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RESUMO 

 

Não se trata de incidentes ou acidentes. O contexto plural, em todas as dimensões, é 

marcado pela pluralidade e, muitas das vezes, pela superficialidade. Um sistema instável 

e violento que faz cada vez mais vítimas desde os seres humanos até o menor dos outros 

que dividem a habitação desta casa comum. São valores e contra valores que coexistem, 

caracterizando um sistema excludente e degradante para todos. Nesse sentido constata-

se um paradigma tecnocrático que norteia as várias dimensões: política, econômica, 

social, ecológica, jurídica. Diante disso, o objetivo deste estudo compreende apresentar 

um diagnóstico e algumas pistas a partir do conceito da ecologia integral. A base teórica 

para esse fim será a contribuição das exortações do Papa Francisco: Evangellium 

Gaudium e Laudato Si’. Chega de meio-ambiente, faz-se necessário um sistema integro, 

fraterno e solidário. Para tanto, a metodologia a ser utilizada prevê uma investigação 

bibliográfica sobre o assunto. Com isso, o estudo que ser um ponto de partida para o 

diálogo com outras ciências que eleve o debate sobre essas questões essenciais à 

humanidade, a vida. Assim, propõe-se uma troca de paradigma, um parâmetro diferente 

do vigente que favoreça melhores relações entre os humanos e o sistema da Casa 

comum. 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: direitos humanos; política; ética; ecologia integral. 

 

 

A realidade atual é plural e complexa. São dois momentos que incentivam a 

reflexão. O primeiro condena o dualismo ético ou farisaísmo moderno que promove 

uma desvinculação entre religião e fé, Deus e a humanidade, política e economia, entre 

o que se reze e o que se vive. Esse divórcio é condenado pelo Concílio Vaticano II e 

aparece como um dos “erros mais graves do nosso tempo” (BOFF, 1979, p.98). Por 

outro lado, existe um dualismo no discurso fruto de uma compreensão imatura da 
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realidade. Essa se preocupa com o interno, desqualificando o externo. Uma perspectiva 

que traz traços da mentalidade de “eclesiologia jurídico-societária” (Societas perfectas) 

e, portanto, é como se fosse suficiente para isentar a religião de qualquer postura diante 

do social. Apresenta-se uma eclesiologia mista e ambígua devido ao seu caráter 

sociológico-descritivo, superficial. Outro argumento que corrobora é o de Giuseppe 

Alberico que afirma que a questão doutrinal se baseia numa espécie de philosophia 

perennis do que na teologia contextualizada que se preocupe com o político, social, 

cultural, econômico e ecológico. O momento é importante e exige reflexão, diálogo e 

transdiciplinariedade.  

 

1. Os desafios da realidade 

 

O fenômeno da globalização acelera a mudança e atinge a vida de todos. 

Realidade essa que se apresenta como liquida, com duplo sentido, sem forma definida e 

sem pontos de referência. Dessa forma, esse movimento atual de pluralidade é causa de 

privação de degradação social, pois não homogeneíza as relações sociais. Isso causa 

uma polarização das dimensões humanas, dentre elas o espaço e o tempo. Há um 

processo de desencarnação (BAUMAN, 1999, p.25). 

Assim como os primitivos cristãos imaginavam o paraíso como um 

reino idealizado para além do caos e da decadência do mundo material 

– uma desintegração palpável demais enquanto o império ruía ao seu 

redor – assim também, nestes tempos de desintegração social e 

ambiental, os prosélitos atuais do ciberespaço proferem seu domínio 

como um ideal “acima” e “além” dos problemas do mundo material. 

(WERTHEIM, 1997, p.296) 

 

A investigação sobre as relações sociais é um ponto de partida, o qual possibilita 

encontrar novas alternativas às lacunas da sociedade atual. O exame de alguns 

elementos sociais como, por exemplo a organização político-econômica, verifica-se que 

é possível discernir uma ética que garanta a autonomia para a paz. Para isso, conta-se 

com a cooperação de outras ciências que aperfeiçoam a reflexão, tornando-a o mais 

integral possível. Esse diálogo favorece que a ideia não perca sua ligação com a 

realidade. O Papa Francisco na exortação apostólica Evangelli Gaudium afirma que 

existe uma tensão entre a ideia e a realidade.  

[...] a realidade é superior à ideia. Isto supõe evitar várias formas de 

ocultar a realidade: os purismos angélicos, os totalitarismos do 
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relativo, os nominalismos declaracionistas, os projetos mais formais 

que reais, os fundamentalismos anti-históricos, os eticismos sem 

bondade, os intelectualismos sem sabedoria. (EG, 231) 

 

A sociedade contemporânea traz consigo várias ideias contraditórias. 

