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“Só o que é fértil é verdadeiro” - Goethe 

 

 

Ao ser convidado para falar aqui sobre um tema tão interessante resolvi debruçar-me 

sobre como lidar com dois modos de ser que têm crescido muito na atualidade e que apontam 

para um fracasso no relacionamento entre seres humanos, fracasso se utilizarmos o ideal de 

Buber de encontro. 

Como disponho de pouco tempo, eu os  apresentarei sem aprofundá-los, eles já são 

bastante conhecidos, e dedicarei o meu tempo a pensar em como nós podemos contribuir com 

uma maneira que possa minorá-los significativamente. 

O primeiro modo é a violência. Desde o século passado tem crescido muito, e o que 

mais assusta são seus diferentes modos de atuação: o século 20 inaugura novas  formas de 

violência, jamais conhecidas na história do homem. E sua amplitude não mais fica 

circunscrita apenas a espaços previamente delimitados. A globalização, fenômeno inevitável, 

impõe uma generalização das implicações da violência a todas as pessoas do planeta, 

transformando–o em uma “aldeia global” como antecipou McLuhan.  

O segundo modo é a solidão. Não me refiro aqui à existencial no sentido 

Heideggeriano da palavra, aquela que se constitui pela percepção de que estamos sós frente a 

finitude de nossa existência.  Falo sim, da emocional, da psicológica, aquela que tem crescido 

muito, enquanto queixa, nos consultórios. 

Temos a nossa disposição os mais modernos meios de comunicação, no entanto isto 

não significa que de fato tenhamos nos comunicado mais. A solidão cresce principalmente nas 

grandes urbes, onde apesar de estarmos muito próximos- fisicamente falando- de muita gente, 

temos sentido muita solidão. Nas pequenas cidades do interior, a solidão embora seja um 

fenômeno existente, é muito menor ,o que pode nos dar uma indicação de como pensar essa 
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questão. Ao compararmos a qualidade da relação entre as pessoas nas cidades pequenas com 

as das grandes cidades, percebemos uma diferença significativa a favor das primeiras. O que 

podemos tirar dessa percepção?  

Dado que o tema é relação, devemos pesquisar o que o mestre desta área tem a dizer. 

Martin Buber, agora muito conhecido pelo seu livro  EU e TU , escreveu  outros tantos - mais 

de 60 - contemplando  áreas da  Antropologia, Sociologia, Filosofia da Religião e Psicologia 

embora poucos tenham sido traduzidos para o português. Muitos destes livros trazem a 

temática da relação.  Nessa pesquisa me deparei com o livro “Sobre Comunidade”, livro este 

que reúne escritos e conferências datados de 1924 a 1926 , portanto contemporâneos ao EU e 

TU, e que me possibilitaram visualizar um modo concreto de lidar e eventualmente diminuir 

consideravelmente essas duas grandes síndromes que tanto afetam o homem de hoje. É 

impressionante como estes textos, ao meu ver, são tão atuais.   

Ferdinad Toennies escreveu, há pouco mais de um século, uma obra muito importante, 

amplamente discutida e adotada sob diferentes formas por vários sociólogos de renome, tais 

como Weber, Durkheim e Parsons e que vai influenciar também Buber denominada 

“Gemeinschaft und Gesellschaft “que pode ser traduzida como Comunidade e Sociedade. 

Nela Toennies apresenta  a sociedade ou associação como um modo de organização 

determinada por metas estabelecidas pelo indivíduo, de caráter racional, na medida em que se 

define em termos de uma adequação de meio a fins. O seu objetivo será sempre, de uma 

forma ou de outra, o lucro. Nas palavras do próprio Toennies, a Gesellschaft é um agregado 

mecânico e artificial  onde as pessoas estão por essência separadas, apesar de todos fatores 

agregantes. Toennies apresenta esse modo de organização do homem como deletéria e 

implicando numa crescente individualização. Vê este de modo de organização como 

irreversível e resultante da revolução industrial.  O modo de ser da sociedade favorece o 

anonimato e caracterizará o indivíduo na massa, massa esta que consiste numa totalidade de 

indiferença, onde nenhum elo comum, seja social ou político, une os elementos deste 

agregado. 

A minha tese é a seguinte: Se não cuidarmos de nos organizar comunitariamente, 

seremos tragados por este novo modo de organização societária.  Se perco o sentimento de 

pertinência a um grupo, passo a agir de modo individualizado sem me preocupar com o 

coletivo.  O modo de ser da sociedade assim descrito faz perder esse sentimento de 
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pertinência.  Sem ele, cuido da minha casa com todo o carinho ,mas quando vou trabalhar, 

trato do elevador, da rua ,dos lugares que passo, como lixo, como selva, degradando tudo que 

me parece não ser meu.  Assim meu mundo fica cada vez menor, cada vez mais circunscrito, e 

o meio que me envolve, cada vez mais degradado, e eu atribuo sempre isto aos outros.  Assim 

sinto-me cada vez mais  isolado, solitário, vejo o mundo fora cada vez mais violento, armo-

me para enfrentá-lo, e apesar de investir maciçamente em segurança sinto-me cada vez mais  

desprotegido. 

Mas podemos viver neste mundo globalizado, comunitariamente? 

Para Buber o processo de desagregação não é irreversível e ele percebe a necessidade 

atual de organização societária, mas isso não significa que não possamos resgatar 

efetivamente um modo de ser mais comunitário.   

