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Abordagem filosófica no Brasil - Colônia
* Gilberto Mendes Feitosa é diretor da AFBNB

O estudo da filosofia que hoje é tida como 
discussão filosófica, no Brasil–Colônia, par-
tia dos jesuítas como modelos escolásticos 

com o fim de simplesmente catequizar e manter a or-
dem social. Como figuras de destaque estão os padres 
Anchieta e Manoel da Nóbrega. Os objetivos eram a 
educação e formação de um povo, com idéias de civi-
lização portuguesa, tornando essa filosofia trazida no 
bojo dos Galeões para a Colônia, compreendida na 
teologia como um mero zelo de evangelizar e esta-
belecer limites estreitos e contro-
láveis dos pensamentos dos jovens, 
uma vez que deveriam prepará-los 
através do apego ao dogma e à au-
toridade.

Como modelo “filosófico” impe-
rante no Brasil–colônia, como os 
jesuítas ou outra ordem religiosa, 
preservava e incentivava a fé cristã.

Com a expulsão dos jesuítas da 
Companhia de Jesus (1773) pelas 
queixas de rivalidade de má-fé que 
existia contra eles, o Iluminismo 
português deu oportunidade à criação da Academia 
de Ciências de Lisboa que teve como sócio o enci-
clopedista D’Alembert, incentivador da liberação in-
telectual e política.

Padre Pedro Antonio Vieira - considerado um dos 
mais brilhantes intelectuais lusófonos de todos os 
tempos, homem de gênio humanismo, urbano e cor-
tês que se colocava acima dos poderes constituídos 
em prol de uma organização social mais justa e hu-
mana, numa época em que contradições, misérias 
e privilégios eram compreendidos tão-somente de 
forma ontológica - denunciou com intensidade no 
século XVI a escravidão, que perdurou por mais de 
200 anos e era justificada até mesmo em nome de 
Deus e da fé... A dor do escravo e o discurso do en-
tendimento capaz de acusar o caráter iníquo de uma 
sociedade onde “homens criados pelo mesmo Deus 
Pai e remidos pelo mesmo Deus Filho se repartem 
em senhores e servos”. Traduzindo a injustiça, como 
se:”estes homens não são filhos do mesmo Adão e da 
mesma Eva? Estas almas não foram resgatadas com o 
sangue do mesmo Cristo? Estes corpos não nascem e 
morrem, como os nossos? Não respiram o mesmo ar? 
Não os cobre o mesmo céu? Não os aquenta o mes-

mo sol? Que estrela é logo aquela que os domina, tão 
triste, tão inimiga, tão cruel?...”. Fica para posteridade 
o grito de revolta que ainda hoje ecoa nos corações 
dos grandes espíritos iluminados como o do padre 
Vieira.

Como o Brasil nasceu sob o domínio cultural da 
tradição filosófica, influenciada pelo catolicismo, vin-
do dos missionários jesuítas e perdurando até os iní-
cios da República, seus fundamentos filosóficos não 
se desenvolveram por se encontrar sufocados pelo 

poder absoluto da visão teológi-
co-cristã.

Foi através das teorias aristo-
télicas do ser que a metafísica 
tomista se constituiu, cristalizada 
por Santo Tomás, tornando-as 
compatíveis com os princípios te-
ológicos do cristianismo – confir-
mando a existência de um Deus 
criador e a imortalidade da alma 
humana, com critério de realidade 
e de conhecimento, que passa a 
fundar então a metafísica. 

Platão definiu da seguinte forma: os homens, 
como todos os demais seres é uma essência humana. 
A diferença entre eles são acidentais, não atingem 
sua substância e por isso, os homens têm uma na-
tureza humana que o diferencia de outras espécies e 
delimita os rumos de seu agir que condiz como essa 
natureza e contribui para sua realização completa e 
perfeita.

