, é constitutiva do ser da pessoa; assim, quem vê a 

pessoa humana à parte de sua relação com Deus jamais a concebe como 

realmente é. 

A perspectiva da limitação do saber científico sobre a pessoa humana é 

promulgada por Berkouwer em tom de advertência contra o solipsismo 

imanentista: “as ciências que lidam com certos aspectos [da pessoa humana] 

não podem dar mais do que uma contribuição parcial para o nosso 

entendimento do homem, não podem desvelar o segredo do homem todo” 

(BERKOUWER, 1962, p. 29). 

A pergunta que devemos fazer a Berkouwer é: seria próprio falar de 

imagem de Deus em sentido lato e estrito?  A resposta dele ao aspecto duplo 

da imago Dei se subdivide em cinco aspectos: 

1. A tentativa de descrever a imagem de Deus no sentido lato tende a nos fazer 

“a conceber a imagem primariamente em termos de estrutura ontológica e 

psicológica do homem” (BERKOUWER, 1962, p. 59-60); 2. Quando 

começamos nossa descrição da imagem de Deus tentando descrever a 

“essência” ou o “ser” no ser humano, “então temos de acrescentar a relação do 

homem com Deus como uma espécie de apêndice” (BERKOUWER, 1962, p. 

61-62); 3. Quando tentamos falar em aspecto estrito da imagem de Deus que 

foi perdido e sentido lato que foi retido, não estaríamos entrando em uma 

situação de contradição em termos da própria imagem? “Por imagem no 

sentido estrito entendemos uma conformidade ativa com a vontade de Deus 

em uma vida de obediência; por imagem no sentido lato entendemos uma 

relação do ser ao ser de Deus, que consiste na posse da razão, da vontade e 
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outras qualidades” (BERKOUWER, 1962, p. 61-62). Tais conceitos são tão 

divergentes entre si que seria impossível uni-los em uma síntese significativa; 

4. A distinção entre imagem de Deus em sentido lato e em sentido estrito evoca 

o perigo de se perder de vista a corrupção radical do ser humano por causa do 

pecado, “por sugerir que o aspecto lato da imagem possa indicar alguma coisa 

no homem que não tenha sido afetada pelo pecado” (HOEKEMA, 1999, p. 75). 

Então, pergunta Berkouwer se o termo “imagem de Deus no sentido lato” tenha 

algum significado válido, ou seja, o ser humano em revolta contra Deus ainda 

traz em si a imagem de Deus? Ou não deveríamos entender que a pessoa em 

revolta contra Deus é, sob muitos aspectos, justamente o oposto da imagem de 

Deus?  5. Por último, a distinção da imagem de Deus em sentido lato e estrito 

envolve certa arbitrariedade no que pertence e do que não pertence à imago 

Dei (BERKOUWER, 1962, p. 60).  

   Diante dessas concepções, temos uma segunda pergunta: qual o 

significado da imago Dei para Berkouwer? Podemos afirmar que, de acordo 

com a interpretação dele do Novo Testamento: 1) o ser humano regenerado, 

em sua vida com Cristo, tem sua imago restaurada; 2) Cristo é, de forma ímpar, 

a imagem de Deus (BERKOUWER, 1962, p. 87-89). A partir desses estatutos 

neotestamentários temos a tensão entre o “velho eu” e o “novo eu”. 

Ao considerarmos a imagem de Deus no homem quando ela é restaurada em 
Cristo, não estamos preocupados com alguma “analogia” do ego ou da 
personalidade ou da autoconsciência, mas, ao invés disso, com a plenitude da 
nova vida que pode ser descrita como um novo relacionamento com Deus e, 

neste relacionamento, como a realidade de salvação (BERKOUWER, 
1962, p. 99). 

         

Uma nova orientação para vida da pessoa. A nova vida consiste em 

viver em amor, andar na verdade, passar da morte para a vida; uma disposição 

interior do coração que, agora, busca um relacionamento com Deus, mais do 
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que um conceito sobre Deus, em que essa disposição do coração se revela em 

conduta exterior. “É a vida em conformidade com a vontade de Deus. Nela, à 

semelhança do filho pródigo, o homem verdadeiramente cai em si. Portanto, 

nesta nova vida, descrita alternadamente como novidade, comunhão, paz ou 

alegria, o homem é recriado à imagem de Deus” (HOEKEMA, 1999, p. 76). 

A imagem não existe em sentido estático, como dissemos anteriormente, 

ela é dinâmica, ou melhor, teodinâmica. Uma chamada à consagração, de 

forma que o cristão deve ter como propósito de vida o ser semelhante a Deus 

em sua vida e atos diários. Os atos pessoais de Deus constituem nos atos da 

pessoa humana enquanto imago Dei: perdoar como somos perdoados, 

princípio da  existência humana; amar como Deus ama, precedente do 

encontro e  do diálogo; ser perfeitos como o Pai celeste é perfeito, busca da 

ascese pessoal; ir de encontro a “estatura do varão perfeito” significa ser 

imitador de Cristo, especialmente é viver em amor. 

Tal consagração, longe de alienar a pessoa humana ou jogá-la ao 

individualismo, deve ser entendida na comunhão com os outros semelhantes. 

“A renovação da imagem de Deus jamais deve ser entendida de forma 

individualista, mas sempre em ligação com nossa relação uns com os outros. É 

nessa analogia de amor, não analogia do ser dos escolásticos, que Berkouwer 

vê a imagem de Deus no homem” (HOEKEMA, 1999, p.77).  

Ser imago Dei é luta constante, um ideal e um desafio permanentes à 

vida em consagração. Contudo, devemos asseverar que a imago Dei consiste 

em mais do que mero agir; ela não compreende somente o que a pessoa faz, 

mas,o que a pessoa é. Imago Dei não é somente um verbo, isto é, o ser 

humano deve refletir a imagem de Deus, é um substantivo, pois esta imagem 
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refere-se à singularidade da existência da pessoa humana e que a imagem é 

inseparável do fato da pessoa ser pessoa. Herman Bavink expressa bem esse 

senso da imago Dei: 

O homem não apenas traz ou possui a imagem de Deus; ele é a imagem de 
Deus. Da doutrina de que o homem foi criado à imagem de Deus decorre uma 
implicação óbvia de que esta imagem estende-se ao homem como um todo. 
Nada no homem é excluído da imagem de Deus. Todas as criaturas revelam 
traços de Deus, mas somente homem é a imagem de Deus. E ele é 
integralmente essa imagem, no corpo e na alma, em todas as faculdades e 
poderes, em todas as condições e relacionamentos. O homem é a imagem de 
Deus pela razão e na medida em que é verdadeiro homem; e é homem, 
homem verdadeiro e real, pela razão e na medida em que é a imagem de Deus 

(BAVINK, 1918, 2. 595-596).   
 

 Longe de ser uma análise apologética, conceber a pessoa em sua 

imagem-semelhança é entendê-la em sua dimensão cultural. Posicioná-la no 

mundo em seu caráter subjetivo, como aquela que se anuncia em sua 

dignidade e densidade humana, ao mesmo tempo em que denuncia a 

indiferença com relação à existência pessoal, leva-nos a pensar a condição 

humana. Em termos objetivos, apresenta o sentido ontológico absoluto da 

existência da pessoa humana. Dota a pessoa de sua iminente dignidade. 

 

2.5. Crise da imago e da imago Dei: o moderno, o sujeito e o indivíduo-
pessoa 
 

 A modernidade, ao não partir do conceito de imago Dei, abandona o 

conceito de pessoa substituindo-o pelo de “sujeito” e de “eu”. A época do 

modernismo foi o tempo também do: nascimento e crescimento da ciência, 

construção da sociedade civil versus estado, revolução cognitiva com a 

estampa e difusão do livro – entre muitos outros aspectos. O tempo histórico da 

afirmação forte e decisiva do sujeito como indivíduo (Cf. CAMBI, 2008, p. 109). 
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Isso foi feito em primeiro lugar na consciência, depois na sociedade, e por fim 

no conhecimento de modo geral. 

 O próprio sujeito se apresenta dividido em seu status burguês e sua 

existência como cidadão, dando vida a um “eu-interior”, privado, que se põe 

como valor e se liga ao exercício psicológico e ético da própria consciência. 

Transformando esta experiência em um fórum interior e em esfera da 

autonomia. A família moderna, por exemplo, se faz o locus social onde se 

cultiva esta interioridade e que se cultiva a primazia a autonomia do indivíduo. 

O indivíduo é, pois, a partir dessa ambientação, uma visão do sujeito como 

indivisível, como um ser denso, como fundamento de cada experiência.  

 Franco Cambi expõe que “assim faz a filosofia, a literatura, a „nova 

ciência‟ exaltando, cada vez mais, o sujeito-como-indivíduo” (CAMBI, 2008, p. 

109).    

 
Assim o faz Cartesio com seu ego-cogito. O faz Pascal com seu esprit di 
finesse, que é a voz da consciência. O faz Rousseau com sua chamada a 
„consciência, voz divina‟. O faz Kant com seu eu-penso e com seu eu-moral. O 
tem feito a ciência humana, que nasceu nos anos 1700, através de sua 
preocupação com o homem em todos os seus aspectos, cultural, social, bem 
como no seu aspecto físico e psicológico, decantando as estruturas comuns, 

mas, ressaltando o aspecto estritamente individual (CAMBI, 2008, p. 109). 
 

 Estamos frente à abstração do pensamento ocidental que o levou a 

desconsiderar as condições concretas do ser pessoal. No pensamento grego, a 

reflexão sobre o ser humano era no sentido universal, consistia em estudar os 

elementos constitutivos do ser (alma e corpo). Ou se reduzia a pessoa à 

condição de alma, as suas dimensões e funções, especialmente o aspecto 

cognitivo; ou vinha a estudar o ser humano como animal político. O certo é que 

sempre se trata de um conhecimento universal, pois, de acordo com 

Aristóteles, não existe conhecimento do particular.  
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 A Idade Média não foi muito adiante no conceito antropológico. O ser 

humano foi concebido a partir da metafísica tendo como elemento de definição 

uma mera diferença universal, que quase sempre coincidia com a racionalidade 

(PRIETO, 2009, p. 103). Assim, para Tomás de Aquino, conhecer o ser 

humano se reduzia ao conhecimento de sua alma, sua substancialidade e suas 

potências, especialmente as intelectuais (TOMÁS DE AQUINO, S. Th., I, q. 93, 

a.  3). 

 Um impulso significativo em direção ao individual-pessoal teve lugar no 

período humanista, de forma que o homem foi valorizado em si mesmo e não 

em função de uma ordem sobrenatural ou meramente natural; a partir, então, 

desse conceito de homem, é que se promovia a liberdade individual mediante a 

sujeição [a ele] de qualquer factum. Nicolau de Cusa, em sua obra De docta 

ignorantia, afirma que o homem se faz um absoluto, que tem de se realizar não 

só como homem universal, mas em sua individualidade concreta (Cf. CUSA, 

1979). 

 O indivíduo é um microcosmo, como imagem do macrocosmo, 

apresenta-se como um compêndio do universo, que tem em seu próprio ser os 

princípios de todas as classes de seres. “O mineral, o vegetal, o animal e o 

espiritual se reuniram nele, de modo que contenha e reflita todo o universo” 

(BEUCHOT, 2000, p. 1). Como dirá Pico della Miarandola, “a sorte é filha da 

alma”, sendo arquiteto de sua própria vida, o homem é a medida de sua 

dignidade (MIRANDOLA, 1984, p. 15 et passim).  

Através do Humanismo e do renascimento, passando pelo “Grande 

Século” e pelo Iluminismo, podemos dizer que o sujeito como indivíduo se 

afirma como “paradigma experiencial e cultural e se apresenta sempre mais 
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como centro da vivência social, da consciência pessoal, da ideologia (ou visão 

de mundo, natural e social) da modernização” (CAMBI, 2008, p. 109). Tal 

sujeito é em si indivisível, proteger a autonomia, para valorizar o direito em seu 

potencial, se faz antes um microcosmo de valores e de projetos, marcado por 

uma busca da liberdade como existente. 

Entretanto, no fim das contas, a Modernidade acabou por submergir 

novamente o estudo sobre o ser humano as reduzidas coordenadas da 

gnosiologia. A chegada da Modernidade denotou um passo atrás na concepção 

da pessoa, pois, reduziu o ser pessoal ao Cogito – “eu sou uma coisa que 

pensa”. Um sujeito que é considerado auto-suficiente, na medida em que no 

ser e no pensar, a essência e o conceito se identificam.  

O Personalismo, frente ao individualismo proposto pela modernidade, é 

um mote de passe, se configura como uma filosofia da ação, como uma 

filosofia do compromisso, com intenção revolucionária. Percebe uma situação 

de crise instalada ao ser pessoa e propõe uma reação que tem como ponto de 

partida a dignidade da pessoa.  Mounier fala de uma crise da civilização como 

muito mais do que uma crise econômica ou política; esta crise civilizatória só foi 

possível por causa da crise espiritual instalada no ser humano por causa da 

perda de sua dignidade. 

São cinco séculos de história que se amontoam na despersonalização, 

como percebeu Mounier. Por isso, o grito de refazer a Renascença, ou seja, 

voltar a fazer o Renascimento, significou para o personalismo tratar de 

configurar as bases para sustentar uma nova era (aetas) sob o sentido radical 

da pessoa, maculada por “concepções massivas e desumanas da civilização” 

(MOUNIER, Oeuvres I, p. 483). E esta nova era, esta nova civilização, uma 
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civilização personalista, “começa por fazer frente a esta desordem 

estabelecida, não só no sentido político e econômico, mas, fundamentalmente, 

no pessoal” (MUNÕZ, 1979, p. 15). 

Todos esses preceitos pretendem fazer do Personalismo um “novo 

humanismo”, um humanismo integral (para usar o título de Maritain). Neste 

sentido Mounier é veemente e claro. Nos dizeres de Munõz: 

Por um lado, nos dirá que se pode considerar o personalismo partindo do 
universo objetivo e mostrar que o modo pessoal de existir é a mais alta forma 
de existência e que a evolução da natureza pré-humana converge sobre o 
momento criador em que surge esta culminação do universo. Com o qual, pode 
se dizer que a realidade central do universo é um movimento de 
personalização. Por outro lado, também nos foi dito que o personalismo pode 
ser considerado a partir da efetivação da práxis, vivendo de forma pública da 
vida pessoal e esperando com isso seduzir um grande número de homens que 

vivem como árvores ou como autômatos (MUNÕZ, 1979, p. 18).     
  

 Este fato faz do personalismo uma filosofia que não se contenta com as 

especulações a respeito da pessoa humana, mas, que trata de levar a efeito a 

realização do universo pessoal na demarcação de uma nova civilização. Para 

Mounier, não fazê-lo implica que o personalismo trairia seu nome (MOUNIER, 

Oeuvres III, p. 509). 

 Franco Cambi intentou unir o sentido de indivíduo ao de pessoa, 

afirmando que na modernidade houve um perpasso e interposição de conceitos 

onde “o indivíduo se faz pessoa” (CAMBI, 2008, p. 110). Tal aporte é uma 

contradição à medida que o indivíduo é “a traição da pessoa”, de acordo com o 

personalismo mounierista. O personalismo reage contundentemente a toda 

essa tradição filosófica reducionista e abstrata, despegada da realidade 

concreta (cf. WOJTYLA, 1982, p. 30). Diante das abstrações dos pensadores 

da modernidade, o personalismo analisa a existência humana de modo 

concreto, isto é, tudo aquilo que constitui a experiência imediata do sujeito 
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humano: a liberdade, a decisão, o compromisso, a angústia, o projeto de vida, 

a solidão, a morte (Cf. DIAZ, 2008, p. 428-429).   

 Assim como o personalismo reaciona contra o substancialismo grego 

que inunda o pensamento antropológico até o século XX, o faz também contra 

o atualismo existencialista. Se a pessoa é considerada como conjunto de 

capacidades em ação, um mero conjunto de possibilidades, constituído como 

um autós, dissolvemos a pessoa em um mero atualismo (PRIETO, 2009, p. 

106). O atualismo é aquela postura antropológica que nega a existência da 

identidade pessoal, que nega que exista uma consistência metafísica na 

pessoa, de forma que o ser pessoal seja reduzido ao mero fluir de atos.  

É a postura que adotou Scheler, Sartre, ou o estruturalismo de Bernard-Henri 
Lévy. Todos falam da pessoa como um processo sem sujeito, de uma realidade 
sem núcleo permanente, sem fundamento, uma atividade sem eu. 
Logicamente, o atualismo nega a pessoa e, em algumas formulações radicais, 

proclama a morte do homem (PRIETO, 2009, p. 106).  
 

 O personalismo, além de lidar com o substancialismo grego e o 

atualismo existencialista, confronta todo pensamento academicista, ou seja, 

sua falta de compromisso com a pessoa, isto é, que evita qualquer forma de 

práxis. Acima de tudo, o personalismo, supera o pensamento egológico e 

caminha em direção ao heterológico, a saber, passa da filosofia do eu para a 

filosofia do nós (GUARDINI, 2000,  p. 113ss.). 

 

2.6.  Personalismo como práxis transformadora 
 
 
 Como dissemos, o pensamento personalista pressupõe uma reflexão 

teórica criteriosa, entretanto, essa reflexão será prosseguida da vida pessoal e 

sua relação comunitária. Analisando sob esta perspectiva, a práxis personalista 

será uma tarefa em aberto, objetivando servir as pessoas. Talvez seja este 
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aporte que mantém o personalismo sempre em voga: “resulta em uma filosofia 

incômoda para uma sociedade e cultura „impersonalistas‟ como a nossa” 

(PRIETO, 2009, p. 100). 

A práxis personalista urge diante de uma civilização em crise. Longe de 

ser o caos social o centro de análise, este somente é conseqüência, é o 

sentido de Ser humano tão obscurecido, opaco, coisificado. Uma crise da 

pessoa, totalmente imersa em um mundo alienante e desconfigurador da 

identidade humana. Como diz Zeev Sternhell, uma ação que culmine em 

“contestação da ordem estabelecida, de seus princípios, bem como sua práxis” 

(1984, p. 1141). 

 A quebra da impessoalização na sociedade se dá no ato de 

exteriorização, este é  

O que impele o homem a manifestar-se e a exprimir-se exteriormente, seja em 
relação ao mundo, seja em relação aos outros. É assim que a pressão que 
exerce sobre ele a natureza, o trabalho que lhe corresponde como reação não 
são apenas fatores de produção, mas também uma força de ruptura do 
egocentrismo, e por isso mesmo, fatores de cultura e espiritualidade 

(SEVERINO, 1983, p.74). 
 

 Esse movimento duplo, de interiorização e exteriorização, dará à pessoa 

um poién, um fazer em relação ao outro, de maneira que “sem a vida exterior, a 

vida interior enlouquece; sem a vida interior, a vida exterior delira” (MOUNIER, 

O. III, p. 469). O preceito da transformação é dinâmico, ultrapassa a dimensão 

de um ativismo social, movimenta-se em espiral, indo-vindo-ascendendo. Um 

fluxo sobre a realidade, uma concretude transcendente, um mover engajado-

desengajado, imanente e transcendente ao mesmo tempo. 

