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O casamento da filosofia com o judaísmo é importante porque ambas as tradições, 
de certa forma, representam as duas grandes raízes do pensamento ocidental. 
E, sendo raízes que não convivem muito bem, existem alguns pontos de choque 
para os quais pretendo apontar. Basicamente levantarei algumas questões a partir 
do judaísmo e da filosofia.

Refiro-me ao judaísmo como a tradição que vem de Jerusalém, e à filosofia como 
a tradição que vem de Atenas, para chegar a uma discussão ética. E tenho usado 
mais o termo “filosofia moral” do que “ética”, pois me parece que hoje a palavra 
“ética” vem sofrendo de um sintoma parecido com o da palavra “cabala” do judaísmo, 
ou seja, fala-se muito essas palavras e às vezes não se tem clareza de seu significado. 
O uso do termo filosofia moral pode parecer mais estranho, mas o que nos chama 
ao estranhamento, às vezes nos leva a definições mais claras.

O trabalho da filosofia é também esclarecer os conceitos que usamos. Por exemplo, ao 
falar “homem contemporâneo” (sem entrar na discussão de gênero homem-mulher) 
usando o termo homem ainda no sentido antigo, o que seria “homem contemporâ-
neo” ? Seriam pessoas que andam pela PUC, pelo Sedes, ou seria alguém que mora no 
interior do Piauí? Será que uma pessoa que vive no interior da Bulgária é contem-
porânea nesse sentido que queremos expressar ao dizer “homem contemporâneo"?

Parece-me que quando falamos de homem contemporâneo no universo em que 
estamos, estamos nos referindo a coisas como “modernidade”. Este, por sua vez, 
também é um termo que pede definição. Se pensamos em coisas como pós- moder-
nidade, piorou! Este termo precisa de mais definição ainda. Pensamos em coisas 
como iluminismo, ciência, democracia representativa, e aí começa: crise de valores. 
Qual é a crise do homem contemporâneo? Pode-se conversar durante duas horas, 
duas pessoas usando a expressão “crise do homem contemporâneo”, achando que 
está muito claro o que se está falando, e de repente uma pessoa acha que crise do 
homem contemporâneo é uma coisa e a outra acha que é outra coisa.

Às vezes um mal entendido não é tão ruim: o mal entendido pode produzir uma con-
versa interessante, principalmente no momento em que as pessoas começam a perce-
ber que não estão se entendendo direito. É mais ou menos como – e aí eu falo uma 
coisa que me parece bem típica desse homem contemporâneo – por exemplo, a mania 
de saúde. Às vezes é bom ser um pouco doente. Quando se é doente, consegue-se olhar 
o mundo de outro jeito. A doença, às vezes, pode abrir os olhos para muitas coisas.

Quando falamos sobre Judaísmo pensamos em Deus, na primeira religião conhecida. 
Historicamente não é a primeira, mas em nossa tradição ocidental, o judaísmo 
acaba representando a primeira manifestação da idéia de um Deus revelado. Se não 
fosse pelo Cristianismo talvez o Judaísmo tivesse permanecido como uma religião 
muito menos conhecida do que é. O judaísmo acabou sendo conhecido por sua 
mais famosa heresia, do ponto de vista judaico, que é o Cristianismo.

O judaísmo é conhecido pelo chamado Velho Testamento ou pelos cinco primeiros 
livros da Torá. É conhecido pela idéia de uma religião ligada à lei: Deus se manifesta, 
dá uma lei para o povo, e o povo deve se comportar a partir dessa lei. Já a filosofia 
é conhecida como uma atividade que nasce em Atenas, cujo objetivo é não aderir 
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a nada que a razão não entenda. Parece então já haver um choque entre as duas 
coisas: enquanto o judaísmo fala de revelação – conhecimento que não seria pro-
duzido a partir da razão natural, que é recebido –, a filosofia fala que não se deve 
obedecer a nada que não se entenda. Isso já representa um choque que eu acho que 
caracteriza o mundo ocidental, e vai caracterizar também este, assim chamado, 
homem moderno.