Atualmente, a filosofia neotomista brasileira pos-
sui de um lado, um número, muito grande de intelec-
tuais vindos do catolicismo eclesiástico ou não, que 
tiveram sua formação teórica básica na metafísica 
neotomista – da fenomenologia da dialética, dos 
humanismos contemporâneos e até mesmo do neo-
positivismo. As expressões do neotomismo no Bra-
sil tiveram início em 1908 pelos Beneditinos, em São 
Paulo, com a fundação da Faculdade de Filosofia de 
São Bento, sob a influência direta da Universidade 
Católica de Lovaína, tendo como professores vários 
pensadores, como: Mons. Charles Sentroul Van Acker, 
Alexandre Correa e outros. Trouxe para o catolicismo 
muitas obras culturais com inspirações no campo do 
pensamento. Criada em seguida a Faculdade Católica 
do Rio de Janeiro (1941).

“Para o homem, que é 
espírito, o cami nho da 
Salvação é o caminho 
do Ser. Não somos um 
ser-para-a-morte, mas 
um ser- para-a-vida.”
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Desde a invasão europeia no Século XV a Amé-
rica do Sul respira, finalmente, a liberdade 
democrática. Anos de domínio imperialis-
ta   foram golpeados por uma sequência de 

vitórias eleitorais de forças representativas dos tra-  
balhadores, do povo que jamais desistiu de sonhar.
  O recente massacre das urnas sufragado pelos equa-
torianos desencadeou a constatação de que o conti-
nente vive uma ebulição, da qual acende, sob os senti-
dos mais salutares, a chama da esperança dos latinos. 
Pois Correa se expressa em Humala, que respeitou  
Chavez, que foi fiel a Fidel e a Martir.
  Cruzadas surgidas nos primórdios dos movimentos 
indianistas, na década de 1920, marcadas pela dor e 
por dezenas de anos em luta contra o imperialismo, 
abortaram os planos dos americanos de dominarem 
a Amazônia e tornarem suas terras meras colônias de 
apoio ao mercantilismo covarde e elitista. Um povo 
que se levantou lutou pelas suas causas.
  Durante esses anos o Brasil se entregou ao poderio 
estrangeiro em troca do fortalecimento das forças ar-
madas e do coronelismo, estagnando por completo 
os avanços sociais e evidenciando as distorções entre 
as classes. Vimos riquezas da Argentina, Chile, Uru-
guai e Paraguai sendo extorquidas sob as bênçãos do 
militarismo, pelos agentes dos ianques golpistas, que 
usurparam nossos bens e as nossas liberdades.
  Mas a resposta veio com o povo nas ruas, em memo-
ráveis passeatas em choque contra a alienação e estu-
pidez do capitalismo. Toda a América do Sul levantou 
voz pelo direito ao voto direto, por mais educação, 
saúde e desenvolvimento. E Cuba, que ainda vive a 
Revolução, também soube preparar sua gente para tal, 
caminhando para a irrestrita democracia, tão cobrada 
pela mídia capitalista. Sabemos, pois, que a Ilha é, so-
cial e culturalmente, a mais liberta dos países latino-
americanos.

  Ao mesmo tempo, durante seus doze anos de gover-
no, o presidente Hugo Chavez conclamou, em discur-
sos e práticas aplausíveis, os venezuelanos à luta por 
uma sociedade mais igualitária, incitando o ódio das 
raposas elitizadas. Suas marchas de milhões em ver-
melho mostraram o caminho de uma sociedade mais 
justa. O comandante foi chamado para nova missão, 
agora no além. Às lágrimas, a Nação jamais abandona-

rá sua bandeira.
  E o Chile, 
respirando de-
mocracia, vai e 
vem e troca seus 
presidentes, em 
resposta aos 
governos em 
deslizes. O Uru-
guai é coman-
dado por um 
comunista que 
anda num Fus-
ca, que possui 
carisma e apoia 
todas as causas 

revolucionárias do continente. A Argentina possui 
uma história rica, na qual o peronismo se moderniza e, 
cada vez mais popular, apavora a imprensa dos ricos e 
aproxima as classes.
  Popularidade que é a ferramenta maior de Dilma 
Roussef. O Brasil, que de fato elimina a miséria, mas que 
precisa vencer a corrupção para precisar seu foco, que 
é o social, como a saúde, que carece de avanços. Os de-
safios são muitos, urgem mudanças nas leis, reformas; 
precisa de um empurrão, pois apoio é o que não falta, 
o apoio dessa gente que nunca parou de lutar, dessa 
gente socialista.

