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Introdução 

 

A nossa realidade contemporânea nos trouxe questões importantes a serem 

discutidas ao longo do novo século que se inicia. Algumas temáticas que eram tratadas como 

corretas, ou seja, postas como naturais no seio da sociedade, atualmente clamam uma nova 

discussão sobre a delimitação de seus conceitos e, consequentemente, as suas novas formas 

de serem vivenciadas cotidianamente. A família é um dos temas dessa extensa pauta 

contemporânea. 

Desnaturalizada nas suas diversas formas de explicação, configuração e atuação no 

meio da sociedade, a família continua sendo um dos grupos psíquicos mais importantes na 

formação dos indivíduos. É sobre esse agrupamento que somos introduzidos na realidade 

social e, pouco a pouco, somos insertados nos diferentes grupos sociais (como a escola, a 

igreja e outras instituições) que nos ajudam a construir um caminho saudável de 

relacionamentos que devem primar pela vivência democrática dos direitos humanos e do 

respeito à diversidade, independentemente tal qual ela se apresenta para nós e para os 

nossos grupos de pertença. 

A pergunta que nos resta fazer: de que forma, como seguidores da filosofia 

agostiniana, podemos contribuir para essa discussão na sociedade atual? A proposta é 

pensarmos juntos com Agostinho de Hipona dois elementos que nos parecem propícios para 

essa temática: a vivência da unidade na diversidade e o afeto. Vejamos mais 

detalhadamente esses dois pontos. 

 

 

 

 



A unidade na diversidade 

 

A todo o instante a vida nos convida a prepararmo-nos para o impensável, ao 

imprevisível. Acreditar na diferença é o primeiro movimento que realizamos desde que 

nascemos. Ao nascermos somos aceitos em nossas diferenças por um outro adulto, que nos 

alimenta e nos forma como seres humanos por meio de afeto e linguagem. A alteridade, que 

marca os corpos de todos os seres humanos, deve ser para nós motivo de alegria. Somos 

diferentes porque somos únicos e por isso somos imprescindíveis na construção de uma 

sociedade melhor.  

Santo Agostinho já sonhava com esta unidade na diversidade e deixa isso bem claro 

com a regra de vida escrita para os seus irmãos em comunidade. "Vivei todos, pois, em união 

de alma e coração" (Regra de Santo Agostinho I,9a). Essa união que pede Agostinho não 

exige que todos sejam iguais no sentido que entendemos nos dias de hoje. A nossa 

igualdade vem pela condição "em Deus", ou seja, todos nos fazemos iguais através daquele 

que Ele mesmo criou e redimiu no sacrifício de Cristo Jesus "Todos somos próximos uns dos 

outros pela condição do nascimento terreno e irmãos pela esperança da herança celestial" 

(Santo Agostinho in Salmo 25.2,2).  

A proximidade dos homens surge pela condição de filhos do mesmo Deus. A 

constituição de nossa identidade como irmãos em Deus não ignora as diferenças que 

existem entre homens, mulheres, raças, etnias, culturas e outras características dos grupos 

sociais. Ao contrário, a realidade metafísica de filhos de Deus pode ser um caminho de 

aproximação e colaboração mútua entre eles, para que sejamos um em Deus, já que "todo 

homem é próximo do outro homem. E não se deve pensar em diferenças onde a natureza é 

comum" (Santo Agostinho, in Salmos 118,8,2).  

A diferença,  algo intrínseco  à criação divina, por muitas vezes é considerada 

prejudicial na construção dos relacionamentos em sociedade. Guerras são constituídas como 

ponto de partida das diferenças étnicas, sociais e políticas. Religiões encontram na diferença 

o apoio para o extermínio de vidas em nome de um credo. Famílias são destruídas e se 

desentendem por causa das diferenças de pensamentos geracionais, orientações e condutas 

sexuais ou entendimento sobre a vivência de gêneros. 

O diferente ameaça, e isso é uma pena. Uma pena porque não conseguimos enxergar 

a riqueza que o outro pode representar em nossa vida. "Devemos sempre ser bons uns para 

com os outros, ou seja, não façamos mal a ninguém, pois quem é mais próximo do homem 



do que o próprio homem?" (Santo Agostinho, Dos Costumes da Igreja I, 26,49). Além disso, o 

mandamento do amor, deixado por Cristo para nós, nos compromete a amar o próximo sem 

se perguntar se ele é diferente ou não de nós. “Quer cumprir o preceito de nossos Pais? Ame 

ao próximo, ou seja, ame a todos os homens. Pois aos termos nascido todos dos mesmos 

Pais, todos somos irmãos" (Santo Agostinho no Sermão 149,18).  

