A complexidade,

0

sagrado e

0

magisterio

da a~aol
Ricardo Tescarolo

Reflexao:
descoberta das condi90es subjetivas pelas quais conseguimos chegar a conceitos;
discernimento da rela9ao das representa90es atribuidas as diversas fontes de nosso conhecimento (KANT);
questionamento nao apenas dos conteUdos, mas dos pressupostos e fundamentos (CASTORIADIS);
pensamento que se mira no espelho do espirito para se compreender e se devorar (FLUSSER);
considera<;:ao do cotidiano humano - cren<;:as, expectativas, lembran<;:as, incertezas e criterios de julgamento cheio de "conota<;:oes, valore,s e int~!c3Jnbios simb6licos, correspondencias afetivas, interesses sociais e cemirios
politicos" (NOVOA).
Ed ,l'",e.. P." f '"
Sobre a ideia de complexidade
Sao reconhecidas duas possiveis categorias de complexidade: uma de natureza l6gica e a outra de natureza
ontological De um lado, a complexidade l6gica se relaciona ao valor e a significa9ao da mensagem, destacando mais a
informa<;:ao tacita (exjormar;iio) do que a explicita. Nesse caso, 0 valor das mensagens roo estaria na sua redundfulcia,
mas na sua profundidade. A complexidade l6gica, entao, assume 0 desafio de reunir 0 conhecimento ao contexto e os
diversos contextos entre si para enfrentar as incertezas, os paradoxos, as antinomias, as contradi90es e os antagonismos
logicos da realidade. De outro lado, a complexidade onto16gica se manifesta na evolu<;:aoda realidade natural e social,
pois a medida que 0 universo evolui, os sistemas naturais e sociais vao ficando mais e mais complexos, enfatizando sua
natureza sistemica.
A ideia de complexidade implica, portanto, urna perspectiva sistemica da realidade, superando urna visao
mecanicista e contribuindo para a integra<;:ao das ciencias. Essa tendencia geral no sentido de integra9ao das v:irias
ciencias, naturais e sociais, representa urna importante contribui<;:ao para urna abordagem mais rigorosa nos campos nao
fisicos do conhecimento cientifico. A tendencia de se estudar os sistemas tambem como totalidades irredutivelmente
organizadas, e nao apenas como conjuntos, portanto, e coerente com urn modo de pensar que roo aceita mais a ideia de
fenomenos confinados em contextos absolutamente controlados (BERTALANFFY, 1969, p. 10).
Em sintese, a complexidade constitui urna categoria l6gica e onto16gica que, representando a conectividade do
sistema universal observada na natureza e no funcionamento dos sistemas naturais, projetados, vivos e sociais, traduz-se
em urn magma que se coloca no centro da crise contemporanea da racionalidade e catalisa as propriedades dos sistemas
complexos.
Habitamos urn tempo de grandes avan<;:osna ciencia e no conhecimento humano, acompanhados de novos e
importantes problemas que sempre parecem produzir, em um misto de esperan9a e apreensao. 0 Projeto Genoma
Humano, por exemplo, foi capaz de identificar e mapear os milhares (entre 30 e 60 mil) de genes que existem no DNA
das celulas do corpo humano; de determinar as seqiiencias das bases quimicas que compoem 0 DNA; de armazenar essa
informa<;:ao em bancos de dados; e de desenvolver ferramentas eficientes para analisar esses dados e toma-los
acessiveis para novas pesquisas biologicas. Todavia, a sequencia completada corresponde a apenas 3% do genoma
hurnano. 0 'resto', cerca de 97% do codigo genetico que se tern denominado 'lixo genetico', surpreendentemente
parece nao ter fun9ao especifica. Ocorre que 0 chamado 'lixo evolutivo' pode ter urn papel central na organiza<;:ao e
estrutura<;:ao dos genes, 0 que permite supor uma fun9ao importante dessas linhas de codigo aparentemente sem sentido.
Alem disso, e possivel reconhecer, nesse caso, a verdadeira condi9ao de complexidade do misterio vital, nao mais
reconhecida na extensao do fenomeno ou na quantidade de genes, mas na intensidade e profundidade da regula<;:ao da
expressao genetical