       Fernando de Arruda Campos, por exemplo, foi 
um ferrenho neotomista. Seu temperamento era 
voltado à reflexão e a meditação. Seu pensamento 
ético dizia: “O ser humano projeta-se, assim, em 
direção a seu ideal, na posse do qual encontra a 
plenitude de seu ser e de seu agir; ordenando sua 
conduta de acordo com as regras que lhe dita a reta 
razão, lança-se em direção a seu Bem Supremo, em 
cujo conhecimento e amor encontrarão o perfeito 
conhecimento e amor de seu próprio ser”. Para ele 
a Metafísica tem por objeto o conhecimento do ser 
enquanto tal. O ser inexperimentável, que ultrapas-
sa o plano empírico, o ser indeterminado ou geral, 

que domina todo ente e o Ser subsistente, infinito e 
divino, criador de todo ente finito. E continua afir-
mando que, para o homem, que é espírito, o cami 
nho da Salvação é o caminho do Ser. Não somos um 
ser-para-a-morte, mas um ser- para-a-vida. 
      A reflexão nos leva a crer que o caminho do 
Ser permite ao homem superar o medo e a angus-
tia que lhe corrói a existência, eis que a Plenitude 
penetrando no mais íntimo do ser, pela força do seu 
poder, traz a realização plena do homem, enquanto 
pessoa humana.

Um continente em ebulição
* Joaquim Lucas Júnior é funcionário da agência Fortaleza-Centro

“Anos de domínio 
imperialista foram 
golpeados por uma 
sequência de vitórias 
eleitorais de forças 
representativas dos 
trabalhadores, do 
povo que jamais desis-
tiu de sonhar..”
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Tive a honra e o prazer de integrar a Segunda Mis-
são de Solidariedade ao Povo Palestino que aconteceu 
entre os dias 18 e 24 de Abril, organizada pelo Comitê 
pelo Estado Palestino, articulação que reúne 70 enti-
dades, entre as quais os maiores partidos da esquerda 
brasileira, as maiores centrais sindicais, o MST, organi-
zações da juventude e demais movimentos sociais 
organizados. Tivemos a oportunidade de conhecer ci-
dades, aldeias, povoados, nos reunimos com dezenas 
de entidades dos movimentos sociais e da luta pela 
resistência, conversamos com prefeitos, vereadores, 
governadores, dirigentes do governo, da OLP, e com os 
diversos partidos que compõe a frente que aglutina to-
dos os setores que clamam por um 
Estado Palestino.

Todos da delegação de 20 
pessoas de vários estados tinham 
a compreensão de que aquele 
povo é vítima de uma das maiores 
perseguições da história mundial, 
mas nos contatos no dia a dia fomos 
tendo a dimensão real da tragédia 
que vitima aquele sofrido e peque-
no país, muito maior e pior do que 
imaginávamos. Aquele sentimento 
de indignação que nos acomete 
quando assistimos aos filmes sobre 
o Holocausto foi nos tomando em 
cada relato, em cada depoimento, nas mostras de víde-
os e fotos. Tudo isso nos deixava mais impressionados, 
mais chocados com os requintes de crueldade com que 
o governo judeu tenta exterminar um povo e ocupar 
completamente seu território. Curioso é que em cada 
reunião que participávamos a cobrança das lideranças 
era de que ao voltarmos ao país, nós denunciássemos 
amplamente o que vimos e assistimos, sabedores eles 
que a mídia internacional passa a imagem de que eles 
são os “terroristas” e que os judeus seriam as vítimas 
de perseguição, que “Israel tem direito de se defender” 
- como repete com frequência Obama, avalista e cúm-
plice da carnificina promovida por seus sionistas par-
ceiros.