 A conotação empreendida é de um pensamento para a ação profética e 

transformadora, do ser-em-si, da realidade social e cultural, dos amplexos 

espirituais. Um manifesto de denúncia contra as injustiças, impunidades, 
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golpes contra a pessoa, e, além disso, propõe caminhos para justiça, através 

de ações dignificantes da pessoa. Dá-se, por conseguinte, que o pensamento 

personalista é um pensamento para ação; essa ação, contudo, se fundamenta 

em uma determinada visão sobre a realidade pessoal, em uma antropologia, 

em uma ética e em uma visão da história. 

 Toda transformação que se proponha tocar com profundidade as raízes 

da sociedade despersonalizada, deve tocar nas dimensões estruturais bem 

como nas pessoais. “Para tal, deve se guardar de toda obsessão pela „pureza‟ 

que paralisa a muitos, incapacitando-os para a ação. Os moralismos e as 

doutrinas ideologizadas não mudam nada. A pessoa, para sair desse atoleiro, 

deve assumir suas condições concretas e comprometer-se com elas, mesmo 

que venha sujar as mãos” (PRIETO, 2009, p.100). 

 Em que ambientações se concretizaria esta ação transformadora? Em 

todos os sentidos, ou seja, na política, na educação, na psicologia, na 

pedagogia, na economia. Em todos aqueles locus onde pessoa deve ser feita 

prósopon, encarnar-se; em todas as estruturas onde necessitam uma mudança 

em seu paradigma e em seu sintagma de atuação. Contudo, essa ação só se 

efetivará através de pessoas que são motivadas pela esperança, aquilo que 

contraria a todo fatalismo. 

 O personalismo é uma chamada a uma ação responsável. Confronta, 

por conseguinte, o conformismo, a letargia, ao desentendimento devido à 

ausência do diálogo. Se tais questões são evidenciadas supõe-se uma 

conformidade com a desordem estabelecida. Nesse caso, pede um modo de 

vida, mais do que uma teoria da ação. Algo que impulsione a pessoa a ser em 

uma sociedade vendida aos organismos sociais burgueses e, acima de tudo, 
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portar-se como “luzeiro no mundo” perdido em suas mazelas sociais e 

espirituais. 

 

2.6.1. Personalismo como modo de vida 
 
  
 O personalismo pede, além de uma elaboração teórica, um 

compromisso de vida ou mesmo uma práxis, que pode ser delineado em cinco 

pontos, a saber, personalizante, reflexivo, profético, político e comunitário. 

A premissa personalista é personalizante porque acima de tudo a 

pessoa dá-de-si como compromisso com algo que lhe é precioso, a outra 

pessoa. Tal ação é baseada no compromisso, porém, não o compromisso por 

si só, pois este pode culminar em escravidão. Quando não há um télos (fim, 

finalidade) no compromisso, um horizonte, um absoluto, resulta em mero 

“voluntarismo alienante” (PRIETO, 2009, p. 101). Ao contrário da escravidão e, 

sem ser de somenos importância, a liberdade se expressa no compromisso, 

contudo essa liberdade é mediante o Absoluto, que transcende a pessoa, 

confirmando sua vocação como pessoa. Um compromisso que correlaciona 

interioridade e exterioridade na pessoa (Cf. MOUNIER, Oeuvres I, p. 532-534). 

O amadurecimento de uma idéia ou ideal exige rigor crítico, percepção 

teórica e análise crítica, portanto, reflexivo e analítico.  Alguém que pretenda 

desenvolver alguma transformação pessoal e social sem se ater ao rigor 

teórico, por impaciência suprimir este período de reflexão, transgride um 

princípio fundamental para uma ação personalista. Para conquistas na área 

social, política e econômica, em favor do pobre, dos desempregados, 

oprimidos, uma ação ética, enfim, só poderá fazê-lo a partir de uma reflexão 

crítica, um compromisso personalizante de sempre analisar a realidade, 
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aprofundar e estudar suas questões. Algo puramente intempestivo não 

provocará uma transformação autêntica (Cf. MOUNIER, Oeuvres I, p. 541-542). 

É necessária uma conjugação de atos para a transformação proposta pelo 

personalismo mounieriano: o político e o profético. Através do primeiro princípio 

se propõem ações justas na área da economia, empresariais e políticas que 

sejam efetivas, aplicáveis e práticas. Como diz Prieto, “busca o equilíbrio, a 

negociação, o pacto” (2009, p. 101). Mas, tais ações não podem vir dissociadas 

do seu conteúdo profético, através da denúncia, da demarcação dos 

horizontes, do escaton, mediante a meditação e audácia. Evidente que tais 

questões estarão em um ambiente adverso, e é exatamente pela pessoa estar 

nestas condições que estas ações devem ser implementadas com urgência, 

pois, sendo a favor das pessoas os atos não se embrutecerão e nem 

culminarão em uma alienação. A finalidade da ação personalista é busca de 

superação das crises instaladas em processo dinâmico de resgate da pessoa 

em sua condição social e comunitária (MOUNIER, Oeuvres I, p. 4 83-488). 

O personalismo comunitário é uma exigência de ação e de compromisso 

(MOUNIER, Oeuvres I, p. 184-209), “de transformação radical, de revolução 

personalista e comunitária. Mas esta não é uma tarefa de uma só pessoa. A 

tarefa existencial e transformadora só é possível em comunidade. É com os 

outros, com esse é que se vive a experiência transformadora e personalizante” 

(PRIETO, 2009, p. 102). 

Observando estes elementos devemos anuir com Bauduíno Andreola que 

Mounier não pretendeu uma filosofia universitária, e sim, a afirmação da 

pessoa como eixo unificador de toda sua perspectiva construtiva em seu 

pensamento, uma antropologia, enfim (cf. ANDREOLA, 1985, p. 100 e ss.) 



 
CAPÍTULO III 

PERSONALISMO: TRAJETÓRIA NO BRASIL 
 

 

Há uma dificuldade inerente para se falar em Personalismo no Brasil. 

Por não pretender uma filosofia universitária, o pensamento personalista de 

Mounier é raramente abordado nos cursos de filosofia e mesmo nos estudos 

das diversas universidades brasileiras. Mounier havia rejeitado o ambiente da 

Sorbonne. Os motivos para sua decisão encontramos em sua descoberta de 

Charles Péguy. 

Péguy ajudou Mounier a renunciar à carreira universitária, ou como ele escreve 
em 1931, a “escapar interiormente a esta caverna como a todas as outras: à 
Universidade”. Esta renúncia se impôs a ele como a condição para que 
pudesse se lançar corpo e alma na aventura da revista Esprit. Como tantos 
outros de sua geração, Mounier recusava-se a conceber a tarefa do filósofo 
como restrita ao comentário dos textos consagrados pela tradição. Ele já via 
nisso, como diria mais tarde, uma “aposentadoria antecipada, ou seja, uma 
deserção diante do que estava a exigir ser pensado com o maior empenho, 
mesmo que «se deva a este álibi uma bela tradição de historiadores da 
filosofia” 

15
. O que diagnosticava como “crise”, não como uma crise passageira, 

mas como uma “crise de civilização”, requeria uma postura outra, feita de 
atenção ao mundo, ao que nele requer transformação sob pena de 
cumplicidade com os erros e a injustiça que contribuem para que a “desordem 

estabelecida” (le désordre établi) se mantenha (VILLELA-PETIT, 2005, p. 
154).  

 

 Mounier pensava o mundo e a condição da humanidade fora dos muros 

universitários, a tomada de consciência de uma crise civilizatória, a imperiosa 

tarefa de refazer a Renascença, o sentido da existência humana frente às 

injustiças e a indiferença arraigadas na “escola” do seu tempo. “Sua grande 

força é de ter, em 1932, ligado desde o início sua maneira de filosofar à tomada 

de consciência de uma crise de civilização e ter ousado visar para além de toda 

filosofia universitária (philosophie d’école) uma nova civilização em sua 

globalidade (en totalité)” (RICOEUR, 1968, p. 136).  

                                                           
15

 Ver este comentário em MOUNIER, Oeuvres III, p. 570. 



134 

 

 Ao abster-se do ambiente universitário Mounier precisou de um         

instrumento para expressar as suas interrogações sobre a “situação dramática 

da existência humana, individual e coletiva” (LORENZON, 1996, p. 108). Tal 

instrumento foi a Revista Esprit. Através dela Mounier busca uma chave de 

leitura que, para além dos acontecimentos recentes, remeta a um desacerto 

que julga inerente ao humanismo renascentista, a saber, seu “caráter abstrato” 

e sua submissão à “mística do individualismo” (VILLELA-PETIT, 2005, p. 155). 

Nossa perseverança que é a garantia inabalável da Fé. Nós não seremos 
cristãos se não cremos em nós ou nossas ações como indispensáveis. Isso 
denota tudo o que temos feito no segredo do nosso coração; tal 
desapropriação é a alma de qualquer trabalho essencialmente espiritual, que 

para mim é o centro de dados da ação (MOUNIER, Oeuvres IV, p. 480). 
 

 
 A ação e o acontecimento são elos com o real, “deixar-se atravessar 

pelo acontecimento”, revivê-lo pela memória não se contentando com a 

perspectiva objetiva do historiador que o vê à distância. É preciso engajamento, 

comprometimento, atitude, pois, “o acontecimento será o nosso mestre interior” 

(MOUNIER, Oeuvres IV, p. 817).  A consciência do acontecimento é modo de 

abertura para o real. Contudo, não se atém ao puro representar da realidade. O 

conhecimento como representação é apenas uma das possibilidades de minha 

consciência, da abertura com respeito ao real (SEVERINO, 1983, p. 62).  

 Nesse diálogo que a pessoa estabelece com o mundo, trava-se uma 

batalha pelo real. “O encontro do homem com o real não é apenas uma pura 

representação, mas a formação desta imagem aparentemente decalcada do 

real na imanência da sua consciência, é fruto de uma co-extensividade da 

pessoa inteira lutando, afrontando o real que resiste” (SEVERINO, 1983, p. 63). 
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 As razões e valores de uma filosofia que transcenda ao escolar e dê 

sentido ao ser no mundo e ao mesmo tempo em que transcenda ao mundo 

através de uma atitude pessoal são ponderados da seguinte forma: 

Revisão dos valores: amigos ousados nos objetam que não devemos nos 
inquietar com os graus do ser, quando os homens morrem de fome, quando os 
aviões da civilização bombardeiam aldeias na Indochina. A questão é saber se 
o reconhecimento dos graus do ser tem afastado as infelicidades. Contudo, 
diante das quedas do pensamento, sejamos sensíveis à força dessa 
contestação. Cita-se Marx. Aristóteles já escrevia: se vale mais filosofar ou 
ganhar dinheiro; para quem está na necessidade, o melhor é ainda ganhar 
dinheiro. E o vigor de nossa época faz com que os problemas temporais se 
coloquem no primeiro plano [...] O mundo está em pane;somente o espírito 
pode repor a máquina em andamento: trai-se a si mesmo se disto há 
desinteresse. É por isso que nossa vontade se estende até a ação. É por isso 
que nós pedimos aos que são mais filósofos entre nós, àqueles mesmos que 
precisam de recuo e de solidão, que saibam descer, saiam da própria classe 
social. Salvos da complacência por meio do vigor da doutrina, evitarão a 
evasão pela sua presença do drama universal. Mais do que nunca, devemos 

consentir nesta gravidade (MOUNIER, Oeuvres I, p. 150-151).      
 

  
 

 Dessa maneira, a proposta de uma filosofia extramuros, afronta a 

filosofia do “escolar” no Brasil. Provavelmente, seja essa a razão da resistência 

em se referir à filosofia personalista mounierista dentro dos arraiais acadêmicos 

nacionais. Nossa intenção nesse ponto é de apresentar a influência do 

pensamento de Mounier no Brasil nos segmentos da Antropologia Filosófica, 

Educação, Ética, Filosofia Política e Social e na Filosofia da Religião. 

Evidentemente, não apontaremos todos os autores e movimentos de cunho 

personalista cristão no Brasil, através de alguns de seus pensadores e de 

movimentos sociais demonstraremos a influência de Mounier nas ações e 

obras dos escritores e atores sociais nacionais.  
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3.1. Movimentos Sociais de Orientação Personalista no Brasil 
 

O movimento leigo no seio da Igreja Católica no Brasil tem como ponto 

de partida a necessidade de uma resposta à mudança de rumo na política 

nacional.  

A situação sócio-política dos anos 30, com a ascenção da burguesia industrial 
e financeira ao poder, em substituição às velhas oligarquias rurais, exigiu da 
Igreja Católica uma busca de modernização para permanecer junto às elites 
dirigentes. Entre as possibilidades de concretizar as mudanças necessárias 
encontrava-se a abertura para a formação de grupos leigos através da 
fundação da Ação Católica, inspirada na sua homônima francesa criada em 
atendimento às diretrizes do Papa Pio XI. Em princípio a Ação Católica buscou 
estar próxima das elites dirigentes por meio de atividades junto aos intelectuais, 
visando especialmente a conquista dos jovens estudantes; é a época em que 
sua direção esteve confiada ao escritor Alceu de Amoroso Lima, que promoveu 
um trabalho de colocar o pensamento cristão em consonância com o processo 
de modernização da sociedade brasileira que estava em curso, aprofundando o 
relacionamento com o Estado e os setores políticos, alinhando-se com o 

pensamento governamental (CARDOSO, 1996, p. 12). 
 

 Em 1947 a Ação Católica passa ter supervisão do então padre Helder 

Câmara, que mais tarde terá presença ativa na criação da CNBB (Conferência 

Nacional dos Bispos do Brasil). A criação da CNBB tornou possível a 

implementação de planos pastorais por todo o Brasil e permitiu a influência de 

certos bispos renovadores e a criação de várias frentes de ação estudantil e 

popular nos anos seguintes (Cf. SOUZA, 1984, p. 64). 

 Mediante a premissa da renovação social, a Ação Católica voltou o seu 

olhar para a classe dominada e teve início uma política pastoral de educação 

popular que convocou a juventude de classe média urbana para atuação 

(CARDOSO, 1996, p. 12).  

O fim dos anos 50 e o início dos 60 presenciaram a proliferação dos 
movimentos leigos católicos de juventude: JEC - Juventude Estudantil Católica, 
JOC - Operária, JUC - Universitária. Eram grupos de militantes que pretendiam 
a transformação do meio social em que viviam através da ação junto aos 
oprimidos, e que tiveram destacada participação na conjuntura política dos 
anos 60, quando os temas do nacionalismo, do desenvolvimento, da educação 
e cultura populares, das reformas de base e da revolução social movimentaram 

todos os setores da sociedade brasileira (CARDOSO, 1996, p.13).   
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 Apesar de a Igreja Católica entender o movimento iniciado no final da 

década de 40 como um fator agregador para conquistar seu espaço dentro das 

elites brasileiras, ocorreu um impasse, pois o movimento da juventude estava 

escapando ao domínio e controle da Igreja e, conseqüentemente, ao seu 

critério disciplinar. Os jovens da JUC, JEC e JOC16 alçaram seu olhar para as 

questões políticas e sociais: 

Tal guinada ocorreu no final da década de 1950, quando a JUC participava da 
movimentação e da política estudantil. Os jovens jucistas não ficaram alheios à 
influência desses movimentos. Progressivamente, a JUC ultrapassou suas 
preocupações estritamente religiosas e doutrinárias e engajou-se nas lutas pela 
reforma universitária e pela mudança das estruturas na sociedade brasileira 

(DIAS, 2008, p. 2). 
  

Com o olhar politizado, pediu-se um engajamento mais preciso dos 

jovens jucistas. No início da década de 60, a mobilização dos estudantes 

acabou por culminar na UNE (União Nacional dos Estudantes). Aconteceu uma 

coligação dos estudantes do PCB (Partido Comunista brasileiro), o que acirrou 

os ânimos da hierarquia católica (DIAS, 2008, p. 3). Visto os atritos ocorridos 

com a liderança religiosa, e a ideologia de esquerda já em voga nos meandros 

da JUC, JOC e JEC, em fevereiro de 1963, na Bahia, ocorreu a fundação da 

AP (Ação Popular) (Cf. DIAS, 2008, p. 3), um movimento de cunho político e 

que pretendia ser diferenciado em termos ideológicos do Partido Comunista, 

que era mais fechado em seus dogmas. 

Com a fundação da AP, como conseqüência da opção pessoal de seus 
integrantes, ocorreu o fenômeno da dupla militância dos estudantes jucistas 
que se incorporaram ao movimento recém-criado. A preferência pela AP 
decorria de seu “compromisso com o homem, com o homem brasileiro antes de 
tudo” [...] O efeito gravitacional exercido pela AP foi significativo, pois, a 
despeito da aparente divisão de atribuições, áreas de atuação da JUC sofreram 

declínio (GÓMEZ DE SOUZA, 1984, p.210 e 212).   
  

                                                           
16

 Em 1929, o arcebispo de Porto Alegre, D. João Becker publicou uma carta pastoral, baseada na Ação 

Católica italiana, que consistia de quatro setores específicos: 1. Para os homens (HAC – Homens da Ação 

Católica); 2. Para as mulheres (LFAC – Liga Feminina da Ação Católica); 3. Para os jovens (JCB – 

Juventude Católica Brasileira masculina); 4. Para as moças (JFC – Juventude feminina Católica) (Cf. 

BEOZZO, 1984, p. 30). 
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 O golpe de 1964 despedaçou os sonhos da AP, que parecia “constituir-

se em um canal de participação política e de militância orientada ao 

humanismo cristão e visando a construção de um socialismo, como também 

estaria destinado a ter um papel importante na política brasileira” (SOUZA 

LIMA, 1979, p. 46).  

 Com o golpe de Estado foram paralisados projetos governamentais, 

especialmente no Ministério da Educação, como o da alfabetização de adultos, 

na cultura popular e na aplicação do método Paulo Freire (Cf. SILVEIRA, 2010, 

p. 182). Desta forma, a AP viu-se desarticulada e traça uma nova linha política 

com os seguintes princípios iniciais: 

Definição do caráter da Revolução Brasileira como socialista e de libertação 
nacional; escolha da alternativa da luta armada; transformação da AP em uma 
organização marxista-leninista; adesão ao maoismo e à teoria chinesa; sua 
virtual extinção com a confluência da maioria dos seus quadros em outras 

organizações clandestinas (SOUZA LIMA, 1979, p. 46-47). 
  

 

Diante da repressão contínua a AP, em cada etapa que pretendia 

desenvolver, reduzia suas bases sociais (composta por cristãos progressistas), 

e também o quadro de pessoal decrescia (SILVEIRA, 2010, p. 182). Aos 

poucos a AP transformou-se em um pequeno grupo de militantes que havia 

abandonado o seu princípio humanista cristão; o que restou foi “uma 

organização pequena e impaciente, que disputava verbalmente com outras 

organizações clandestinas a hegemonia da direção da classe operária e da 

Revolução Brasileira” (SOUZA LIMA, 1979, p. 47). 