Nesse sentido, um evento como este, que tenta reunir as três religiões abraâmicas e 
mais um braço psicológico científico, e também a filosofia, tem uma característica 
que é uma tentativa de resgatar essa tradição religiosa abraâmica, num universo 
acadêmico, para além de superstições, ou preconceitos ou qualquer coisa que o 
valha. Sabemos que a academia é uma espécie de templo do saber. Às vezes temos 
que tomar cuidado, porque a academia pode produzir um conhecimento excessiva-
mente objetivo e, por isso mesmo, muito ressecado. Somos treinados, na academia, 
para saber exatamente o que falamos. E, às vezes, esse saber nada mais é do que a 
repetição de objetos. O discurso, portanto, acaba dissociado da própria subjetivi-
dade, o que considero uma perda.

Vou me ater, no Judaísmo, a uma de suas idéias centrais, que considero interessante 
para a reflexão sobre modernidade: Deus criou o universo a partir do nada. Na Bíblia 
hebraica não existe nenhuma palavra que descreva o conceito de natureza. Isso 
significa que no judaísmo não existe nada que possamos associar à noção de physis, 
que vem da Grécia. Trocando em miúdos, isso poderia significar que, no judaísmo, 
o sol nasce todo dia, não porque exista uma lei universal. O sol nasce todos os dias 
porque Deus decide que ele nasça todos os dias. Então, o que entendemos por lei, 
na realidade é hábito. Toda vez que se vai descrever a idéia do que seria a con-
tinuidade e a repetição de fenômenos, a descrição vai ser feita no universo dessa 
tradição, vai ser descrita como hábito das coisas, como costume.

Isso significa que não é possível definir o que seria “natureza” na tradição judaica. 
Pode parecer que isto não tem grandes conseqüências, mas isso tem enormes con-
seqüências! Significa, já de antemão, que não existe natureza humana: essa 
natureza humana nada mais é do que uma repetição de hábitos e esses hábitos 
existem porque Deus quer que as coisas continuem funcionando assim.

É conhecido também que na tradição judaica Deus não tem nome, está fora da lin-
guagem, não tem representação. Então, se por definição, aquilo que a gente poderia 
chamar “o nome último”, aquilo que definiria a essência de Deus, está excluído da 
linguagem, ninguém nunca pode se referir a Deus de modo positivo, isto é, nunca se 
pode dizer o que Ele “é”. Aquela idéia de que Deus teria dito que “Eu sou Aquele que 
é”, na realidade, é uma ajustada que o latim dá no texto. Na tradução exata, Deus diz: 
“Eu serei Aquele que Eu serei”. Isto é uma referência à infinitude do tempo da existên-
cia de Deus, e não uma referência à idéia de que Deus teria um ser. Todavia, no sen-
tido teológico profundo, no judaísmo não está errado dizer “Deus é Aquele que É”, 
porque na realidade, só Deus É; o resto não é. Não é uma tradução que tira a idéia do 
espírito da coisa, embora o termo traduzido seja diferente.

Para o judaísmo, as coisas existem porque Deus quer que elas existam. Deus deu 
uma lei e essa lei deve ser obedecida. E na medida em que a lei é obedecida, é como 
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se Deus fizesse um acordo e dissesse assim: “Eu dou a lei, você faz o que é para ser 
feito, e eu mantenho o sol nascendo todos os dias, mantenho as estações funcio-
nado. Enquanto você respeitar a lei, Eu respeito o meu lado do acordo”. Se pensar-
mos desta forma, perceberemos que Deus tem respeitado muito mais a parte d’Ele 
do que nós a nossa, porque as coisas continuam funcionando.

Essa idéia da lei é interessante porque quando pensamos em ética ou filosofia 
moral, percebemos logo que quando Deus fez o acordo, a aliança com Abraão, na 
realidade o que estava em jogo era isso: a duração no tempo. O judaísmo, então, é 
uma religião que pensa em termos históricos, na existência do tempo, baseando-se 
na idéia de respeito à lei, moral, comportamento, relação entre seres humanos.