Para entrarmos na Palestina, vindos da Jordânia, 
nos deparamos com um denominado “check-point” - 
são cerca de 600 no país - onde assustadores judeus ar-
mados com fuzis promovem todo o tipo de constrangi-
mento e provocações a quem tenta visitar o país. Tive 
a oportunidade de assistir a um judeu argentino hu-
milhar uma senhora palestina que tentava atravessar a 
fronteira de seu país, umas das cenas mais deprimentes 
que vi na vida, demonstração cabal do racismo posto 
em prática contra um povo. O pior de tudo é assistir a 
isso e nada poder fazer, pois se alguém ousa protestar 
pode ser preso, acusado de terrorismo e passar o resto 
da vida na cadeia e nunca mais ter direito de ver a famí- 
lia. É assim que funciona por lá.

Tivemos a satisfação de visitar a bela cidade de 
Betúnia, onde reside uma comunidade brasileira. Lá 
fomos recebidos pelo prefeito, vereadores e tivemos a 
companhia do embaixador do Brasil num ato na pre-

feitura local. De lá seguimos para um almoço de con-
fraternização num parque infantil onde ouvimos os 
hinos dos dois países. Bem do lado dessa cidade, em 
território palestino, existe uma prisão do exército judeu 
com cerca de mil presos - são mais de cinco mil presos 
políticos -, o maior do mundo. Todos eles são condena-
dos sumariamente por um tribunal militar sem direito 
a defesa. Muitos vão morrendo por estarem doentes 
(proibidos de tratamento), outros nas sessões de tor-
turas físicas e psicológicas, que incluem jovens de 12, 
13 anos.

Conhecemos na cidade de Cobar dois ex-presos 
políticos que passaram mais de 30 anos detidos. Um 

deles conheceu os filhos na prisão - 
eles também foram presos por par-
ticiparem de protestos contra a ocu-
pação do país. Muitos jovens fazem 
questão de ser presos com objetivo 
de conhecer os pais na prisão. E são 
condenados a penas desproporcio-
nais por jogarem pedras em solda-
dos invasores - essa modalidade 
de “crime” é considerada pelo es-
tado judeu como “terrorismo”. Neste 
pequeno lugarejo vimos cenas que 
nos deixaram perplexos. Em um 
vídeo mostrado pelas lideranças 
locais, os soldados judeus, como 

fazem em todas as localidades, invadiram a vila com um 
aparato de guerra gigantesco, assassinaram um jovem 
palestino com uma bomba no rosto, sequestraram 
uma criança (que depois vai ser torturada e obrigada 
e acusar alguém de “terrorismo”), espancaram mu-
lheres, destruíram casas e agrediram com violência os 
que foram protestar contra a covardia. No geral é assim 
o dia a dia do palestino, coisas que nos fazem lembrar 
os horrores praticados por Hitler contra os judeus, que 
agora, em sua maioria, se calam ou apoiam a carnificina 
posta em prática por seus governos. 

Estivemos em outra vila de nome Bilin, onde as 
lideranças locais promovem manifestações semanais 
contra a ocupação. No dia, houve uma partida de fute-
bol em homenagem a um jovem que fora assassinado 
pelas forças de ocupação e logo depois alguns poucos 
jovens se concentraram em frente ao “muro da ver-
gonha” ou “muro do apartheid”, - com 800 quilômetros 
de extensão e ladeado por cercas elétricas - e jogaram 
pedras (uma forma simbólica da luta pela resistência) 
contra os soldados do outro lado do muro, todos eles 
devidamente protegidos e imunes às pedras. A res-
posta do exército sionista foi de cerca de 100 bombas 
de variados tipos, pimenta, lacrimogêneo etc - as ar-
mas criadas por Israel são testadas no dia a dia contra 
o povo palestino, cobaias da máquina de assassinatos 
dos sionistas. Delegações de várias partes do mundo se 
concentram no local para assistir à manifestação (inclu-
sive judeus) e mesmo assim, sem qualquer constrangi-
mento, uma brutalidade descomunal é a resposta do 
Estado terrorista de Israel. Do outro lado do muro, os 
colonos assistem e se divertem em uma espécie de 

