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Pretendemos, com este trabalho, mostrar a existência de algumas relações entre 

o advento do cristianismo e a emergência de uma concepção negativa da riqueza, 

concepção essa que sobreviveu por meio das correntes místicas, monásticas e 

episcopais e de ordens mendicantes, e chegou até os dias atuais por intermédio do 

pensamento político laico como o socialismo utópico e o marxismo. A nossa hipótese 

de trabalho é que essa idéia condenatória da riqueza, que circula atualmente entre 

considerável parte da intelectualidade e dos formadores de opinião, enraíza-se nos 

ideários cristãos, visto que os gregos e romanos desconheciam qualquer interpretação 

que associasse a riqueza à exploração de um indivíduo por outro. 

Este estudo, que se encontra em sua fase inicial, justifica-se pelo fato de que a 

partir da eleição presidencial de 2002 o governo brasileiro elegeu o combate à pobreza 

como um de seus principais objetivos. A nova agenda social, mais do que uma mera 

mudança programática em relação à agenda do governo anterior, implica o 

desencadear de uma nova dinâmica das forças sociais. Esse processo passa, 

evidentemente, pela adoção de uma nova concepção educativa, uma nova formação 

de mentalidade, cujo objetivo seria promover o desenvolvimento e combater a 

desigualdade social. 

No campo da educação, o governo, ao nortear-se por essa agenda, adotou o 

sistema de cotas raciais para o ingresso em faculdades públicas e buscou parcerias 

com instituições privadas de ensino superior que tinham interesse em oferecer vagas a 

esses grupos sociais em troca de isenção fiscal. 

A ênfase dada à temática da pobreza e a dramatização da questão social como 

se todos os outros problemas no Brasil dela adviessem, a um primeiro olhar, geram a 

falsa impressão de que o país, em toda a sua longa história, não se sensibilizou diante 

do sofrimento dos pobres, os quais foram deixados à própria sorte.  

Essa percepção é interpretada por alguns estudiosos da temática, a exemplo de 

Schwartzman, como equivocada, sob o argumento de que, se até algumas décadas 

passadas os cientistas sociais, dentre eles os educadores, não enfatizavam a questão 

do combate à pobreza, isso decorria do que entendiam acerca de suas causas. Suas 

preocupações centravam-se na promoção do desenvolvimento da economia, na 

modernização do país, no investimento na educação, na ampliação da participação 
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política, na democracia e nos fatores que contribuiriam para a mobilidade social 

(SCHWARTZMAN, 2004, p.7)  

Para esse educadores e cientistas sociais de décadas passadas, a pobreza era 

resultado de uma realidade política, econômica e social complexa, que somente seria 

superada com a educação e a qualificação dos trabalhadores, e não, como muitos 

propunham, com uma política populista de simples distribuição da riqueza. Era preciso, 

segundo eles, modernizar e melhorar a produtividade da indústria brasileira, investir na 

educação, formar uma massa crítica, criar uma mão-de-obra qualificada, formar um 

corpo técnico-científico, investir em escolas, combater o analfabetismo, ampliar o 

acesso à escola, criar e modernizar as estradas, investir em produção de energia, 

desenvolver a agricultura, aperfeiçoar o sistema jurídico e melhorar as leis trabalhistas. 

No Brasil, como se pode constatar, a questão da pobreza está na ordem do dia 

há muito tempo. Todavia, no momento, a discussão do problema e as estratégias para 

solucioná-lo, inclusive no campo educacional, estão marcadas por uma visão 

maniqueísta da luta entre o bem e o mal, resultado da ganância e da opressão das 

classes proprietárias sobre os pobres. A pobreza é compreendida como resultado 

exclusivo da exploração de uma classe por outra, e não de mecanismos econômicos 

impessoais e complexos. É resultado, portanto, de um processo econômico, social e 

político em que somente alguns ganham e a maioria sempre perde. 

 Nesse sentido, o momento atual da vida política brasileira nos instigou a essas 

reflexões, com o objetivo de captar as raízes teóricas e filosóficas mais remotas dessa 

mentalidade. 

------------------- 

A nosso ver, os antigos compartilhavam do entendimento de que a riqueza era boa, 

pois viam-na como pré-condição para o homem ser livre e desfrutar da felicidade. Uma 

interpretação semelhante à nossa é apresentada pelo conhecido helenista Moses I. 

Finley, para o qual na base positiva que os gregos e romanos tinham da riqueza estava 

a convicção de que entre as condições necessárias à liberdade figuravam a 

independência pessoal e o lazer (grifos nossos) (FINLEY,1986, p. 52).  