Quando pensamos na filosofia, vemos que ela vai traz a idéia de tentar compreender 
o que é a essência das coisas, e disso virá a idéia da essência do ser humano. À 
questão "o que é o ser humano", o judaísmo vai responder: o homem é feito à 
imagem e semelhança de Deus. O problema é que como a gente não sabe qual é a 
imagem de Deus, o que resulta é que o homem é um mistério. Sabemos pelo 
judaísmo o que Deus pensa; sabemos que Ele tem vontade, sabemos que Ele diz: 
“faça isso, não faça aquilo”. Essas coisas seriam o universo da nossa semelhança com 
Deus. Portanto, no judaísmo, o homem é um ser moral.

Do ponto de vista da Filosofia quando queremos conhecer uma coisa, queremos 
conhe cê-la no sentido da essência: o que aquilo é, qual a substância que define aquilo. 
Quando pulamos para a modernidade, uma das questões iniciais, é que, em termos 
modernos, estamos mais do lado de Atenas do que de Jerusalém. Isso porque a 
moder nidade, com o iluminismo e com a ciência moderna, vai colocar em foco a 
idéia de que nós devemos compreender as causas das coisas, que devemos nos man-
ter no limite da razão natural, e mesmo que entremos pelo universo da religião, 
tentaremos entender a religião a partir do que as ciências nos ensinam sobre religião.

É por isso que, no universo da psicologia, por exemplo, vamos perceber uma tendência 
a reduzir o que é a tradição religiosa aos universos psicológicos trabalha dos pelos autores. 
Então, começamos a pensar que religião nada mais é que uma experi ência psicológi-
ca, definida no universo psíquico específico no qual trabalha mos. Por exemplo: um 
dogma, uma experiência religiosa ou aquilo que aconteceu no Sinai, a mani festação 
de Deus; tudo isso nada mais é do que um evento psicossocial. Isso causa um desgaste 
da idéia religiosa, porque do ponto de vista religioso o que aconteceu no Sinai é uma 
manifestação de Deus, não é uma experiência puramente psicossocial.

Nós modernos temos uma tendência a entender sempre no sentido científico, sem-
pre no sentido causal. Esse evento da modernidade tem outras características, como 
por exemplo, uma tendência grande à compreensão materialista das coisas. Às 
vezes, podemos não ser materialistas no sentido econômico, não ter uma consciência 
da nossa condição material, mas se investirmos muito na idéia da nossa vida neste 
momento, de alguma forma estamos sendo materialistas, porque não temos muita 
certeza do que acontece depois da morte. O que vai acontecer depois? Pode ser que 
tenha alguma coisa depois, mas na dúvida, quero garantir o que existe agora.

Isto de querer garantir o que existe agora nos leva a outro núcleo que quero men-
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cionar: qual seria a concepção ética dominante na modernidade? Parece-me que é 
a ética utilitarista. O termo é conhecido, mas pode não ser conhecido do ponto de 
vista filosófico a rigor. O que entendo por utilitarista é o seguinte: na tentativa de 
definir o que é o bem e o mal, o utilitarismo – que nasce na Inglaterra e se espalha 
pelos EUA e resto do mundo ocidental no fim do século XVIII, início do XIX – nasce 
junto com a revolução industrial na Inglaterra. O utilitarismo vai fazer uma 
definição de bem e de mal que me parece absolutamente hegemônica, porque 
diante da questão "o que é o bem e o mal", no mundo acadêmico, pode-se dizer: o 
mal é um constructo cultural, assim como o bem também é, e é por aí que começa 
uma certa dificuldade da relação com as religiões, porque no judaísmo o bem é 
fazer o que Deus nos manda fazer, é seguir a lei; o mal é se afastar disso, é errar o 
comportamento no sentido de não fazer o que Deus quer, romper a lei. Para alguém 
moderno – para nem dizer pós-moderno – isso é muito esquisito, pois parece um 
desrespeito à nossa condição de ser racional: o bem é obedecer a Deus; se eu nem 
sei direito o que é Deus, como é que eu vou obedecer a isso?