A tensão provocada pela AP não ficou circunstante a ela mesma, o 

movimentos da JAC (Juventude Agrária Católica), JEC (Juventude Estudantil 

Católica), JIC (Juventude Internacional Católica), JOC (Juventude Operária 

Católica) e JUC (Juventude Universitária Católica) se indispuseram com a 
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cúpula da ICR (Igreja Católica Romana), expresso no documento de 11 de 

agosto de 1966 da JUC: 

Conseqüentemente, não nos reconhecemos como Ação Católica ou qualquer 
forma de organização que se defina como extensão do Apostolado Hierárquico, 
mas nos propomos a assumir nossa missão de cristãos, homens do mundo, 
engajados e comprometidos numa vivência teologal, e é em função dessa 
missão que o movimento se organiza. Dentro da diversidade de funções, 

permanecemos unidos à Hierarquia na comunhão eclesial (apud GÓMEZ 
DE SOUZA, 1984, p. 229). 

 

Gómez de Souza apontou o fim da JUC coincidente com a rebelião 

utópica de maio de 196817 dos jovens de vários países, incluindo 

manifestações universitárias. No Brasil com o AI-5, as atividades militantes 

tornaram-se praticamente impossíveis. 

Carlos Roberto da Silveira, em sua pesquisa para o mestrado em 

filosofia na PUC- Campinas- SP, enviou uma carta para Luiz Alberto Gómez de 

Souza perguntando se ainda haveria vestígios das idéias personalistas de 

Mounier na atualidade, e a resposta foi a seguinte: 

Prezado amigo, obrigado por sua carta. Na verdade, o pensamento de Mounier 
não está presente na França. Fico triste ao ler Esprit em sua nova orientação. 
Madame Mounier, quando esteve no Brasil, faz alguns anos, também tomava 
distãncias da publicação e refluía na Associação dos Amigos de Mounier. Há 
espaços personalistas, como na Itália, bem acompanhado por Alino Lorenzon, 
onde publicam uma revista

18
. No Brasil somos uns poucos para os quais 

Mounier segue sendo atual. – O fato de Leopold Senghor, no Senegal, e o 
presidente Diem, no Vietnam, se declararem personalistas nada adiantou. – 
Que eu saiba não há nada semelhante à sua presença na JUC. Não o sinto na 
pastoral universitária nem na pastoral da juventude. Mas o personalismo, como 

dizes, é uma perspectiva, uma maneira de olhar o mundo [...] (SILVEIRA, 
2010, p. 185-186).  

 

Nesse contexto destacam-se as participações de Alceu Amoroso Lima e 

Henrique Cláudio de Lima Vaz. O primeiro procurou atuar como o equilíbrio 

entre os dois pólos sociais dos movimentos emergentes e o segundo atuou 

                                                           
17

 Na França os operários e universitários paralisam o país em maio de 68, com o slogan libertário “é 

proibido proibir”. Nos EUA, os jovens protestam contra Guerra no Vietnã, o que leva a desobediência 

civil em massa, os Panteras Negras agem de forma radical contra o racismo. A “onda” avança pela Itália, 

Alemanha, Japão, Polônia, Tchecoslováquia, Argentina, Brasil, México, Uruguai, Chile, Peru. 
18

 Trata-se da Revista Prospettiva persona. 
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como a cabeça pensante, através da filosofia. Ambos, em comum, tinham o 

pensamento de Mounier como matriz teórica de suas ações.     

Alceu Amoroso Lima (1893-1983), também conhecido como "Tristão de 

Athayde", pseudônimo de escritor das crônicas que marcaram época nos 

jornais do Rio de Janeiro por mais de meio século, também foi um dos 

pensadores da universidade brasileira. Para Amoroso Lima a universidade é o 

mais importante lugar de transmissão e invenção de cultura da nação. O 

chamado espírito universitário tinha uma significação especial em sua 

concepção de filosofia pedagógica "humanista", "global" ou "integral”. O espírito 

universitário, resumidamente, para o pensador católico é: 1) a crença na 

existência de uma hierarquia de valores que sustenta a filosofia, a sabedoria, a 

ciência, a técnica. A "espiritualidade" não é uma matéria que pode ser 

ensinada, mas um "modo de ser, de ensinar e de conviver" entre elas (LIMA, 

1961, p. 38-9); 2), é a "unidade e transcendência" – logo, deve estar acima das 

demais, cuja função é fazer laço profundo dos diversos cursos e atividades do 

pensamento. Tal como a própria palavra "universidade" sugere "universo dos 

saberes", o  espírito universitário não deve se render à fragmentação desse 

todo em especialidades; 3) o "espírito universitário" é o que visa formar o ser 

humano em "pessoa integral", universal e dedicada à vida moral (LIMA, 1961, 

p. 46). "A universidade [portanto] deve estar em sintonia com o espírito do 

mundo [que naquela época essencialmente era ainda visto como totalidade]" 

(LIMA, 1944, p. 220). 

Já no início de sua carreira, soube superar três frustrações em 

concursos para o magistério, que, depois não somente veio a ser reconhecido 

como um excelente professor universitário, como também chegou ao mais alto 
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posto da instituição, o de reitor da Universidade do Distrito Federal. Também foi 

membro dos Conselhos Nacional e Federal de Educação, de 1935 a 1969, 

escritor de renome nacional, e editor de livros. Nos anos 30, "foi um dos 

principais líderes católicos no embate com os chamados pioneiros da educação 

nova" (CAUVILLA, 2000, p. 12). E se imortalizou como membro da Academia 

Brasileira de Letras.  

Sua trajetória política é surpreendente. Foi da "direita" católica e 

"conservadora", nos anos 30, para a "esquerda", também chamada de 

"progressista", nos anos 60.  Amoroso Lima foi marcadamente influenciado 

pelas filosofias de J. Maritain (Neotomismo), E. Mounier (Personalismo), Ortega 

y Gasset (Perspectivismo?), entre outros, e, sobretudo, pela filosofia cristã. 

Também recebeu influência dos pensadores considerados de esquerda. Seus 

comentadores e estudiosos de sua obra o consideram  um democrata, um 

defensor da liberdade e um crítico ferrenho do totalitarismo, seja este de direita 

ou de esquerda. Apesar da mudança gradativa de seu posicionamento político, 

é no sentido de sua aversão ao totalitarismo que deve ser reconhecida sua 

coerência de homem público.  

 Em 1950, dias antes da morte Mounier, Alceu Amoroso Lima encontrou-

se com ele. A marca deixada na alma de Amoroso Lima foi demonstrada no 

seu escrito Memórias Improvisadas:    

Conheci Mounier em Paris, quinze dias antes de sua morte. Fomos 
apresentados por Albert Béguin. Não nos recebeu na redação de Esprit, mas 
em sua casa de campo, casa de campo rústica, com móveis reduzidos. 
Pareceu-me cansado. Homem de hábitos severos, ouvia mais do que falava. 
Estava então muito preocupado com os acontecimentos europeus, pois havia 
no ar uma atmosfera de apreensão em face aos rumores que corriam sobre os 
riscos de uma guerra mundial. Guardo desse encontro uma lembrança 
inesquecível. Já conhecia sua obra e o trabalho que desenvolvia em meio de 
dificuldades e incompreensões. Pois bem, sinto-me hoje muito mais próximo 
dele, em matéria social, que de Maritain, que depois de Humanismo Integral 
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voltou praticamente as costas para problemas dessa ordem (LIMA, 1973, p. 
172) 19. 

 
 Outro pensador imprescindível de se nominar é Henrique Cláudio de 

Lima Vaz (1921-2002).  A designação que podemos dar a Lima Vaz é de 

mentor.  Não era um pensador livresco, apesar de rigoroso e conhecedor 

profundo dos assuntos de filosofia e teologia. Tinha o espírito posto na ação, 

na atitude humanizadora e humanista. Pensador da realidade, a influência de 

Mounier em seu itinerário intelectual é sentida nas seguintes ponderações: 

Sobre as dimensões e as direções dessas crises que se anunciavam falava-
nos a obra de E. Mounier, outra descoberta capital desses anos, e a leitura 
mês a mês, da revista Esprit que nos oferecia o fio condutor na complexidade 
do universo social e político.  O personalismo foi, para mim, o primeiro 
instrumento da leitura do mundo moderno nos aspectos políticos e sociais, que 
nossa formação escolástica desconhecia soberanamente [...], e que a obra de 
Maritain dos anos 30 começara a revelar-nos. Considero importante para mim, 
essa espécie de batismo personalista nos primeiros passos da minha reflexão 
social e política, reflexão que, a partir dessas descobertas intelectuais e dessas 
experiências do imediato após-guerra, não me deixará mais e conhecerá, mais 

tarde, momentos de exaltação e de amarga decepção (LADUSÃNS, 1976, 
p. 302).    

 
 

 Sob a orientação personalista Lima Vaz foi um dos articuladores da JUC 

(Juventude Universitária Católica), da JEC (Juventude Estudantil Católica) e AP 

(Ação Popular) no Brasil, especialmente em Minas Gerais. Em recente 

pesquisa, a psicóloga Daniela Maria Ferreira através de entrevistas realizadas 

com filósofos brasileiros sobre a educação, militantismo católico e filosofia no 

Brasil recolhe depoimentos de pessoas importantes e atuantes no cenário 

brasileiro em favor de uma ação popular personalista sobre o papel de 

idealizador de Vaz nos movimentos religiosos e políticos. Herbert de Souza (o 

Betinho) ex-líder da JUC fez a seguinte declaração: 

O padre Vaz foi nosso ideólogo, porque frei Matheus foi o inspirador [...] Frei 
Matheus Rocha foi fundador da JEC; enquanto o padre Henrique Vaz – leitor 

                                                           
19

 No Centro Alceu Amoroso Lima para a Liberdade, encontram-se os quatro tomos das obras de 

Mounier. “Alceu tinha o hábito de sublinhar a tinta as palavras, as expressões e os parágrafos que lhe 

chamavam atenção, colocando aqui e acolá, suas observações” (LORENZON, 1996, p. 116). 
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de Marx, Engels, Hegel, Heidegger e outros pensadores– seria o redator da 

parte ideológica, teórica, filosófica, do documento fundador da AP (Cf. 
FERREIRA, 2009, p. 119). 

 
  
 

Além da leitura dos intelectuais do renouveau católico, Lima Vaz 

coordenava um grupo de discussões sobre autores da tradição filosófica 

clássica como Platão, Descartes, Kant e Hegel. Paulo Arantes, filósofo 

aposentado da USP, comenta que a grande novidade do Pe. Vaz era sua 

Filosofia da história, de modo que “[...] à Filosofia da imanência de Marx era 

atribuída a noção de transcendência com as suas implicações [...] como era o 

caso da introdução da noção de pessoa do intelectual católico Emmanuel 

Mounier” (ARANTES, 2005, p. 10). 

 Mas não foi somente na filosofia a atuação de Lima Vaz no 

desenvolvimento de uma consciência crítica, ativa e militante política no 

ambiente Católico, foi exatamente no relacionamento extra grupo que sua 

influência se caracterizou como a mais duradoura e eficaz, sendo esta atitude o 

sentido da ação para a JUC, JEC e AP (FERREIRA, 2009, p. 120). 

Com a ditadura militar, por causa do sentido comunitário personalista, 

este foi confundido com uma postura “comunista”, muitos pensadores e 

participantes de movimentos sociais e políticos foram tidos como inimigos da 

nação.  

Dentre os movimentos que foram identificados com o comunismo 

destacam-se as CEBs. As Comunidades Eclesiais de Base (CEBs) têm sido 

objeto de muitos debates e pesquisas na área das Ciências Sociais, devido ao 

seu caráter de afrontamento ao sistema político e social vigente e ao seu 

caráter inovador.  
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Nascidas no clima de renovação do Concílio Vaticano II e da Conferência 
Episcopal de Medellín (1968), as CEBs representam uma ruptura na tradição 
católica latino-americana, na medida em que, ao invés do anticomunismo 
militante, assumem a defesa dos Direitos Humanos e isso as leva a posições 
sociais e políticas de "esquerda". Esse movimento histórico, que une 
espiritualidade e militância política e social, tem sua elaboração teórica na 
Teologia da Libertação, que dialeticamente acompanha e conduz as CEBs e as 

Pastorais Populares, constituindo uma nova forma de ser Igreja (RIBEIRO 
DE OLIVEIRA, 2001, p. 6). 

 

 Desde a criação das CEBs existe uma relação ambivalente da Igreja 

Católica com o movimento. Apesar do apoio da Cúria Romana, o fundamento 

teórico teológico do movimento provém da Teologia da Libertação 20 e pode ser 

resumido na expressão “opção preferencial pelos pobres”.  S. Mainwaring 

procura explicar essa posição a partir da própria lógica institucional da Igreja 

em busca de uma posição mais concreta diante do Estado (Cf. MAINWARING, 

1989, p. 10 et passim). Pedro A. Ribeiro de Olveira entende, por outro lado, 

essa mudança no “fato de terem os „pobres‟ (aqui entendidos genericamente 

como grupos organizados das classes populares) ocupado um novo espaço na 

Igreja Católica” (RIBEIRO DE OLIVEIRA, 2001, p. 6). 

 De acordo com Frei Betto 21, as CEBs “são pequenos grupos 

organizados em torno da paróquia (urbana) ou capela (rural), por iniciativa de 

leigos, padres ou bispos” (1981, p. 16). São comunidades pelo fato de reunirem 

                                                           
20

 Para maior compreensão do termo “Teologia da Libertação” ver os textos de GUTIÉRREZ, Gustavo. 

Teologia da Libertação.  Petrópolis: Vozes, 1975 e BOFF, Leonardo. Teologia do Cativeiro e da 

Libertação. Petrópolis: Vozes, 1986.  
21

 Frei Betto é um dos mais importantes nomes relacionados às CEBs no Brasil. Carlos Alberto Libâneo 

Christo (Frei Betto) é mineiro de Belo Horizonte, nascido aos 25 de agosto de 1944. Em 1961, foi o 

primeiro vice-presidente da União Municipal dos Estudantes Secundários de BH e, no ano seguinte, 

integrou a direção nacional da JEC (Juventude Estudantil Católica), transferindo-se para o Rio de Janeiro. 

Ingressou no curso de jornalismo em 1964. Em junho do mesmo ano sofreu a primeira prisão, por agentes 

do Cenimar, sendo liberado poucos dias depois. Entrou na ordem Dominicana em 1965. Trabalhou como 

jornalista na revista Realidade e no Jornal Folha da Tarde. Quando cursava teologia no Rio Grande do 

Sul, foi preso em novembro de 1969, por favorecer saída do país de pessoas procuradas por atividades 

políticas. Transferido para São Paulo, ficou encarcerado dois anos como preso político e dois anos como 

prisioneiro comum. Condenado a quatro anos de reclusão teve sua pena reduzida pelo STM. De 1974 a 

1979 trabalhou como agente pastoral na Arquidiocese de Vitória- ES, participando da organização de 

Comunidades Eclesiais de Base (CEBS) – Biografia retirada do Livro O que é Comunidade Eclesial 
de Base. São Paulo: Brasiliense, 1981. 
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pessoas que têm o mesmo credo, “pertencem à mesma Igreja22 e moram na 

mesma região” (ibid., p, 17). São eclesiais, porque se reúnem na Igreja, “como 

núcleos básicos de comunidade de fé” (ibid, p. 17). “São de base, porque 

integradas por pessoas que trabalham com as próprias mãos: donas-de-casa, 

operários, subempregados, aposentados, jovens e empregados dos setores de 

serviços, na periferia urbana; na zona rural, assalariados agrícolas, posseiros, 

pequenos proprietários, arrendatários, peões e seus familiares” (ibid., p. 17).  

 Tendo sua origem no meio rural e nas periferias urbanas pode-se dizer 

que as CEBs são uma forma “popular” de ser Igreja. Contudo, cabe a 

observação de que os membros formadores das CEBs não são exclusivamente 

pessoas situadas nos “estratos sócio-econômicos de menor prestígio e renda” 

(RIBEIRO DE OLIVEIRA, 2001, p. 6) 23.  

 As Comunidades partem do princípio que a pessoa humana tem igual 

dignidade e este princípio está ligado à crença de que Deus é o Pai comum e, 

portanto, todos os seres humanos são irmãos, e por isso num mesmo nível de 

igualdade. De acordo com Mounier o destino individual da pessoa é 

inseparável de seu destino comunitário. Por isso, a ação humana deverá ser 

comunitária, ou não será humana. Este conceito de iminente dignidade de 

todas as pessoas é proclamado por Mounier:  

O personalismo cristão sublinhará contra o individualismo religioso o caráter 
comunitário, tão desprezado de há dois séculos para cá, da fé cristã e da vida 
cristã, reencontrado em novas perspectivas o equilíbrio da objetividade, 
desconfiança tanto do subjetivismo religioso como de qualquer objetividade 
redutora do ato livre, que está no centro de toda trajetória religiosa 

(MOUNIER,1964, p. 147). 
       

                                                           
22

 Entenda-se Igreja Católica Romana.  
23

 Ribeiro de Oliveira (2001, p.7) diz que “esse fato propiciou a definição simplista de „base‟ 

como equivalente a "popular": pessoas que trabalham com as próprias mãos, ganham pouco e 
têm pouco prestígio social. Um dos textos, por outros aspectos excelente, que difundiu essa 
confusão foi o livro de Fr. BETTO: O que é Comunidade Eclesial de Base; São Paulo, 
Brasiliense, 1981”. 
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Segundo Carmen Cinira Macedo (1986, p. 246): 

A comunidade deve desenvolver nas pessoas a percepção de que 
compartilham de uma igualdade substancial: não há homens superiores nem 
inferiores. Assim a fraternidade deve ser a decorrência lógica de se reconhecer 
como iguais (todos filhos de Deus) cabendo a todos servir e ajudar seus 
companheiros, sem distinção.  

 

 A idéia de igualdade e dignidade é o espírito fundamental para o ânimo 

da CEB e que orienta sua práxis em busca da transformação da sociedade. “A 

utopia que se busca é uma sociedade igualitária, onde há respeito pelas 

diferenças que são naturais, mas que combate incansavelmente tudo o que 

gera desigualdades” (SCOLARO, 2001, p. 50-51). Devido a esse conceito 

universalista, a eclesiologia construída não é clericalista, mas, aquela que brota 

do chão, “de baixo para cima como tudo na natureza como afirmam os 

lavradores” (ibid., p. 51). 