o magisterio da a~ao
da escola, mesmo dependendo de propriedades gerais e de sua organiza<;:ao e estrutura,
condiciona sua existencia a a<;:aohumana em seu interior. A a<;:aose inscreve no dominio da vita activa, que depende de
algumas condi<;:oesbasicas garantidas por tres atividades fundamentais: 0 labor, 0 trabalho e a a9ao. Completando as
atividades fundamentais da vita activa, 0 labor se ref ere as atividades do processo biologico do proprio corpo humano,
cujo crescimento espontfuleo corresponde as necessidades vitais, como 0 metabolismo e 0 eventual declinio, que tern a
ver com 0 labor, enquanto 0 trabalho, a atividade de nossas maos, corresponde a produ<;:ao de urn mundo de objetos
artificiais que, se roo sao consumiveis ou consumidos, contudo se desgastam (ARENDT, 2001, p. 15-16).
A a<;:ao,entretanto, nao pode ocorrer sem 0 discurso, pois e desse modo que cada ser humano mostra quem e e
comunica sua identidade imica e singular, inscrevendo-se organicamente no sistema social e agindo nele (idem, p. 192).
E, pois, a a<;:aocomunicativa que permite que se enfrente e se supere a discrepancia que existe entre aquilo que
as pessoas dizem e 0 que as pessoas fazem; entre 0 que fazem e 0 que dizem fazer; entre 0 que dizem que as levou a
o funcionamento

fazer alguma coisa e 0 que de fato fizeram; e entre 0 que dizem que as outras pessoas fizeram, suas intelll;oes e seus
motivos (BRUNER, 1997).
A a~ao supoe urn estado previo de abertura para a coexistencia com os outros humanos, matriz das re1a~oes
sociais que constituem as condi~6es de abertura para 0 altruismo e a reciprocidade, bases da con-vivencia humana
(ORTEGA y GASSET, 1973, p. 145-146).
o magisterio da a~ao, em razao da for~a e da flexibilidade de seus processos, provoca conseqiiencias
imprevisiveis e irreversiveis que so podem ser superadas por poderes inusitados ainda nao referidos. 0 primeiro e 0
poder de perdoar, que reverte a~oes passadas, contradizendo a condi~ao natural de irreversibilidade dos acontecimentos.
o outro e 0 poder de prometer e cumprir promessas, que garante a continuidade nas rela~oes humanas, 0 que contraria a
imprevisibilidade dos eventos e supera a limita~ao das pessoas de so terem fe em si mesmas e de desconfiarem sempre
dos outros.
Os poderes de perdoar e de prometer nos reportam ao poder das virtudes. A virtude e 0 que toma humana uma
pessoa, e constitui 0 poder especifico que ela tern de afirmar sua propria humanidade. E a maneira que encontramos de
poder ser e agir humanamente, i510 e, de agir bern, que e a essencia da vimlde e 0 conteudo da etica (COMTESPONVILLE, 1995, p. 8-9).

