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Teologia na academia:  
construção crítica a partir da fé 

 
Reservamos para a última edição de Ciberteologia deste ano um tema decisivo 
a todos os que se interessem pela afirmação da teologia na academia como 
área de conhecimento autônoma e respeitável. Nem sempre as intervenções 
eclesiásticas nas respectivas faculdades e cursos de teologia colaboram nesse 
sentido, mas o pensamento teológico tem necessariamente uma ressonância e 
uma destinação pública que solicita sua autonomia como construção crítica a 
partir da fé. 

 

Recentemente, um Parecer do Ministério da Educação, precisamente o 
Parecer nº: 118/2009 do Conselho Nacional de Educação suscitou polêmica ao 
propor “orientações para instrução dos processos referentes ao 
credenciamento de novas Instituições de Educação Superior e de 
credenciamento institucional que apresentem cursos de Teologia-bacharelado”. 
Aprovado em 6/5/2009 e ainda aguardando homologação, o Parecer foi 
discutido num Grupo de Trabalho (GT) no último Congresso da Soter (6-
9/7/2009). 

 

Ciberteologia entra na discussão publicando neste número as principais 
comunicações apresentadas e debatidas naquela ocasião. Em breve, deverá 
sair um livro organizado pelos prof. João Decio Passos e Afonso M.L. Soares, 
com participação de especialistas nacionais e internacionais sobre este 
controverso assunto: o lugar e o papel público da teologia na academia. 

 

Neste número, contamos com os seguintes trabalhos, disponíveis em 
português e inglês. Na seção de Artigos, quatro artigos. O primeiro, de João 
Décio Passos, se autoexplica pelo título: “Desafios de um empréstimo 
epistemológico: considerações sobre o Parecer 118/09 do Conselho Nacional 
de Educação/Câmara de Educação Superior (CNE/CES) referentes aos 
bacharelados em Teologia”. O Autor pondera que, quando os Pareceres 
anteriores do MEC evitaram, talvez por razões políticas, a elucidação dos 
fundamentos epistemológicos da Teologia, adotaram um conceito da mesma 



que incluiu uma incorreção fundamental: todo discurso religioso 
institucionalizado na forma de curso vem a ser Teologia. Não obstante 
eventuais tropeços conceituais do Parecer, estamos diante de uma 
normatização inevitável, conclui o Autor. 

 

“O estatuto acadêmico da Teologia à luz do Parecer 118/09 do CNE/CES” é o 
título do artigo de Júlio Paulo Tavares Zabatiero. Ele admite que alguma 
normatização curricular dos bacharelados em Teologia era uma necessidade, 
tendo em vista a falta de critérios para a elaboração e avaliação dos currículos. 
Mas não julga plenamente adequado o conteúdo desta nova norma, sobretudo 
no que diz respeito à laicidade do Estado e o lugar do bacharelado em Teologia 
no sistema de ensino superior; ao estatuto epistêmico da Teologia; e à 
estruturação curricular dos bacharelados em Teologia. 

 

Já Paulo Fernando Carneiro de Andrade coloca o tema pontual do Parecer em 
chave mais ampla e nos oferece o texto “O reconhecimento da Teologia como 
saber universitário: tensões e articulações entre as dimensões confessional e 
profissional”. Parte da necessária distinção entre religião e Teologia, refaz a 
trajetória da Teologia cristã como fruto do encontro entre a experiência religiosa 
cristã e a Filosofia grega, e chega a alguns impasses e perigos no atual cenário 
nacional. 

 

O teólogo português Ângelo Cardita é o colaborador europeu desta edição, 
com o artigo “Lugar e função da Teologia numa ‘ecologia dos saberes”. Tendo 
como pano de fundo a atual situação institucional, epistemológica e sócio-
cultural da Teologia em Portugal, ele pondera que a Teologia (enquanto forma 
crítica de saber religioso, sócio-culturalmente responsável) deve inscrever-se 
na linha do “interconhecimento”, mas não sem passar por um momento 
hermenêutico que possa conectar a “explicação” à “compreensão” e assim 
“abrir para uma nova hipótese de correlação da Teologia com as Ciências da 
Religião”. 

 

Finalmente, na seção Notas, duas contribuições enriquecem nossa edição. 
Ênio José da Costa Brito oferece-nos, em “O mal na agenda teológica do 
século XXI” uma leitura crítica do mais recente trabalho de Afonso Maria Ligorio 
Soares, que foi sua recente tese de livre-docência, intitulada De volta ao 
mistério da iniquidade, e que pergunta pelas contribuições da Teologia da 
Libertação para a questão tão espinhosa da realidade do mal e do sofrimento. 
Em um texto escrito ainda no calor da experiência vivida na primeira leitura, o 



prof. Brito tenciona partilhar algumas reações. Inicia com breves considerações 
gerais à guisa de comentários, em seguida tece algumas sugestões e termina 
apontando tópicos para um diálogo com o autor. 

 

Alonso Gonçalves é o autor da comunicação seguinte, “Só pelo sangue: 
prejuízos de uma cristologia sacrificialista”. Ele propõe que a centralidade da 
cristologia sacrificialista no Protestantismo trouxe sérios prejuízos para a 
eclesiologia e a teologia. De forma sucinta, o artigo levanta a necessidade de 
compreender a pluralidade cristológica do Novo Testamento; a centralidade da 
mensagem do Reino de Deus na vida de Jesus e, como consequência, a cruz. 
Pretende com isso fazer uma reflexão a partir da teologia latino-americana, 
levando em consideração o contexto e a práxis de Jesus para uma cristologia 
engajada e relevante para a sociedade. 

 

A coluna Comunicação brinda-nos com a íntegra do Parecer 118/2009 do 
CNE/CSE, que motivou a preparação deste número especial de Ciberteologia. 
Além dessas seções, não deixe de acompanhar os textos que, ao longo do 
bimestre, alimentarão as seções Resenhas, Comunicação e Nas fontes da 
Bíblia. 

 

Enfim, boa leitura, ótimos estudos e, quando chegar a hora, boas férias de 
verão! 

 

Toda a equipe de Ciberteologia aproveita para desejar a todos um Santo Natal 
e um próspero 2010! 

 

Autor Afonso Maria Ligório Soares 
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Desafios de um empréstimo 
epistemológico

João Décio Passos1*

A legalização dos bacharelados em Teologia pelo Parecer 241/99 do CNE, reafirmado 
pelo Parecer 63/04, dispensou-os da exigência de Diretrizes Curriculares, argumentando 
não se tratar de uma profissão regulamentada e, ao mesmo tempo, postulando como fun-
damento o respeito às diversidades de orientações dos cursos, em função da lei maior da 
liberdade religiosa. Vale recordar que o teor do Parecer 241/99 foi recebido positivamen-
te por parte das confissões religiosas, mantenedoras de seus respectivos cursos teológicos, 
então candidatos ao reconhecimento legal. A possibilidade de organizar cursos superiores 
em conformidade com suas tradições e suas intencionalidades pastorais garantia, portan-
to, a chancela legal sobre um projeto eclesial. As peculiaridades confessionais permane-
ciam isentas não somente de uma intervenção por parte do poder público instituído, mas 
da própria exigência epistemológica de justificar-se como discurso relacionado à fé.

De fato, tanto os referidos Pareceres quanto as Igrejas reafirmaram com essa postura 
uma concepção de Teologia como “coisa de Igreja”, ficando, portanto, garantida a ges-
tão direta das Igrejas e o respeito do Estado. No fundo, tratou-se de uma legalização de 
fundamento político que envolveu dois sujeitos: o Estado e as Igrejas. Da garantia cons-
titucional de as Igrejas organizarem seus cursos, assim como qualquer outra corporação, 
adveio o fundamento primeiro da legalização dos cursos teológicos. Com efeito, essa 
premissa política teve suas consequências imediatas ao tratar dos critérios de autorização 
e reconhecimento dos bacharelados: o estabelecimento de critérios tão somente formais. 
Entrar no mérito epistemológico dos cursos constituiria ingerência do Estado no espaço 
livre das confissões religiosas.

Os Pareceres, ao evitarem, ao que parece apenas por razões políticas, a elucidação dos 
fundamentos epistemológicos da Teologia, adotaram um conceito da mesma que, a des-
peito de sua idade como área de conhecimento, dos paradigmas e métodos historicamente 
constituídos, dos profissionais socialmente reconhecidos e da rica produção acadêmica, 
incluiu em sua extensão politicamente correta uma incorreção fundamental: todo discur-
so religioso institucionalizado na forma de curso vem a ser Teologia. Essa compreensão 
produziu uma indistinção epistemológica que desembocou na busca de parâmetros mais 
precisos para os cursos teológicos, o que gerou o Parecer 118/09. De fato, tamanha ex-
tensão conceitual comportava ao menos três tipos de abordagem epistemológica e de prá-
tica curricular: a catequética, que se propunha dar os fundamentos e as justificativas das 
doutrinas de cada confissão; a teológica, que mantinha suas metodologias historicamente 
instituídas no seio das Igrejas cristãs; e a das ciências da religião, que abrigava sob sua 
especificidade todas as tradições religiosas. Essas possibilidades, em princípio legítimas 

� * Livre-docente em Teologia pela PUC-SP e professor associado da mesma universidade. Foi vice-
reitor comunitário da PUC-SP na gestão 2004-2008.
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e legais, apresentaram-se como desafio para a CES no momento das aprovações, reconhe-
cimentos e avaliações dos cursos teológicos, que se multiplicaram rapidamente por todo 
o território nacional.

A prática da legalidade política sem legitimidade epistemológica persiste como ques-
tão de fundo das ambiguidades curriculares detectadas pelas instâncias do Ministério 
da Educação no momento do julgamento de mérito dos cursos teológicos. Em outras 
ocasiões pudemos discutir as ambiguidades de fundo do Parecer 241/99 e postular a 
necessidade de Diretrizes Curriculares para os bacharelados em Teologia.2 O Parecer 
118/093 institui-se como desdobramento previsível dos limites criteriológicos dos Pare-
ceres anteriores, que, centrados tão somente em critérios formais, terminou por colocar na 
mesma condição de mérito cursos de qualidades acadêmicas diferenciadas. Para além dos 
méritos conceituais do Parecer, estamos diante de uma normatização inevitável.

