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O conflito entre Corpo e Alma é abalizado, ao longo dos milênios, em diversas 

culturas através de mitos, religiões, linhas filosóficas e pesquisas científicas.  

Nas civilizações mesopotâmicas, durante a Antiguidade, acreditavam na 

dualidade Corpo e Alma e o embate entre os dois. Assim, caldeus e babilônios 

concebiam que o Corpo era perecível, mas a Alma eterna em consonância com 

as suas expressões religiosas politeístas. Os persas, com o zoroastrismo, 

imaginavam ainda, dentro da Alma, a luta entre o bem e o mal.  

Em muitas manifestações religiosas hindus a Alma é superior ao Corpo, mas em 

outras o Corpo, sendo manifestação do universo, deve ser harmonioso com a 

Alma. O indivíduo, então, deve cuidar o melhor possível do seu Corpo, caso 

contrário a alma esvai-se, perdida. 

Na mitologia grega, Psique (Alma) está em busca de Eros (Amor aos Belos 

Corpos). Depois de muitas tarefas e vários sofrimentos, ela é elevada como 

divindade e une-se ao seu favorito.  

Homero, por volta do século VIII a.C., considera o Corpo a parte real do ser 

humano e, depois de morto, seu destino é ficar no Hades, enquanto a Alma se 

liberta simplesmente, vagando pelo mundo. 

Os pré-socráticos, órficos e pitagóricos entendem que a Alma é santificada, mas 

pode ser punida pelas atitudes do Corpo. 

Em Sócrates, a “Alma é o verdadeiro “Eu” do indivíduo, bem mais importante 

que o Corpo, considerado uma casca”3. Para Platão, a “Alma, eterna e próxima 
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ao mundo das Ideias, é superior ao Corpo, cárcere e fonte do mal”4. Já 

Aristóteles, realista, a “Alma, ato perfeito, está unida ao Corpo”5. 

Os padres filosofantes da Patrística e da Escolástica definiram que o Corpo é 

associado à degradação e ao pecado, sendo a Alma superiora e livre. Segundo 

O pensamento cristão, tendo os maiores expoentes Santo Agostinho e São 

Tomás de Aquino, a Alma deveria renunciar aos prazeres da carne, porém a 

ressurreição redimiria o Corpo. Cabe notar que havia várias condutas dos 

religiosos em relação a ele: algumas tendências pregavam a abstinência total, 

outras se atiravam ao vício, mas as pessoas comuns eram espontâneas no viver. 

Durante o Renascimento, há uma revolta e libertação do Corpo, enquanto a Alma 

é dessacralizada. Nesse período, define-se uma reviravolta nas abordagens 

deste conflito, tendendo à busca do prazer sexual, à gula, à embriaguez e à folia, 

retratada nas obras de Erasmo de Roterdã, Rabelais, Boccaccio, Montaigne, 

Bosch, entre outros.  

O Corpo também começa a ser valorizado na sua individualidade (as pessoas 

ganham nomes, cuidado com a aparência, entre outras coisas), na sua 

intimidade (as ações corporais – defecar, urinar, fazer sexo, dormir etc. - ganham 

espaços próprios) e na sua etiqueta e no social (direitos, entre eles). 

A Idade Moderna tem início com o pensamento de Descartes. Este filósofo 

defende que a “Alma é o centro da razão e o Corpo uma máquina”6. Os dois se 

complementam quando se movem para o Amor. 

Com o passar dos séculos, o Corpo foi dissecado em todos os seus detalhes do 

ponto de vista da Medicina e a Alma, ainda discutida entre os metafísicos e 

religiosos como entidade transcendente, foi sendo compreendida como 

manifestação do comportamento humano. E assim nasceu a Psicologia no final 

do século XIX. 
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Neste mesmo período, se desenvolvem correntes filo-religiosas que advogam a 

existência independente da Alma, Um dos seus pensadores é Alan Kardec.  Os 

cientistas, porém, logo criam métodos laboratoriais para compreender 

fenômenos desta área: a Parapsicologia. 

Como complemento destas visões ocidentais ou antigas, as culturas não 

europeias descrevem o conflito Alma e Corpo de várias maneiras. Como 

exemplo, o povo Marubo, habitantes da Amazônia, acreditam, segundo o 

pesquisador Guilherme Werlang, que um Corpo pode ter múltiplas Almas e elas 

se revelam como seres sobrenaturais, pessoas e animais. Inclui ainda a 

dualidade parte “boa” e parte “má” em confronto, resolvido em rituais religiosos. 