Aristóteles, por exemplo, explica que a finalidade suprema da vida humana é a 

busca da felicidade, porém admite que a questão é complexa e envolve muitas 

definições divergentes, de acordo com a interpretação pessoal. Uns associam-na ao 

prazer, ao discernimento (prudência, sabedoria prática), às honrarias, à excelência, à 

sabedoria; outros, entendem que ela é a soma de tudo isto; ainda outros, finalmente, 
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acrescentam a prosperidade exterior (grifos nossos) (ARISTÓTELES, 1985,  p.26), ou 

seja, a riqueza. 

Em meio a tantas definições na forma de os gregos antigos  conceberem o que é 

felicidade, Aristóteles expressa sua opinião: 

 

Mas evidentemente, como já dissemos, a felicidade requer bens 
exteriores, pois é impossível, ou na melhor das hipóteses não é fácil, 
praticar belas ações sem os instrumentos próprios. Em muitas ações 
usamos amigos, riquezas1 e poder político como instrumentos (grifos 
nossos)(ARISTÓTELES, 1985, p.27).  

 

Nota-se acima que Aristóteles concebe a riqueza sem nenhuma restrição moral, 

e a vê como parte integrante da própria vida política (social), capaz de proporcionar o 

supremo bem (a felicidade); porém, faz ressalva no sentido de que a riqueza só poderá 

ser considerada um bem ou um mal em relação ao uso que as pessoas dela fazem. No 

seu entendimento, a riqueza não é um mal em si, como o cristianismo posteriormente 

definirá; mas é a vinculação que cada homem estabelecerá com ela que determinará 

qual a sua natureza. Para o filósofo, somente uma pessoa de excelência moral é capaz 

de usá-la com ‘liberalidade”, ou seja, com moderação, conduta considerada por ele 

ideal: 

As coisas destinadas ao uso podem ser bem ou mal usadas, e a riqueza 
está entre as coisas úteis. Usa melhor uma coisa a pessoa que possui a 
forma de excelência moral relacionada com tal coisa; os bens, portanto, 
serão melhor usados pelas pessoas dotadas da forma de excelência 
moral relacionada com as riquezas, e estas são pessoas liberais 
(ARISTÓTELES, 1985, p.71) 
 

Além de Aristóteles, outros filósofos e poetas antigos também trataram da 

questão da riqueza e da pobreza, e manifestaram um julgamento unânime, franco e 

inequívoco, qual seja, o de que a riqueza é absolutamente indispensável para se 

desfrutar a boa vida (FINLEY, 1986, p 46). Segundo Finley (1986, p.49), os sofistas, 

que examinaram todos os valores tradicionais da sua sociedade, também 

acrescentaram às suas reflexões a temática da riqueza e da pobreza, porém fizeram-

no da perspectiva ética, discutindo, problematizando, refletindo sobre o significado da 

riqueza: seria ela ilimitada? Seria mesmo um bem se não fosse usada corretamente? 

Seria possível viver uma vida virtuosa sem riqueza? 

                                                
 



 4 

Essa doutrina que apregoava a importância da riqueza para ser feliz era 

perfeitamente válida num mundo no qual se acreditava que a felicidade estava neste 

mundo, no plano terreno. Em contraposição, a pobreza não mereceu dos antigos 

nenhuma análise no sentido de compaixão ou piedade (FINLEY, 1986). Lembra-nos 

Finley (1986, p.50) de uma passagem de Hesíodo, em Os trabalhos e os dias: ‘ Dá a 

quem dá, não dês a quem não dá’.  

 A explicação para esse “desprezo” pelos pobres talvez se baseie no fato de os 

antigos conceberem o homem como um ser preso a forças exteriores, como 

dependente da vontade dos deuses e do seu destino. Veja-se, por exemplo, Ésquilo, 

em sua peça Os persas (472 a.C), na qual há inúmeras passagens ilustrando essa 

noção de que o homem não pode fazer escolhas em sua vida, em virtude de ela ser 

regida por forças que não estão ao alcance de suas decisões: 

 

O destino fixado pelos deuses,  
Para nós, persas, desde a antiguidade,  
Envolve-nos em guerras sucessivas, em que as muralhas altas 
desmoronam...(1992, p.27) 
 
Iniciou a nossa perdição, senhora, 
Algum espírito perverso ou deus maligno 
... 
Um coração feroz ditou-lhe tais palavras sem ter a mínima noção, naquele 
instante, da sorte amarga que os deuses lhe reservavam (1992, p.38/9) 
 

Do mesmo modo Eurípedes expressa essa compreensão dos antigos sobre a  

condição humana e os acontecimentos da vida: 

 

  Nenhum mortal pode considerar-se livre. 
  Uns são escravos da riqueza, outros da sorte, 

pois ora as prescrições da lei, ora os caprichos 
da maioria nos impedem de seguir  
nossas inclinações, submissos aos desejos (1992, p.195) (grifos nossos) 
 