 O conceito de comunidade, ou o comunitarismo, proposto pelas 

Comunidades de Base tem seu ponto de conversão fundante no pensamento 

de Mounier. De acordo com Groupe d’Etudes et Recherches  sur les 

Mondialisations 24, o comunitarismo 

apresenta-se, historicamente, como teoria da vida social em torno da defesa do 
bem comum e de sujeitos arraigados na comunidade dentro da qual eles se 
socializaram. Esta teoria opunha-se à Teoria da Justiça desenvolvida por J. 
Rawls, no início dos anos 1970, que justificava o modo como o liberalismo se 
desenvolvia, defendendo a liberdade dos indivíduos contra as facções, os 
partidos políticos e as maiorias instituídas com a ajuda de uma concepção 
formal da justiça, preocupada em defender o acesso de todos a todas as 
funções sociais, abstraindo-se o contexto de justiça ou de injustiça contingente 
no qual eles nascem e vivem. Colocando em evidência a redução da vida 
política a um jogo de forças que inspira essa visão liberal da justiça e as 
conseqüências de exclusão social que ela traz em si, a teoria comunitarista 
pretende restaurar uma capacidade dos indivíduos e dos grupos em julgar o 
estado de injustiça real no qual essa concepção liberal mergulha os indivíduos. 
Mais profundamente, o comunitarismo não constitui apenas uma teoria 
alternativa ao liberalismo, ele partilha os a priori não explicitados deste e 
contenta-se em explicitá-los para obrigar este último a julgar o estado de coisas 
injusto que ele engendra. Assim, ele se reúne, diante do liberalismo 
generalizado que se costuma chamar de “mundialização”, ao que motiva os 
antimundialistas a se proporem como alternativa à mundialização. 

                                                           
24

 Disponível em http://www.mondialisations.org/php/public/art.php?id=166&lan=PO. Acesso 
em: 20/09/2010. 
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 O termo comunitarismo utilizado nessa definição tem um significado 

próprio na América Latina, difere da abordagem norte-americana e européia. O 

sentido proposto é de um comunitarismo mais sociológico, “baseado no 

personalismo de Mounier, no humanismo de Jacques Maritian e na doutrina 

social cristã, especialmente da Igreja Católica” (SOUZA, 2008, p. 42). 

 A Igreja Católica identificou no comunitarismo uma forma de valorizar as 

ações sociais e ao mesmo tempo uma forma de ação política (SOUZA, 2008, p. 

48). O assunto comunitário começa nos tempos bíblicos quando a Igreja 

nascente se reunia de casa em casa. À medida que necessidade de 

assistência as viúvas e aos órfãos foi crescendo a comunidade cristã cria, 

através do diaconato, um núcleo de sustentação econômica para suprimento 

das carências evidenciadas no seio da Igreja (Cf. Atos dos Apóstolos 6). A 

prática da fraternidade era demonstrada através da disponibilização dos bens a 

serviço dos mais carentes; mesmo não sendo uma imposição ou algo 

obrigatório, os cristãos primitivos o faziam por causa do Evangelho, como 

manifestação do amor de Cristo, vivência da comunhão 25. Mesmo com o 

crescimento da Igreja, esta inicialmente não se baseou em uma hierarquia de 

poder, apesar de existir um governo e uma estrutura organizacional. 

 João Paulo II, em discurso de 9 de junho de 2001, ressalta o 

comunitarismo dos primeiros cristãos nas seguintes palavras: 

Este acontecimento (o restauro da cobertura da Basílica dos Santos Nereu e 
Aquileu nas catacumbas de Domitila) 

26
 enriquece ulteriormente aquele 

                                                           
25

 A experiência da fé cristã, no seguimento de Jesus, precisa, a exemplo das primeiras 
comunidades (At 2,42-47; 4,32-35), constituir uma ética da koinonia (comunhão) e da 
solidariedade, o que em outras palavras pode ser desdobrado em “ter com”, “ter em comum”, 
“ser com”. Isso seria constituir comunidades de fé, de oração e partilha dos bens. 
26

 Coincidentemente ou não, é justamente nas catacumbas de Santa Domitila que nasce a Teologia da 

Libertação (SOUZA, 2008, p.49), segundo Boff (1996): “Quarenta bispos do mundo inteiro, inspirados pela 
idéia da Igreja aos pobres do papa João XXIII e animados pelo espírito profético de Dom Helder Câmara, 
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patrimônio monumental que representa o testemunho mais concreto e evidente 
do mundo das catacumbas, onde os primeiros cristãos conceberam um sistema 
funerário novo, sepultando os fiéis em túmulos semelhantes, humildes e 

sóbrios, como símbolo da igualdade e do comunitarismo. (JOÃO PAULO II, 
Assembléia Plenária da Pontifícia Comissão da Arqueologia 
Sacra, 2001, apud SOUZA, 2008, p. 49). 

 

 A fundação da CNBB em 1952 foi um passo importante para o 

desenvolvimento do comunitarismo Católico no Brasil. Começou-se, de 

maneira mais organizada, a dar ênfase às pequenas organizações 

comunitárias locais. “Os bispos e sacerdotes incentivavam o 

protagonismo do laicato na formação de grupos de reflexão comunitária, 

círculos bíblicos etc. Esses movimentos foram o germe que evoluiu em 

formas mais sistemáticas e orgânicas de pensamento e ação teológica, 

derivando na Teologia da Libertação” (SOUZA, 2008, p. 50). 

 Além da influência da Teologia da Libertação, a CNBB recebeu 

influências de Mounier e Maritain. De acordo com Juarez Guimarães 

(2003, p. 5): 

No processo de radicalização vivido pelo país naquele contexto, nascia assim a 
esquerda católica brasileira como expressão do que poderíamos chamar de a 
ala esquerda do comunitarismo cristão. No período do regime militar, esta 
tradição ganhou vasto enraizamento social com a experiência das CEBs. 
Assim, quando houve uma reação conservadora, desde o centro da Igreja, nas 
últimas décadas às teses do Concílio Vaticano II, esta tradição já havia 
alcançado um nível de sedimentação social que lhe permitiu resistir, renovar-se 
e continuar expandindo-se. O que parece é que, longe de exaurir-se, esta 
tradição renovou-se no encontro com a democracia brasileira em reconstrução, 
relacionando o seu associativismo de base com os marcos institucionais, 
direcionando a opção preferencial pelos pobres para os temas da cidadania, 
incidindo sobre a cultura política brasileira com as exigências cristãs da 
solidariedade, da ética e da igualdade. O seu impacto na problemática agrária, 
indígena e na crítica ao neoliberalismo nos anos noventa não pode ser 
subestimado. Nos anos recentes, esta tradição tem se aberto ao ecumenismo, 
ao tema dos direitos das mulheres, embora conserve uma atitude conservadora 
frente aos desafios que, em sua visão, comprometem a vida familiar (direito do 
aborto, direitos dos homossexuais, permissividade etc.). 

 
 

                                                                                                                                                                          
em Roma, nas catacumbas (durante o Concílio) formularam um voto: ao retornarem as suas pátrias iriam 
se despojar dos símbolos do poder sagrado, deixar seus palácios episcopais e viver pobremente. Data: 16 
de novembro de 1965. Local: Catacumbas de Santa Domitila fora de Roma”. 
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 Durante a instauração do Regime Militar27, o comunitarismo no Brasil 

sofreu forte baque em seu progresso devido à ideologia anticomunista adotada 

pelos clérigos conservadores da ICR (Igreja Católica Romana). Contudo, a 

idéia de comunidade se perpetrou no ambiente da Igreja e se desenvolveu de 

forma mais visível através das CEBs. De acordo com o documento formulado 

pela CNBB em 1982, por ocasião da 7ª Reunião Ordinária do Conselho 

Permanente, indica que “as comunidades eclesiais de base que, em 1968, 

eram apenas uma experiência incipiente, hoje amadureceram e se multiplicam 

e tornaram-se um novo modo de ser Igreja [...] constatamos que as CEBs 

abriram um novo e fecundo espaço de participação dos leigos na Igreja” (1982, 

p.1). 

 Leonardo Boff diz que é preciso desfazer “alguns preconceitos” com 

relação às CEBs e define a natureza comunitária sócio-teológica do movimento 

como extra Igreja. “Não se trata de um movimento dentro da Igreja como 

podem ser os cursilhos, o catecumenato cristão, comunhão e libertação ou o 

movimento familiar cristão. Com as comunidades se trata de algo mais 

fundamental: da própria Igreja na base do povo” (BOFF, 1986, p. 81). A 

natureza das CEBs é popular e não está sujeita às interferências da hierarquia 

Romana para a tomada de seus rumos e decisões. 

 O nível de consciência das comunidades abrange três etapas, de acordo 

com Leonardo Boff. A primeira implica que os membros descobrem que são 

Igreja, ou seja, preparam as liturgias, apropriam-se da Palavra, comentam os 

                                                           
27

 O golpe militar foi uma contra-revolução, uma reação das elites brasileiras ao que parecia ser 
um enfraquecimento do Estado. As concessões que o Estado populista vinha fazendo aos 
movimentos organizados apontava para um perigo, mais imaginário que real, de que os 
comunistas iriam controlar o país. Daniel Aarão Reis (2000, p. 23) considera que de fato as 

“agitações sociais ampliaram-se, em um crescendo, alcançando trabalhadores urbanos e 
rurais, assalariados e posseiros, estudantes e graduados das forças armadas, configurando 
uma redefinição do projeto nacional-estatista, que passaria a incorporar uma ampla- e inédita – 
participação popular”. 
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textos da Escritura e oram espontaneamente, dramatizam a vida nas 

celebrações 28. A segunda é o descobrir da vida, isto é, os problemas 

domésticos, questões profissionais, a pobreza no grupo; percebe-se que estas 

questões não são indiferentes para a fé e para o Evangelho. A terceira etapa é 

a do descobrimento da sociedade e seus mecanismos de alienação e 

dominação. Entende que a condição de marginalizados procede de um tipo de 

sistema social elitista e que o poder social e financeiro se concentra nas mãos 

de poucos (BOFF, 1986, p. 107).  

 Podemos dizer que estas etapas culminam em uma ética comunitária 

personalista, ou seja,  

O universo pessoal define o universo moral e coincide com ele. Não é a 
imoralidade que dele devemos excluir: erro ou pecado são conseqüência e 
condição da liberdade. È antes o estádio da pré-moralidade: abandono ao 
automatismo impessoal do instinto ou do hábito, à dispersão do egocentrismo, 

à indiferença e à cegueira moral (MOUNIER, 1964, p.140-141).  
 

Começando pelo aspecto religioso, onde a pobreza e opressão são 

expressões do pecado e contradição do desígnio de Deus para o ser humano; 

depois, converge para uma visão moral, pois, trata-se da injustiça social, “de 

ganância, de desejo desordenado de lucro” (BOFF, 1986, p. 107); atinge o 

aspecto político, na discussão e busca do interesse de classes, da violação dos 

direitos fundamentais da pessoa humana e, por fim, culmina numa 

interpretação econômica, defronta-se com a dominação de uma classe social 

sobre a outra, com a desigualdade de condições e opressão econômica. 

As CEBs pretendiam reconquistar com os membros das classes subalternas o 
seu poder sobre a própria vida (através dos processos de deliberação, decisão 
e execução coletiva) e o seu saber (através da reapropriação do capital 
simbólico da fé cristã) abrindo espaço para a vigorosa participação dos jovens 

                                                           
28

 Na realidade esta ação comunitária procedente do povo, na forma expressa por Boff, é um dos 

princípios fundamentais da Reforma Protestante do Sec. XVI, onde o povo tinha a liberdade e o dever de 

ler e interpretar as Escrituras por si próprio, mediante ao princípio do Sacerdócio Universal de todos os 

crentes.  
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militantes em trabalhos comunitários de organização social inspirados pelos 

textos da Teologia da Libertação
29

 (CARDOSO, 1996, p. 13).        
 

 

3.1.1. Filosofia da Educação e Antropologia Filosófica 
 
  
 A década de 60 foi a de grandes ebulições e transformações sociais, 

políticas, históricas, educacionais e teológicas. Gómez de Souza aponta que 

Gustavo Gutiérrez30, por várias vezes afirmara a ele que nesse momento 

surgiram os sinais do que dez anos mais tarde se configuraria como a Teologia 

da Libertação (GÓMEZ DE SOUZA, 2004, p. 76). “Gutiérrez quando escrevia 

sua „Teologia da Libertação‟ interrompeu a redação e veio ao Brasil entrevistar 

os envolvidos na JUC, dirigentes e assistentes eclesiásticos” (SILVEIRA, 2010, 

p. 186).  

 Além de Gutiérrez, Pablo Richard afirmava que o Brasil vivia 

antecipadamente a efervescência do “cristianismo revolucionário”, “que outros 

países como Argentina, Uruguai e a Colômbia só viriam a conhecer depois, 

entre os anos de 1968-1970” (SILVEIRA, 2010, p. 186). Gómez de Souza cita 
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 Teologia da Libertação (TdL). Segundo Boff (1996), a TdL :1º - é a primeira teologia histórica 
que nasce na periferia do cristianismo e que apresenta um novo modo de fazer teologia, com 
uma sistematização coerente dos conteúdos da fé. A partir dessa prática redescobre um Deus 
bíblico como um deus da vida. 2º - A TdL significou um apelo à consciência mundial. Membros 
da TdL desapareceram, foram perseguidos, presos, torturados, sendo vários assassinados: 
bispos, padres, teólogos, leigos, jovens, homens e mulheres. 3º - o peso da TdL se faz sentir 
no aparelho central da Igreja Católica, o Vaticano. Ela chamou a atenção para dois perigos que 
sempre acossam esse tipo de teologia: a redução da fé à política e o uso não-crítico do 
marxismo. 4º - a TdL constitui um referencial indiscutível para os oprimidos e marginalizados. 
Mediante os debates que essa teologia suscitou, algo do Evangelho penetrou no mundo inteiro. 
5º - A TdL obrigou as demais correntes da teologia a se perguntarem por sua relevância social. 
Como anunciar Deus como Pai e Mãe num mundo de miseráveis? 6º - A TdL vem revestida de 
irrecusável grandeza ética: toda dor humana, em qualquer parte do mundo, toda injustiça, em 
qualquer corpo ofendido, toda violação da sacralidade da vida, em qualquer lugar e sob 
qualquer forma, é uma violação, é uma injustiça, é uma dor que afeta a tua pele, entristece tua 
alma e aflige teu coração. 7º - A TdL mostrou que já não se pode mais dissociar Evangelho de 
libertação. Já não é mais possível a passividade preguiçosa dos cristãos ou o seu 
acomodamento dentro de estruturas injustas ou o aprisionamento do sonho libertário de Jesus 
nas malhas dos sistemas sociais que o seqüestraram para legitimar privilégios e invalidar 
quaisquer mudanças (Apud, SOUZA, p.51). 
30

 Um dos expoentes da Teologia da Libertação na América Latina. 
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Michael Löwy dizendo que aos olhos dele os movimentos sócio-religiosos 

empreendidos tratavam de ações pioneiras, “de surpreendente criatividade 

intelectual e política e que, mesmo diante da derrota pela „desordem 

estabelecida‟, espalhou sementes por toda América Latina” (GÓMEZ DE 

SOUZA, 2004, p. 76). 

 Entretanto, Giovanni Semeraro nos lembra que não devemos nos ater 

ao romantismo em relação à geração pré-64. Houve falhas e limitações 

próprias do contingente histórico daquele tempo, mas, é preciso reconhecer e 

registrar aquilo que foi deixado por essa geração de jovens quanto “à 

valorização da subjetividade, da construção de uma consciência crítica, à vida 

participativa na sociedade e à concepção de um socialismo humanista 

democrático personalista” (SILVEIRA, 2010, p. 187). 

Dentro da difícil tarefa, hoje em curso, de reinventar uma nova síntese sócio-
político-cultural mais coerente com os anseios contemporâneos, a reavaliação 
dos jovens católicos dos anos 60 poderá ajudar a reconhecer a criatividade dos 
grupos diferentes na sociedade, a força das configurações religiosas, a 
pluralidade dos movimentos sociais, a pluralidade dos movimentos sociais, o 
protagonismo histórico dos novos sujeitos populares e, acima de tudo, o poder 

transfigurador de uma juventude generosa (SEMERARO, 1994, p. 15).      
 

 Diante de tal crise do Séc. XX buscou-se uma nova imagem do ser 

humano, os neo-humanismos imergiram em busca de uma nova antropologia 

voltada para as realidades da existência do homem contemporâneo. Os 

modelos antropológicos perpetrados foram abalados pelos “mestres da 

suspeita”, insatisfeitos com os conceitos naturalista e idealista, a filosofia volta-

se para a reflexão existencial a partir de uma ética-antropológica. 

Ainda que possam, eventualmente, levantar questões epistemológicas, isto é 
feito incidentalmente, em decorrência mais de eventuais vinculações filosóficas. 
Seu objetivo fundamental continua sendo o da compreensão do sentido do 
concreto. Os humanismos contemporâneos esforçaram-se por então para 
superar uma visão puramente abstrata do homem, tentando dar conta de toda 
realidade histórica enfrentada pela humanidade que nem sempre estiveram 
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presentes na reflexão filosófica dos períodos anteriores (SEVERINO, 1999, 
p. 127, apud, SILVEIRA, 2010, p. 188).     

 
 No Brasil, o neo-humanismo (existencialismos, personalismo) adentrou 

especialmente os meios universitários, os movimentos da ACB (Ação Católica 

Brasileira) e AP (Ação Popular) exigindo mudanças no sentido de se construir 

uma história que levasse a efeito o homem situado e concreto. Através do 

personalismo de Mounier foi estabelecida a ligação entre o compromisso e o 

sentido da ação, o testemunho e a pessoa responsável pelas suas ações. “Foi 

a época do engagement, da consciência histórica, momento de uma nova fase 

na educação e cultura, violentamente barrada pela repressão militar” 

(SILVEIRA, 2010, p. 188). 

 Joaquim Severino demonstra que a partir dos anos 70 o personalismo 

adquire uma nova perspectiva, pois, “o personalismo passa a ser estudado em 

sua dimensão mais especificamente filosófica” (1999, p. 133). Tal engagement 

firma-se nas áreas da Antropologia Filosófica, Educação, Ética, da Filosofia 

Política e Social e da Religião, com vistas à realidade ética e política.  

A antropologia personalista denota uma visão de homem e de civilização 

que não se limita apenas ao conteúdo teórico, mas compromete-se com a ação 

transformadora. Eis o ato de originalidade do personalismo. Antonio Joaquim 

Severino em seu livro “Pessoa e Existência- iniciação ao Personalismo de 

Emmanuel Mounier” trata o pensamento personalista sob o prisma da 

antropologia filosófica, ressaltando a metafísica da pessoa humana. Imergência 

e emergência da pessoa, como tópico central de abordagem da filosofia 

mounerista. A interação imanente (comunidade) e transcendente (pessoa como 

ascese) permite uma revisitação da história do ser humano em seu status 

absoluto na premissa do equilíbrio entre o espiritual e material. Severino estuda 
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a antropologia personalista, o compromisso da pessoa e a significação 

filosófica do personalismo. Suas obras e escritos são de referência no estudo 

da pessoa e obra de Mounier na universidade brasileira.   

Balduino Antonio Andreola elaborou sua tese em educação com o título 

Emmanuel Mounier et Paulo Freire- une pédagogie de la communauté 

demonstrando que Mounier e Paulo Freire tiveram a mesma intuição sobre a 

pessoa. Mounier não pretendeu elaborar uma obra filosófica e teórica e que 

Freire não pretendeu escrever um tratado crítico sobre a educação. O 

pressuposto fundamental é de que a crise evenciada na civilização não é 

somente de caráter econômico ou político, mas de ordem total, isto é, o que 

Mounier denuncia como “desordem estabelecida”, a opressão da pessoa 

enquanto ser e sujeito. Assim como Mounier, Freire parte de situações 

concretas e desumanizantes conhecidas nas sociedades brasileira e latino-

americana. Nesta imersão sócio-personalista decidem realizar algo em favor da 

construção de um cosmos mais pessoal e humano. 