Ou ainda, de repente vem alguém que nos explica que é uma questão de contexto 
histórico: “as pessoas não entendiam muito bem as coisas naquela época e faziam 
daquele jeito”. Aí vem o problema: até onde eu posso levar a sério o que está 
escrito na Torá? Até onde eu posso começar a duvidar? No judaísmo, o bem é obe-
decer a Deus, levar em frente a eleição de Deus. E o que significa exatamente uma 
teologia da eleição? Do ponto de vista religioso significa que o judaísmo fala de um 
povo de sacerdotes que têm uma missão específica. Mas você pode entender que essa 
teologia da eleição nada mais é que um instrumento cultural de controle dos mais 
velhos sobre os mais jovens.

Isto significa a submissão psicológica cruel do grupo mais jovem a uma tradição 
anterior, e que na realidade essa idéia de eleição faz com que os mais velhos con-
trolem os mais jovens a ponto de manter uma ética cultural contínua ao longo do 
tempo. Isto pode causar muitas neuroses e psicoses, e aí vêm os psicólogos para salvar 
os jovens dessa opressão. O que estou querendo apontar aí, é a dificuldade da inter-
pretação e a confusão que se dá na relação com a modernidade.

Deste ponto de vista, essa teologia da eleição pode ser uma forma de opressão psi-
cológica para não falarmos de outras formas de opressão. Estou fazendo uma inter-
pretação que tem um “cheiro” moderno: a modernidade tem uma característi  ca de 
grande suspeita em relação às religiões. Há, na modernidade, uma suspeita da qual 
não nos curamos, mesmo que tenhamos boa vontade em relação às religiões. Você 
pode até acreditar em Deus, mas a suspeita sobre a intermediação é complicada. O 
que é intermediação? São aquelas idéias ou pessoas que, de alguma forma, operam 
como intermediários entre você e a doutrina. Por exemplo, você pode acreditar pro-
fundamente na idéia de pecado original e não levá-la a sério na prática; não levar a 
sério na prática, o distanciamento, o exílio no qual o ser humano vive, o exílio que Deus 
vive do ser humano. Isso significa uma disfunção a priori e você pode não aceitar essa 
idéia e dizer que é realmente opressivo, e é isso que quero dizer com a suspeita.

Então, quando perguntamos o que é o bem e o mal fora de um universo como esse 
é difícil de responder, porque vem a antropologia ou a psicologia social ou a psico-
logia da cultura e diz assim: dependendo do universo cultural em que você está, o 
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mal é uma coisa e o bem é outra. Afinal de contas, o que é bem e o mal? Não tem 
coisa pior para o acadêmico do que pedir para ele definir em público o que é o bem 
e o mal: é uma questão de mau gosto. Há uma dificuldade, porque a gente tem 
cons ciência do chamado relativismo cultural, isso para não entrar no relativismo 
clínico, que é pior ainda. Você tem que partir do pressuposto de que se for fazer 
uma avaliação moral sobre a pessoa que está na sua frente, pode piorar a situação 
dela. Você pode escutar algo como: “hoje eu matei a minha mãe”, e então você deve 
dizer: “como foi isso pra você?” ou “qual o significado disso na sua história?”; 
porque, afinal de contas, se você for excluir idéias a priori, qual o problema de matar 
alguém? Supondo que ninguém descobriu o que você fez, você não terá problemas 
com a lei positiva. Todo mundo que trabalha com Direito sabe que lei é uma coisa 
e justiça é outra. Justiça é a bobagem que os filósofos discutem e lei é aquilo que 
você instrumentaliza para manter o mundo funcionando. São coisas diferentes.