Contexto e motivação

Fica explícita no Parecer normativo a necessidade de superar o pressuposto da mera 
formalidade no momento de as instâncias e comissões do Ministério da Educação exer-
cerem exame de mérito sobre os mesmos. A composição curricular livre, submetida tão 
somente aos requisitos formais – a saber: carga horária, qualificação do corpo docente e 
condições de infraestrutura –, não garante a qualidade dos cursos e pode ferir as exigên-
cias mínimas da cientificidade e das funções sociais, conforme exige a Lei de Diretrizes 
e Bases (LDB) no seu artigo 43, incisos I, III e VI. O Parecer deixa claro quais os pro-
blemas detectados em alguns cursos teológicos. A inexistência de uma matriz curricular 
e a plena liberdade das instituições para organizarem seus cursos “terminou por gerar a 
aprovação de cursos de Teologia com caráter, exclusivamente, confessional”, sendo que 
alguns não apresentam “características acadêmicas” e se mostram como “cursos cate-
quéticos”, preparando os alunos para atuar em uma “única religião”. O teor catequético, 
argumenta o Parecer, fere a universalidade do conhecimento, a função confessional fere 
o princípio da separação entre a Igreja e o Estado.

O Parecer visa, portanto, a oferecer orientações que supram as lacunas técnicas deixa-
das pela inexistência de Diretrizes Curriculares para os bacharelados em Teologia, orien-
tações que instituam parâmetros epistemológicos objetivos que referenciem os processos 
de autorização e reconhecimento dos referidos cursos. Constitui, entretanto, em seu nas-
cedouro mais uma referência para os avaliadores do que propriamente uma referência 
epistemológica haurida do interior do estatuto epistemológico da Teologia. No que tange 
a essa motivação prática, vale observar que, segundo declaração da relatora,4 as dificul-
dades postas pelos conselheiros do CNE/CES em distinguir a qualidade acadêmica dos 
cursos no momento das deliberações finais traziam à tona não somente os limites de um 
julgamento de mérito pautado unicamente em critérios formais, mas também a tendência 
crescente de negar reconhecimento e relegar os cursos teológicos à condição anterior de 
“cursos livres”. A relatora observa, ainda, que predomina no Egrégio Conselho um relati-
vo consenso entre os conselheiros sobre a ligação intrínseca entre Teologia e Igreja e, por 
conseguinte, a dúvida sobre a possibilidade de o Estado legislar sobre a questão.

2  PASSOS, J. D. A legitimidade da teologia na universidade: do político ao acadêmico. Estudos de 

Religião 27, Unimep, 2004. Teologia e diretrizes curriculares, contradições e desafios. In: FREITAS, 

M.C. de. Teologia e sociedade; relevância e funções. São Paulo: Paulinas, 2006. p. 167-195.

�  Por ora denominado Parecer.

�  Agradecemos a disponibilidade da relatora conselheira professora doutora Marília Ancona para 

nos fornecer informações sobre o contexto e as motivações que precipitaram a elaboração do Parecer.
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Vale ressaltar, contudo, que a insuficiência normativa do Parecer 241/99, conforme já 
detectara o Parecer 63/04, deve ser vista, mais do que como uma real insuficiência práti-
ca, como um problema de natureza epistemológica ao colocar a Teologia em uma espécie 
de “exceção epistemológica” em relação às demais áreas de conhecimento, o que tem sua 
raiz na própria premissa que afirma a separação entre Igreja e Estado e, por conseguinte, 
a impossibilidade de o Estado entrar no mérito das “coisas eclesiais”. Foi precisamente 
a ausência de uma premissa epistemológica capaz de abordar de modo direto o estatuto 
teórico e metodológico da Teologia, para além de suas ligações confessionais, portanto 
como “coisa pública”, que colocou os cursos teológicos sob o amparo direto das Igrejas, 
entendidas como as responsáveis únicas pela gestão dos conteúdos curriculares dos refe-
ridos cursos. De fato, a emergência do problema da “instrumentalização curricular” dos 
cursos teológicos, por parte de muitas Igrejas, era somente uma questão de tempo, tendo 
em vista a ausência de um parâmetro comum que garantisse os fundamentos científicos 
dos cursos, não obstante suas endogenias confessionais.

Mediante esses problemas concretos detectados pelas comissões do Instituto Nacional 
de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) no momento do julgamen-
to de mérito dos bacharelados em Teologia, somos da opinião que o presente Parecer 
deve ser visto, antes de tudo, como uma saída necessária e em princípio benéfica para os 
próprios cursos, ainda que não faça justiça à natureza própria da Teologia como área de 
conhecimento epistemologicamente legítima, de onde decorre sua legitimidade pública.

A orientação construída

Portanto, a prática institucional por parte dos sujeitos responsáveis pelo ensino su-
perior em suas respectivas instâncias detectou a insuficiência das normas e buscou uma 
saída possível e alternativa às Diretrizes Curriculares dos bacharelados em Teologia. A 
natureza prática deste Parecer normativo deve ser considerada ao menos em dois aspec-
tos. Primeiramente, como normatização imediata que visa a subsidiar os trabalhos das 
Comissões responsáveis pela avaliação de mérito dos cursos teológicos nas fases que 
compõem o percurso de reconhecimento. Nesse sentido, tem alcances e limites. Permite 
uma avaliação de mérito dos currículos, mas pode criar conflitos de interpretação sobre 
estruturas e dinâmicas curriculares concretas, por sua fragilidade epistemológica, como 
verificaremos logo a seguir. Em segundo lugar, por sua própria estatura legal, um Pare-
cer poderá ter duração temporária, vigorar até que seja substituído por outro. No caso da 
Teologia, não seria absurdo cogitar a hipótese de um novo Parecer que viesse substituir 
os anteriores, para o bem ou para o mal dos cursos teológicos. Os teólogos devem estar 
atentos para futuros aperfeiçoamentos normativos na esfera do CNE/CES caso não se 
opte pela elaboração de uma Diretriz Curricular para os bacharelados, conforme já foi 
sugerido pelo Parecer 63/04. Contudo, é de se esperar que o presente Parecer ajude os 
avaliadores a discernir com os critérios formulados as propostas curriculares, sem ferir 
a especificidade da Teologia. Pelo que também nos foi informado, esses critérios já têm 
servido eficazmente aos conselheiros no momento das deliberações.

O Parecer se estrutura em três momentos básicos: faz uma retrospectiva histórica dos 
Pareceres anteriores, com suas premissas e encaminhamentos; constrói as premissas de 
uma argumentação epistemológica que possibilite retirar a Teologia de sua prisão confes-
sional; e apresenta seis eixos que visam orientar as avaliações dos cursos.

Porém, é forçoso observar que a orientação construída pelo Parecer se baseia em uma 
determinada compreensão de Teologia, bem como em certas premissas que podem soar 
como “fogo amigo” à Teologia. De fato, a construção de referências objetivas para a or-
ganização dos cursos se dá nos termos de uma epistemologia genérica, análoga às demais 
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ciências, particularmente às Ciências Humanas. Nesse sentido, podemos dizer que o Pa-
recer tem como fonte de sua construção:

a) As premissas dos Pareceres anteriores: liberdade de organização e separação entre a 
Igreja e o Estado, de onde reafirma, portanto, uma eclesialidade inerente à Teologia.

b) A premissa da cientificidade, conforme reza a LDB e, portanto, as exigências meto-
dológicas dos currículos dos cursos superiores.

c) A premissa das Ciências Humanas, conforme a classificação da Coordenação de Aper-
feiçoamento de Pessoal de Nível Superior/Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico (Capes/CNPq), o que exige da Teologia um conhecimento 
dessas ciências e a postura da interdisciplinaridade.

d) A premissa política da convivência com a pluralidade sociocultural inerente à laici-
dade do Estado, que exige dos cursos, por conseguinte, uma filosofia da pluralidade e 
do diálogo.

e) A premissa da universalidade do conhecimento e, por decorrência, da função social 
do conhecimento, o que exige dos cursos teológicos uma relevância profissional para 
além dos territórios confessionais em que estão situados.

O Parecer busca circunscrever a Teologia no quadro das referências instituídas pelas 
leis e normas que regulam o ensino superior e, por conseguinte, as instâncias do Ministé-
rio da Educação, no esforço de colocar a Teologia dentro de uma cientificidade comum e 
de uma cultura comum do ensino, nos termos das normas instituídas. Estamos, certamen-
te, diante de um esforço criativo que parece querer preservar as identidades confessionais 
dos cursos, porém enquadrando-os dentro de referências epistemológicas gerais e exter-
nas ao estatuto particular da Teologia.

As premissas

A natureza normativo-legal de um Parecer na área do ensino exige que ele esteja si-
tuado dentro do quadro mais amplo da institucionalidade legal, sobretudo das leis maio-
res, a Constituição Federal e a Lei de Diretrizes e Bases, mas também afeito a normas 
referentes às Diretrizes Curriculares e, de certo modo, a Pareceres anteriores. E é, de 
fato, dessas matrizes legais que o Parecer retira as premissas que o norteiam. Ao que nos 
parece, preserva as premissas políticas que estão na raiz do Parecer 241/09 e constrói 
novas premissas de natureza epistemológica. Com essas premissas o Parecer quer afirmar 
fundamentalmente que a Teologia deve ser ciência e dá um passo significativo retirando-a 
do limbo epistemológico em que se encontrava.

Evidentemente, a composição de uma nova norma é um ato hermenêutico que pode 
resultar na reprodução das leis anteriores, pela regra lógica da inferência, ou buscar uma 
revisão das normas anteriores, ao menos uma revisão pela via da reinterpretação daquelas 
premissas. No caso do Parecer em foco, ele vem para renovar o Parecer 241/99, mas 
mantém as mesmas premissas que o haviam orientado. Como já dissemos, mantém os va-
lores da separação Igreja-Estado como base da não ingerência nos conteúdos dos cursos 
teológicos. É precisamente por conservar essa premissa política que o Parecer assume a 
construção de novas premissas, naturalmente de fora do universo especificamente teológi-
co. O resultado é coerente: não alterando a premissa política, trata de construir premissas 
externas ao estatuto da Teologia. A Teologia permanece, ainda, em suas particularidades 
como “coisa estranha” ao mundo público das ciências, do Estado e da comunicação ins-
titucional. As regras próprias da construção do discurso teológico não são adotadas como 
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cientificamente legitimas e capazes de oferecer parâmetros para avaliação dos cursos, 
nem como um corpo teórico-metodológico, nem como campo semântico de conceitos, 
nem como universo comunicativo de termos e nomenclaturas capazes de manter diálogo 
com os interlocutores diretos, que são os sujeitos responsáveis pelos cursos teológicos.