Alino Lorenzon aborda em seu resumo-coletânea de eventos sobre o 

pensamento de Mounier “Atualidade do Pensamento de Emmanuel Mounier” a 

questão comunitária; afirma a relação “eu” em direção ao “tu” como condição 

para a formação do “nós” comunitário. Entende que toda a civilização deve ser 

baseada no respeito para com a pessoa em sua existência comunitária, sendo 

que esta é experiência para com o próximo. Dentro de um sistema de 

globalização e despersonificante no mundo, o sentido de comunidade torna-se 

cada vez mais urgente; temos, por conseguinte, o imperativo de uma educação 

em prol da comunidade. 
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Dagmar Haj Mussi em sua dissertação intitulada Exigência da Educação 

num Mundo em Crise: atualidade do pensamento de Emmanuel Mounier, 

promove um resumo da condição da crise na América Latina e encontra na 

premissa de Mounier a base para o afrontamento das conjunturas sociais e 

comunitárias através da instauração do universo pessoal, o “mistério da 

pessoa” constitui o fundamento de uma filosofia da educação e uma 

“pedagogia do despertar, repousando sobre toda uma rede de comunicações.” 

(LORENZON, 1996, p. 113).  

Paulo Freire em seu já sabido comprometimento com a pessoa, 

especialmente o oprimido, estudado em sua conhecida obra A Pedagogia do 

Oprimido31, evidencia, uma “linha personalista” quando define sua concepção 

de homem. Reconhecendo nele uma linha marxista através do conceito de luta 

de classes, precisa-se entender que Freire não é um adepto do materialismo 

histórico em sua totalidade. Freire percebe o ser humano em suas relações de 

trabalho, interpessoal, consciência de si e transcendência. A produção 

intelectual de Freire está intimamente relacionada com sua visão teológica. 

Não é por demais reproduzir a apresentação do livro de Freire, 

Educação como prática da Liberdade: 

 
 

                                                           
31

 Pedagogia do oprimido é, na minha opinião, a obra-prima de Paulo Freire. Nesses últimos quinze anos 

tenho trabalhado ativamente em educação popular, e aquela tem sido a minha principal obra de referência. 

Ela provocou, em mim e em muitos outros educadores, uma verdadeira revolução copernicana em matéria 

educativa. Fez-nos ver que não há culturas diferentes. E que o oprimido, quando educando, pode não 

saber exatamente o que sabe o educador e, em geral, porta valores que a educação burguesa, bancária, 

degenera naqueles que, como eu, foram formados por ela. Daí a importância de, no trabalho popular, o 

educador deixar-se educar pelos educandos. Deve haver uma interação permanente entre educadores e 

educandos, de tal modo que a própria função possa se inverter em constante alternância. Na teoria, 

estamos todos de acordo. Mas é também verdade que, malgrado esta obra mestra de Paulo Freire, muitos 

educadores que enchem a boca de propósitos libertadores continuam a praticar a pedagogia opressora, 

num direcionamento nem sempre sutil, como se os conceitos cartesianos possuíssem a chave da História. 

Daí a importância, atualíssima, desta obra de Paulo Freire, este sim um aprendiz obstinado neste vasto 

território da educação, onde tantos se arvoram em mestres (Frei Betto, teólogo e escritor apud GADOTTI, 

1996, p. 265). 
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O PODER DA PALAVRA 
 

 
 
É impossível falar de Paulo Freire com ele, tanto o diálogo (esta atividade 
pedagógica por excelência) tornou-se parte integrante da existência deste 
extraordinário pernambucano. [...] É por esta dialética da continuidade (no fluxo 
da fala) e da descontinuidade (nas pausas da reflexão) que se pode educar 
para responder aos desafios de uma sociedade em trânsito, descrita no 
primeiro capítulo. Mas a oralidade de Paulo Freire não expressa só o seu estilo 
pedagógico. Revela sobretudo o fundamento de toda a sua práxis: a sua 
convicção de que o homem foi criado para se comunicar com os outros. Ora, 
para que este diálogo seja possível são necessárias duas condições. Primeiro, 
que as palavras não sejam mais ocas. Que não se esconda com o verbalismo 
o vazio do pensamento; com o formalismo, a mentira da incompetência; e com 
o beletrismo, o cinismo da descrença tão característico das elites do poder. A 
autenticidade na fala implica a crítica radical de uma situação aparentemente 
democrática analisada no capítulo II. Ao contrário, o cristão militante que é 
Paulo Freire se permite falar em liberdade, em democracia ou em justiça, 
porque crê nestas palavras e no seu poder libertador na medida em que 
encarnam a sua fé inteira, com todas as suas conseqüências, até as mais 

concretas da liberdade) (FURTER, Pierre, apud GADDOTTI, 1996, p. 
259). 

 

A partir do final dos anos 90, com a proximidade dos 50 anos da morte 

de Mounier, houve um “renascimento” do estudo sobre o personalismo nas 

universidades brasileiras, especialmente nas federais. Queremos ressaltar os 

nomes de Adão José Peixoto (UFG) e Daniel da Costa.  Adão Peixoto 

defendeu a tese de doutorado em Educação sob o título O papel do educador 

na perspectiva da filosofia personalista de Emmanuel Mounier (1998), 

publicada em livro com o título Pessoa, Existência e Educação (2009). Na 

introdução de sua tese, Peixoto deixa clara a intencionalidade de sua pesquisa 

e contribuição: 

Quando me deparei com a necessidade de definir o tema e o referencial 
teórico-metodológico desta tese, mesmo sem ainda conhecer a filosofia 
personalista, fui invadido por essa preocupação revelada por Mounier. Queria 
que a pesquisa não fosse apenas uma elaboração racional, mas que fosse, 
sobretudo, uma contribuição para o processo de humanização tanto das 
relações pedagógicas quanto da sociedade [...] Decidi que o personalismo 

seria não só o referencial, mas seria o próprio tema da pesquisa (PEIXOTO, 
1998, p. 14-15).      
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 A tarefa de pensar o educador transcende o sentido pedagógico daquele 

que educa. A tarefa de pensar o educador é aquela de “apreender a densidade 

do homem enquanto ser pessoal e comunitário” (ibid., p.15). 

 Daniel da Costa defendeu uma dissertação de mestrado na USP 

intitulada A Emergência e a Insurgência da Pessoa Humana: ensaio sobre a 

construção do conceito de “Dignidade Humana” no Personalismo de Emmanuel 

Mounier (2009). Seu trabalho interpreta o personalismo como “filosofia da 

relação”, em um modo de ser da pessoa na sua luta pelo “real”. Estamos diante 

do duplo desafio do personalismo: a pessoa e o mundo. 

Assim, essa tarefa é realizada em dois níveis em mútua interação: no da 
expressão singular, em que à pessoa cabe a execução de uma tarefa que 
pertence só a ela como expressão de sua especificidade na realização de sua 
vocação singular e única em sua luta pelo real, e no da expressão da pessoa 
em comunidade. Não há aqui separação, mas distinção, pois trata- se, em 
suma, para o personalismo, de uma mesma tarefa cujas dimensões e 
tratamento das problemáticas específicas implicarão o êxito ou o fracasso na 
realização integral da vida pessoal, quer dizer, em sua manifestação singular e 
em comunidade. A manifestação da pessoa singular, por sua vez, só 
encontrará sua realização plena quando ela tomar parte, como elo 
insubstituível, na formação de uma pessoa de pessoas: a “comunidade” 

(COSTA, 2009, p. 9). 
 

Estes autores têm em comum o mote personalista da pessoa e da 

comunidade.  Não podemos precisar o quanto a filosofia personalista tem 

ganhado notoriedade no meio universitário brasileiro, ou se estamos diante de 

uma descoberta, redescoberta ou renascimento do personalismo nos meios 

acadêmicos. O certo é que o pensamento de Mounier no Brasil não é algo 

subjacente à formação da consciência social, política e educacional do país.  

 
 
3.1.2. Filosofia Política - Social e Ética 
 
 Na área da ética e da filosofia política e social temos a obra de Nelson 

de Figueredo Ribeiro, ex-ministro da Reforma e Desenvolvimento Agrário, 
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intitulada Caminhada e Esperança da Reforma Agrária (1987). Obra baseada 

nos princípios éticos, políticos e filosóficos de Mounier expressos em De la 

propriété capitaliste a la propriété humaine, onde propõe à Assembléia 

constituinte  um projeto de reforma agrária justa e democrática (Cf. 

LORENZON , 1996, p. 120).  

A dissertação de Aloísio Ruedell, Lições Políticas para América Latina: 

um estudo do pensamento político de Emmanuel Mounier tem por objetivo 

“fazer um estudo e análise do pensamento de Emmanuel Mounier sob a 

perspectiva política, investigando, especificamente, a sua possível significação 

para o atual contexto latino-americano” (1985, p. 7). O estudo de Ruedell é 

interrogativo da semelhança entre a experiência vivida por Mounier em relação 

à problemática político-social na América Latina, propondo que o pensamento 

de Mounier é pertinente para discutir a realidade latino-americana em 

correlação de contextos e experiência.   

Verônica do Couto Abreu defendeu em 2008 a tese de doutorado em 

Ciências Sociais na Universidade Federal do Pará com a temática da ética 

cristã no pensamento de Mounier. A obra A Contribuição do Pensamento 

Emmanuel Mounier para uma Reflexão Ético-Cristã-Personalista da Pessoa na 

Contemporaneidade, propõe, nas palavras da autora: 

 
A presente tese explicita a proposta da filosofia social, política, cristã e ética de 
Emmanuel Mounier, a partir de sua antropologia filosófica, cujo fundamento é a 
pessoa concebida não somente em sua pessoalidade, vocação essencial de 
sua existência, mas, sobretudo, na sua dimensão comunitária, social/ política e 
transcendental e na compreensão da pessoa como um ser-com-o-outro, 
chegando-se à idéia de comunidade como a estrutura social que melhor 
permite ao homem realizar sua natureza relacional. Com esses pressupostos 
discuto suas principais idéias, articulando com autores que influenciaram e 
fundamentaram sua filosofia como Paul Louis Landsberg, Gabriel Marcel, Max 
Scheler, Paul Ricoeur, indo também ao encontro de Buber no que se refere 
alguns conceitos discutidos por ele e que guardam grandes aproximações com 
o pensamento de Mounier. Os elementos essenciais da idéia de Mounier são a 
existência incorporada e encarnada no mundo, a comunicação, a vocação e a 
liberdade. Logo, o modelo político que melhor poderia favorecer esse tipo de 



159 

 

comunidade é a sua proposta de um projeto personalista, cuja estrutura social, 
política e econômica tivesse como primazia a pessoa, acima das instituições ou 
processo político e econômico, a qual está sedimentada no ser comunitário. O 
caminho para se chegar a esse modelo seria uma revolução permanente, 
sobretudo, uma revolução espiritual, fruto de uma descentralização social e 

econômica que reestruturaria toda a sociedade (p. 16).   
 

3.1.3. Serviço Social 
 

 Na área do serviço social, Anna Augusta de Almeida, no livro 

Possibilidades e Limites da Teoria do Serviço Social (1978), dedica o último 

capítulo a uma reflexão personalista usando três conceitos básicos do 

pensamento de Mounier: diálogo, pessoa e transformação. Ainda no contexto 

do Serviço Social, Safira Bezerra Ammann em Ideologia do Desenvolvimento 

de Comunidade no Brasil (1980), fala da influência de Lebret, Mounier e 

Chardin na formulação teórica do Serviço Social da década de 60; e Maria 

Angela de Albuquerque apresentou na Escola de Serviço Social da UFRJ uma 

dissertação sob o título O Personalismo e o Deficiente Mental (1984). Lembrar 

que para Mounier esta questão não era de cunho teórico, ou só em reflexões 

sobre as dificuldades alheias, pois, em casa, estava Françoise que aos sete 

meses de idade foi acometida por encefalite vacinal, tendo falecido anos depois 

sem ter se comunicado com seus pais. 

 Encerrando este tópico sobre a atualidade e propósito do pensamento 

Mounier no Brasil, observemos que no campo da educação o pensamento 

positivista e pragmatista propagado nas instituições escolares não permite um 

pensar sobre a pessoa e como esta pessoa se insere na comunidade como ser 

humano responsável e agente da história e na história. Entendemos o 

momento que vivemos como de profunda fertilidade para desenvolver o 

personalismo como atitude educacional, social, comunitária e política pelo fato 

do despertar para a extensão da crise social, moral, ética, política e espiritual. 



160 

 

Existe um anseio pela dignidade humana, pela existência do humano. Eis o 

retorno da inquietante e sempre atual pergunta: “Que é o homem?” 32

                                                           
32

 Vejamos este editorial de Patrus Ananias no Jornal o Estado de Minas de 14 de novembro de 2005: 
As novas gerações, particularmente no Brasil, pouco ou nada sabem sobre Emmanuel Mounier, que há um século 
nascia na França e veio a falecer prematuramente 45 anos depois. Fundador da revista Esprit e grande nome na 
construção político-filosófica do personalismo-comunitário inspirado nos princípios e valores do cristianismo, exerceu 
forte influência nos meios acadêmicos e intelectuais. Influenciou principalmente a juventude e os militantes sociais e 
políticos cristãos, entre os anos 30 e 60 do século passado, abrindo, inclusive, importantes frentes de diálogo e 
cooperação com outras tradições e vertentes religiosas e filosóficas. [..] No Brasil, Mounier foi logo bem acolhido pela 
cabeça ágil e bem informada, espírito aberto e dialogante de Alceu Amoroso Lima. Mas a influência maior de Mounier 
no Brasil se faz notar, sobretudo, nos anos 50 e começo dos 60, momentos de maior efervescência e politização da 
Ação Católica, que levou ao surgimento da Ação Popular. O autor de “O Personalismo” – seu livro síntese – teve um 
qualificado leitor e intérprete na pessoa do Padre Henrique de Lima Vaz. O testemunho de Vaz sobre Mounier nos dá a 
exata dimensão do legado que este nos deixou: “será necessário que se verifique em pensadores cristãos 
poderosamente originais a experiência de realidades especificamente modernas para que se descubram as 
verdadeiras dimensões de uma antropologia cristã para o nosso tempo: assim, a descoberta científica em Teilhard de 
Chardin e a ação social e política em Emmanuel Mounier”. A atualidade de Mounier incide, ao meu ver, sobre duas 
questões fundamentais. A primeira diz respeito à busca de uma síntese entre as exigências da dignidade de cada 
pessoa humana, na sua individualidade e mistério, e as exigências, igualmente inexoráveis, do bem público e dos 
superiores interesses da comunidade nacional. O outro ponto refere-se ao que Mounier chama de “economia humana”. 
As forças produtivas, a livre iniciativa, a dinâmica e as ações do mercado não constituem fim em si mesmos e devem 
estar subordinados aos valores éticos que fundamentam o bem comum e o direito à vida e imprimem sentido e 
inspiração à sociedade. O direito à vida, é bom reforçar, entendido não como teoria ou abstração, mas como direito 
encarnado nas pessoas e nas relações sociais e que se traduz e se expande em direitos undamentais concretos: 
alimentação, família, assistência social, moradia, trabalho, educação, saúde, desenvolvimento da personalidade. 



CAPÍTULO IV 
CONTRIBUIÇÕES DA ANTROPOLOGIA PERSONALISTA À EMERGÊNCIA 

DA PESSOA NA EDUCAÇÃO 
 

 

4.1. A concepção de Educação 
 Na cultura ocidental a educação foi sempre entendida como processo de 

formação. Essa formação significa um processo de formação humana, pois, o 

ser humano não nasce pronto, tem necessidade de cuidar de si mesmo e do 

semelhante, buscando uma ascese, um estágio superior em sua humanidade, 

um princípio de aperfeiçoamento em seu modo de ser humano.  

 Portanto, a educação é um devir humanizador do humano, de tal sorte 

que o indivíduo, “devém um ser natural, uma pessoa” (SEVERINO, 2006, p. 

621). A educação é uma ação que envolve todas as áreas da existência 

humana. Se se visa à formação é imprescindível saber as implicações dessa 

atitude como ato personalizante e pessoal.  

 Muito tem se confundido educação com formação escolar. Formar 

educacionalmente indica “constituir, compor, ordenar, fundar, instruir, colocar-

se ao lado de, desenvolver-se, dar-se a um ser” (SEVERINO, 2006, p. 620). 

Pura atitude paraclética33, ação reflexiva onde o próprio agente só pode ser o 

próprio sujeito, ao mesmo tempo em que sofre os resultados da ação realizada. 

Dessa maneira, esta definição se afasta de alguns cognatos devido à 

“incompletude, como informar, reformar e repudia outros por incompatibilidade, 

como conformar, deformar” (Cf. SEVERINO, 2006,  p. 621).  

 O sentido do termo converge para o de transformar. “A idéia de 

formação é pois aquela do alcance de um modo de ser, mediante um devir, 

                                                           
33

 Paraclético é um neologismo e significa, a partir do termo grego paráklhtoj, por-se ao lado, cuidar, 

advogar, conduzir e do verbo parakaléw: exortar, chamar, orientar. 
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modo de ser que se caracterizaria por uma qualidade existencial marcada por 

um máximo possível de emancipação, pela condição de sujeito autônomo. Uma 

situação de plena humanidade” (SEVERINO, 2006, p. 621). A educação não é 

um processo pura e simplesmente institucional ou instrucional, mas um 

comprometimento com a formação do humano seja em seu aspecto pessoal e 

pedagógico, ou no coletivo e comunitário. 

 Sendo assim, a interação mediadora docente é de caráter imprescindível 

para esse processo de educabilidade humana. Parece uma proposta utópica, 

mas essa sempre foi a busca e o anseio do ser humano no transcurso da 

história da civilização. Ainda continua esse anseio diante da “crise da 

civilização” percebida no hodierno, diante de uma derrocada dos valores 

existenciais, morais e sociais. Num mundo tecnocrata, onde exigência pela 

produtividade descomedida e a apropriação mecanicista da técnica promovem 

opressão na vida social, alienação na vida cultural e desumanização da vida 

pessoal. 

 Tais condições instauradas pesam como adversárias à formação 

educacional da pessoa, promovem um descrédito à educação em seu caráter 

sistemático, mas eis aí o desafio da formação da pessoa humana, lidar com 

todo esse processo de degradação social, política, econômica e espiritual 

buscando respostas as carências ontológicas e ônticas do ser humano, 

exatamente por causa da educabilidade da pessoa humana. “A educação é um 

bem para os homens, porque incrementa as habilidades humanas” (HACKER, 

2010, p. 124).  
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 Quando se fala de educação em sentido estrito evidenciamos uma 

verdadeira Bildung (formação, educação, instrução, cultura), uma paidéia 34, 

formação de uma personalidade integral. Em uma sociedade como a nossa “a 

educação (a formação do caráter, o treino das habilidades, a aquisição do 

conhecimento, o desenvolvimento de poderes intelectuais e o cultivo da 

sensibilidade) é elemento constitutivo do bem-estar dos membros da 

sociedade” (HACKER, 2010, p. 182). 