Analogamente, a figura do labirinto pode traduzir essa realidade: muitos caminhos, sem 

pontos de partida ou de chegada, todos com pouca clareza, encurralados pela violência e 

pela desigualdade. O sentimento resultante dessa situação global é a insegurança, algo 

temido pelo ser humano, pois atrapalha o desenvolvimento, em todas as dimensões 

antropológicas. A análise unilateral da realidade concorre para resultados fragmentados 

e limitados. Dessa forma, uma metodologia da cooperação reciproca entre as dimensões 

e critérios são decisivos para compreender a sociedade atual que se apresenta plural e 

complexa (DAp, 36). 

No que tange à pesquisa cabe perguntar: qual o contexto? Quais os pontos 

importantes que clamam pela ajuda da razão, em busca de soluções? Como inovar 

diante de tantas situações degradantes? Quais são as ameaças? Quais os pontos fortes? 

Quais as fraquezas? Qual o inédito possível capaz de restaurar a dignidade humana em 

suas mais variadas relações? Essas questões fluem diante da atual realidade, por outro 

lado cobram alternativas. A fé, por sua vez, amplia a capacidade de pensar e agir, uma 

vez que a Teologia, em seu caráter científico, busca não apenas pensar sobre o mundo e 

seu contexto, mas contribui, a partir do diálogo, com a transformação (GUTIEREZ, 

1975, 26-27) do como as pessoas se relacionam com as dimensões de espaço e tempo. 

Nesse sentido o confronto daquilo que se acredita e professa com as experiências 

vividas é essencial. Cabe atualizar a fé e confrontá-la com a vida. Isso fica evidente na 

constituição Gaudium et Spes que expressa a ideia de que para desempenhar sua missão, 

a Igreja, a todo momento, tem o dever de perscrutar os sinais dos tempos e interpretá-los 

à luz do evangelho, de tal modo que possa responder, de maneira adaptada a cada 

geração (GS, 4). Da mesma forma, o papa Francisco, ao proferir uma leitura da 

realidade, diz sobre a transformação deste tempo: “Pode-se dizer que hoje não vivemos 

uma época de mudança, mas uma mudança de época”
 2

. Dentre os vários sinais que o 

contexto apresenta, cabe destacar: os refugiados na Europa, os atentados terroristas, os 
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vários tipos de intolerância, os regimes totalitários, os escândalos de corrupção de vários 

líderes e instituições mundiais. Esses elementos aparecem como falhas no tecido social.  

 

2. Os sinais de desordem 

 

Existem vários sinais que evidenciam o empobrecimento humano e suas 

dimensões. Muitos elementos demonstram a precariedade política e social que afeta a 

dignidade de muitos. Essa lógica perversa do consumo em vista do lucro faz muitas 

vítimas. As mudanças culturais levam as pessoas a situações degradantes. 

Algumas, desde crianças e adolescentes, são submetidas a múltiplas 

formas de violência dentre e fora de casa: tráfico; violação, 

escravização e assédio sexual; desigualdades na esfera do trabalho, da 

política e da economia; exploração publicitária por parte de muitos 

meios de comunicação social que as tratam como objeto de lucro 

(DAp, 48). 

  

Destarte, a globalização possui um significado que é transmitido pela ideia 

indeterminação e indisciplina. Esse caráter amplia e dissemina com a rapidez tecnológica da 

comunicação os assuntos à esfera mundial. Isso prevê a ausência de um centro de um painel de 

controle, de uma comissão diretora, de um gabinete administrativo. Esse fenômeno tem pontos 

positivos e saudáveis, mas são ínfimos ao lado dos noivos que favorecem e autogerem à lógica 

de produção/consumo. Assim, a globalização pode ser entendida como uma “nova desordem 

mundial” (BAUMAN, 1999, 67). 

Essa nova forma de interação humana entre si e entre os outros entes, promovida 

por esta outra forma de organizar, desenvolve mecanismos políticos e econômicos que 

provoca um ciclo continuo de violência. A contradição econômica existência aliada ao 

forte incentivo ao consumo deteriora de dentro para fora as relações sociais, ampliando 

a desigualdade social o que acarreta violência e mais agressões para conter o primeiro 

movimento. O antigo dito de que violência gera mais conflitos se aplica a essa 

realidade, até mesmo na propagação de uma educação contaminada ela passividade, 

apática às necessidades do outro. Essa acriticidade corrobora com a degradação 

sistêmica das relações políticas, o que é possível constatar em vários países: corrupção 

radicada em governos, instituições e empresas (EG, 60). 

a relação íntima entre os pobres e a fragilidade do planeta, a convicção 

de que tudo está estreitamente interligado no mundo, a crítica do novo 
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paradigma e das formas de poder que derivam da tecnologia, o convite 

a procurar outras maneiras de entender a economia e o progresso, o 

valor próprio de cada criatura, o sentido humano da ecologia, a 

necessidade de debates sinceros e honestos, a grave responsabilidade 

da política internacional e local, a cultura do descarte e a proposta 

dum novo estilo de vida (LS, 16). 