A premissa política preservada
A premissa política poder ser sintetizada nos seguintes termos: “A separação entre 

Igreja e Estado não permitiria o julgamento de mérito dos cursos, sendo esse conhecimen-
to de domínio das Igrejas”. Na verdade, esse valor fundante do Estado moderno permitiu 
o relacionamento entre as duas instituições sem ingerências mútuas em seus âmbitos pró-
prios, de forma a evitar, sobretudo, a velha hegemonia da Igreja Católica sobre o poder 
temporal. Constitui, portanto, em sua raiz última, a instituição do Estado leigo que supera 
os Estados teocráticos. Contudo a pergunta imediata é precisamente pela ligação direta 
que o Parecer estabelece entre cursos de Teologia (por decorrência, da Teologia como 
área de conhecimento) com as Igrejas. O Parecer 241/99 anexou à Lei constitucional os 
cursos superiores de Teologia como uma espécie de patrimônio cultural das Igrejas, sem 
perguntar duas coisas: primeiro, se de fato eles são propriedade das Igrejas ou se, mesmo 
estando até o momento, por razões históricas, restritos às instituições eclesiais, não pode-
riam ser um patrimônio da cultura universitária do Ocidente, como se pode verificar his-
toricamente. Na verdade, essa ligação veio a ser um “tiro no pé” da própria normatização 
dos cursos teológicos que vem denunciar agora, com o novo Parecer, o problema da “ex-
clusividade confessional”. A segunda pergunta que se pode fazer é sobre a legitimidade de 
uma “ingerência” do poder público sobre os cursos teológicos, mesmo sendo uma “coisa 
eclesial”. Ora, o Estado legisla efetivamente sobre outras coisas eclesiais, aliás, sobre 
algumas de status exclusivamente privado. Tomba patrimônios particulares das Igrejas e 
aplica sobre eles normas e políticas de gestão, em nome do bem público. Aplica de igual 
modo, sobre as práticas sociais das Igrejas, as regras comuns das legislações sociais. Em 
ambos os casos as normas orientam, avaliam e aplicam sanções sobre coisas que não são 
do Estado, mas que são entendidas como bens públicos. A Teologia poderia ser incluída 
nessa mesma categoria de coisa pública como patrimônio histórico-cultural que de fato é, 
com a vantagem de ser um bem de natureza intelectual que conta necessariamente com a 
crítica e a construção contínua de seus profissionais.

A separação entre a Igreja e o Estado funcionou como valor supremo que abrigou em 
uma espécie de dicotomia irreconciliável as coisas da Igreja e as coisas públicas. Cer-
tamente, a premissa que considera a Teologia como coisa pública levaria a orientações 
e práticas diversas das que têm sido adotadas até o momento. Ora, o Parecer transmite 
contraditoriamente essa premissa, na medida em que a afirma como valor em suas consi-
derações introdutórias e, ao mesmo tempo, formula efetivamente critérios de mérito para 
as práticas curriculares teológicas. Seria mais coerente partir de uma desconstrução dessa 
premissa, portanto da construção do postulado da função pública da Teologia, como efe-
tivamente fica consignado no texto do Parecer ao apoiar-se no artigo 43 da LDB, e, por 
conseguinte, tirar as consequências epistemológicas e técnicas nos seis eixos sugeridos 
como parâmetros.

As premissas epistemológicas construídas
O Parecer constrói, portanto, algumas premissas de natureza epistemológica que per-

mitem um julgamento de mérito teórico e metodológico para os cursos superiores de Te-
ologia. Contudo são premissas construídas a partir da epistemologia das Ciências Huma-
nas, ou de uma compreensão de Ciências Humanas que, exatamente por serem externas à 
Teologia e não considerarem suas especificidades, podem ferir seu estatuto ao colocá-la 
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no lugar comum das Ciências Humanas. Vale lembrar que, em termos de teoria do mé-
todo, a Teologia possui uma tradição, se não milenar, ao menos da idade do paradigma 
tomásico construído no interior da universidade no século XIII. A epistemologia das Ci-
ências Humanas constitui, de fato, um território comum que comporta sem mutilações a 
Teologia e permite provavelmente uma linguagem comum nas instâncias do Ministério 
da Educação. No entanto sua adoção para normatizar a Teologia soa, com certa dissonân-
cia, como uma vestimenta emprestada por um sujeito de menor porte cujas sobras visíveis 
em seu corpo não agradam as medidas estabelecidas. As medidas metodológicas da Teo-
logia podem se sentir desprestigiadas, mas convencidas de que é melhor uma roupa larga 
do que a nudez epistemológica.

Portanto, sobre essas premissas epistemológicas faremos algumas interrogações e rá-
pidas considerações:

a) A inclusão das Ciências Humanas no estudo da Teologia é exigida, na forma de com-
ponentes curriculares, como abordagens propedêuticas ou como instrumentos teóri-
cos a serem adotados no interior das diversas disciplinas teológicas?

b) Em nome do ateísmo metodológico (princípio da exclusão da transcendência), a Te-
ologia perde seu único diferencial, que é ser um discurso da fé e a partir da fé, ainda 
que esse objeto e esse enfoque não possam dispensá-la do rigor metodológico de suas 
abordagens?

c) A Teologia não fica reduzida a mais uma Ciência Humana, basicamente a uma Ciên-
cia da Religião, que opera metodologicamente com o olhar externo ao objeto religio-
so e contando com o método interdisciplinar?

Com efeito, o princípio da “exclusão da transcendência”, adotado no Parecer como 
passaporte para a legitimidade científica da Teologia, parece ser o calcanhar de Aquiles 
da estrutura geral do Parecer. Por ora, julgamos convenientes duas considerações que 
remetem para a discussão clássica das Ciências Humanas e, sobretudo, das chamadas 
ciências empíricas. Queremos afirmar que “exclusão da transcendência” no ato de fazer 
ciência não vem a ser, na verdade, um princípio universal ou mesmo absoluto. Em outros 
termos: ele não se aplica a todas as ciências e, mesmo que soe paradoxal, pode ser apli-
cado à própria Teologia:

a) A “exclusão da transcendência” não constitui princípio metodológico universal das 
Ciências Humanas e, em nossos dias, nem mesmo de todas as Ciências Naturais. 
Além da Metafísica clássica, que se define como tal precisamente por lidar com con-
teúdos transcendentes e com o próprio Transcendente, a moderna Filosofia da reli-
gião entra no mérito da existência do Absoluto e os filósofos se dividem entre os que 
o afirmam e os que o negam, sem com isso abrir mão do rigor do método filosófico. 
Ademais, hoje devemos reconhecer que a Física e a Cosmologia modernas postulam 
a necessidade de se construir nova ponte entre o empiricamente verificável, o logica-
mente deduzível e o transcendente aceitável, o que consiste em considerar as causas 
primeiras e a própria ideia de uma inteligência criadora no âmbito da história da ma-
téria e da vida.

b) Do ponto de vista estritamente teológico, o principio da “exclusão da transcendência” 
pode se articular com o pressuposto da transcendência, como momento metodológico 
em que a razão investiga com seus métodos os conteúdos da fé ou fornece linguagem 
e instrumento para que a fé possa efetivar-se como um sistema lógico, ou ainda para 
que possa transitar como princípio de leitura da realidade. Estamos dentro da clássica 
questão do papel da fé e da razão no momento da construção do discurso teológico. 
Questão clássica e moderna. O paradigma teológico construído por Tomás de Aquino 
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possibilita, nesses termos, a inclusão das ciências na construção da Teologia, sem exi-
gir dela qualquer profissão de fé, tendo em vista a autonomia da razão.5 Igualmente, 
a noção de mediação adotada pela Teologia atual busca nos métodos e nos resultados 
das diversas ciências compreensões sobre os objetos que pretende teologizar, sem 
exigir mutilações ou adequações das ciências. As ciências podem contribuir com a 
Teologia sem professar fé em suas premissas transcendentes. Nesse sentido, as Ci-
ências Bíblicas constituem um exemplo emblemático. O fato de se utilizar integral-
mente dos estudos das ciências nos seus métodos, tanto no método histórico-crítico 
quanto nas leituras baseadas na Psicologia e na Sociologia, não exige sacrifício do 
intelecto em nome da fé nem sacrifício da fé em nome da ciência. A questão central a 
ser formulada em termos metodológicos é o lugar da fé e da ciência no exercício do 
fazer teológico. A autonomia própria das ciências contribui, por suas virtualidades te-
órica e metodológica próprias, com a construção do discurso teológico de ontem e de 
hoje. Sem essa operação em que os pressupostos da fé incluem em sua sabedoria as 
mediações dos conhecimentos científicos haveria gnose ou catequese, não Teologia.

A noção de Teologia

A noção de Teologia sugerida pelo Parecer baseia-se em duas afirmações. A primeira 
opera uma ligação direta entre fé = Tradição = instituição, ou seja, entre o a priori da 
fé assumido como dado da reflexão, a confessionalidade expressa em um grupo religio-
so, e a instituição eclesiástica. A segunda deixa explícita uma contradição, ao identificar 
Teologia com religião e, logo em seguida, aplicar sobre ela as exigências metodológicas 
das Ciências Humanas. Ora, sobre uma prática de fé não caberia, de fato, nenhuma nor-
matização epistemológica ou legal, mas somente sobre o discurso (esfera do logos) da fé 
(esfera do Teo). Aqui se tornam necessárias duas distinções fundamentais.