 De acordo com essa perspectiva é impossível considerar o ato educativo 

dissociado do ato valorativo: a pessoa “educada” reconhece-se pelas 

interpretações valorativas que faz. Importa saber como se caracterizam os 

valores, isto é, “quais são a estrutura e hierarquia dos valores; qual o lugar que 

ocupam no contexto educacional e de que modo influenciam o 

desenvolvimento integral da pessoa” (PEDRO, 2000, p. 416). 

 A educabilidade, ou a capacidade permanente da pessoa para adquirir 

novos conhecimentos, constitui uma condição essencial para a aprendizagem, 

em geral, e ao ensino de valores, em particular. É precisamente na distinção 

que se estabelece entre valores e valoração, ou seja, entre o valor que o objeto 

possui e o conjunto de atribuições efetuadas pela pessoa relativamente ao 

objeto, é que se situa a fonte do problema pedagógico-educacional pela 

natureza de sua intervenção (Cf. CABANAS, 1988, p. 12 e ss.).  

 O que se verifica factualmente é que as atribuições valorativas da 

pessoa adquirem uma diversidade e pluralidade de caráter (relativismo 

                                                           
34

 “Essencialmente o entrelaçamento da formação humana, da idéia, do florescimento de uma 
cultura ampla e tida por geral, dos sentidos da civilização e do referente educativo” (BOTO, 
2004, p.57)- tendo neste termo, então, (bem próximo ao da concepção personalista) o sentido 
de “utopia, do sonho, miragem, ou seja, da peregrinação de alguém que está em busca de algo 
que ainda não está ao seu alcance, mas cujo vislumbre é fundamental para o sucesso da 
jornada” (GREGERSSEN, 2004, p. 45). 
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axiológico) independentemente do objeto (universalidade). Isto quer dizer, ao 

considerarmos a natureza do valor como objetiva ou subjetiva teremos, por 

conseqüência, um relativismo ou um universalismo axiológicos e que a 

importância dada a cada uma dessas questões terá incidência sobre o ato 

educacional. 

 Se, por exemplo, partimos do relativismo moral, aceitaremos como 

valores válidos todos os valores propostos, quer porque devemos nos abster 

de um juízo crítico relativamente a qualquer valor de uma dada sociedade 

(preceito do respeito mútuo), elevando, desta forma, todos os valores a 

verdades, chegando a admitir o inadmissível e tolerando o intolerável; quer, de 

outra sorte, porque não devemos impor (a ensinar) nenhum valor (verdade) a 

ninguém (princípio de liberdade). Ora, tais critérios conduzem-nos a um estado 

de absoluto laissez-faire, laissez-passer em nome do respeito pela diversidade 

de opiniões.  

 Como Quintana Cabanas demonstra, o que efetivamente se passa é que 

os relativismos partem do reconhecimento do “fato” dessa diversidade, 

segundo o critério da evidência, de acordo com a “necessidade”, quando de 

fato a diversidade mostra não a relatividade do valor, mas a das valorações dos 

sujeitos (1988, p. 15 et passim). Afigura-nos, desta forma, a impossibilidade de 

defender uma postura relativista em educação segundo a qual tudo seria 

permitido, o que equivale afirmar, em última análise, que nada de absoluto 

possa ser ensinado.  

A contradição do relativismo moral está no fato de não pretender impor 

valor algum, propor aceitar acriticamente os valores impostos pela sociedade, 

onde cada indivíduo se encontra inserido, não se abrindo, por conseguinte, à 
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possibilidade de novos valores. A autenticidade do ato de educar não se radica 

numa influência arbitrária por parte da sociedade, de modo a pessoa estar 

submetida a todo tipo de condicionalismo, “seja proveniente do contato com 

outras pessoas, seja de condicionalismos do meio ambiente, ou mesmo da 

própria pessoa, evidenciando a precariedade de sua própria existência” 

(PEDRO, 2000, p. 417). Se for assim, na arbitrariedade social, a educação em 

nada pode contribuir para o aperfeiçoamento e transformação do ser humano. 

A diversidade de valorações só justifica a riqueza dos valores face aos quais os 
sujeitos conseguem apenas captar parte do seu significado havendo, assim, 
diferentes opiniões sobre o mesmo objeto; ou seja, a diversidade de valorações 
atribuídas pelo sujeito não corresponde na mesma proporção a diversidade de 
valores, o que nos permite deduzir [...] que os valores são relativos quanto à 
sua vivência, mas absolutos quanto ao seu acesso que é fundamentalmente 
racional, sobretudo se tivermos de nos posicionar diante de um problema que 
temos de resolver. Tal significa, em nosso entender, que nenhuma destas 
posições é viável por si só, pelo que a solução reside no caráter relacional ou 

dialético (PEDRO, 2000, p. 417).    
 

 Reportar a valores implica em constatar no âmbito da história da 

filosofia, no contexto do desenvolvimento da cultura ocidental que, em um 

primeiro instante histórico-teórico, nos períodos da antiguidade grega e do 

Medievo Latino, a ética foi identificada como matriz paradigmal da formação 

humana, de sorte que o ideal humano fosse a ascese ético-pessoal e esta era 

a finalidade prioritária da educação (Cf. AHLERT, 1999, p. 26-32). Na 

Modernidade, precisando a pessoa inserida na sociedade, a política foi a matriz 

teórico-referencial.  

O homem, um ser a caminho de si mesmo, é uma busca de liberdade, ou seja, 
ele é uma opção, que se radica numa interpretação da totalidade do real. A 
educação é precisamente o processo através do qual o homem toma 
consciência dessa totalidade como condição de possibilidade de sua auto-

realização (OLIVEIRA, 1995, p. 110). 
 

Na atualidade, a educação vem sendo pensada como formação cultural, 

“perspectiva que realiza uma síntese superadora das perspectivas anteriores 
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que a conceberam como formação ética, num primeiro momento, e como 

formação política num segundo momento” (SEVERINO, 2006, p. 622). Tal 

conceito, ainda em formação, tem de lidar com a questão de uma razão 

pensada somente como instrumento de opressão e não de libertação da 

pessoa, como pretendia o Iluminismo. 

O conteúdo cultural, no contexto ora em questão, não denota apenas sua 
significação de ilustração, de erudição literária, de performance artística etc., 
mas envolve todas essas dimensões desde que elas estejam articuladas na 
experiência vivenciada da auto-reflexão crítica, na autonomia do sujeito 
humano como praticante do exercício público da racionalidade, uma vez 

superados os limites da liberdade impostos pela semicultura (SEVERINO, 
2006 , p. 631).     

  

De acordo com a afirmação de Severino, é culturalmente formada, 

portanto educada, a pessoa que dispõe do esclarecimento, com o qual se 

identifica, a própria educação. Tal esclarecimento não é estanque, reificado, 

circunstante a si mesmo, demanda uma práxis, uma ação emancipatória. A 

educação só tem sentido como ação dirigida a uma auto-reflexão crítica 

(MAAR, 1995, p. 121). Uma atitude de análise das várias vozes, internas e 

externas, bem como o sentido que estas vozes têm para ascese humana e 

pessoal no contexto da formação da consciência de si. 

Mesmo entendendo a busca por um contexto mais amplo sobre 

educação e sobre a abrangência do sentido educacional nas recentes 

pesquisas, não podemos deixar de pensar na questão ética e política como 

fatores hermenêuticos da educação. Ou seja, sem perder os sintagmas 

imprescindíveis da ética e da política na educação, mais do que se afirmar a 

formação de um sujeito ético ou de um sujeito cidadão, o que está em foco é a 

construção da pessoa humana no tempo histórico e no espaço social, alguém 
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pessoalmente ético e político, “pessoa-habitante de um universo coletivo” 

(SEVERINO, 2006, p. 622). 

 Não se trata de precisar toda a história da filosofia e suas elaborações 

sobre o ético, o político e o cultural. Trata-se de localizar o sintagma filosófico 

em uma filosofia da educação, especialmente na questão da pessoa e das 

discussões teórico-antropológicas sobre o ser pessoal. 

 Desta maneira, assiste-se à mudança do conceito de educação que já 

não consiste somente no desenvolvimento das capacidades cognitivas do 

sujeito, mas que procura uma nova lógica de pensamento que lhe permita 

enfrentar os obstáculos da realidade. Estamos frente à dimensão axiológica35 

da educação, que a considera como um processo de promoção integral da 

pessoa, sendo ela própria um ser em desenvolvimento personalizante. Na 

realidade, é à pessoa do sujeito da educação que educador se dirige, a qual 

tem uma vocação axiológica a cumprir.  

 Tal ir-e-vir na consideração da pessoa em seu ambiente educacional 

sempre nos recordará do sentido dialético da educação. Em cada momento da 

história da humanidade foi enfatizado um dos aspectos constitutivos da 

educabilidade humana. Não podemos dizer que estamos dando passos 

adiante, simplesmente que estamos no caminho da descoberta de sentidos, 

princípios éticos, sociais e culturais nos quais a pessoa humana está inserida 

na amplitude do seu ser pessoal, isto é, em imanência e transcendência ao 

contingente histórico-social e sobre a condição humana através da re-

descoberta de sua imago (imanente) e de sua imago Dei (transcendente).  

 Consideremos estes aspectos dialéticos educacionais sob dois critérios 

da filosofia da educação: a filosofia da educação como esclarecimento da 
                                                           
35

 Tomamos o termo “axiológico” no sentido do termo grego a!cioj que denota dignidade.  
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prática da educação e a filosofia personalista cristã da educação no 

pensamento de Emmanuel Mounier. 

 

4.2. Filosofia da Educação como esclarecimento da Prática da Educação  
 
  
   A compreensão da atividade filosófica só pode se dar no contexto mais 

amplo do conhecimento. “O filosofar é a expressão radicalizada, enquanto 

atividade simbolizadora do próprio conhecimento, da busca do esclarecimento 

do sentido da existência humana. O sentido de todas as demais coisas só se 

sustenta em função do sentido de nossa própria existência” (SEVERINO, 1993, 

p.12). 

   O conhecimento se configura como um esforço de compreensão da 

realidade, ou seja, na descoberta e busca de sentido para existência. Nesse 

sentido o conhecimento não se limita ao conjunto de ensinamentos de uma 

escola, ou a qualquer doutrinismo seja ele de cunho social, político, filosófico 

ou religioso. O conhecimento constitui-se no esclarecimento das coisas que 

cercam o ser humano e habitam o ser humano. 

 É verdade que tais sentidos filosoficamente falando se configuram como 

busca do sentido da existência humana e pessoal. “É um esforço de fazer 

convergir as significações de todas as coisas num sentido totalizante, 

unificador, sintetizador” (SEVERINO, 1993, p. 12). Sob esta perspectiva, a 

filosofia pode ser compreendida como aquela atividade de conhecimento que 

busca o “sentido do sentido de todas as coisas” (ibid.). 

 Durante a história da cultura ocidental observa-se que a filosofia e a 

educação estiveram sempre próximas. Na antiguidade o filósofo, através do 

conteúdo do seu pensamento, e mesmo de sua prática existencial, estava 
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ligado ao ato educativo, fosse ele de qualquer posicionamento epistemológico 

(Cf. SEVERINO, 1990, p. 19).                  

Nos séculos posteriores, essa relação foi se estreitando mais. Na Idade 

Média, a filosofia escolástica foi o fundamento de um pensamento pedagógico 

responsável pela formação cultural e religiosa de toda uma geração européia 

que estava construindo uma nova civilização pós-derrocada do Império 

Romano. No Renascimento, evidencia-se o projeto humanista de cultura e com 

a Modernidade o projeto Iluminista de civilização (BOEHNER ; GILSON, 2003, 

p. 319). 

O conceito de ser humano nos séc. XVII e XVIII sofreu uma alteração 

significativa, o termo humanidade assume um sentido nitidamente secularizado 

e seu “matiz é marcadamente axiológico, em contraposição à humanidade 

objeto do universalismo salvífico cristão” (LIMA VAZ, 1993, p. 93).  Isto significa 

uma passagem da humanidade concebida por Bossuet á humanidade proposta 

por Voltaire, de forma que o otimismo humanista de Voltaire se põe como 

antítese do pessimismo de Pascal (Cf. LIMA VAZ, 1993, p. 93). Mesmo que 

sigamos uma linha que se distancia de Voltaire, postulemos a antropologia de 

Rousseau, por exemplo, estamos diante de um movimento de reapropriação do 

homem como matriz de inteligibilidade e de valor (Cf. GOLDSCHMIDT,1974). 

Desta sorte o Iluminismo instaura a Antropologia como ciência que envolve “os 

vastos campos de investigações e sistematização que se desenvolveram no 

século XVII. A condição para que a Antropologia definitivamente se constitua é 

a formação de „imaginário antropológico‟, ocupando um espaço humano 

dilatado” (LIMA VAZ, 1993, p. 95). 
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Deste ponto de vista, a compreensão de homem no Iluminismo não 

privilegia a relação do homem com Deus ou com o divino, como podemos 

perceber nas antropologias clássicas ou cristão-medieval. Nela ocupa lugar o 

totalitarismo do ser, “a relação com os outros homens e a assunção dos 

indivíduos na majestosa hispóstase da Humanidade, que Comte divinizará” 

(LIMA VAZ, 1993, p.94). O novo saber antropológico evidencia uma nova 

imagem do homem, totalitária e divinizada, instaurou uma crise metafísica e 

ontológica. 

Em Kant, tal conceito de ser humano encontra grande complexidade. 

Encontramo-nos diante um campo que foi explorado por ele até o final de sua 

vida. Podemos delinear a antropologia kantiana em três principais pontos: 1) O 

da estrutura sensitivo-racional, que define o ser humano como ser 

cognoscente. “À luz da indagação sobre o saber (was kann ich wissen?) uma 

relação se estabelece entre dois extremos do „ser da natureza‟ (Naturwessen), 

situado no espaço-tempo do mundo, e do „ser racional‟ (Vernunftwessen), 

capaz de formular o ideal da Razão pura e as Idéias transcendentais (o mundo, 

a alma e Deus)” (LIMA VAZ, 1993, p. 98). 2) Estrutura físico-pragmática que 

acompanha o homem como ser natural ou mundano, físico designando o que a 

Natureza opera no homem e  pragmático o  que o homem faz de si mesmo à 

luz do fato da Razão (Faktum Vernunft),  isto é, na lei moral que há em mim, 

uma interrogação sobre o sentido do agir moral (was soll icht tun?). 3) Estrutura 

histórica  ou do destino do homem que segue duas vertentes, a saber, a 

religiosa, que aponta para o fim último do homem e a pedagógico-política (Cf. 

LIMA VAZ,1993, p.99). À luz da pura e simples razão a pessoa é consumida, 

subjugada, sob o critério da lógica e não o ser pessoal o cerne das luzes.   
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A partir da metade do século XX atribuiu-se à filosofia um sentido 

puramente lógico desvinculado de qualquer preocupação de natureza 

pedagógica, “vendo-a puramente como exercício lógico. Tal tendência 

desvinculou-se de suas raízes positivistas e enveredou-se pelo neopositivismo, 

que atribuiu à filosofia um papel subsidiário da ciência” (SEVERINO, 1990, p. 

19), procedendo sua legitimidade somente sob o critério da ciência, como único 

conhecimento próprio da verdade. 

Atualmente, estamos diante de três temas para os quais converge a 

maior parte das discussões políticas, sociais e educacionais. Trata-se da tese 

que afirma o fim das ideologias e das metanarrativas, ou seja, o fim da idéia de 

filosofia da história (Cf. GOERGEN, 2006, p. 591).  A segunda questão está na 

desconstrução do conceito moderno de sujeito, autônomo, capaz de dirigir, 

conhecer e ditar os rumos da história. E, por fim, a relativização dos valores e o 

surgimento de uma sociedade sem referenciais, na qual todos os valores são 

permutáveis. Em outros termos, “faz-se referência à atrofia da consciência 

histórica, do enfraquecimento da estrutura do sujeito e da relativização dos 

valores universais” (GOERGEN, 2006, p. 591). 

Vivemos um momento conturbado e ambivalente, onde não só a filosofia 

da história, mas a razão e a subjetividade, os preceitos morais e éticos, os 

valores pétreos da existência, a identidade e a certeza são postas em dúvida. 

Esta crise instaurada atinge várias dimensões da sociedade, afeta a vida nos 

seus pormenores. A educação se encontra frente a desafios cruciais que a 

conclamam para pensar sobre seus objetivos e práticas.   

 Mediante este apelo, a filosofia da educação reflete profunda e 

intimamente a tarefa educacional em uma tríplice vinculação, três frentes em 



172 

 

que se faz presente a contribuição da filosofia para educação: educação como 

“projeto, reflexão e práxis” (Cf. SEVERINO, 1990, p. 19 e ss.).  

Como primeiro preceito, de um ponto de vista mais fundamental, 

podemos dizer que a tarefa filosófica da educação é a elaboração de uma 

imagem do homem, como sujeito imprescindível da educação. “No contexto da 

educação, é importante saber se a idéia de formação do sujeito ainda 

representa um elemento importante da paidéia contemporânea ou se tal 

suposto deve ser substituído pela instrução do indivíduo adaptada às 

exigências do mercado” (GOERGEN, 2006, p. 592). 

Tal busca infere um delineamento completo da existência humana. Uma 

antropologia filosófica, que não se contente em dizer da importância do 

conceito de ser humano como fundamento da educação, mas, elabore as 

dificuldades no modo de interpretar a imagem desse ser humano em relação a 

si mesmo e à sociedade.  

 

A tradição filosófica ocidental, tanto através de sua perspectiva essencialista 
como através de sua perspectiva naturalista, não conseguiu dar conta das 
especificidades das condições do existir humano e acabou por construir de um 
lado, uma antropologia metafísica fundamentalmente idealista com uma 
imagem universal e abstrata da natureza humana, incapaz de dar conta da 
imergência do homem no mundo natural e social; de outro lado, uma 
antropologia de fundo cientificista que insere o homem no fluxo vital da 
natureza orgânica, fazendo dele um simples prolongamento da mesma, e que 
se revela incapaz de dar conta da especificidade humana nesse universo de 

determinismos (SEVERINO, 1990, p.20). 
 

  

 Severino entende que nos dois casos a existencialidade humana fica 

comprometida, pois, não se leva a efeito a historicidade e concretude do ser 

humano. Propõe a interseção do social com o histórico, de forma a se 

concretizar a imagem da pessoa como ser existente. Somente, de acordo com 
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Severino, com base nessas “condições reais” de existência é que se pode 

conceber uma imagem consistente do ser humano. 

 Precisamos, sem dúvida, de condições concretas e reais para se pensar 

o ser humano, mas, a advertência é pertinente ao fato da imanência pura e 

simples não dar conta da identidade humana e da pessoa. Não podemos dizer 

que a pessoa é pura concretude histórica, ou somente pura transcendência 

social, metafísica ou espiritualista. O ser humano concreto, esse fundamento 

da filosofia da educação e da própria educação, é aquele imanente e ao 

mesmo tempo transcendente, dotado imago, concretude, historicidade, e imago 

Dei, reflexo, dignidade social e espiritual. 