Palestina: genocídio de um povo
* Geraldo Galindo é diretor da AFBNB e presidente do PCdoB em Salvador/BA

“Aquele sentimento 
de indignação que nos 
acomete quando assis-
timos aos filmes sobre o 
Holocausto foi nos to-
mando em cada relato, 
em cada depoimento, 
nas mostras de vídeos e 
fotos. ”
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“camarote” com o poder de fogo de suas forças armadas.
A ONU decidiu em 1948, sensibilizada com o Holo-

causto, dividir o território palestino para abrigar os ju-
deus - os colocando com 52% e deixando os palestinos 
com 48%. De lá para cá, ancorados num aparato de 
mortes avassalador e sempre apoiados e sustentados 
pelos EUA, eles foram ocupando pouco a pouco a parte 
que não lhe cabia - a metade palestina, que hoje só dis-
põe de cerca de 12% do que tinham na partição, desres-
peitando todos os acordos e leis internacionais. Em todo 
esse processo ininterrupto de ocupação ilegal, com 
diversos massacres em massa dos nativos, milhões de 
palestinos partiram para o exílio – um número calculado 
em 6 milhões de pessoas, metade da população do país.

A Palestina é proibida pelos invasores de ter portos 
e aeroportos - o que tinha em Ramalah foi bombardea-
do e hoje é zona ocupada pelos sionistas. A água do 
país, que vem do famoso rio Jordão, é desviada para o 
território israelense, depois reenviada de onde veio e co-
brada do povo. Isto é uma fonte permanente de chanta-
gem, pois a qualquer momento eles reduzem ou cortam 
a depender da vontade do colonizador. Luz e telefone 
funcionam da mesma maneira.

Das dezenas de coisas revoltantes que vimos, uma 
me chamou a atenção por ser uma forma estarrecedora 
de crueldade. A Palestina, com uma economia frágil – 
por razões óbvias -, tem na agricultura a fonte de renda 
e sobrevivência de grande parte da população. Lá, há 
mais de cinco mil anos se cultivam as oliveiras, fonte de 
produção do azeite de oliva, de qualidade indiscutível 
– todos nós trouxemos. Pois, passando de ônibus nas 
beiras das estradas, vimos uma vasta área de perder de 
vista, com todas as árvores arrancadas pelos colonos ju-
deus protegidos pelo exército invasor. Como a religião 
judaica não permite que se arranque as raízes das plan-
tas, eles deixam apenas um pequeno toco acima da ter-
ra. Em outros locais, vimos todas as plantações queima-
das. Segundo matéria publicada no site da “insuspeita” 
revista Veja, somente entre janeiro e setembro de 2011, 
foram cortadas e queimadas 7.500 oliveiras pelos colo-
nos judeus e desde 1967 foram mais de 800 mil.

Quando nosso guia, um palestino absolutamente 
generoso e educado, nos informou que na cidade de 
Hebron tinha uma diferente modalidade de ocupação 
– os colonos ocupam a parte superior da casa dos pa-
lestinos e passam a residir no local – confesso que tive 
dificuldade de entender, supondo ser uma brincadeira. 
Não era. Vimos de perto. O Estado judeu recruta colonos 
mundo afora com salários de $7.500 mensais apenas 
para morar nas colônias. Em Hebron, eles ocupam os la-
dos da cidade e também por cima, e de lá, jogam todo 
tipo de dejetos nos palestinos, que usam redes para se 
proteger da imundície arremessada pelos judeus.

Numa das reuniões que participamos, o governa-
dor de Jerusalém fez uma análise pertinente. Para ele, a 
política de Israel e das potências aliadas (EUA e União Eu-
ropéia) é de empurrar o povo palestino aos poucos para 
fora do país e no futuro aquela região ser totalmente 
dominada e controlada pelos sionistas, que imagina ser 
ali a “terra prometida, a “terra santa”. Ele cita o exemplo 
de sua cidade, onde os moradores são proibidos de con-
struir novas moradias - e quando constroem, o exército 
derruba -, enquanto ao redor vão sendo levantadas mais 
e mais colônias judias.