 

Isso significa que a postura adotada pela humanidade leva a uma compreensão 

de mundo baseado na técnica. Essa nova visão de global, considerada por um Oliveira 

(2006, p.130) como um antropocentrismo moderno, coloca a razão técnica acima da 

realidade. Essa técnica apresenta uma ambiguidade, pois ao mesmo tempo que facilita a 

vida em vários sentidos, possui um potencial destrutivo que ameaça a sobrevivência da 

humanidade e das outras formas de vida do planeta.  

Dentre os vários motivos para a violência, segundo o papa Francisco, está a 

economia desregrada. A etimologia da palavra economia vem do sentido de ordem da 

casa. Se aplicarmos esse sentido à atual circunstância econômica, constata-se uma 

desordem da casa comum. Dessa forma, para o papa atual, isso destaca que a crise de 

violência está intimamente ligada às questões econômicas (EG,59). Os conflitos são 

consequências desse ciclo de consumo: produzir para consumir e consumir para 

produzir. Todavia, os desafios sociais atrelados às limitações do atual sistema 

econômico corroboram para o círculo vicioso de violência, em que a violência gera mais 

violência. Com isso, a possibilidade de encontrar uma saída desse labirinto fica cada vez 

mais difícil. 

Dessa forma, esse paradigma tecnocrático exerce uma função dominadora sobre 

todas as dimensões humanas. Esse processo global aprofunda a interconexão entra 

política, cultura, economia provocando uma relação difusa que por um lado 

superdesenvolve uns e, por outro, desumaniza muitos. Essa disseminação da 

desigualdade e da miséria não respeita as fronteiras nacionais, elevando, na questão 

ecológica, às situações intergeracionais, ou seja, hoje se é capaz de instalar a futura 

escassez, prejudicando às próximas gerações. Assim, o desafio é complexo a ponto 

desse ciclo de violência ser transferido às sociedades futuras. Diante de apontamentos 

sintomáticos o ceticismo não cabe, pois em tempos de crise são oportunidades de 

mudança. De acordo com Agamben (2009, p.72), o contemporâneo é aquele que no 

escuro do seu tempo vê as luzes que brilham nele. 
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Com isso, chega-se a um ponto comum: o ambiente humano e o ambiente 

natural são resultados da mesma circunstância. Dessa forma, não se pode enfrentar as 

raízes dessa crise que o paradigma tecnocrático instalou na sociedade sem combater as 

causas da degradação humana, social, política, cultural e econômica. Não se quer voltar 

à Idade da Pedra, mas se busca uma forma alternativa de organizar os recursos e a 

sociedade em vista da equidade. Os atuais desequilíbrios sociais e ambientais vitimizam 

os mais pobres. Dessa forma, cabe uma reflexão sobre a justiça, como caminho para o 

bem comum (LS, 48). 

 

3. A luz da justiça e do Direito 

 

Moltmann afirma que a justiça ajuda na equidade social e, portanto, ultrapassa 

os limites da virtude pessoal alcançando o âmbito político. Dessa forma, tem-se duas 

definições desse conceito essencial às relações humanas. O primeiro apresenta a justiça 

distributiva que prevê dar a cada um o que lhe pertence. Uma espécie de igualdade aos 

participantes da sociedade. No entanto, esse conceito caberia apenas numa realidade 

ideal, pois seria uma unidade entre os princípios de igualdade e diversidade, cada 

indivíduo com o que é seu. Essa regra serve para eliminar a vingança desmedida, porém 

não se aplica numa conjuntura desigual que recompensa e pune cada um com critérios 

diversos. Esse tipo de justiça é reativa e não agente, pois age retroativamente aos delitos 

e os compensa com retribuição e punição. Por outro lado, essa justiça destina-se apenas 

ao ato e ator, não às vítimas e seus pesares. O segundo modo, uma justiça criadora ou 

justitia justificans que desperta tudo à vida. Dessa forma, essa definição aparece como 

soerguer, curar e verificar. A partir de uma perspectiva da ecoteologia essa justiça pode 

ser comparada ao sol, pois aparece de forma cosmológica: “faz nascer o sol para bons e 

maus” (Mt5,45). Essa ação parte do sentido de que agir com justiça não se resume a 

sentenciar, mas a compadecer-se, auxiliar a cura, restaurar (MOLTMANN, 2012, pp. 