 Para a uma antropologia integral da pessoa humana é preciso 

considerar os aspectos históricos existenciais na busca do ser do humano 

concreto, mas é necessário e urgente retomar as dimensões de suas 

transcendências a si mesmo, à sociedade e à história, como ser em processo 

de pessoalização e humanização.  

 Cabe mais um alerta, em relação ao conceito de concretude humana. A 

antropologia filosófica propõe “encontrar um centro conceptual que unifique as 

múltiplas linhas de explicação do fenômeno humano e no qual se inscrevam 

categorias fundamentais que venham a constituir o discurso filosófico sobre o 

ser do homem ou constituam a Antropologia como ontologia”. (LIMA VAZ, 

1991, 12). Cabe, portanto, à antropologia filosófica buscar uma integração 

dialética dos dois pólos da natureza, da pessoa e das formas simbólicas, 

superando as várias formas de reducionismos, sem cair numa simples 

justaposição.   
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 Como segundo preceito, ao considerarmos o projeto da educação, a 

elaboração da imagem do ser humano, devemos também compreender este 

ser humano em seu caráter axiológico (SEVERINO, 1990, p. 21). A reflexão 

filosófica se faz reflexão axiológica à medida que investiga a dimensão da 

consciência e a expressão do agir humano em sua relação com valores.  A 

antropologia filosófica se encontra na interseção entre a metafísica e a ética, e 

atribui ao ser humano as prerrogativas da razão teórica e da razão prática. 

 Entendemos esta concretude do ser no seu arraigamento social a partir 

de uma pedagogia da pessoa: ligada a um ser aberto e dinâmico, 

constantemente em busca de si mesmo, do outro em si, e da relação constante 

e dialética com a sociedade e com a cultura. O ser é compreendido não como 

um eu-totalitário, mas é antes um ser-que-se-expande e se faz sempre mais 

crítico da experiência própria e do mundo. 

 Sendo assim, a prática histórico-social é o que situa a existência 

humana nesse processo de práxis existencial. Tal ato se pressupõe numa 

dimensão social, no sentido de que a existência só se torna humana se 

construída coletivamente.  Encontrar-se socialmente situado não é para a 

pessoa contingência aleatória. Antes, a sociabilidade é intrinsecamente 

constitutiva da pessoa, pois, “fora dela o homem se re-naturaliza 

imediatamente” (SEVERINO, 1993, p.13).  

 

Agora a filosofia da educação busca desenvolver sua reflexão levando em 
conta os fundamentos antropológicos da existência humana, tais como se 
manifestam em mediações histórico-sociais, dimensão esta que qualifica e 
especifica a condição humana. Tal perspectiva nega, retoma e supera aqueles 
aspectos enfatizados pelas abordagens essencialista e naturalista, buscando 
dar à filosofia da educação uma configuração mais assente às condições reais 

da existência dos sujeitos humanos (SEVERINO, 1990, p. 22).     
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 O terceiro preceito pertinente à filosofia da educação é o epistemológico. 

Trata-se de discutir o processo de produção, de sistematização e transmissão 

do conhecimento inserido especificamente no contexto da educação. Esta 

questão tem razão de ser porque pressupõe mediações subjetivas, ou seja, 

pressupõe a intervenção da subjetividade de todos os epistemologicamente 

envolvidos no processo educacional (Cf. SEVERINO, 1990, p. 22-23). 

 Como todas as atividades humanas, a educação, objeto temático da 

filosofia da educação, é uma prática mediada e mediadora da existência do ser 

humano. Essa mediação, no entanto, é de forma indireta, na medida em que 

representa o investimento do grupo social em sua tríplice inserção no universo 

da prática produtiva, da prática social e da prática simbolizadora, isto é, nos 

universos do trabalho, da sociabilidade e da cultura. 

 Enquanto prática humana, “a educação traz consigo todos os resultados 

e conseqüências da historicidade” (SEVERINO, 1990, p. 23). Configura-se 

como um processo de construção coletiva do tempo histórico. Contudo, se por 

um lado a educação é prática humana, ela não é qualquer tipo de prática. Não 

é uma prática mecânica, ou uma atividade meramente efêmera. É prática 

orientada, datada, pensada e vinculada a fins intencionais. 

 Desta forma, seja no campo da fundamentação teórica ou nas 

realizações práticas, a educação envolve a própria subjetividade e suas 

produções, exigindo do educador atenção específica para a atividade da 

consciência como mediadora necessária dos atos educacionais. “É por isso 

que a reflexão sobre a existência histórica e social dos homens, enquanto 

elaboração de uma antropologia filosófica fundante, só se torna possível, na 

sua radicalidade, em decorrência da própria condição de ser o homem capaz 
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de experimentar a vivência subjetiva da consciência” (SEVERINO, 1990, p. 22-

23). 

O perigo da consciência é que ela é o lugar das ilusões, do falseamento 

da realidade e dos erros, podendo comprometer dessa maneira a própria ação 

da educação em sua atividade prática (SEVERINO, 1990, p. 23). Cabe à 

filosofia da educação conceber uma reflexão epistemológica sobre a natureza 

dessa experiência em sua manifestação na área educacional. Cabe um giro de 

olhar sobre a totalidade e a particularidade dos vários saberes, analisar e 

descrever o desenvolvimento, através do sujeito humano, a educação. 

 Podemos afirmar o contributo da filosofia para educação através dessas 

três frentes que são complementares ao sentido do educacional, enfatizando o 

fato de ser a pessoa o centro unificador de todo o pensamento sobre o que 

significa educar. A pessoa media e é mediada como agente na educação. Age 

de forma reflexiva e subjetiva, imerge e emerge no/do processo educacional. 

Muda e é mudada na coletividade, na sociedade; transcende e é transcendida 

na ascese pessoal. É na educabilidade do ser pessoal que educação se torna 

possível.  

4.3. Pessoa como o Ser da Educação: Personalismo e Educação 
 

 Tendo a pessoa como o centro unificador e mediador da filosofia da 

educação, podemos dizer que Emmanuel Mounier é um filósofo da educação 

por excelência, ao colocar a pessoa como o centro de todo o pensamento 

personalista cristão por ele desenvolvido e almejado. Apesar de não ter escrito 

explicitamente uma obra com o título “educação”, toda a sua obra reflete seu 

caráter educacional, pois nos faz refletir sobre a questão da existência 



177 

 

humana, pessoal e comunitária, social e historicamente situada, buscando 

diretrizes e sentidos para a condição humana, presente e futura. 

Tal intenção vai além daquilo que habitualmente entendemos por uma 
“filosofia”; ousaria dizer que Emmanuel Mounier foi o pedagogo, o educador de 
uma geração; como Péguy. Mas seria preciso retirar destas palavras sua dupla 
limitação; o referirem-se a uma infância que nos propomos a conduzir à idade 
adulta, e o vincularem-se a uma função de ensino, a um corpo social 
diferenciado (como se diz, por exemplo, a “Educação Pública”); ou ainda diria 
eu que Mounier pregou uma conversão, se fosse ainda possível transplantar a 
expressão das comunidades religiosas para o plano mais largo de uma 

civilização tomada em conjunto (RICOEUR, 1968, p. 138) 36.        

 O personalismo, como articulado por Mounier, continua expressando 

uma contribuição relevante frente à demanda por uma nova civilização. O 

projeto filosófico do personalismo representa substantiva referência para o 

projeto civilizador que a humanidade ainda tem de conceber. A pessoa 

humana é o grande legado para a reflexão ética-política-educacional, sendo 

portadora da eminente dignidade.  

Convém rememorar alguns pontos do pensamento personalista, 

entendendo de antemão que para Mounier os aspectos sociais, políticos, 

morais e éticos, e o pessoal fazem parte de uma mesma totalidade (Cf. 

PEIXOTO, 1998, p. 98).  O personalismo apresenta-se como ato concreto 

através de uma reação teórico-prática a um momento crítico da civilização 

contemporânea datada do primeiro terço do século XX. Tal reação tem pouca 

coisa em comum com outros movimentos da década de 30 e, rapidamente, se 

dissolve em uma multiplicidade teórica (Cf. MUÑOZ, 1979, p. 16). 

 Desta forma, não é sem razão que Mounier defina o personalismo como 

mot de passe, como um preceito que concatena todo um conjunto diverso de 

doutrinas que testemunham uma convergência de vontades. Por esta razão, se 

                                                           
36

 Itálicos do autor. 



178 

 

afirma o personalismo como movimento e não como um sistema doutrinal 

concreto, de tal sorte que se constitua como movimento motivador de outros 

pensamentos e mesmo de doutrinas concretas, porque parte da consideração 

da pessoa humana como em constante movimento de personalização.   

 O personalismo se configura como uma filosofia da ação, como uma 

filosofia do compromisso com intenção revolucionária. Diante da crise 

instaurada na humanidade, declara Mounier: 

Diante dessa crise total se manifestam três atitudes. Umas pessoas se 
entregam ao medo e ao seu reflexo habitual: o refúgio conservador sobre as 
idéias e adquiridas e os poderes estabelecidos [...] Outros se iludem no 
espírito da catástrofe [...] Resta somente uma saída: fazer frente, inventar, 
atacar a fundo; a única saída que desde as origens da vida tem abalado a 

crise (MOUNIER, Oeuvres III, p. 511).    
        

 O personalismo se constitui como este caminho, pois enfatiza a 

dignidade humana: a capacidade de ação, de superar a adversidade fazendo-

lhe frente. A crise só pode ser superada pela reação que começa por 

estabelecer como ponto de partida a dignidade da pessoa.  

 Estamos falando de crise, contudo que espécie de crise nos referimos 

até então? Contextualmente, na época do surgimento do movimento Esprit, 

tratava-se de uma crise econômica, iniciada com o crash de 1929, e política, 

com surgimento dos estados totalitários na Europa. Sem dúvida, todas estas 

situações nas esferas social e política são importantes, mas não suficientes 

para se identificar o que Mounier denomina de crise.  

 O filósofo personalista fala de uma crise da civilização. Tal comoção só 

foi possível por causa da crise espiritual instaurada e que perturbou o homem 

europeu por causa da perda do sentido de sua dignidade. Voltar a fazer o 

Renascimento significa para o personalismo mounieriano tratar de configurar 
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as bases para uma nova “aetas” sob a perspectiva da unidade radical da 

pessoa, quebrada por “concepções massificadoras e parcialmente desumanas 

da civilização” (MOUNIER , Oeuvres I, p. 483). 

 Esta nova “aetas”, essa nova civilização, essa civilização personalista, à 

qual tanto se refere Mounier, começa por fazer frente, aspecto básico e 

fundamental da estratégia personalista, a essa “desordem estabelecida”, não 

somente no campo político, ético ou social, mas, também, no pessoal. Essa 

ação pressupõe fazer do personalismo um “novo humanismo”, um humanismo 

integral. “O marco desse humanismo personalista é a conjugação entre teoria e 

práxis em uma simbiose radical” (MUÑOZ, 1979, p. 19). Por um lado, o 

personalismo parte do universo objetivo e mostra que o modo pessoal de existir 

é a mais alta forma de existência, através da qual pode se dizer que a 

realidade central do universo é o movimento de personalização. 

 Por outro lado, o personalismo é a efetivação da práxis, vivendo de 

forma pública a experiência da vida pessoal, esperando, dessa maneira, 

convocar a uma conversão total (metánoia) um grande número de seres 

humanos que vivem como árvores, ou como autômatos (Cf. MOUNIER, 

Oeuvres III, p. 431-432). A luta pela dignidade da pessoa faz do personalismo 

uma filosofia que não se contenta com a especulação sobre as estruturas do 

universo pessoal, mas trata de levar a efeito a realização desse universo 

pessoal como marco de uma nova civilização. Não fazê-lo implica o 

personalismo trair ao seu próprio nome (MOUNIER, Oeuvres III, p.509).           

 O personalismo é uma filosofia da pessoa, da pessoa encarnada, da 

pessoa comprometida, engajada, e não pretende atuar como tertium quid 37 

                                                           
37

 Termo utilizado nas discussões cristológicas do século IV d.C referindo aos seguidores de Apolinário que falavam 

de Cristo como algo nem divino e nem humano, mas uma mistura dos dois, e, portanto uma “terceira coisa”.  
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entre o espiritualismo e o materialismo, colocando-se como via de acesso para 

a recuperação da dignidade humana perdida. A conversão pretendida só é 

possível partindo da tese da pessoa como movimento de personalização, 

preceito crucial da educabilidade humana; advém deste fato a necessidade de 

assinalar, ainda que sucintamente, o sentido da pessoa, e as conseqüências 

procedentes deste sentido, em relação à denominada conversão personalista.     

 Como já dito anteriormente, Mounier define a pessoa como um ser 

espiritual e substancial, transcendente e imanente, independente em seu ser e 

com livre adesão a uma hierarquia de valores, assimilados e vividos através de 

um compromisso responsável e constante conversão (MOUNIER, Oeuvres I, p. 

523). A pessoa alcança a consciência de seu ser através da atividade vívida de 

auto-criação, de comunicação e adesão.    

 Desta forma, a existência pessoal é algo que deve ser conquistada, pois, 

somente assim a pessoa adquire o caráter de absoluto respeito perante a 

realidade material ou social, ou mesmo perante outra pessoa humana. Não se 

trata de uma realidade objetiva, no sentido de objetividade coisal ou 

instrumental, mas é o princípio de objetivação, “centro de orientação do 

universo objetivo” (MUNÕZ, 1979, p. 23). Uma busca pela identificação de sua 

imago, aprendizado de ser perante o mundo e os outros, ser concreto e 

presente à história, não só como sujeito dessa história, mas sendo a história a 

revelação da ação transformadora do universo pessoal. 

 Contudo, ao princípio do ser em movimento, em ascese, devemos 

acrescer o sentido da liberdade. A liberdade é um valor fundamental e significa 

conquista do ser, na adesão uma hierarquia de valores livremente adotados e 

vividos em um compromisso responsável.  A construção do homem, enquanto 
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pessoa, que procura transcender-se, revela a tensão característica de um ser 

inacabado, mas, ao mesmo tempo, concreto: 

A pessoa não é o mais maravilhoso objeto do mundo, objeto que 
conhecêssemos de fora, como todos os outros. É a única realidade que 
conhecemos e que, simultaneamente, construímos de dentro. Sempre 
presente, nunca se nos oferece. Não nos precipitemos, contudo, arrumando-a 
no reino do indizível [...] Mas sendo os recursos da pessoa indefinidos, nada 

que a exprime a esgota, nada do que a condiciona a escraviza (MOUNIER, 
Oeuvres III, p. 431).  

 

 Esta possibilidade real de personalização constante é a parte essencial 

do modo de ser por excelência. Mediante esse processo personalização, a 

pessoa não se confunde com o indivíduo, nem mesmo pode ser identificada 

com personalidade ou ainda consciência de si: “a pessoa é, desde suas 

origens, movimento para os outros, „ser-para‟ [...] Também [...] nos surge 

caracterizada em oposição às coisas, pelo pulsar de uma vida secreta onde 

incessantemente parece destilar sua a sua riqueza” (MOUNIER, Oeuvres III, p. 

491). A pessoa nunca é um meio, é antes um fim. 

 Uma série de atos conseqüentes advém nessa caminhada existencial. A 

pessoa realiza-se através de um processo de recolhimento (meditação) na 

busca de sua vocação, de abertura ao outro e de compromisso na ação. Cada 

pessoa, em sua singularidade, tem por tarefa existencial realizar modos mais 

perfeitos de ser. Em sua incompletude, a busca da pessoa é por ser e não por 

ter. 

Sou um ser singular, tenho nome próprio [...] Não é a identidade de um todo 
que uma fórmula pode compreender [...] É preciso descobrir dentro de nós, sob 
o amontoado das dispersões, o próprio desejo de procurar essa unidade viva 
[...], de a experimentar no esforço e na penumbra sem nunca estarmos 
absolutamente seguros de a possuir [...] Eis porque a palavra vocação lhe é 

mais adequada do que qualquer outra (MOUNIER , Oeuvres III,  p. 501).          
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 Entretanto, se a descoberta da vocação do ser pessoal se faz mediante 

uma interioridade, já sua realização efetiva pede uma abertura à  exterioridade, 

na comunicação e relação com os outros: 

Pela experiência interior a pessoa surge-nos como uma presença voltada para 
o mundo e para as outras pessoas, sem limites, misturada com elas numa 
perspectiva de universalidade. As outras pessoas não a limitam, fazem-na ser 

e crescer (MOUNIER, Oeuvres III, p. 473).  
  

 A capacidade de descentrar de si próprio, e de se dar ao outro, 

colocando-se no lugar dele, compreendendo-o, constitui-se a resposta para a 

alienação promovida pelo individualismo e o egocentrismo, abrindo uma nova 

possibilidade de relações autênticas. “Os valores promovidos neste processo 

de personalização – dignidade da pessoa e a impossibilidade de sua 

substituição, interioridade, relação de autenticidade com os outros e de 

compromisso na ação – assinalam e acentuam a importância da liberdade na 

realização do ser” (PEDRO, 2000, p. 422). 

  Para Mounier, a nossa existência é definida, guiada, comprometida 

através de uma série de valores resistentes às atuais exigências da sociedade, 

a saber, a felicidade, a ciência, a verdade e os valores morais e espirituais. 

Sendo assim, o sentido da ação e os valores promovidos pelo personalismo 

permitem-nos afirmar a natureza educacional do movimento personalista: a 

idéia da pessoa inacabada e a sua vocação na construção e conquista do seu 

ser, leva-nos ao conceito de uma educação permanente e de criatividade. A 

educação é educação da pessoa.  

 As razões pelas quais Mounier pleiteava refazer o Renascimento 

continuam presentes na atual conjuntura sócio-histórica, em que pesem as 

diferenças e mudanças em algumas de suas configurações. A denominada 

nova ordem mundial continua sendo uma “desordem estabelecida” 
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(SEVERINO, 2009, p. 156). Diante dessa “desordem estabelecida” é 

necessário um compromisso na ação em liberdade que exige uma fidelidade 

efetiva, em coerência e responsabilidade. 

 Além da ação libertadora, ou em liberdade que liberta, a valorização da 

pessoa propõe um afrontamento da civilização regida pela lógica do mercado, 

onde o capitalismo ampliou, rompendo as barreiras à sua prática e a 

racionalização econômica inexorável, que compreende as relações, processos 

e estruturas com que se aperfeiçoam a dominação e a apropriação, a 

integração e os antagonismos das regiões pobres e ricas do planeta. 

Abocanhando, gradativamente, todos os lugares e regiões levando os seres 

humanos a pensarem e agirem sob a égide da mercadoria, do dinheiro, do 

capital, da produtividade, da lucratividade, formando homens individualistas, 

egocêntricos, indiferentes, hedonistas, consumistas e relativistas. 

 
 

Não é fácil arrolar [tantos desmandos], num fim de século, que é também de 
milênio, tocado e desafiado por guerras mundiais, por guerras locais de caráter 
quase mundial, por transformações radicais de natureza social, política, 
econômica, ideológica, ética, por revoluções na ciência, na tecnologia, pela 
superação de crenças, de mitos pelo retorno à dúvida que põe em juízo a 

certeza demasiado certa da modernidade (FREIRE, 1993, p.49).      
  