O utilitarismo na modernidade faz uma definição de bem e mal e me parece que aí 
criam-se dois universos distintos. Acho que um risco do mundo intelectual 
acadêmico em geral é o universo da discussão pura e o universo da discussão prática. 
A gente pode passar horas discutindo o que é o bem e o mal no sentido puro; a 
gente diz que não sabe na teoria, mas na prática sabe fazer isso.

Na prática, somos todos utilitaristas. No nível teórico puro, a gente se indaga acerca 
do bem e do mal. Na prática, temos uma idéia de bem: o que é bem? É o que diminui 
o sofrimento; e o que é o mal? É aquilo que aumenta o sofrimento. Isso pode se 
espalhar para qualquer lado, no seguinte sentido: os utilitaristas chegam a fazer 
cálculo de conseqüências. A ética utilitarista tem uma característica: ela tem um 
princípio, e quando em filosofia a gente diz que tem um princípio ontológico que 
diz assim: o bem é aquilo que diminui o sofrimento, ou seja, bem igual a bem-estar, 
bem-estar pode significar você comprar tudo o que você quer, ter dinheiro etc. Ou 
você pode entender bem-estar de uma forma mais sofisticada: bem-estar espiritual, 
bem-estar psicológico, bem-estar físico, bem-estar afetivo.

Não é à toa que isso vai parar na teoria da auto-estima. Por que temos que aumentar 
a auto-estima do ser humano? Uma, porque o ser humano é um desgraçado 
mesmo. Se pararmos para pensar a sério nele, não existe muita razão para se ter 
auto-estima, do ponto de vista ontológico. No judaísmo, o ser humano só não é um 
zero à esquerda porque Deus resolveu criá-lo e amá-lo, senão seria um zero à 
esquerda. Só que essa idéia de que o ser humano é um nada pode se transformar 
em algo concreto, e é isso que os utilitaristas tinham em mente. É claro que a gente 
pode fazer uma análise sociológica e política e dizer que os utilitaristas estavam a 
serviço da burguesia emergente, e que eles queriam, na realidade, que as pessoas 
trabalhassem muito. Mas isso a gente também pode falar dos primeiros teóricos da 
emancipação feminina, que queriam que as mulheres pudessem trabalhar nas fábricas, 
e então começaram a falar que a mulher tinha que ser independente.

Esse tipo de questionamento não adianta muito. Os utilitaristas estavam no esteio de 
todo o desenvolvimento da ciência. Já vinha antes, inclusive na Inglaterra, a idéia de que 
o máximo que o ser humano pode criar para si mesmo é diminuir a violência do meio 
ambiente sobre ele, controlar os efeitos da natureza e os efeitos do próprio comporta-
mento humano, reduzir a margem de sofrimento e garantir um bem-estar durante mais 
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tempo. Parece-me que essa é a ética de nosso tempo; podemos ter algumas dúvidas, 
mas no nível profundo, os seres humanos tendem a se comportar a partir daí.

E quando se pensa na seguinte questão: qual é a nossa relação com a natureza? 
Pensando de modo filosófico, supondo que exista uma coisa chamada natureza, a 
nossa relação com ela é a seguinte: apesar de a publicidade usar o termo “natural” 
para dizer que algo é bom, no fundo a gente sabe que a natureza não é lá esta garantia 
de prazer e segurança toda, porque um câncer é natural, um vírus da meningite 
também é natural. Então, a sua relação com o vírus é uma relação na qual você acha 
que ele é patológico, mas, na verdade, ele é fisiológico, ele só está realizando a fisio-
logia dele em você; o fato de que ele vai matar você é um detalhe, e só você se 
revolta contra isso: o universo não! Isso já é uma forma de relativismo.