Nada é seguro! 
A glória não o é e a ventura presente 
não nos garante contra os males do futuro 
Os deuses tumultuam tudo de alto a baixo 
disseminando a incerteza e a desordem 
para forçar-nos a invocá-los e adorá-los, 
nós, os escravos da ignorância em que vivemos. 
Mas é inútil lamentar e soluçar,  
pois não podemos evitar nossos males (grifos nossos) (EURÍPEDES, 
1992, p.199). 
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Ora, como poderia, nesse mundo onde prevalecia a ideologia de que os homens não 

eram responsáveis pelo seu destino, pela sua sorte (ser rico ou ser pobre), haver um 

pensamento que lhes imputasse a responsabilidade pela condição da vida humana?  

Apesar da afirmativa acima, há que se ter precaução e não concluir 

apressadamente que os antigos desconheciam a generosidade (FINLEY,1986). 

Certamente não havia entre eles a preocupação com os necessitados no sentido 

universal dado pelo cristianismo, mas havia, sim, a generosidade direcionada para a 

comunidade, aos parentes, aos pobres, clientes e escravos favoritos (FINLEY,1986, 

p.50). 

Embora estejamos defendendo a idéia de que os pensadores antigos 

apresentavam uma valoração positiva da riqueza e de que não se preocupavam com 

as causas da pobreza, existiam exceções, como os autores que serão estudados a 

seguir. Não obstante, é preciso ter no horizonte que esses autores eram realmente 

exceções, portanto não expressavam a mentalidade dominante. 

Sócrates, que viveu em Atenas no século V a. C, não só ensinava, pela Ágora e 

pelas ruas, uma nova ética aos que desejavam ouvi-lo, mas também dava aos 

atenienses uma demonstração exemplar por meio de uma vida sem luxo. Mostrava seu 

desdém pela riqueza e pelos cargos públicos, vestia-se de maneira simples e 

apregoava que, mais do que o desejo de acumular riquezas, era necessário que o 

verdadeiro sábio cuidasse primeiramente da alma. Educava assim os atenienses a não 

cuidar tão aferradamente do corpo e das riquezas, como de melhorar o mais possível a 

alma [...] (PLATÃO, 1972, p.21).  

Apesar de Sócrates não ter elaborado um sistema filosófico, não ter fundado 

uma academia como a de Platão ou um liceu como o de Aristóteles, seus 

ensinamentos difundiram-se pelo Mundo Antigo. Os filósofos da escola Cínica (séculos 

IV e V a.C.), como Antístenes e Diógenes, foram alguns dos principais seguidores das 

idéias socráticas. Numa demonstração de desprezo a toda e qualquer convenção 

humana, vestiam-se com andrajos, viviam entre os pobres, andavam descalços e 

conversavam com todos, ricos e pobres. Faziam apologia da vida natural e simples, 

precursores talvez do naturalismo iluminista de Rousseau, o que os levou a desprezar 

o conforto, as riquezas e os prazeres. Entre as inúmeras histórias que se contam a 

respeito deles, há uma bastante curiosa, que diz que, para serem coerentes com o que 

ensinavam, habitavam em buracos imundos, túmulos e barris. 
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Segundo Barker (1978), enquanto Sócrates criticou algumas instituições 

democráticas, os cínicos, sob a inspiração das idéias socráticas, radicalizaram a 

posição do mestre e se rebelaram contra toda a organização social: a propriedade, a 

família, o Estado, os valores dominantes e a riqueza. Há uma interessante observação 

de Barker a respeito do modo “franciscano” com que eles levavam a vida: eles se 

conduziam como mendigos, [...] abraçavam a pobreza não porque amassem o reino 

dos céus, mas porque odiavam os reinos deste mundo (BARKER,1978, p.107).  

Outra exceção é Epicuro de Samos (IV a. C. –III a .C.). Esse filósofo grego, que 

viveu num contexto social e político bem diverso do de Platão, marcado pela anexação 

da Grécia ao império macedônio, centrou sua pedagogia na busca da felicidade 

individual. Para alcançá-la, Epicuro (1980) recomenda, em sua pedagogia, que o 

indivíduo combata a riqueza, desapegue-se das questões materiais, da vida de luxo, do 

dinheiro, afaste-se de toda e qualquer forma de dor e sofrimento, liberte-se do medo da 

morte e não se ocupe dos cargos políticos ou públicos. 