 Paul Ricoeur está correto em dizer que a consciência da crise instaurada 

na sociedade e na educação não se trata de analisar uma noção, de descrever 

uma estrutura, mas influir na história através de um pensamento combatente 

(RICOEUR, 1968, p. 138). Por isso, não discutimos educação como “escola” 

(programa governamental), ou os seus efeitos e resultados práticos 

imediatistas procedentes de tal discussão, porque o foco da discussão sobre 

educação está em outro domínio do pensamento, a saber, pensar a dimensão 

pedagógica da idéia de pessoa. A educação em Mounier é de fato uma 
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antropologia, mas não mera antropologia filosófica, uma antropologia da 

pessoa em seu sentido total. 

 Aqui temos o sentido do pedagógico-educacional no personalismo. A 

pessoa encarnada, constituída em seu universo pessoal e familiar, imergente 

na história e ao mesmo tempo transcendente ao dado histórico. Uma 

convocação para se unir a crença à práxis, evidenciando a expressão da 

pessoa como ser situado e meditante de sua condição no mundo. “Como, se 

percebe, para Mounier, o engajamento da pessoa deve ocorrer mediante um 

processo pedagógico, que possibilita um esclarecimento, uma adesão 

consciente e radical e não uma adesão movida pela doutrinação” (PEIXOTO, 

2009, p. 67).  

 Domenach (apud ANDREOLA, 1985, p. 125) reafirma este postulado 

quando diz: 

O personalismo é antes de mais nada uma pedagogia: filosofia de serviço e 
não de dominação. O seu sucesso não se mede pelo critério do poder ou do 
número, mas sim da modificação dos espíritos e das relações humanas, da 
caminhada de uma inquietação, da consciência de uma responsabilidade. A 
coisa vai aos poucos, mas avança sempre. 

 

Pensamos em uma revolução social e política, e perscrutamos uma 

mudança radical no conceito do que seja educação, porém, a imanência pura e 

simples é também um reducionismo. É proposital, por conseguinte, a inclusão 

do ser espiritual no pensamento sobre a educabilidade humana, sobre sua 

historicidade, facticidade, existência, sua humanidade e pessoalidade. Se 

falamos em educação no sentido da pessoa toda, falamos dessa pessoa, 

partindo da própria definição de Mounier, que ela é um ser espiritual. 

Como ser espiritual a pessoa é dotada de imago Dei, pensamento esse 

que fundamenta ainda hoje, quer se queira ou não, toda filosofia ocidental. O 
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que tem ocorrido nas diversas discussões sobre educação, sob diversas 

matizes teóricas, é que esse fundamento foi relegado ao campo do religioso ou 

teológico, como se as questões sobre a constituição da pessoa enquanto ser 

espiritual não pertencessem ao ser humano e, portanto, ao “campo” da 

educação. Mesmo na denominada crise da pós-modernidade a hesitação em 

se definir o rompimento com os fundamentos existenciais da pessoa humana 

demonstra a profundidade da raiz desta imago Dei no pensar sobre a 

educação. 

A pessoa como imago Dei – imagem de Deus, de ser criado à 

semelhança de Deus é dotada de uma livre agência libertária, de mandatos 

provenientes dessa própria imago, relativos à sociedade e às pessoas. O ser 

humano, dotado de transcendência, representante e reflexo de Deus no 

mundo, está capacitado a exercitar três mandatos, a saber, “o mandato 

espiritual, enfatizando o relacionamento com Deus; o social, enfatizando o 

relacionamento com a humanidade (casamento, família, lar, comunidade); e o 

cultural, enfatizando o relacionamento da pessoa com todos os aspectos do 

cosmo criado” (VAN GRONINGEN, 2002, p. 14). 

A partir dessa perspectiva criadora-redentiva-restauradora, todas as 

atividades que estão propostas a nós, dentro da perspectiva cristã do Reino de 

Deus, se fazem inter-relacionadas e correlacionadas. Trazem a nós a 

compreensão de que a tarefa educacional cristã está intrinsecamente ligada ao 

contexto da imago Dei mediante o mandato cultural. Portanto, basicamente, a 

pedagogia cristã personalista está arraigada no fato de a pessoa ser criada por 

Deus como sua imagem-semelhança. 
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Esse senso de criatura nos impõe o limite necessário como pessoas e 

educadores. Apesar de se pretender a pessoa como ser absoluto, encarnado, 

precisa-se, antes de tudo entendê-la como ser absolutamente dependente do 

Ser absoluto, da Pessoa absoluta; entender que representa, que é imago. Tal 

senso permite que possamos comungar da mesma existência, viver face-a-face 

com o semelhante, dialogar, ser prósopon ao outro. Por isso, a pessoa 

encarnada é interpretada na encarnação do Verbo, e, desta maneira, podemos 

dizer que estamos diante da referência para toda prática pedagógica, social, 

política, cultural e espiritual através do homo imago Dei.  

Tradicionalmente, a educação fundava-se nos grandes supostos da metafísica 
ocidental como Deus, Natureza, Homem, Razão. Desde a crise desses 
supostos, que inicia com Nietzsche, avança com Heidegger e Foucault e se 
dissemina com os pós-modernos, a teoria educacional ainda hesita em colocar-
se, reflexivamente, no horizonte dessa crise de fundamentos. Produz-se dessa 
forma uma desconexão entre teoria e prática que deve ser tematizada do ponto 
de vista filosófico. A Filosofia da Educação deve perguntar, com rigor e 

radicalidade, em nome de quem se educa (GOERGEN, 2006, p. 591-
592).     

   

          A crise da pessoa é crise da educação. A educação é educação dos 

seres humanos enquanto pessoas. A crise política, econômica, social moral e 

ética; as várias correntes e doutrinas sociológicas, antropológicas e filosóficas; 

os vários sentidos religiosos e uma espiritualidade confusa, não são senão a 

crise instaurada no espírito humano. Uma busca pela imago perdida. 

Fragmentariamente tenta-se recuperá-la na ação político-social, ou através de 

uma pedagogia pragmática. Contudo, enquanto não se acrescer à luta da 

pessoa por sua dignidade e encontro de sua identidade, da imago Dei, haverá 

sempre uma ausência, um vazio existencial, um “quê” de incompletude, uma 

falta no ser pessoal.  
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 No personalismo cristão, pessoa é ser-no-mundo, engajada e 

responsável, mas, paradoxalmente é criatura-no-mundo, limitada e plenamente 

dependente de Deus que a criou. E, como ser criado, o é à imagem e 

semelhança de Deus. Essa crença é que, junto com ato político, social e 

pedagógico, motiva uma prática e uma práxis a favor da pessoa. Tal 

pensamento humaniza a pessoa em uma sociedade que cada vez mais a 

aliena. Em termos educacionais, a pessoa enquanto imago Dei é dignificada 

em suas relações pela iminente dignidade imposta à sua condição de ser; é 

dotada de sacralidade contraditória à violência (em todos os seus sentidos), 

todas as pessoas são portadoras dessa dignidade pétrea, independente de sua 

raça,cor de pele, posição social, por revelar a imago do Deus pessoal que a 

criou, que se encarnou (eis o sentido da encarnação no personalismo) e ama 

ao ponto da ação transformadora e acolhedora de cada pessoa em sua 

humanidade e dignidade pessoal. Se se quer um cogito educacional 

personalista, este é da ordo amoris: Amo, ergo sum.              

 Exatamente, por causa desse encontro de corpo e alma, desse absoluto 

da pessoa, que a educação precisa de forma urgente postular uma 

antropologia integral. Mounier combate o maniqueísmo social que separa a 

pessoa em duas categorias distintas e opostas entre si, corpo e alma. Na 

educação personalista não se trata de categorizar, dividir, mas constituir a 

pessoa de tal forma que sua imergência a situe na sociedade e na história e 

sua emergência a leve a transcender a imanência possibilitando a ação 

libertadora da pessoa e na pessoa. Ação plenificada de valores: solidariedade, 

compreensão, amor ao próximo, generosidade, fidelidade (MOUNIER, Oeuvres 

III, p. 495-496).  
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 Essa antropologia integral é, por seu turno, pedagogia da esperança. O 

sentido da entrega e da busca do outro enquanto pessoa reacende, diante do 

“otimismo trágico”, o sentido teleológico da educação. Diante da “sociedade do 

conhecimento”, da mercantilização do saber, da escolaridade mecanicista e a 

serviço da ordem econômica e política, do incentivo ao individualismo como 

meio existencial, do hedonismo, egocentrismo e niilismo, faz-se de suma 

importância uma antropologia que transcenda ao cultural e ao social e que 

promova uma transformação de dentro para fora na pessoa, conversão no 

coração (metánoia do coeur) do ser humano. 

 A antropologia da esperança rememora a pessoa de seu télos. 

Relembra que sua vida é dotada de finalidade humanizadora e solidária. Existe 

em comunicação e diálogo com as outras pessoas semelhantes a si, de forma 

que é possível o movimento de educação em promoção de uma esperança 

causadora de ascese vital diante da “desordem estabelecida”. Negativamente é 

perdendo-se que a pessoa se encontra, positivamente é no enfrentamento ao 

homem do divertimento, expulso de si próprio, prisioneiro de seus hábitos, 

apetites e funções (MOUNIER, Oeuvres III, p.), nessa recusa da morte em vida, 

que se espera a transformação personalizante da sociedade, uma 

transformação com reflexos na pessoa e na sociedade, um novo sintagma 

educacional.              

A antropologia da educação baseada na imago Dei é um movimento de 

recusa à coisificação da pessoa. “A pessoa não é „uma coisa‟ que se pode 

encontrar no fundo das análises, ou uma combinação definível de aspectos” 

(MOUNIER, Oeuvres III, p. 515). O “mistério pessoal” retira o ser humano da 

indiferenciação, de ser objeto descartável das ideologias de consumo e da 
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economia de mercado, voltadas para alienação da pessoa, transformado-a em 

indivíduo-objeto.  

Isto posto, não queremos deixar transparecer a idéia de que a “escola” 

não tenha o seu papel social e educacional. O que confrontamos é sua 

instrumentalização pelo Estado para sustentar a ideologia alienante da 

produção de uma cultura massificante, ou seja, a educação escolar tem se 

configurado nos discursos e políticas educacionais como uma panacéia. 

Assegura-se que tal educação “irá ajudar no desenvolvimento das carreiras, 

curar o desemprego, estimular a flexibilidade e a mudança, incrementar a 

competitividade pessoal e nacional, contribuir para o desenvolvimento das 

carreiras, etc.” (WALTERS, 1999, p. 578).  

Na maior parte dos casos, contudo, o uso contemporâneo do termo 

refere-se ao processo que expõe e permite o acesso à manipulação de 

“pacotes” prontos de conhecimento, de acordo com os indicadores de 

desempenho, aceitação no mercado e o lugar que nele ocupamos. “Trata-se de 

um mecanismo de controle social mediado pelo mercado” (MCLAREN, 1999, 

p.13).  

O cerne da questão está em tocar no coeur da pessoa. Não se pode 

mudar uma estrutura, qualquer que seja ela, sem que seja mudado o coração 

do ser humano, da pessoa. O diálogo pedagógico será na comunicação de um 

saber transmitido de duas formas complementares: o saber vivido, existencial, 

na comunhão do ser, personalizado e personalizante; e o saber do rigor da 

ciência, que descortina o sentido da natureza. Por meio desta dialogia conjuga-

se o verbo conhecer e daí advém o seu resultado que é o conhecimento. 
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 Quando o ser humano se conscientizar do seu ser pessoal, instaurar-se-

á o sentido e o processo da educação. Esse acordar conclamado por Mounier, 

o homem como ser encarnado, como síntese dialética das dimensões 

espirituais e materiais, abre os horizontes para um novo paradigma na 

educação, pois, se buscará o coeur da educação, que é a própria pessoa 

humana.           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSÃO 
  

 Nossa intenção com essa pesquisa foi a de identificar a pessoa dentro 

do processo pedagógico através da filosofia personalista cristã de Emmanuel 

Mounier. O estudo das obras de Mounier e pensadores no contexto do 

personalismo e da filosofia da educação nos deu a percepção da centralidade 

do papel da pessoa enquanto referência na contemporaneidade.  

 Tomamos como fundamento o conceito de pessoa como proferido por 

Mounier confrontando-o ao de indivíduo e sujeito, especialmente no que toca 

ao ser humano como imagem e semelhança de Deus, princípio que integra o 

material e espiritual, imanência e transcendência, daquilo que foi denominado 

de ação teocentrada e alterocentrada em relação ao pensamento mounieriano.  

 No capítulo I, o estudo das origens do personalismo, da vida e obra de 

Mounier se nos apresentou como incentivo à ação engajada, sua vida é a sua 

obra. O personalismo foi vivido como uma filosofia que tem a pessoa como 

centro, portanto, um humanismo integral, contudo, a idéia e conceito de pessoa 

partem do cristianismo professado por Mounier, dessa forma, um humanismo 

cristão. Percebemos que a junção desses dois pensamentos, postos 

dialeticamente juntos, proporciona um sentido de afrontamento à razão 

despersonalizada reinante na política, sociedade, religião e educação. 

No capítulo II, afirmamos que o personalismo é uma filosofia. A 

problemática se instaura pelo fato de Mounier o ter assinalado mais como uma 

atitude do que como doutrina. Contudo, o personalismo é uma filosofia, pois, 

não lhe faltam o rigor e a sistematização. Porém, uma filosofia postulada fora 

dos muros acadêmicos, uma filosofia vivida e agida, uma proposta filosófica 

pluriforme, com o centro de convergência para a pessoa humana. Este aspecto 
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nos instruiu para a força que existe nos grupos de estudo e na ação 

comunitária educacional. O interesse pela pessoa e não pelo ensino em si, 

apesar da instrução ter sua importância contextual, mas a educabilidade e a 

formação da pessoa como processo educacional se tornam preceitos a serem 

relembrados ou introduzidos no circuito do academicismo ausente da realidade 

humana ao seu redor. 

 O reencontro da pessoa como imago Dei revigora o sentido do 

pensamento filosófico do ocidente. Sob a égide da Trindade, de Deus como 

pessoa, surgiu o conceito do ser humano como pessoa, pois, foi através do 

cristianismo que se rompeu com o determinismo e com o essencialismo grego. 

A pessoa expressa, a partir da definição cristã, imanência e transcendência, 

rompe com toda alienação e tem sua ação comunitária na relação com Deus e 

com próximo. Promove a dignidade e o respeito pela vida humana. A pessoa é 

incentivada a agir como ser livre e em favor da libertação de outros, como ser 

que se envolve na ascese social e espiritual dos outros semelhantes a si, 

promove uma revolução personalista e comunitária. 

No capítulo III, após o estudo das origens do personalismo através de 

alguns pensadores, em especial na França dos anos 30, frente à crise mundial 

instaurada pelo crash da bolsa em 1929, observamos as pegadas do 

personalismo no Brasil. Descobrimos que o pensamento personalista não é 

subjacente à construção do pensamento filosófico brasileiro, ao contrário, foi 

proibido devido à confusão feita pelo regime militar taxando-o de “marxista”, 

“comunista” e, portanto, pernicioso à nação. Através dos movimentos sociais-

comunitários como as CEBs, JEC, JUC, AP, dos quais participaram 

pensadores da ordem de Alceu Amoroso Lima e Henrique Lima Vaz, a 
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consciência de ser pessoal num contexto repressivo e educacional foi de 

crucial importância para o desenvolvimento sócio-histórico-educacional no 

Brasil. 

 No capítulo IV, discutimos a concepção do termo “educação” mostrando 

ser esta uma atitude transformadora e valorativa do ser humano, que visa 

todas as áreas da existência humana e, ainda, visa a transformação o ser da 

pessoa humana. Distinguimos a prática educativa da prática escolar 

institucionalizada, sendo que a primeira percebe a educabilidade humana e a 

segunda procura manter ordem ideologicamente estabelecida. A partir desses 

princípios entendemos a ação educacional como mediada pela pessoa, que é 

ao mesmo tempo agente e paciente no processo de formação humana. 

Analisamos o conceito dentro da perspectiva da filosofia da educação, através 

da antropologia filosófica, interpretando a educação em seu caráter axiológico, 

posicionado entre a metafísica e a ética e no epistemológico   

 Expusemos o pensamento personalista sobre educação, enfatizando 

mais uma vez a centralidade da pessoa no processo de formação enquanto 

ser, na reconquista dos valores morais, sociais, políticos, pedagógicos e 

espirituais. Evidenciamos a pessoa enquanto imago Dei, sendo esta afirmação 

o fundamento de toda filosofia ocidental, culminando em uma antropologia 

integral, em que a pessoa se percebe em sua imanência e transcendência, 

possibilitando a pessoa reconhecer e reconquistar o sentido teleológico de seu 

existir. Compreendemos que a radicalidade do pensamento mounierista em 

refazer a Renascença demonstra de fato, diante da crise instaurada na 

sociedade e na pessoa humana, a necessidade de uma conversão (metánoia) 

e de uma revolução da pessoa e na pessoa. Essa revolução não é de cunho 
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social ou político, pois não se pode mudar uma estrutura, qualquer que seja, se 

o coração (coeur) da pessoa não for radicalmente mudado. O rompimento com 

a desordem estabelecida, com a institucionalização reificante através da 

escola, só será mudada quando se perceber que o cerne da crise na educação 

está na crise da pessoa. 

 Quando a imago pessoal for reconquistada, se perceber o ser humano 

como ser espiritual, responsável, paradoxal, pessoa e criatura ao mesmo 

tempo; tiver a consciência de sua imago Dei, dignidade frente aos outros, tendo 

os outros dignidade igual, o sentido da educação transparecerá através do 

mistério pessoal. 

 Concluímos que a crise percebida no meio educacional foi deflagrada 

pela ausência da pessoa como ser da educação. Ausência de uma 

antropologia mais definida, integral e própria sobre o ser humano, confere à 

educação um caráter variável a respeito do que entende por ser humano e 

humanização. As concepções de ser humano variam através de um mosaico 

de teorias com uma idéia tímida de humanização. 

 Através do pensamento de Mounier podemos retomar o conceito de 

pessoa enquanto tal resgatando-a em seu aspecto comunitário-social e ao 

mesmo tempo como centro de toda proposta educacional. Pessoa dotada de 

corpo e alma, ser completo, não fragmentada e constituída como ser 

“espiritual”. A inclusão desse paradigma na ação educativa e a tomada de 

consciência por parte dos educadores e educandos da existência imago e que 

esta imago não é mera projeção de imagens internas, mas própria da 

identidade como pessoa, fazendo parte de sua definição, teremos uma 

revolução no sintagma educacional, plenificaremos o sentido da educação. A 
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crise da educação é a crise da pessoa. A educação é educação da pessoa em 

sua integralidade de ser, corpo e alma, ou seja, uma ontologia do absoluto. 

Estes aspectos constituem o princípio para uma reforma na educação como 

instrumento de transformação integral: econômica, política e espiritual.             
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