O Parecer sugere como saída da ligação direta entre fé e instituição eclesial um con-
ceito de Teologia como “sistema de símbolos, pressupostos e temas historicamente pre-
sentes nas sociedades humanas que se imbricam na cultura, na história, na subjetividade 
e no comportamento humano, tornando-se referência de modos específicos de significar o 
mundo e a vida”. Ao ser identificada com religião, a Teologia perde seu caráter de estudo 
da fé e a partir da fé, ou, se se concede um alargamento conceitual, de estudo a partir de 
uma tradição religiosa. Assim compreendida, a Teologia perde sua particularidade como 
logos, ou seja, sua postura especulativa e crítica em relação à fé, e se universaliza como a 
dimensão religiosa inerente às sociedades humanas. O conceito sugerido não considera a 
história da Teologia, seu significado mais amplo nas suas origens gregas e sua configura-
ção específica no âmbito do Cristianismo. Em ambos os casos, o que a define e distingue 
das práticas religiosas e sua postura de conhecimento sobre as práticas religiosas. Essas 
fontes constitutivas da Teologia fazem a ligação entre o universo da sabedoria da fé e do 
conhecimento grego, adquirem formulação teórica e metodológica consistentes no século 
XIII e oferecem, desde então, não somente um fundamento epistemológico, mas também 
uma prática curricular para a ciência teológica como curso superior. As origens da uni-
versidade contam a história comum da Teologia e do ensino universitário como epopeia 
preparatória da autonomia moderna, tempo em que as exigências da razão adentram os 
mais diversos ramos do conhecimento em nome de sua capacidade de conhecer de modo 
seguro o real.

�  Cf. NASCIMENTO, C. A. R. do. O entendimento da fé segundo Santo Agostinho e o caráter 

cientifico da Sagrada doutrina segundo Santo Tomás de Aquino. In: SOARES, A. M. L.; PASSOS, J. D. 

Teologia e ciência; diálogos acadêmicos em busca do saber. São Paulo: Paulinas, 2008. p. 32-41.
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É forçoso dizer que, desde então, qualquer referência à Teologia como área de conhe-
cimento e como curso superior deverá considerar essa referência histórica instituída ou, 
ao menos, adotá-la como parâmetro de uma analogia. O que escapar dessa definição de 
intellectus fidei extravasará para territórios, ou da Filosofia ou das ciências modernamen-
te entendidas.

O que caracteriza o discurso teológico e o distingue de outros discursos feitos sobre 
uma determinada tradição de fé é precisamente a ligação entre fé e razão – em termos 
atuais, entre fé e ciência. Essa relação é constitutiva para a Teologia e dela advêm preci-
samente algumas distinções a ser feitas. A primeira é que a fé, nos termos da metodologia 
teológica clássica ou moderna, não se identifica imediatamente com uma determinada 
Igreja, mas pode, como efetivamente o faz, transcender circunscrições eclesiais estritas 
para abrigar fontes mais amplas, sejam fontes ecumênicas cristãs ou monoteístas, sejam 
fontes religiosas mais plurais, como postulam hoje algumas correntes da Teologia das 
religiões.

Nas alturas da História, a Teologia pode se exibir como reflexão da fé e a partir da fé, 
sem que se vincule imediata e diretamente com uma Igreja. Por outro lado, esse vínculo, 
que de fato existe, não se mostra como determinação direta para as dinâmicas curriculares 
dos cursos teológicos, semelhante ao que ocorre com algumas associações em relação às 
suas respectivas áreas e cursos, caso da OAB e dos Conselhos ligados aos cursos da área 
da saúde. Nesses casos, mostra-se construtivo o diálogo permanente entre as exigências 
exaradas dessas associações, as políticas acadêmicas das universidades e as determina-
ções legais das instâncias do Ministério da Educação. A comunidade científica se apresen-
ta como um conceito que inclui, certamente, todas essas instâncias, cabendo a cada uma 
delas zelar por um aspecto do conhecimento em sua produção e reprodução no âmbito das 
Instituições de Ensino Superior (IES). Os cursos teológicos podem estar situados nessa 
mesma conjuntura, sem prejuízo de sua seriedade acadêmica ou de suas premissas de 
fé. Nesse sentido, a Teologia pertence a uma comunidade científica mais ampla do que a 
comunidade eclesial que a referencia.

Os eixos

Os seis eixos apresentados pelo Parecer se mostram, sobretudo, como eixos práticos 
que vêm orientar os currículos dos cursos superiores de Teologia, do ponto de vista de 
suas bases teóricas e de suas práticas metodológicas. Talvez por essa natureza prática e 
orientativa eles não tiram de maneira cabal as consequências das premissas e da compre-
ensão de Teologia anteriormente expostas. Em outros termos: é possível manter a con-
cepção de Teologia como conhecimento vinculado à fé e adotar as exigências emanadas 
dos seis eixos sem nenhum prejuízo da natureza própria da Teologia, o que se dá não por 
mérito das concepções que norteiam os termos do conjunto do Parecer, mas por mérito da 
Teologia, que, por definição, comporta em seu método o exercício autônomo das ciências. 
Por essa razão podemos afirmar que os referidos eixos podem garantir uma maior serie-
dade acadêmica aos cursos de Teologia, de forma a superar modelos catequéticos e dis-
cursos apologéticos e contribuir com a construção de uma Teologia pública e plenamente 
universitária. Contudo, do ponto de vista da aplicação concreta, os eixos podem portar 
riscos incoerentes com seu bom propósito e parece que pedem transposições epistemo-
lógicas para o interior do discurso teológico a fim de poder produzir os efeitos desejados 
sobre as organizações curriculares dos bacharelados em Teologia.

Riscos da exterioridade semântica dos eixos
Os conteúdos dos seis eixos terão implicações diretas nas construções curriculares, 
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determinando seus componentes e suas dinâmicas. Falam, nesse sentido, em conteúdos, 
em teorias e em métodos que deverão estar na base dos cursos teológicos. Contudo, como 
já observamos, cada um dos eixos está referenciado por um discurso externo à Teologia; 
adota exigências epistemológicas que, em tese, poderiam ser aplicadas a qualquer curso 
que pretendesse adotar uma visão mais global sobre a realidade. Um olhar para dentro da 
epistemologia teológica certamente receberia de sua linguagem própria maior precisão 
e, por conseguinte, melhor direcionamento no momento da elaboração e execução dos 
referidos cursos. Certamente, é no momento dos julgamentos de mérito efetivo sobre os 
currículos dos bacharelados que os conteúdos dos eixos terão suas interpretações, se não 
suas traduções no terreno próprio da Teologia e das particularidades curriculares de cada 
curso.

Entretanto, a exterioridade semântica em relação ao discurso propriamente teológico 
que caracteriza os eixos pode levar a uma identificação inadequada entre Teologia e Ciên-
cias da Religião. Em tese, todo estudo sobre o fenômeno religioso, desde que contemple 
as exigências teóricas e metodológicas dos eixos, poderá ser reconhecido como Teologia. 
Como já dissemos, a Teologia perderia sua especificidade e não haveria, por conseguinte, 
a necessidade do próprio Parecer. O enfrentamento epistemológico do lugar da fé no 
discurso teológico é um dado inevitável que, lamentavelmente, o Parecer não enfrenta e 
que poderá renascer no futuro.

Ademais, a linguagem dos eixos pode provocar impactos nos ouvidos “mais religio-
sos” e inseguranças, de modo que venha produzir exatamente o contrario de seu propó-
sito. Não seria impossível pensarmos em mecanismos de escape por parte de confissões 
religiosas mais tradicionais ao buscarem soluções na linha de ocultamento e disfarces. 
O mais perverso seria o do paralelismo entre as Ciências Humanas e a Teologia dentro 
de um mesmo currículo formalmente instruído. No caso, a inclusão das abordagens e 
disciplinas exigidas pelos eixos permaneceria em paralelo com um discurso de cunho ca-
tequético, com uma abordagem fundamentalista ou com um discurso apologético. Nessa 
direção, um currículo poderia incluir, por exemplo, o estudo da história, sem adotar o mé-
todo histórico-crítico ao abordar os textos bíblicos, incluir as disciplinas sugeridas, porém 
numa postura multidisciplinar e não interdisciplinar, adotar análises sociopolíticas sem 
incluí-las nas finalidades éticas das abordagens teológicas etc. O risco prenunciado é que 
a exterioridade semântica dos eixos não fale aos métodos que compõem as grandes áreas 
da Teologia, exatamente por adotar um idioma externo, sem mostrar suas incidências di-
retas na linguagem usual da Teologia. Por essa razão pode ser conveniente pensarmos em 
uma transposição epistemológica das regras gerais dos eixos para as regras específicas da 
Teologia. Ainda que o Parecer permaneça com sua semântica própria e geral, o exercício 
da transposição pode contribuir com o diálogo das instituições quando das solicitações 
de aprovação e reconhecimento e das visitas das Comissões do INEP, ou simplesmente 
explicitar as possibilidades de aplicação dos conteúdos dos eixos nas metodologias cons-
titutivas das disciplinas teológicas e subjacentes aos currículos.

Uma transposição dos eixos
Os eixos possuem um potencial normativo que permite elaborar uma taxologia dos 

cursos teológicos, como parâmetros capazes de garantir uma base epistemológica mínima 
para os bacharelados, de forma que os bons cursos de Teologia só têm a ganhar em termos 
de autonomia científica, em tempos de crescente controle doutrinal por parte de muitas 
Igrejas, e de qualidade acadêmica como área de conhecimento. A distinção entre cateque-
se e Teologia talvez seja o saldo mais positivo que possamos colher de uma aplicação dos 
conteúdos e métodos dos seis eixos. Contudo uma tradução dessa epistemologia geral 
em epistemologia teológica seria de grande valia para a Teologia e, certamente, para os 
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próprios avaliadores que atuam nas instâncias do Ministério da Educação. De fato, as 
áreas de conhecimento às quais remete cada um dos eixos não são estranhas à Teologia. 
Ao contrário, participam de modos variados da construção teórica e metodológica das 
disciplinas teológicas, assim como da organização curricular dos cursos como um todo. 
Nesse sentido, poderia ser útil uma aglutinação dos eixos em três momentos da composi-
ção curricular, tendo em vista as particularidades epistemológicas da Teologia.