Na verdade, se fôssemos coerentes com o medo que alimentamos pelas diferenças 

existentes na sociedade não poderíamos assumir o nosso credo católico cristão. Que coisa 

pode ser mais estranha aos seres humanos do que uma jovem, adolescente e virgem, dar à 

luz a um menino, numa noite escura e fria, dentro de um estábulo, sendo este menino o 

próprio filho de Deus? Ser católico é ser diferente! A nossa fé nasce de quem se fez 

diferente, para mostrar a todos que a diferença é a marca do poder criativo de nosso Deus, 

que tira a vida da morte e que proporciona aos homens o mesmo poder de tirar dos próprios 

erros a esperança de um mundo melhor. A diferença está  presente sempre no meio de nós!  

 

Os afetos como movimentos da alma cristã  

 

Vivenciar os nossos sentimentos é fundamental para uma vida saudável. A nossa vida 

é feita dos acertos e dos erros na relação com os outros que partilham do mesmo destino 

social. Simplesmente esquecer o que nos dói — sem buscar compreender o que realmente 

sentimos e suas consequências em nossa história pessoal — não nos ajuda a crescer como 

pessoas, apenas nos mostra como sobrevivermos. Assim, nós passamos pela vida por mais 

que a vida queira passar através de cada um de nós. 

Em seu comentário 46, 8, ao Evangelho de São João, Santo Agostinho nos chama a 

atenção para esta realidade de nossa vida. “Nossos afetos são movimentos da alma. A 

alegria: expansão da alma; a tristeza: contração da alma; a avidez: o desenvolvimento da 

alma; o medo: a fuga da alma”. Somos afetados a todo o instante, positiva ou 

negativamente, pelos acontecimentos da vida. Esses movimentos em nossa vida nos 

impulsionam a ações que nos fazem crescer e nos descobrirmos como seres humanos que 

precisam exercitar constantemente o amor a Deus através do próximo.  

“Do preceito do amor nascem às obrigações para com a sociedade humana, que nos 

chama constantemente a sermos benevolentes uns para com outros”. (Santo Agostinho em 

Os costumes da Igreja I, 26, 49). O mesmo amor que nos chama a viver uma vida em 

comunhão com o Pai nos leva ao relacionamento com os demais. E, nesta convivência, 



torna-se inevitável, muitas vezes, os atritos e desacordos entre os iguais. Porém, nunca 

podemos perder o nosso foco enquanto cristãos: o amor deve permear as relações 

interpessoais para que, reconhecendo no outro a oportunidade de mudança de si mesmo, 

sejamos capazes de construir, juntos, a nova cidade dos homens, onde a boa vontade e a 

justiça serão os principais ideais: “A grandeza dos justos está no serviço e no amor a Cristo 

nos irmãos”. (Santo Agostinho em Comentário aos Salmos 34, 6,4.) 

Na verdade, este é um mistério que aprendemos na encarnação de Jesus na história 

Ocidental: deixarmos nos afetar com a nova proposta de salvação trazida por um menino 

que repousa numa manjedoura. A família escolhida por Deus para ser modelo de 

agrupamento social vai se constituindo a partir das limitações próprias de todo ser humano. 

Maria, como mulher toma uma opção de ser mãe e cuidadora do projeto de Deus através de 

Jesus. José, como homem, se encontra enredado em uma história que não foi a desejada 

inicialmente por ele, mas que ele assume valentemente junto com sua nova companheira. 

Assim ambos, como seres humanos, vão  descobrindo a força com a qual esse mesmo Deus 

se manifestava na figura de Jesus Cristo e de seus milagres no meio dos mais empobrecidos 

e injustiçados da sociedade judaica. 

Para Agostinho de Hipona, Deus foi o primeiro ser a se deixar afetar pelo amor ao se 

transformar na frágil criatura. Ele se compadece da realidade humana que Ele mesmo criou. 

Ele compreende que a sua criação e sua criatura não conseguem dialogar de forma a 

entender que a diversidade é que faz a natureza criada bela e significativa para todos. Deus 

se afeta com a incapacidade de não conseguirmos viver o que Ele mesmo criou: a unidade, o 

respeito ao diferente e o reconhecimento de que somos parte da mesma matéria. E, por 

isso, Ele se utiliza do protótipo familiar (em José e Maria) para se encarnar e nos ajudar a 

viver a beleza das formas de nos relacionarmos como seres humanos. 