Parece-me que a gente vive a modernidade e ela acaba sendo caracterizada por uma 
grande evolução tecnológica. No que a modernidade avançou mesmo? Aviões, com-
putadores, antibióticos, celulares: isso tudo é o universo da técnica, tudo isso é téc-
nica. Do ponto de vista moral alguém pode dizer que sim, a gente avançou porque, 
por exemplo, hoje existe a democracia. Mas isso pode não ser tão claro, porque as 
pessoas podem não ser tão confiáveis para escolher em quem vão votar. E tem uma 
outra questão: a democracia ocidental hoje enfrenta um desafio que é a emergência 
dos movimentos fundamentalistas religiosos, que para um ocidental é uma grande 
ofensa: como é que alguém sai por aí levando essas coisas a sério? Como é que 
alguém sai por aí acreditando que pode se submeter a um corpo de lei como esse, e 
acreditar que deve viver exatamente como escreveram há 4500, 5000 anos atrás?

O homem moderno percebe que há um grande avanço na técnica. Mas o que sig-
nifica o avanço da técnica? Significa a eleição do princípio de eficácia como grande 
princípio ético. O utilitarismo é uma ética da eficácia. O ser humano moderno é um 
ser orientado pela idéia de eficácia; isso pode parecer muito claro nos engenheiros, 
mas não é só nos engenheiros que se pode observar isso. Você pode fazer um 
enorme discurso contrário à impessoalidade da medicina, mas na hora que você 
precisa de alguém que tire você do enfarto, o médico pode até ser um chato, mas 
se ele tirá-lo do enfarto, está ótimo! Ele não precisa nem falar com você, contanto 
que o salve... Isso acaba criando um certo grau de descolamento na discussão sobre 
teoria e prática a que me referia antes.

Cria-se uma espécie de hipocrisia moral, que é uma crítica ao mundo moderno em 
geral, dizendo que ele é um mundo muito insensível, que ele é um mundo muito 
objetivo, que é um mundo da eficácia, quando, na verdade, a gente continua que-
rendo eficácia, mas a gente quer que ela venha mais bonita, ou com um dis curso 
mais simpático. Na realidade, queremos eficácia do mesmo jeito. A idéia da utilidade 
continua operando. No Judaísmo, no Cristianismo, e no Islamismo, de certa forma, 
creio que essa idéia da modernidade seja a idéia da utopia do progresso, de que o 
futuro será melhor. Isso está muito presente no judaísmo: é o caráter messiâ nico da 
religião judaica.

Essa idéia messiânica ou de era messiânica significa, na realidade, o momento em 
que o judaísmo instaurou o movimento histórico, no sentido de uma história linear, 
em direção à realização da vontade de Deus no futuro. Quando comparamos o 
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judaísmo com as religiões pagãs ou com as religiões ditas primitivas onde não se 
tinha isso, nota-se que havia uma grande tendência à idéia de uma temporalidade 
que se repete, um ciclo chamado de eterno retorno, por Nietzsche e por outros. 
Quando o judaísmo fala de um movimento histórico, fala da idéia de progresso. 
Walter Benjamim mostrou isso de modo muito claro: é a idéia presente no próprio 
marxismo, mas também presente na modernidade: é essa noção de que o futuro 
será melhor. A modernidade, em sua utopia pelo progresso, acaba tendo uma certa 
benção religiosa, que é a idéia de que amanhã vai ser melhor do que hoje, e nós 
somos aqueles que têm que trabalhar para isso. Nós somos aqueles que têm que 
construir um futuro melhor; a gente pode jogar fora Deus, mas a gente continua 
com a idéia de construir um futuro melhor.

Esse cenário é uma das razões para as pessoas começarem a procurar as tradições 
religiosas. Eu tive a seguinte experiência com alguns alunos da graduação: ao lan-
çá-los a uma pesquisa de campo para fazer pesquisa com comunidades religiosas 
ortodoxas, alguns voltaram chocados, dizendo: “mas parece que eles estão felizes! 
Cada um vive no seu lugar, homem é homem, mulher é mulher, filho é filho, avô é 
avô, que tranqüilidade!” Esses alunos têm 18, 19 anos, mas já têm consciência do 
inferno que vão viver: prováveis dois ou três casamentos, filhos de pais dife rentes, 
solidão no futuro. Então, a pessoa olha para isso, e se não for a psicóloga ou 
psicólogo para ajudar a coitada, ao entrar em contato com isso ela pensaria “é legal 
isso daí!”. Mas ela não consegue aderir a isso! Lembro de uma menina que acabou 
simpatizando com o Islamismo, e foi para o Irã.