Como propedêutica teológica

A adoção de uma propedêutica para a Teologia vem do século XIII, quando da discus-
são do lugar da Filosofia na construção do discurso teológico e mesmo das relações entre 
a Faculdade de Artes e a Faculdade de Teologia.6 Tomás de Aquino deixa clara a neces-
sidade ao utilizar de modo estruturante em suas reflexões a filosofia aristotélica. Por sua 
vez, o sistema escolástico encarregar-se-á de dar forma e conteúdo a essa exigência. Por 
essa razão na Tradição católica o curso filosófico (em certos casos um mínimo de discipli-
nas filosóficas) constitui exigência prévia para o ingresso nos bacharelados em Teologia. 
Na verdade, a ideia de uma propedêutica advém não somente de exigências contextuais 
externas à Teologia, mas do próprio entendimento do discurso teológico como ciência 
feita a partir dos métodos da razão para que possa contribuir com a explicitação da sa-
bedoria haurida da Revelação.7 O principio clássico fides quaerens intellectum alcançou 
no modelo tomásico sua efetiva concretização quando a sabedoria da fé incluiu em sua 
fundamentação e comunicação a ciência de então. Com efeito, tendo em vista a amplitude 
e a profundidade que hoje as ciências alcançaram e, por conseguinte, as suas aplicações 
tecnológicas e impactos sobre a vida de um modo geral, é possível e necessário a Teologia 
solicitar uma propedêutica capaz de colocá-la em sintonia direta com os resultados das di-
versas ciências. Nesse sentido, além das disciplinas filosóficas, outras que são nominadas 
nos eixos deveriam compor o rol das disciplinas auxiliares à reflexão filosófica em algum 
momento da organização curricular.

Como postura inerente ao método teológico

A Teologia se faz a partir do exercício lógico da razão, o que pode ser visto em termos 
materiais e formais, ou seja, como adoção de resultados das diversas ciências e como 
aplicação de suas metodologias. É nesse sentido que a Teologia clássica adotou primeira-
mente o método lógico aristotélico e, em seguida, a estrutura de fundo de sua metafísica, 
de sua antropologia e mesmo de sua polêmica cosmologia.8 Além da lógica, que regra a 
sistematização dos conhecimentos e, em nossos dias, das normas metodológicas das ci-
ências, a Teologia adota efetivamente os resultados das ciências no momento de construir 
seus métodos, de estruturar suas disciplinas e de decodificar seus objetos.

A interdisciplinaridade, horizonte e meta da prática científica atual, foi praticada pela 
Teologia já nas suas origens quando adotou a Filosofia como mediação de seu discurso. 
No decorrer da história, ainda que não tenham faltado anátemas às ciências modernas, a 
Teologia terminou por renovar-se exatamente a partir do contato com as ciências que lhe 
permitiram rever a hermenêutica bíblica clássica com os métodos exegéticos modernos, 

6  Cf. ASZTALOS, M. A faculdade de teologia. In: RIDDER-SYMOENS, H. (org.). Uma história da 

universidade na Europa. Lisboa: Casa da Moeda, 1992. v. I, p. 422-433.

�  Cf. Suma teológica, q. I, a. 5 e 8.

�  Cf. NICOLAS, M.-J. Introdução à Suma teológica. In: TOMÁS DE AQUINO. Suma teológica 

I, passim. Verbete “Natureza”. In: LEGOFF, J.; SCHMITT, J.-C. Dicionário temático do ocidente 

medieval. Bauru: Edusc, 2002. v. II, p. 263-278.
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sendo que para tanto foram determinantes os métodos e os resultados de ciências como 
a História, a Filologia, a Linguística, a Crítica Literária, a Sociologia, a Arqueologia e 
outras. Não é mais possível falar de estudos bíblicos sem as mediações dessas ciências.

De modo semelhante, mas certamente com menor intensidade, a Teologia Sistemática 
e a Teologia Prática puderam rever suas posturas hermenêuticas e metodológicas na me-
dida em que dialogaram com a Filosofia e as ciências modernas. As Teologias modernas, 
incluindo a da Libertação e a das religiões, resultaram de uma nova postura teórica e 
metodológica perante a realidade; postura marcada pela visão científica do mundo, pela 
legitimidade de sua autonomia e pela revisão das visões antigas. Essas Teologias se di-
versificaram em seus objetos e perspectivas em estreito diálogo com os métodos e os re-
sultados das ciências modernas. Podemos dizer que, em todos os tempos, sem as ciências 
não há Teologia e a fé se torna racionalmente intransitiva.

Como exigências transversais

A ideia de transversalidade remete, sobretudo, para a composição curricular dos cursos, 
não propriamente para os componentes em si mesmos, mas para as políticas curriculares 
que compreendem a concepção dos conteúdos organicamente distribuídos e seriados, bem 
como as metodologias de ensino-aprendizagem. Nesse sentido, o diálogo interdisciplinar, 
a articulação entre teoria e prática, a compreensão dos contextos histórico-culturais, a 
visão crítica, as exigências científico-metodológicas, a finalidade ética do conhecimento 
constituem posturas estruturantes de toda a prática curricular, que atravessam as ativida-
des pedagógicas em todas as suas modalidades dentro e fora da sala de aula. O projeto 
pedagógico dos cursos teológicos deverá explicitar essas dinâmicas no seu todo e nas suas 
partes de forma a exercitar as exigências explicitadas nos eixos como modus operandi da 
construção do conhecimento teológico e da formação do futuro profissional.

Considerações finais

O Parecer 118/09 significou um avanço técnico em relação aos anteriores, na medida 
em que forneceu parâmetros objetivos que superam aqueles de natureza unicamente for-
mal até então em vigor, passando a exigir, portanto, um “perfil científico” dos bachare-
lados, em analogia com as exigências das Ciências Humanas. A sua natureza normativa 
mantém, contudo, sob suas orientações, um senso comum em relação à Teologia, ao que 
parece ainda dominante no CNE, a saber: que Teologia é “coisa de Igreja”, constituída, 
portanto, por um universo de significados de fé sobre o qual o Estado não pode emitir 
nenhum parecer. Se pudermos traçar os passos da legalização e normatização dos cur-
sos teológicos, poderemos dizer que se partiu de premissas políticas (a separação entre 
Igreja e Estado, que exige os critérios formais) e se encaminhou por saídas técnicas (a 
construção de referências epistemológicas para a avaliação de mérito dos cursos). Tan-
to na saída quanto no encaminhamento não se enfrentou o cerne da questão: o estatuto 
epistemológico da Teologia. Em todos os Pareceres emitidos sobre a questão não se per-
guntou à Teologia o que tinha a dizer sobre si mesma, mas sim à lei (Parecer 241/99) e 
às ciências (Parecer 118/09). O embasamento na epistemologia teológica possibilitaria, 
provavelmente, a superação das dicotomias entre Igreja e Estado e entre fé e ciência, ao 
elucidar a natureza do conhecimento teológico, sua legitimidade como saber e sua função 
social. Essas dicotomias carregam uma visão política que nos faz pensar em uma lei de 
isolamento político da Igreja, como coisa de tal modo separada do Estado, sobre a qual 
não caberia a aplicação de todas as regras comuns do mesmo Estado. Como dissemos, 
o equívoco de fundo a ser desfeito parece residir na identificação direta entre fé-Igreja-
Teologia. Sendo a fé uma escolha livre do cidadão, essa liberdade gozando das garantias 
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legais do Estado, tudo o que se referir a essa escolha deve seguir seu curso autônomo. A 
natureza epistemológica da Teologia, que a situa no universo comum dos conhecimentos 
com suas devidas especificidades e a faz, por conseguinte, uma coisa pública, na forma 
de um produto cultural como outros que a Igreja disponibiliza à sociedade, permanece 
negligenciada.

Por essas razões estamos convictos de que o conhecimento das especificidades da Teo-
logia como um conhecimento milenarmente constituído, tanto na sua formulação clássica 
quanto moderna, ofereceria uma base segura para os órgãos governamentais responsáveis 
por suas avaliações, autorizações e reconhecimentos. A historia da Teologia, nos seus 
aspectos metodológico e curricular, demonstra a sua autonomia em relação às instituições 
religiosas, embora mantenha com elas vínculos diretos e retroalimentadores. As Igrejas 
não são donas da cientificidade da Teologia, ou seja, de seus métodos, dos paradigmas 
construídos no decorrer da história e de suas relações com as várias ciências. É sobre 
essa “cientificidade” inerente aos discursos teológicos e que deverá embasar os currículos 
dos bacharelados que cabe ao Ministério da Educação legislar, sem entrar no mérito das 
opções de fé a que se relacionam. Nesse sentido, não se trata de avaliar os conteúdos da 
fé em si mesmos, mas o modo como eles são abordados no momento do tratamento das 
fontes (Bíblia e Tradição), por meio dos métodos das Ciências Bíblicas, no momento da 
sistematização de suas doutrinas, fazendo para tanto uso da lógica e das metodologias 
que permitem o rigor e a clareza do discurso, assim como na reflexão sobre aplicação dos 
mesmos conteúdos às realidades presentes, sejam elas individuais, sejam coletivas. É so-
bre essa cientificidade interna ao discurso teológico que os currículos de Teologia devem 
estar assentados e estruturados. Dela advém o parâmetro a ser objetivado e normatizado, 
pela comunidade dos teólogos e pelo Ministério da Educação.

A Teologia, ao que parece, permanece uma estranha dentro do conjunto dos demais 
saberes supervisionados pelos órgãos governamentais. A elaboração de Diretrizes Cur-
riculares permitiria mostrar sua especificidade e autonomia epistemológica, credenciais 
mínimas de um conhecimento oferecido à sociedade.
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O reconhecimento da Teologia 
como saber universitário: tensões 
e articulações entre as dimensões 

confessional e profissional
Paulo Fernando Carneiro de Andrade1*

Cabe em primeiro lugar destacar a necessária distinção entre religião e Teologia. As-
sim como nem todas as religiões possuem dogmas ou um credo definido (por exemplo, a 
religião de gregos e romanos na Antiguidade), nem todas possuem um discurso religioso 
específico a que chamamos de Teologia. Para se ter Teologia, em sentido estrito, “é pre-
ciso que existam livros, um corpo de especialistas que refletem sobre estes livros e que 
elaboram um certo número de certezas ou de crenças que vão definir o pertencimento a 
essa religião”.2 A Teologia não é um saber sobre as religiões estabelecido desde um lugar 
externo às mesmas, mas, em sentido estrito, é uma forma particular de saber estabelecido 
no interior de algumas tradições religiosas distinguindo-se de outras formas de saberes 
e discursos religiosos presentes na mesma tradição religiosa por seu caráter altamente 
formal e pelas regras específicas de sua constituição.3

A Teologia cristã nasceu do encontro entre a experiência religiosa cristã e a Filosofia 
grega. Na medida em que o Cristianismo nascente se espalhava pelo Império Romano, ao 
longo dos séculos I e II, entrava em contato com as diversas culturas nele presentes e, em 
particular, com as religiões e filosofias existentes. A Filosofia grega, com suas diferentes 
escolas, permeava a cultura do Império Romano, sendo que, em alguns casos, havia se 
transformado em uma forma de sabedoria de vida quase religiosa. A razão filosófica grega 
colocava graves interrogações para o Cristianismo nascente, e alguns pensadores pagãos 
procuravam desqualificá-lo, apontando-o como sendo contrário a essa mesma razão. Ini-
ciou-se, então, por parte de alguns pensadores cristãos, um processo de construção teórica 
que buscava articular e compaginar o Cristianismo com o pensamento filosófico, bem 
como compreender melhor a própria fé crista, a partir das interrogações a ela feitas pela 
razão filosófica.