206-211). 

Por outro lado, afirma-se que uma das vias que favorecem o aparecimento de 

uma nova forma política, a qual realize um outro mundo possível e necessário, passa por 

um repensar crítico dos Direitos Humanos. Essa reflexão parte do princípio de que essa 
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categoria tem falhas uma vez que depende da tensão entre a hegemonia e a contra-

hegemonia. Os direitos devem trazer consigo os deveres para com toda a humanidade. 

Os Direitos humanos são reificados a ponto de na atualidade serem negados, violados, 

manipulados e transformados em fonte de morte (PESSINI, 2014, p.123). Não podem 

servir aos mecanismos de poder para mascarar a degradação social e a dignidade 

humana. A hegemonia pode ser entendida como 

Uma rede multifacetada de relações econômicas, sociais, políticas, 

culturais e epistemológicas desiguais baseadas nas interações entre 

três estruturas principais de poder e dominação – capitalismo, 

colonialismo e patriarcado – que definem a sua legitimidade (ou 

dissimulam a sua legitimidade) em termos do entendimento liberal do 

primado do direito, democracia e direitos humanos, vistos como 

personificação dos ideais de uma boa sociedade (SANTOS, 2014, 

p.34). 

 

Assim, a opção pelas lutas contra-hegemônicas que assume os direitos humanos 

tem como objetivo a transformação sistêmica da política, cultura, economia, sociedade, 

ecológica que, por sua vez, são responsáveis pelo ciclo continuo de violência contra a 

Casa comum e seus habitantes. Nessa perspectiva a dimensão ética surge com o 

sentimento de responsabilidade pelo destino individual e coletivo. Com isso, a ética 

apresenta um duplo sentido que garante a integralidade: de um lado visa a resistência à 

crueldade com os pequenos e desprovidos e à barbárie, e a realização da vida humana 

(MORIN, 2005, p.23). A dinâmica de se preocupar com os direitos humanos busca a 

promover a vida e extinguir tudo o que a ameaça e, ao mesmo tempo, garantir a 

humanização da vida. 

A política não deve submeter-se à economia, e esta não deve 

submeter-se aos ditames e ao paradigma eficientista da tecnocracia. 

Pensando no bem comum, hoje precisamos imperiosamente que a 

política e a economia, em diálogo, se coloquem decididamente ao 

serviço da vida, especialmente da vida humana (LS, 189). 

 

A partir disso, uma nova ética na perspectiva política, segundo Leonardo Boff, é 

urgente e necessária. Ela exige novas posturas diante da crise identificada tanto nos 

direitos, quanto para com os deveres da humanidade. Para se chegar à uma ética 

responsável e como consequência a fecundidade da paz, apresenta-se seis passos 

fundamentais: Humanização mínima, vida digna; Cidadania, pessoas conscientes que 

favoreçam unidade na diversidade; Justiça societária com resultados de equidade 
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pessoais e sociais; Bem-estar humano e ecológico, o que significa cuidado com a 

qualidade de vida para tudo e todos; Respeito às diferenças culturais, respeitando a 

criatividade; enfim, a Reciprocidade e a Complementaridade cultural, ou seja, além de 

respeitar e acolher o outro é preciso partilhar(BAPTISTA, 2011, p.260). Esse são pontos 

de partida para todos os que querem mudança diante da realidade plural, dos desafios e 

conflitos atuais. 

 

Considerações  

 

A política eficaz será aquela capaz de garantir os elementos básicos para todos e não 

mais aquela que desregula o crescimento econômico, o qual pende para o aumento de 

poder e poucos e aumento de necessidades de muitos. De qualquer maneira, a atual 

conjuntura exige mudanças inadiáveis as quais dependem a garantia da existência das 

gerações futuras. Dessa forma, nossa responsabilidade ética e política são 

intergeracionais. Diálogos inter-religiosos, culturais, entre a tecnologia, respeitando a 

transdiciplinariedade são essenciais para surgimento de uma nova relação: não mais de 

exploração do material e dos recursos naturais e humanos, mas de cuidado e 

interdependência.  

A nova ética é necessária para se aprender a enfrentar a crise causada e a superar os 

danos existentes nas questões sociais e ambientais. Assim, esse novo paradigma 

compreende em respeitar e promover os direitos pessoais e sociais, econômicos, 

políticos, ecológicos, favorecendo toda a humanidade. Portanto, uma nova ética que seja 

sólida deve respeitar a integralidade, a organização sistêmica e interdepende das 

relações entre o natural e o humano.  
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