Quando vamos buscar as tradições religiosas abraâmicas, parece-me que é uma 
tentativa de resgatar conteúdos, de buscar o que seriam esses valores, porque na 
reali dade estamos com dificuldade de saber quais são esses valores. Minha idéia é 
que talvez não tenhamos dificuldade de buscar valores: nossa dificuldade é não 
querer ter consciência de quais são nossos valores, porque ao lermos nossos valores 
no papel, podemos não gostar muito do que escrevemos e dizer que é dos outros e 
não nosso. Com esse sentimento de estranhamento, a gente vai à cata de saber 
quais são realmente esses valores. Acho muito importante essa busca; parece que a 
tradição abraâmica tem uma tradição antropológica muito sólida. O problema é que 
parte dessa reflexão antropológica fere muito nossa auto-estima ontológica: o ser 
humano moderno acredita que é de uma perceptibilidade infinita a partir de suas 
condições naturais.

Para o judaísmo, ninguém é capaz de perceptibilidade infinita, só Deus, e muito 
menos por suas razões naturais, por não existirem razões naturais. Então, nesse 
hori zonte, o que seria o pulo da modernidade para a pós-modernidade? Parece-me 
que seria o seguinte: a modernidade é alimentada por uma utopia técnica muito 
tranqüila, é o progresso do futuro baseado na razão. A pós-modernidade já vive essa 
ressaca, a ressaca de perceber que a utopia racional dela não se realizou; ela se 
reali zou só no plano dos celulares. Fora disso, não!

Sabemos muita coisa, muita coisa de muita coisa. Por exemplo, no plano sexual, 
sabemos muita coisa científica, mas isso não ajudou muito as pessoas, inclusive do 
ponto de vista das relações afetivas. O fato de você ter muitas relações afetivas não 
ajuda muito na próxima relação afetiva. Às vezes é o contrário! As estatísticas com-
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portamentais antropológicas e de psicologia social mostram que quanto mais você 
sabe, mais cínico você é, mais cético você é. Parece que há uma inviabilidade nisso 
daí, parece-me muito importante, e muito importante mesmo, um diálogo com a 
tradição abraâmica, que é o que esta acontecendo aqui hoje. O ser humano talvez 
devesse começar a refletir e levar um pouco mais a sério a inviabilidade da aposta 
na perceptibilidade a partir de suas condições naturais: esta idéia fere profunda-
mente nossa auto-estima ontológica. A prova disso é que adoramos quem nos fala: 
“você é legal”, “vai dar tudo certo”, “somos capazes”. É evidente que se você vê uma 
pessoa num estado totalmente deplorável, psicológica ou fisicamente, não cabe 
dizer: “ô, seu bobão, você está lendo esse livro que diz que você é legal; vai ler algo 
que diz que nada vai dar certo” ou “era melhor não ter nascido”, isto falando do 
ponto de vista do pensamento.

Talvez uma categoria interessante para pensarmos em termos de diálogo entre a 
tradição abrâamica e a ética filosófica seja o tema da felicidade e bem-estar. Uma 
construção da idéia de bem-estar psicofísico devorou a ética a partir do séc. XVIII, 
principalmente. A idéia do ser humano como ser peregrino na natureza, mas sem 
residência final nela, desapareceu; a doença, a morte e o sofrimento perderam o 
lugar de sentido. Ou temos saúde e somos felizes ou não somos nada. Qualquer 
ética da felicidade levando-se em conta nossa condição ontológica resvala em aporia. 
Ao final, somos todos perdedores. A tradição abrâamica significa o sofrimento como 
instante que nos leva a uma consciência maior do que somos. Mas não acho que 
ninguém esteja interessado realmente nisso. Tudo é a “Grande Saúde”.
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