No século XXI, o Corpo é cultuado como escultura através de práticas esportivas, 

modelamentos cirúrgicos e até uso de medicamentos. O medo da doença, do 

envelhecimento e da morte angustia o ser humano em uma parte da sociedade 

ocidental. Para compensar, a Alma, nesta época, é invocada numa série de 

manifestações espiritualistas, que envolve as religiões tradicionais e variadas 

correntes místicas ou esotéricas, em estudos médicos, nas áreas da psicologia 

ou da neurociência e nas conceituações filosóficas, onde se debate, por 

exemplo, a questão da inteligência artificial ou, outro exemplo, a associação da 

Alma com a Vontade. O conflito ainda existe, mas é mais terreno e não 

metafísico. 

Como o autor Nilton Bonder é um rabino, falta introduzir sobre o que pensa o 

judaísmo a respeito destes conceitos. Nos seus inúmeros livros, os judeus 

conceituam a Alma como “vida”.  Na maioria dos estudos dos mestres rabinos, 

em suas milenares tradições, a Alma não existe separada e nem está em conflito 

com o Corpo. A Ética é que deve direcionar o comportamento da pessoa para 

que tenha vida longa e próspera. 

Entretanto, para o nosso autor, há um fenômeno relacional intrigante: a 

intenção. 

De acordo com o dicionário da língua portuguesa Houaiss, “intenção é um 

substantivo feminino que se refere aquilo que uma pessoa espera que aconteça, 

vontade. O que se pretende fazer, propósito”. 
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No sentindo filosófico, ou melhor, da Filosofia da Linguagem, no sentindo 

semântico da palavra, “é o conceito contido em uma expressão linguística para 

se referir a um ou mais objetos, ao longo da expressão, isto é, o seu significado 

cognitivo”7. 

No nosso caso, vamos trabalhar a intenção pela conceituação do autor Nilton 

Bonder que a define como: “um fenômeno causado pela existência de um sujeito 

por trás de uma ação”8. Em outras palavras, só há intenção onde houver livre–

arbítrio. 

Já que a intenção é revelada por meio de um sujeito, através de uma ação e 

reação e quanto mais responsável esse sujeito for pelos seus atos, mais o seu 

“EU” vai ter consciência do que o motiva. 

Dessa forma, a existência humana é caracterizada pela capacidade de se culpar 

e desculpar ou de perceber a causa de suas próprias ações, ou seja, se o 

resultado for negativo percebe-se a culpa e se for positivo sente-se o gosto da 

realização. 

A existência humana, portanto, é pautada pela qualidade das nossas culpas e 

realizações; em última instância o ato de existir está baseado em nossas 

escolhas. Afinal, um sujeito desprovido de intenções é como um corpo sem alma, 

sem identidade, porque, é através das intenções que o ser humano tem o dom 

de si, é nelas que vê revelada sua face. 

Outro ponto importante, que devemos observar ao falarmos das intenções é que 

estão relacionadas com o surgimento da fala, porque é através dela que se 

transmite aos outros as próprias emoções. 

Com isso, a “FALA” se torna uma peça chave que possibilita tanto denotar uma 

segunda intenção quando retornar à primeira. E ao longo da vida o ser humano, 

                                                           
7 BRANQUINHO, João (dir), MURCHO, Desidério (dir) e GOMES, Nelson Gonçalves (dir), “Enciclopédia de 
Termos Lógico-Filosóficos”; São Paulo, Martins Fontes, 2006, p.444 
 
8 BONDER, Nilton: Segundas intenções: vestindo o corpo moral In “O que é Intenção?  Rio de Janeiro, 
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por conta das suas escolhas e da sua forma de pensar e falar, vai se tornando 

um Ser moral. 

Essa moralidade vai nortear as suas primeiras ou segundas intenções e as suas 

respectivas consequências. Como dizia Santo Agostinho, de acordo com o 

jornalista e pesquisador Márcio Ferrari (2008) ”a ausência do bem se deve 

também a uma quase irresistível inclinação do ser humano para o pecado ao 

fazer prevalecer os impulsos do Corpo, e não a Alma”.  

O rabino Nilton Bonder denomina essa inclinação para o mal como Yester-há-

rá, ou seja, o mal impulso. 

Concluímos que esse dilema pode ser resolvido ao se distinguir do impulso 

negativo (segunda intenção) as solidárias intenções primárias, desconfiando 

daquele para recuperar essas sempre conscientemente. O amor ao ser humano 

deve prevalecer e a existência deve se traduzir em vida. 
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