Cerca de mil anos depois do nascimento do Cristianismo, Santo Anselmo de Can-
terbury resumia o significado da Teologia na antológica frase “a fé que procura a inteli-
gência” (“fides quaerens intellectum”). Já Santo Agostinho de Hipona havia cunhado as 
expressões “crer para entender” e “entender para crer” (“crede ut intellligas”, “intellige 

� * Doutor em Teologia pela Pontifícia Università Gregoriana, é Professor da PUC-Rio.

2  VERNANT, J.-P. Formas de crença e de racionalidade na Grécia. In: VERNANT, J.-P. Mito e 

política. São Paulo: Edusp, 2001. p. 197-208. Aqui, p.198.
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ut credas”), com as quais sintetizava a relação fé-razão de modo dialético. Agostinho foi 
autor de uma magistral articulação entre Cristianismo e platonismo, no século V, que 
serviu de paradigma para toda a Teologia posterior e, de modo especial, para a Teologia 
medieval, até Santo Tomás de Aquino. A Teologia, para Santo Agostinho, nasce do desejo 
de ver com a inteligência o que se acreditou (“desideravi intellectu videre quod credidi”). 
Ela nasce da fé, para alimentar a própria fé. Na raiz e no fim de toda a Teologia está, por-
tanto, a experiência religiosa. A Teologia não se confunde, entretanto, com outras formas 
de discurso religioso. Trata-se de uma articulação precisa entre fé e razão, que possui 
uma configuração determinada, ou seja, um modelo formal que pode ser distinguido pelo 
seu caráter crítico e sistemático, assim como pela sua capacidade de autoamplificação 
controlada.

Se, de um lado, podemos falar de um determinado modelo formal, que caracteriza a 
produção teológica e a distingue de outras formas de discurso religioso, de outro deve-se 
afirmar que, longe de ser estático, esse modelo conhece diversas configurações históricas. 
Porém o que toda produção teológica tem em comum é o fato de se tratar de uma refle-
xão que nasce da fé para alimentar a própria fé. Trata-se aqui não da fé em abstrato, nem 
mesmo da fé pessoal daquele que produz a Teologia, mas da experiência de fé concreta, 
histórica e social, da comunidade na qual se encontra inserido o teólogo. Nesse sentido, 
toda Teologia é confessional.

Sendo a Teologia uma articulação entre fé e razão, a questão da sua cientificidade não 
é uma preocupação nova. Na medida em que se dava o processo de recepção da Filosofia 
aristotélica, na segunda metade da Idade Media, foi ocorrendo, principalmente no am-
biente das universidades nascentes, uma transformação no discurso teológico que passou 
a se estruturar conforme o paradigma da ciência aristotélica.

Nesse contexto, a questão do estatuto científico da Teologia foi claramente colocada 
por Santo Tomás de Aquino na sua obra magna, a Suma teológica. A primeira questão 
com que Santo Tomás abre a primeira parte da Suma teológica é: “Do que é e do que 
abrange a Doutrina Sagrada”, isto é, a Teologia. Tal questão, por sua vez, se desdobra em 
dez artigos ou subquestões, segundo o método empregado por Santo Tomás para elaborar 
sua obra. Nesses artigos Santo Tomás discute justamente se a Teologia é ou não uma ci-
ência (a. 2) e se, caso o seja, é uma só ou várias (a. 3), se de tipo especulativo ou prático 
(a. 4), sua comparação com outras ciências (a. 5), seu objeto (a. 7), seu método (argumen-
tativo ou não? a. 8) e sua linguagem (metafórica, simbólica? a. 9). Para responder a esse 
conjunto de questões, Santo Tomás parte da noção aristotélica de ciência, pela qual esta é 
um saber deduzido, segundo certas regras lógicas, de princípios indiscutíveis que podem 
ser autoevidentes ou axiomáticos. Santo Tomás afirma, então, que a Teologia é ciência, 
pois “provém de princípios conhecidos por uma ciência superior, a de Deus e dos santos. 
Do mesmo modo como a música acolhe os princípios fornecidos pela aritmética, a Teo-
logia acolhe os princípios revelados por Deus” (ST I, q. 1, a.2). Ela é uma ciência única, 
pois, embora trate de diversos objetos materiais (ST I, q. 1, a. 7), o faz a partir de um só 
conceito formal (ST I, q. 1, a. 3). Dito de um outro modo, a Teologia trata não só de Deus, 
mas de todas as realidades criadas (objeto material), mas o faz considerando todas essas 
realidades em sua relação com Deus, ou seja, “à luz da fé” (objeto formal). Santo Tomás 
a considera ciência prática e especulativa por compreender os objetos, tanto da Filosofia 
especulativa quanto prática (o ser e suas obras), sob o aspecto formal da fé (ST I, q. 1, a. 
4). A Teologia é considerada por Santo Tomás como sendo uma ciência superior às outras, 
seja pela certeza dos princípios da qual deriva, seja pela nobreza dos assuntos de que trata 
(sob o aspecto formal). As outras ciências se colocam, então, de forma subordinada a ela 
(ST I, q. 1, a. 5).

No entender de Santo Tomás, a Teologia é uma ciência argumentativa do mesmo modo 
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que as outras ciências. Afirma o aquinate que, “como as outras ciências não argumentam 
para provar os seus princípios, mas com estes argumentam para demonstrar e provar ou-
tros pontos, a Teologia não argumenta para provar seus princípios ou seus artigos de fé, 
mas destes procede para propor outras verdades”. Assim, “se um adversário não acredita 
em nenhum ponto da Revelação divina, não se podem provar pela razão (ou seja, de modo 
argumentativo) os artigos da fé. Pode-se apenas refutar os argumentos colocados contra 
a fé” (ST I, q. 1, a. 8).

A epistemologia contemporânea compreende a ciência de um modo diverso daque-
le aristotélico, assim como também daquele moderno-iluminista, que reconhecia como 
ciência apenas um tipo específico de saber quantificável, de base empírica, capaz de se 
exprimir em linguagem matemática. Antes de tudo, a ciência não é vista hoje de um modo 
unívoco. Não existe uma só ciência, mas várias, com distintos métodos, que se definem 
até mesmo pelo objeto de estudo formal e material.

A Teologia cristã se apresenta, desde seu início, como a inteligência da fé. Partindo de 
uma determinada experiência religiosa, na qual se acolhe um dado que se crê revelado, 
procura-se, através de um conjunto de procedimentos de caráter teórico, crítico, sistemá-
tico e dinâmico (isto é, autoamplificativo) a compreensão desse mesmo dado revelado, 
para que se possa aprofundar a própria experiência religiosa. Trata-se de um saber que, 
de um lado, possui as características básicas das ciências hermenêuticas e, de outro, delas 
se distingue, por tomar como ponto de partida uma determinada experiência que não é 
universalmente compartilhada, ainda que se possa afirmar ser a dimensão religiosa hu-
mana um dado universal. Aqui reside a articulação e também a tensão entre duas de suas 
dimensões intrínsecas mais fundamentais: a sua confessionalidade e a cientificidade.

A Teologia como saber universitário e 

a profissionalização da Teologia

Desde o surgimento das universidades na Idade Média, a Teologia encontrou um lu-
gar privilegiado para o seu desenvolvimento. Foi só com o avanço do Iluminismo que 
se colocou em questão a importância do conhecimento teológico e seu caráter de saber 
também científico, levando a afastar a Teologia, progressivamente, em muitos casos, da 
universidade. Hoje temos um novo reconhecimento da importância do saber teológico. 
Nos países europeus, onde se encontram as mais antigas universidades, o saber teológico 
tem sido, de modo geral, acolhido como um saber acadêmico pleno, gozando de reco-
nhecimento as faculdades de Teologia e os diplomas por elas emitidos. Tal é o caso, por 
exemplo, da Bélgica, da Alemanha e da Itália. Na medida em que este saber foi sendo 
produzido dentro das universidades e não apenas nos espaços estritamente eclesiásticos, 
colocou-se, já na Idade Média, a questão da profissionalização da Teologia e da relação 
teólogo-academia-comunidade eclesial. Entre nós, esta questão tem se tornado mais agu-
da nos últimos tempos, sobretudo pelo fato de que só recentemente o Estado brasileiro 
reconheceu a validade dos diplomas de Teologia.

No Brasil, as primeiras instituições de nível superior foram constituídas apenas após 
a vinda da família real portuguesa, no início do século XIX. Entretanto, só no início do 
século XX, já em plena República, é que foi instituída a primeira universidade entre nós. 
O ambiente intelectual era marcadamente positivista, tendo sido nossa legislação educa-
cional fortemente pautada pelos princípios iluministas. A primeira universidade católica 
brasileira, a PUC-Rio, foi fundada no Rio de Janeiro, então Capital Federal do Brasil, em 
1942.

Em seus primeiros anos, a PUC-Rio não contava com uma faculdade de Teologia 
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capaz de ministrar cursos de graduação e pós-graduação na área, embora em São Paulo 
existisse, desde 1949, uma faculdade eclesiástica de Teologia reconhecida pela Santa Sé. 
Foi em 1972, por ocasião das comemorações de trinta anos da constituição da PUC-Rio, 
que nela se erigiu uma faculdade eclesiástica, apta a conferir os títulos de bacharel, mestre 
e doutor em Teologia, que, embora não fossem reconhecidos pelo Estado brasileiro, goza-
vam do reconhecimento da Congregação para a Educação Católica da Santa Sé.