Para boa parte dos habitantes, especialmente os 

jovens no desemprego, em meio a esse cerco hediondo, 
o melhor é procurar alternativa em outros países, já que 
seu destino pode ser o cemitério. Um empresário pa- 
lestino/brasileiro, sem esperanças, me disse em Ramalah 
que iria embora. Para ele, o futuro do país é ser ocupado 
integralmente pelos colonizadores assassinos. “Não te-
mos como enfrentar o exército de Israel e os americanos 
juntos” disse desconsolado. É a política deliberada por 
Israel/EUA surtindo os efeitos desejados.

O escritor uruguaio Eduardo Galeano resume assim 
a atual situação: “Já resta pouca Palestina. Passo a passo, 
Israel está apagando-a do mapa. Os colonos invadem, 
e atrás deles os soldados vão corrigindo a fronteira. As 
balas sacralizam a pilhagem. O apetite devorador se 
justifica pelos títulos de propriedade que a   Bíblia ou-
torgou. Desde 1948, os palestinos vivem condenados 
à humilhação perpétua. Não podem nem respirar sem 
permissão. Perderam sua pátria, suas terras, sua água, 
sua liberdade, seu tudo. Israel é o país que jamais cum-
pre as recomendações nem as resoluções das Nações 
Unidas, que nunca acata as sentenças dos tribunais in-
ternacionais, que burla as leis internacionais, e é tam-
bém o único país que legalizou a tortura de prisioneiros. 
Quem lhe deu o direito de negar todos os direitos? Ou 
essa luz verde provém da potência manda chuva que 
tem em Israel o mais incondicional de seus vassalos? Por 
acaso a tragédia do Holocausto implica uma apólice de 
eterna impunidade? O exército israelense, o mais mod-
erno e sofisticado mundo, sabe a quem mata. Não mata 
por engano. Mata por horror. No mesmo período em 
que estávamos lá, o craque jogador da seleção portu-
guesa, Cristiano Ronaldo, se recusou a trocar a camisa 
com jogadores da seleção de Israel alegando “não usar 
camisa de assassinos”.

Vejamos o que disse José Saramago, pêmio nobel 
de literatura, sobre a questão palestina: “Um sentimento 
de impunidade caracteriza hoje o povo israelense e o 
seu exército. Eles converteram-se em financiadores do 
holocausto. Com todo o respeito pela gente assassina-
da, torturada e sufocada nas câmaras de gás. Os judeus 
que foram sacrificados nas câmaras de gás quiçá se en-
vergonhariam se tivéssemos tempo de dizer-lhes como 
estão se comportando seus descendentes. Porque eu 
pensei que isto era possível; que um povo que tem       
sofrido deveria haver aprendido de seu próprio sofri-
mento. O que estão fazendo com os palestinos aqui é no 
mesmo espírito do que sofreram antes”

Muitos palestinos falam que o que o país vem pas-
sando trata-se de uma “faxina étnica”. Alguns por lá com-
param o sionismo ao nazismo. Galeano fala em “guerra 
de extermínio de um povo”. Não devemos duvidar: está 
em curso na Palestina uma política deliberada de di-
zimar/expulsar uma população sem que nada seja feito 
pela “comunidade internacional”, essa associação de es-
tados imperialistas que já invadiu e bombardeou outros 
países com o argumento cínico de “razões humanitárias”. 
Todos os amantes da paz, da liberdade e da autodeter-
minação dos povos devem apoiar a luta em defesa do 
Estado Palestino e contra o genocídio de seu povo. 

Outras missões de solidariedade vão acontecer e 
todos estão convidados a conhecer esse pequeno e bo-
nito país de uma gente maravilhosa, hospitaleira, que 
em que pese todo o sofrimento, resiste com altivez e 
perseverança.