Outro representante dessa corrente teórica que propunha a restrição e o 

desprendimento da riqueza é Sêneca (4? d.C.- 65 d.C), o primeiro estoicista romano a 

ensinar que a riqueza era a principal fonte das misérias dos homens. Nos seus 

ensinamentos estava a noção de que o dinheiro se apega tão intimamente à alma que 

não é possível arrancá-lo sem dor, por isso melhor seria, numa demonstração de 

sabedoria, viver com o estritamente necessário, sem excesso (SÊNECA, 1980 p.204). 

O advento do cristianismo traz uma mudança radical na mentalidade dos 

homens em relação aos conceitos de riqueza e de pobreza. Embora, como vimos 

acima, também existisse entre gregos e romanos uma corrente de pensamento 

marginal que sugeria o abandono dos bens materiais, o desfrutar de uma vida simples, 

frugal, sem ambição e sem luxo, entre eles  não estava  ainda presente, porém, a 

noção de que a riqueza é abjeta e ignóbil. É justamente o cristianismo nascente que irá 

definir a idéia de que a riqueza é fruto exclusivo do roubo, da apropriação, da ganância 

e também elemento gerador do mal, por despertar as piores paixões humanas: a 

avareza, o egoísmo, a cobiça, o ódio e a inveja.  

Nas palavras do bispo Basílio de Cesaréa (+ 379), em Homilia 6 contra a 

riqueza, os ricos são comparados a usurpadores, a apropriadores dos bens alheios, 

inclusive são responsabilizados pela existência da pobreza no mundo: 

decretam-se senhores dos bens comuns que açambarcaram, alegando 
terem sido os primeiros ocupantes. Se cada um conservasse apenas o 
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que se requer para suas necessidades correntes e deixasse o supérfluo 
para os indigentes, a riqueza e a pobreza seriam abolidas (in: Hamman, 
A. 1986, p.141). 
 

Dessa perspectiva, a solução para o problema da pobreza estaria na partilha dos bens 

materiais2 e na regeneração moral dos ricos, e não no aumento da produção de 

riquezas. Compatível com essa nova visão sobre as causas da riqueza e da pobreza, 

gradativamente se erige um modelo ético-educacional que tem em vista atingir a 

consciência do homem, a sua totalidade (corpo e alma), com o objetivo principal de 

fazer dele um novo ser, praticante da caridade e disposto a partilhar os seus pertences. 

Por isso, em sua homilia o bispo Basílio de Cesaréa admoesta que: 

ao faminto pertence o pão que guardas. Ao homem nu, o manto 
que guardas até nos teus cofres. Ao que anda descalço, o calçado 
que apodrece em tua casa. Ao miserável, o dinheiro que guardas  
escondido. É assim que vives oprimindo tanta gente que poderias 
ajudar (Basílio de Cesaréa. in: Hamman, 1986, p.141). 

 

Como parte deste mesmo movimento de ascensão do cristianismo, Gregório de 

Nissa, em 383, profere o seguinte sermão: 

Precisamos necessariamente de uma prova para discernir o 
homem novo; precisamos de sinais para distinguir o homem novo 
do velho.[...] . Agora, é preciso que ele seja reservado, que esteja 
contente com o que possui, disposto a partilhar com os pobres, 
que se preocupe com a verdade, em uma palavra: deve praticar 
tudo o que é bom (GREGÓRIO DE NISSA, in: Hamman, A. 1978, 
p.166).  
 

Essa nova visão, a visão cristã, que se delineia, constituir-se-á ao longo dos 

séculos num dos fundamentos basilares da arquitetura intelectual, moral e pedagógica 

do Mundo Ocidental, e chegará aos dias atuais fortalecida, apesar de sua trajetória ser 

marcada por movimentos ascendentes e descendentes. No Brasil, atualmente, essa 

perspectiva tem mobilizado grande parte das forças sociais, subsidiando inclusive 

muitas das políticas públicas e muitos dos projetos na área da educação formal e não-

formal. Na tentativa de resgatar, no plano das idéias, a construção desse modo de 

pensamento e contribuir com o debate acerca da discussão sobre a pobreza/riqueza, é 

que propusemos este estudo, que se encontra em sua fase inicial.  
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NOTAS 

1-Aristóteles, confirmando seu rigor metodológico e sua preocupação com a precisão 

conceitual, esclarece o que entende por ‘riqueza’. Diz ele: Por ‘riquezas’ entendemos 

todas as coisas cujo valor é mensurável pelo dinheiro (ARISTÓTELES, 1985, p.71). 

 

2- Jacques Le Goff em São Francisco de Assis (2001) estabelece uma distinção entre 

a posição adotada pelo cristianismo na virada do século VI para o VII e na do século XII 

para o XIII em relação à idéia da riqueza. No primeiro momento desenvolveu-se a 

noção de partilhar os bens materiais, já no segundo momento a orientação era de 

desprezá-los, de abandoná-los, de viver na pobreza.  
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