Em 1967, foi feita uma tentativa de reconhecimento de um curso de graduação em 
Teologia no antigo Conselho Federal de Educação. Tratava-se do curso de Teologia que 
deveria ser criado na Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), dentro de um plano 
de reestruturação que buscava atender aos novos preceitos da reforma universitária de 
1966-1967. O Parecer 190, datado de 15 de março de 1968, redigido por Newton Sucu-
pira, com apoio de setores da hierarquia católica, baseava-se no princípio republicano da 
separação Igreja-Estado para rejeitar essa possibilidade e recomendar a criação, em seu 
lugar, de um Departamento de Ciências da Religião. Posteriormente, em 1974, essa pers-
pectiva foi retomada no Parecer 2.244, de B. P. Bittencourt. Esse Parecer versava sobre o 
estabelecimento de um currículo mínimo para uma licenciatura em Ciências da Religião 
na UFJF. O parecer do relator, embora cite o parecer anterior de Newton Sucupira, é ainda 
mais restritivo, negando a possibilidade de se constituir até mesmo uma licenciatura em 
Ciências da Religião.

Para redigir seu parecer negativo, o relator contou com apoio não só da Igreja Cató-
lica, por meio de considerações redigidas pelo Seminário São Francisco, de Campinas, 
mas também de setores evangélicos, por meio de consulta feita por ele à Faculdade de 
Teologia do Instituto Metodista de Ensino Superior de São Bernardo. Qualquer tentativa 
de reconhecimento da Teologia, na visão majoritária da hierarquia católica da época, 
implicaria uma interferência curricular e, consequentemente, controle das atividades de 
ensino teológico, o que significaria uma intervenção do Estado laico em matéria de cunho 
considerado estritamente religioso. É necessário, nesse contexto, recordar dois pontos. 
O primeiro é que a legislação educacional da época exigia, para o reconhecimento de 
diplomas em certa área de saber, um currículo mínimo, isto é, o estabelecimento de um 
conjunto de disciplinas obrigatórias em um esquema de certo modo rígido e que deixava 
pouco espaço para diferenças. Nesse caso, o reconhecimento da Teologia implicaria o 
estabelecimento de um currículo rígido, obrigatório, que ao mesmo tempo contemplasse 
as diferenças denominacionais. O segundo ponto refere-se ao contexto político da época. 
A Igreja Católica temia que, por meio do reconhecimento do diploma, o Estado Militar 
ditatorial interviesse sobre os seminários e as faculdades de Teologia e sobre a formação 
de seminaristas, religiosos e religiosas. A Igreja Católica constituía, no Brasil, naquele 
momento, um espaço fundamental de liberdade e resistência à ditadura militar, assim 
como de defesa dos direitos humanos.

Na ausência do reconhecimento civil dos diplomas de Teologia, a situação daqueles 
que cursavam seminários e faculdades de Teologia era parcialmente resolvida por meio 
do Decreto-Lei 1.051, que, desde outubro de 1969, permitia o ingresso, sem vestibular, 
em instituições de ensino superior onde houvesse vagas excedentes, daqueles que, tendo 
concluído cursos seminarísticos com duração mínima de dois anos, pretendessem con-
cluir seus estudos e obter um diploma em licenciaturas de áreas afins nas “Faculdades de 
Filosofia, Ciências e Letras”. Esse mesmo decreto-lei permitia o aproveitamento das ma-
térias já cursadas nos seminários, desde que constassem também no currículo da licencia-
tura pretendida e o aluno fosse aprovado em exames correspondentes a essas disciplinas. 
Com o passar do tempo, ocorreu um alargamento da interpretação do decreto-lei. Alguns 
seminários passaram a dispor de poucas matérias teológicas e de muitas disciplinas de 
outras áreas do conhecimento, permitindo que estudantes oriundos dessas instituições 
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ingressassem sem vestibular em outras instituições de ensino superior reconhecidas e 
complementassem, de modo por vezes superficial, estudos em áreas como História, Psi-
cologia, Pedagogia, Letras, Ciências etc. Em 1987, o Parecer 35, do Conselho Federal de 
Educação, advertia duramente contra essa pratica. Em Pareceres sobre matéria análoga, 
este Conselho tem acentuado a nulidade de diplomas que tenham sido expedidos, irre-
gularmente, sob o calor do benefício do Decreto-Lei 1.051/69, lei excepcional que não 
comporta aplicação extensiva.

Essa era a situação vigente no fim da década de 1970, quando, em 1977, a Capes, órgão 
do Ministério da Educação (MEC), que na época possuía as funções de indução, super-
visão e fomento do sistema de pós-graduação no Brasil, resolveu iniciar um processo 
sistemático de avaliação dos programas de mestrado e doutorado existentes no país. No 
bojo do conjunto de cursos, cujos dados foram enviados para a Capes, a PUC-Rio incluiu 
o Programa de Pós-Graduação em Teologia. Em 1977 e 1978 (as avaliações eram anuais), 
o programa recebeu a qualificação “SC” (sem conceito). Em 1979, o programa da PUC-
Rio recebeu o conceito A, o maior da época. Note-se que muitas áreas do conhecimento, 
durante muitos anos, não tiveram nenhum programa avaliado como A, o que mostra, já 
na época, um reconhecimento da maturidade alcançada por essa área no Brasil, sobretudo 
em termos de atividades de pesquisa e de produção de conhecimento próprio, traduzida 
em um expressivo número de publicações no Brasil e no exterior, assim como pela ampla 
participação de docentes em eventos no exterior, sempre como conferencistas ou profes-
sores convidados.

Observe-se, porém, que ser avaliado, mesmo com conceito A, não significava, na-
quele momento, ser credenciado ou reconhecido. O processo de credenciamento/reco-
nhecimento deveria tramitar, independentemente, no Conselho Federal de Educação. O 
primeiro programa na área de Teologia e Ciências da Religião a ser credenciado foi, em 
1990, o de mestrado em Ciências da Religião da hoje Universidade Metodista de São 
Paulo (Umesp), e para isso muito contribuiu o prof. Antônio Gouveia de Mendonça. Os 
programas em Teologia deveriam aguardar ainda mais alguns anos até a promulgação 
da nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), em 1996, e da Portaria 

Ministerial 2.264, de 19 de dezembro de 1997, seguida da Portaria 1.418, de 23 de de-
zembro de 1998.

Com a Portaria Ministerial 2.264/97, o reconhecimento dos cursos de mestrado e dou-
torado passou a ser vinculado à avaliação da Capes. Observe-se que essa Portaria passou 
a ter realmente efeito prático a partir da avaliação de 1998. Em 1998, a Capes alterou o 
seu sistema de avaliação, que, já sendo bienal, se tornaria trienal na avaliação do perío-
do seguinte (2001, referente aos anos-base 1998, 1999 e 2000) e passaria, já em 1998, a 
classificar os programas com um conceito compreendido entre 1 e 7. O antigo conceito 
A tornava-se, agora, equivalente ao conceito 5. Dentre os programas classificados como 
5, poderiam ascender aos graus 6 e 7 aqueles que se caracterizassem por não apenas ter 
uma expressiva qualidade, mas por possuir também uma destacada inserção internacio-
nal, podendo ser considerados como equivalentes aos melhores programas congêneres 
do exterior. Com a entrada em vigor da Portaria Ministerial 1.418/98, os programas 
que recebessem ou tivessem recebido, na avaliação da Capes, um conceito 3 ou superior 
seriam automaticamente considerados reconhecidos após o resultado da avaliação ser 
referendado pelo Conselho Nacional de Educação (CNE).

Essa nova situação fez com que todos os programas de Teologia e Ciências da Religião 
que haviam sido avaliados em 1998 (avaliação relativa ao biênio 1996-1997) com con-
ceito 3 ou superior se tornassem automaticamente reconhecidos, passando os diplomas 
expedidos por tais programas a ser civilmente válidos em todo o território nacional. Outra 
mudança importante ocasionada pela LDB era a de que os diplomas expedidos pelos pro-



29Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano V, n. 26

gramas reconhecidos vinculados às universidades privadas passavam a ser registrados na 
própria universidade. Essas universidades, desde que tivessem um programa reconhecido 
em uma área, poderiam também revalidar os diplomas de mesmo nível ou de nível infe-
rior obtidos no exterior na mesma área do conhecimento. Além dos diplomas de Ciências 
da Religião da Umesp (mestrado e doutorado), passaram a ter validade civil, a partir de 
1998, os diplomas dos programas de Teologia da PUC-Rio, Rio de Janeiro (mestrado e 
doutorado), Escola Superior de Teologia (EST), São Leopoldo, Rio Grande do Sul (mes-
trado e doutorado), PUC-RS, Rio Grande do Sul (mestrado) e Centro de Ensino Superior 
(CES), Juiz de Fora, Minas Gerais (mestrado), e os diplomas de Ciências da Religião da 
UFJF, Juiz de Fora, Minas Gerais (mestrado).

Tal fato criou uma situação anômala: tínhamos, no Brasil, o reconhecimento dos diplo-
mas de Teologia expedidos nos níveis de mestrado e doutorado, mas não no de graduação. 
Segundo a legislação em vigor, entretanto, um diploma de mestrado ou doutorado só pos-
sui validade se for registrado por uma universidade, e esta só pode fazê-lo se o titular do 
diploma de pós-graduação possuir um diploma válido de graduação. Como a graduação 
em Teologia não era reconhecida até então, houve diversos casos em que o aluno concluía 
o mestrado tendo apenas um diploma de graduação em Teologia, sendo impossibilitado 
de ter seu diploma emitido e registrado.

Em 15 de março de 1999, exatos 31 anos após o parecer de Newton Sucupira que 
negava a possibilidade do reconhecimento dos cursos de Teologia, o Conselho Nacional 
de Educação aprovou o Parecer CES 241/99, assinado por Eunice Durham, Lauro Ribas 
Zimmer, Jacques Velloso e José Carlos Almeida e Silva, que, embora reconhecendo a rea-
lidade da separação Igreja-Estado, permitia o reconhecimento desses cursos nos seguintes 
termos:

a. Os cursos de bacharelado em Teologia sejam de composição curricular livre, a crité-
rio de cada instituição, podendo obedecer a diferentes tradições religiosas.

b. Ressalvada a autonomia das universidades e centros universitários para a criação 
de cursos, os processos de autorização e reconhecimento obedeçam a critérios que 
considerem exclusivamente os requisitos formais relativos ao número de horas/aulas 
ministradas, a qualificação do corpo docente e as condições de infraestrutura ofereci-
das.

c. O ingresso seja feito através de processo seletivo próprio da instituição, sendo pré-
condição necessária para admissão a conclusão do ensino médio ou equivalente.

d. Os cursos de pós-graduação stricto ou lato sensu obedeçam às normas gerais para 
este nível de ensino, respeitada a liberdade curricular.