Retomemos Agostinho de Hipona em sua reflexão sobre esse mistério familiar que 

ele chama de natal: “Vê o menino no presépio. Vê o criador transformado em criatura. Vê 

Deus feito homem”. (Sermão de Santo Agostinho 191, 1, 1). Reconhecer as nossas 

fragilidades. Valorizar o nosso ser enquanto humanos. Assumir que somos afetados 

constantemente pela vida, com seus altos e baixos. Esse é o movimento que nossa alma 

pede. Assim, a nossa alma e o nosso coração conseguirão entender o motivo que levou o 

Criador a se fazer criatura numa noite escura, porém, cheia de afeto e esperança.  

 

 



Sem chegar a nenhuma conclusão, abrimos ao diálogo... 

 

O desafio daquele que se coloca diante da mística agostiniana é este: enxergar na 

família o primeiro lugar da manifestação da diversidade e se alegrar pela possibilidade de 

construirmos afetos sinceros diante do que se apresenta a cada um de nós. A vivência 

democrática, tão moderna e tão cara para cada um de nós, deve partir desses princípios: 

diversidade e afeto. Esses dois pontos devem ser discutidos em todos os ambientes: 

escolares, eclesiais, comunitários, sindicais, entre outros. Na lógica agostiniana, o primeiro a 

discutir sobre isso foi o próprio Deus em sua manifestação direta à humanidade na figura de 

Cristo Jesus. Como o próprio filósofo de Hipona nos recorda no seu sermão 187, 4,  

Aquele que fez todas as coisas se fez uma entre tantas 
coisas. Filho de Deus Pai, mas sem mãe, fez-se filho do 
homem por uma mãe, mas sem pai. A Palavra que era 
Deus antes do tempo, fez-se carne ao chegar o tempo. O 
criador do Sol colocou-se sob o sol. Grande na forma de 
Deus; pequena na forma de homem. Mas de tal modo 
que nem sua grandeza é diminuída por sua pequenez, 
nem sua pequenez absorvida pela sua grandeza. 

 

Deixar-se afetar pelo diverso e saber acolher o outro na sua diferença é o início da 

construção de uma sociedade cidadã, onde todos podem se expressar e, sem imposição do 

binarismo que separa e exclui os sujeitos e os grupos, podemos construir uma sociedade 

mais fraterna e solidária. Iniciemos a nossa discussão. 

 

 

PROPOSTA DE ATIVIDADES 

Para os Professores e Colaboradores do Colégio 

 

A. Assistir ao vídeo “ O fim do Estado como núcleo social”, uma palestra de Maria Lucia 

Homem – USP, produzido pelo canal Casa do Saber. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=frQXgHrqDOE 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=frQXgHrqDOE


B. Perguntas para introduzir o debate. 

 

1. “Nós nos necessitamos como clã humano, a pergunta é: como?” De que forma a filosofia 

agostiniana da amizade e solidariedade nos ajuda a viver esta realidade social. 

 

2. Abrir mão de uma certa subjetividade em prol da proteção social vem funcionando no 

país? Argumente sobre essa questão. 

 

3. Podemos dizer que a situação social tem colocado a família na posição de “hipertrofia da 

individualização” como é proposto pelo vídeo? Comente sobre a sua resposta levando em 

consideração os valores agostinianos de diversidade e afetividade. 

 

Atividades para alunos 

 

A. Dividir os alunos em dois grupos. Um grupo se chamará Diversidade e o outro Afetividade. 

B. De forma lúdica (por meio de pintura, desenho, teatro etc.) os alunos deverão expressar 

as formas positivas e negativas da vivência desses dois conceitos na sociedade brasileira, 

principalmente nas famílias que eles conhecem. 

 

C. Apresentação dos trabalhos. 

 

D. Roda de Conversa: impressões sobre as apresentações e discussão sobre como construir 

formas mais próximas da vivência da afetividade e da diversidade expressas no texto lido. 

 

E. Trabalho final: a proposta é de que todos façam juntos um painel ou cartaz com o 

resultado da discussão e, se possível, deixá-lo exposto em algum espaço do Colégio, durante 

uma semana, para que os outros alunos possam ver e serem “afetados” por essas 

conclusões. (Se possível, poderia haver um espaço interativo onde aqueles que 

contemplarem esse material pudessem deixar seus comentários. No final da semana, o 

DEPAS poderia recolher esse material e, a partir dele, realizar alguma avaliação sobre os 

resultados/impactos desse trabalho na escola.) 

 