o sagrado
A dificuldade que 0 magisterio da a~ao encontra para estabelecer criterios vaIidos em um mundo submetido
pelas categorias dos interesses individuais produzidas pela escalada de insignificancia e de deprecia~ao dos valores da
emancipa~ao humana, so e possive1 ser superada por urn pensamento que utilize, sem duvida, 0 territ6rio do raciocinio
logico formal, mas que deve ultrapassar suas fronteiras para que possa explorar 0 territorio misterioso do sentido da
existencia, da consciencia e do sagrado.
Cabe aqui 0 depoimento de um entusiasmado Kant ([1788],2002, p. 280-290), quando proclamava que duas
coisas enchiam seu cora~ao de admira~ao e respeito: 0 ceu estrelado sobre ele e a lei moral em seu interior. Da primeira,
dizia que come~ava no lugar que ocupava 0 mundo exterior e sensivel e abrangia a conexao em que se encontrava
"com incalcuhlvel magnificencia de mundos sobre mundos e de sistemas, nos tempos ilimitados do seu movimento
peri6dico, do seu come~o, de sua dura~ao". Este espetaculo de uma inumeravel multidao de mundos aniquilaria a
importancia da pessoa como Animallaborans, que deve "devolver ao planeta (um mero ponto no universo) a materia de
que foi feito depois de ter sido dotado (nao se sabe como) por um curto tempo, de for~a vital". Da segunda, entendia
que come~va no invisivel eu, na sua personalidade, expondo-o em unl mundo com verdadeira infinitude, mas que seria
penetravel apenas pelo entendimento e com 0 qual seria reconhecido, "com todos aqueles mundos visiveis, em uma
conexao universal e necessaria, nao apenas contingente, como em rela~ao aquele outro". Isso real~aria infinitamente 0
valor pessoal como a inteligencia que revela uma vida humana independente do resto do todo 0 mundo sensivel, e que
nao fica limitada as condi~oes e aos limites dessa vida, mas, ao contrano, dirige-se ao infinito.
Nesse sentido, a religiosidade
nao constitui mera produ~ao de ideologia que satisfaz pretensas fantasias
humanas, mas catalisa as manifesta~oes reveladoras do sagrado: as hierofanias. Atende, assim, a constata~ao de que,
como a identidade da pessoa reside na memoria de sua historia, a mera suposi~ao de "anula~ao dessa faculdade
comporta idiotice", no dizer de Borges. 0 mesmo acontece com 0 universo que, "sem uma eternidade, sem urn espelho
delicado e secreto do que passou pelas ahnas, a historia universal e tempo perdido, e nela nossa hist6ria pessoal - 0
que incomodamente nos toma fantasmas" (BORGES,1997, p.27).
A verdade de urn mundo objetivo, localizado fora da pessoa, independente de sua perspectiva e de sua vontade,
"bem como de toda visao otimista de urn sujeito imediatamente capaz do verdadeiro e do born, sem travar a batalha
critica das inten~oes e dos desejos, nao vale mais" (IMOD~ 1996, p. 539).
Esta cada vez mais dificil elaborar conhecimentos que alimentem urna sabedoria capaz de nos orientar na
trajet6ria da vida, submersa no nao-ocupado, no nao-fisico, no intervalo e no vazio, no paradoxa e no misterio hurnano,
no enigma da consciencia e no sagrado.
o que se ve, toca-se e se constroi, portanto, reduz-se ao inv61ucro, a casca, a membrana, ao limite, as fronteiras
do territ6rio do conhecimento, "como em uma fechadura, em que 0 importante e 0 buraco por onde pode entrar a
chave". (ARIAS, 1999, p. 154). E, "quem sabe, nao sera precisamente essa ideia de limite que suscita a ideia das coisas
sem fim. .." (CAL VINO, 1990, p. 82).
o sagrado, no entento, implica alguma identifica~ao. Se tal identifica~ao se resolver como uma outra forma de
'eu'. 0 sagradoencontrara em mim 0 Unico outro que interessa, e assurnici uma natureza egocentrica; se se resolver em
uma outra pessoa, sera etico; se se resolver em urn Outro absoluto, sera teologico.
E para tentar desvendar 0 misterio do sagrado - misterio porque nao se resolve em defini~oes nem
inteiramente, e sagrado porque 0 outro nao se revela diretamente, mas por hierofanias - consideramos a possibilidade
da existencia de urn 'plenamente Outro' que esteja em intera~ao com 0 universo e sobre ele exer~a influencia, ainda que
nao constitua uma interven~ao direta e prirnaria (MOL TMANN, 2000).
sagrado propicia a oportunidade de pensar e viver alem de urn realismo cientifico que desconsidera 0 livrearbitrio e reduz "a consciencia a neurologia, 0 cosmo ordenado da ciencia a urn sistema de partes inertes, tudo sem a

o

mente organizadora dos cientistas, 0 genio dos neuro10gistas, a criatividade dos sujeitos conhecedores" (GILKEYapud
POLKINGHORNE, 2001, p. 136
Afinal, sem a vida real da pessoa, sem 0 agir, 0 sentir e 0 refletir, 0 perdoar e 0 prometer, as virtudes e os erros,
o prazer, a dor e a morte, sell, enfim, as experiencias encarnadas, a religiosidade seria esteril. 0 fator da equayao do
sagrado, considerado sem 0 que se pode denominar 'tateabi1idade da vida', isto e, sem as experiencias vitais da pessoa
- torna a religiosidade uma ideia desencarnada" (CHITTISTER 1998, p. 165).
Essa sintese decorrera principalmente da con-vivencia hurnana em torno dos va10res que devem inspirar a
busca do sagrado, em que 0 respeito e a misericordia se inscrevem como hierofanias fazendo frutificar 0 compromisso
de nos responsabilizarmos pe10 mundo e pe1a vida a qua1quer custo pessoal. Afina1, sem a imortalidade da Vida, com
seu misterio, e sem 0 sagrado, como 0 'p1enamente outro', 0 que restara em nosso mundo humano assim absurdamente
reduzido a existencias iso1adas, episodicas, efemeras e sem sentido que se limitam a nascer e morrer, instantes fugazes
de angilstia p1antados ao acaso no universo fisico vindo do nada e condenado ao nada?
Mesmo sendo capazes, portanto, de nos questionar com criatividade, so poderemos "responder de modo
provisorio e com humi1dade a indagayao sobre 0 que e Vida, na esperanya [...] de que a busca continue". Nossa
consciencia, entao, nos irnpelira sempre a explorayao do misterio da Vida que continuani depois de cada urn de nos,
pois participamos "de urn continuum de vida que circunda e abarca 0 globo" (MARGULIS et SAGAN, 2002, p. 254).
Integramos, enfill, urn sistema de vidas iniciadas por outras e iniciadoras de outras, em reinicios perpetuos que
garantirao a imortalidade da Vida em nosso mundo e se lanyarao nos espayos infinitos do universo, em outros mundos e
em outros tempos, alirnentando 0 misterio.
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