Em Gemeinschaft, comunidade, tudo se passa como se as ações de cada um não 

necessitassem de qualquer justificativa. “A ação é fruto da tradição e dos costumes, e num 

âmbito assim não há razão para se perguntar qual motivo ou causa de uma determinada 

conduta pois que a óbvia resposta seria: a sobrevivência da comunidade.  Na comunidade a 

ação é resultante de um talento ou uma vocação ao passo que na sociedade, age-se em virtude 

de uma obrigação externa“. Na comunidade ao contrário da sociedade, dá-se um tipo de 

vivência em conjunto o que promove a  intimidade, onde os indivíduos se mantém 

essencialmente  unidos, apesar de todos os possíveis fatores desagregatórios. Já na 

Gesellschaft, sociedade, a intimidade é vivida como intimidação. 

Em sua obra “O Problema do Homem”, Buber mostra a progressiva decomposição das 

antigas formas orgânicas de convivência direta entre os homens. Mostra os fatores negativos 

de agrupamentos quantitativamente muito grandes, mais amplos que o necessário, nas quais 

os homens entram pelo nascimento e não através da escolha.  Esta situação facilita a perda do 

sentimento de habitar , de ser parte integrante de uma comunidade, da natureza  ou do 

universo.  A sensação de que o mundo não é sua casa, não é o estar em casa, agrava a solidão 

no homem. 

Vejam que interessante! Os organizadores deste Encontro, preocupados com o 

acolhimento, visando a atmosfera deste evento, começaram o seu folder com estas belas 

palavras: “O lar é o que o Homem tem de mais precioso para oferecer ao amigo. Que ninguém 

se sinta estrangeiro nesta terra que festeja a chegada de vocês.” É sentindo-nos estrangeiros 
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que somos lançados à solidão e reagimos com agressividade e violência. Se não nos sentimos 

incluídos, não visualizamos uma pertinência participante, sofremos com a solidão e não 

teremos cuidado com o nosso “ao redor”. 

Não há grupo humano que possa ser descrito pura e simplesmente como comunidade 

ou sociedade. Há sempre elementos contratuais nas comunidades assim como elementos 

comunitários na sociedade.  Também não se trata de  romantizar a idéia de comunidade. Para 

Buber uma comunidade também pode envelhecer, cristalizando- se e assim perder sua 

vitalidade.  É preciso cuidado para que a pluralidade da comunidade seja preservada de 

qualquer aparelho  unificador. Nesta pluralidade está assegurada a singularidade de cada um.  

Apesar da singularidade de cada um, todos têm a mesma condição enquanto participantes da 

comunidade. 

A condição mais difícil para a manutenção da comunidade hoje em dia é necessidade 

de que cada um se despoje de vantagens particulares ou privilégios em prol do bem  comum.  

Isto exige toda uma educação para a percepção de que ao final, todos serão beneficiados. 

Toda a comunidade antiga visa o utilitário, visa vantagens e proveito. É através da 

educação contínua que devemos sempre trabalhar para o novo. O modo antigo de ser, será 

muito resistente a mudanças, e o grande desafio é construir a comunidade por novos meios, ou 

seja, não se utilizar na construção do novo, os instrumentos antigos criticados.  O fim nunca 

justifica os meios. Se os meios forem espúrios, o fim está conspurcado.  

Isto porque não há uma separação estrita entre o meio e fim, de modo que o meio 

ilícito contamina o fim idealizado. Convém notar que Buber também foi influenciado, como 

quase todos os filósofos contemporâneos, por Kant. Embora eu não tenha visto uma menção 

direta, explícita, vejo em Buber o princípio de ética Kantiano; usando minhas palavras, cada 

um deve agir de tal modo que se todos fizerem o mesmo, não haverá prejuízo à comunidade. 

Afirma Buber: reconhecemos que tudo aquilo que é completo e vivo transcende o 

proveitoso e tudo que é pequeno, deriva do utilitário do desejo de vantagens.  Se formos 

questionados no sentido de que o homem historicamente sempre foi atrás do proveito, 

podemos argumentar que o homem muitas vezes se organizou comunitariamente, e que além 

disso a nossa preocupação não é como a história determina nosso futuro mas com a 

construção de um futuro que implique numa transformação do nosso passado. O de onde 

perde importância em relação ao para onde. 
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É muito importante termos um olhar mais atento a esta última afirmação: o de onde 

perde importância em relação ao para onde. Isto significa que nosso futuro – para onde 

vamos- é mais importante do que de onde viemos. Não é que a História não tenha sua 

importância, mas todo o passado é móvel, mutante, em função das perspectivas futuras. 

História sem futuro significa cristalização e posterior morte. 

“ ‘Solidão é finitude e limitação, comunhão é liberdade e infinitude’ .Assim o 

indivíduo encontra a natureza na qual ele brincou como criança, de modo irrefletido, na mais 

pura alegria, e da qual distanciou-se para voltar sobre si mesmo, em forma humana e em 

estágio mais avançado de desenvolvimento, de modo que ela lhe proporcione a realização de 

sua mais íntima essência”.   

“E a solidão das mais calmas horas de contemplação e de criação, recobrará um novo e 

mais rico colorido. Cada um viverá, ao mesmo tempo, em si mesmo e em todos. 

Relação significa “novo laço”. Quando a base de nosso modo de reunião não for 

somente laços de sangue ou laços de lucro ou proveito, mas laços de escolha, de pertinência, 

de comunhão, com certeza a violência e a solidão, ficam muito menores. 
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