O Parecer, entretanto, não foi homologado prontamente pelo então ministro da Edu-
cação, Paulo Renato. Em novo Parecer, aprovado pela Câmara de Educação Superior do 
CNE (Parecer CES 505), em 19 de maio de 1999, faz-se, mesmo, menção a esse fato:

Importa salientar que o Parecer 241, de 15.3.1999, não obteve, ainda, homologação ministerial que o 
torna eficaz. No entanto, encerra uma deliberação significativa desta Câmara, que sedimenta o presente 
pronunciamento, versando sobre a viabilidade da autorização e do reconhecimento do bacharelado em 
Teologia, como curso de graduação, desde que oferecido por instituições que venham a ser regularmente 
credenciadas integrando o Sistema Federal de Ensino.

O temor do ministério era o de que, sem ter ao menos a salvaguarda das diretrizes 
curriculares, poder-se-ia estar criando uma situação por demais permissiva, quando, no 
futuro, teríamos a autorização e o credenciamento de cursos que não tivessem um padrão 
de qualidade compatível com o sistema brasileiro de educação. No fim de junho de 1999, 
por ocasião de uma reunião do subcomitê de Teologia da Capes, na época composto por 
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mim e pelo professor Walter Altmann, da EST, fomos convidados a realizar uma reu-
nião com o doutor Edson Machado, ex-presidente da Capes e, então, chefe de gabinete 
do ministro da Educação, Paulo Renato. Na reunião, discutimos, longamente, os efeitos 
positivos da Portaria e a oportunidade de sua homologação, assim como afirmamos se-
rem as cláusulas de qualidade formais constantes no Parecer do CES/CNE suficientes 
para garantir o bom nível dos cursos de graduação a ser aprovados. Sugerimos que, para 
reforçar esse aspecto crucial e dar maiores garantias ao Ministério, nos formulários e fi-
chas futuras de avaliação dos cursos de graduação em Teologia fossem sublinhados três 
aspectos: composição e titulação do corpo docente (porcentagem de mestres e doutores 
em Teologia com diplomas reconhecidos); proporção adequada de matérias teológicas no 
currículo em relação às matérias de formação filosóficas e gerais, além de duração míni-
ma de quatro anos; e, por fim, qualidade do acervo bibliográfico disponível na instituição 
de ensino superior.

Mostramos, também, que a área de Teologia e Ciências da Religião estava consolidada 
no País, sendo avaliada desde o início do processo de avaliação da Capes e possuindo, a 
partir de 1979, programas de pós-graduação nível A, contando ainda, na época, com dois 
programas nível 6 (EST e Umesp), o que poucas áreas possuíam. Ficou acertado, então, 
que o Parecer do CES/CNE seria levado a homologação prontamente. No dia 5 de julho, 
finalmente, o Parecer foi homologado e publicado no Diário Oficial, abrindo a possibi-
lidade do reconhecimento dos cursos de graduação em Teologia no País. Pouco tempo 
depois, o curso da EST se tornava o primeiro curso de graduação em Teologia autorizado 
pelo MEC no Brasil.

Desde a homologação do Parecer CES 241/99, um grande número de cursos de gradu-
ação em Teologia, de diversas denominações cristãs, tem sido autorizado e alguns já têm 
alcançado até o reconhecimento. Há, também, o caso de um curso de graduação em Te-
ologia de orientação kardecista autorizado. As cláusulas de qualidades fixadas nas fichas 
de avaliação dos cursos de graduação em Teologia têm produzido um efeito bastante po-
sitivo, seja no sentido de não permitir a autorização de cursos desprovidos de qualidade, 
seja também no sentido de induzir a busca de uma maior qualidade dos cursos existentes, 
que almejam a autorização e o reconhecimento.

A exigência de um corpo docente qualificado e de ser dada importância à titulação 
reconhecida dos docentes tem levado a um aumento da busca de titulação (mestrado e 
doutorado) por parte de muitos professores que atuam em seminários e cursos livres. Al-
gumas instituições de ensino superior têm, mesmo, investido no aperfeiçoamento de seu 
corpo docente, incentivando a procura por maior titulação. O valor dado na avaliação à 
existência de um plano de carreira na instituição de ensino superior é também compreen-
dido como um incentivo à formação.

Por sua vez, a exigência de duração mínima de quatro anos de formação e de uma 
adequada proporção entre as disciplinas de cunho especifico e as de formação filosófica 
e cultural tem por objetivo evitar distorções. Conforme anteriormente assinalado, alguns 
cursos haviam ampliado exageradamente o número de disciplinas de caráter não teológi-
co, seja no sentido de suprir o currículo com poucos professores com formação específica, 
seja com o intuito de facilitar o acesso a outros diplomas com base em uma interpretação 
alargada do Decreto-Lei 1.051/69.

Esses critérios, no seu conjunto, têm contribuído para um aumento da qualidade do 
ensino da Teologia no País, não constituindo nenhum critério que possa significar uma 
ingerência indevida do Estado laico na religião. São cláusulas de qualidade que, em prin-
cipio, se coadunam com os objetivos de qualquer proposta séria de ensino, seja teológico, 
seja de outras áreas do saber.
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No início de 2004, foi aprovada e homologada a Resolução da Câmara de Ensino Su-

perior (CES) 63, que trata do aproveitamento dos estudos por parte daqueles que haviam 
concluído cursos livres de Teologia. O entendimento comum e referendado por Pareceres 
do MEC após a homologação do Parecer CES 241/99 era de que a LDB havia revogado, 
em suas disposições finais, o Decreto-Lei 1.051/69. Desde esse momento, não seria mais 
possível o ingresso de alunos oriundos dos cursos seminarísticos em outras instituições 
para fins de complementação de seus estudos. A Câmara de Estudos Superior, nesse Pa-

recer, manifestou-se favorável a tal aproveitamento, até o limite de 80% das matérias 
curriculares do curso reconhecido de Teologia em que o aluno ingressasse mediante pro-
cesso seletivo, desde que, no curso de origem, o candidato também tivesse se submetido 
a processo seletivo para o ingresso e houvesse concluído, previamente ao ingresso na 
instituição de origem, o curso médio ou equivalente. Para fins de aproveitamento, o curso 
de origem deveria, também, ter tido a duração de pelo menos 1.600 horas.

Assim, reabriu-se a possibilidade de aproveitamento dos estudos seminarísticos para 
fins de obtenção de um diploma válido na área de Teologia. Algumas questões são, entre-
tanto, suscitadas no contexto desse Parecer. Em primeiro lugar, o Parecer evoca parale-
los com outras áreas, nas quais, quando foram regulamentadas, tais como Fonoaudiologia 
e Fisioterapia, foi permitido, durante certo período, o aproveitamento dos estudos feitos 
nos cursos anteriormente livres. Entretanto, embora o Parecer admita que o tempo de 
regularização das situações pregressas, nas outras áreas, foi limitado a um certo período, 
como, por exemplo, dois ou quatro anos após a homologação da Portaria que permitia a 
autorização dos cursos em questão, não estabeleceu para a área de Teologia nenhum prazo 
final para esse processo. O segundo ponto diz respeito ao fato de que a Portaria não veta 
nem, ao menos, que a complementação possa ser feita mesmo por alunos que continuem a 
ingressar em cursos não autorizados depois da homologação da Portaria CES 241/99. Em 
princípio, podemos ter alunos que continuem ingressando em cursos não autorizados e 
posteriormente busquem regularizar seus estudos em cursos reconhecidos, o que constitui 
uma realidade não isonômica com outras áreas do conhecimento e pode abrir as portas a 
situações até mesmo fraudulentas.

Os aspectos positivos do Parecer CES 63/04 não estão sendo, entretanto, devidamente 
aproveitados, seja pelas instituições de ensino superior que já possuem cursos reconhe-
cidos em Teologia, seja pelos portadores de diplomas não reconhecidos em Teologia que 
poderiam regularizar sua situação à luz desse parecer. Urge que as instituições de ensino 
superior constituam programas específicos para tal fim e os divulguem na área.

Novas questões sobre confessionalidade e a 

profissionalização da Teologia

Recentemente, alguns têm proposto a regulamentação da profissão de teólogo por par-
te do Estado brasileiro com a consequente criação de um Conselho Federal de Teologia e 
dos respectivos Conselhos Regionais. Caso tal proposta prospere, as consequências para 
o exercício da Teologia seriam drásticas, ferindo frontalmente o equilíbrio entre confes-
sionalidade e profissionalização. Uma vez regulamentada a profissão e oficializados os 
Conselhos, só poderiam exercer a função de teólogo(a) aqueles(as) que satisfizessem as 
exigências legais e estivessem vinculados aos Conselhos, com suas anuidades em dia. 
Fora disso, qualquer pessoa, de qualquer confissão religiosa, que ensine Teologia ou se 
pronuncie pública ou privadamente como teólogo(a) estaria incorrendo em exercício ile-
gal da profissão.

O reconhecimento civil dos diplomas de Teologia foi o evento em si necessário e su-
ficiente para garantir a profissionalização da função de teólogo sem ferir a dimensão de 
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confessionalidade inerente à Teologia. O reconhecimento é optativo e não compulsório, 
podendo continuar a funcionar as escolas livres de Teologia que não dão títulos oficiais 
civilmente válidos. Tampouco pela possibilidade desse reconhecimento fica assegura-
do exclusivamente aos portadores de diplomas reconhecidos de Teologia a função de 
teólogo(a). Assim, apenas para aqueles que desejam ou necessitam exercer esta função 
em escolas e universidades ou em empregos públicos é que se poderia requerer a neces-
sária titulação reconhecida oficialmente. É grande o número de profissões que, mesmo 
tendo reconhecimento civil, não possuem regulamentação, como, por exemplo, é o caso 
de físicos, matemáticos, filósofos, pedagogos, historiadores, sociólogos, antropólogos, 
entre outros.

Recentemente, o Supremo Tribunal Federal (STF), tendo como base o princípio cons-
titucional da liberdade de informação, revogou a exigência do diploma de jornalismo 
para o exercício da profissão de jornalista. O processo de reconhecimento dos cursos 
de Teologia, como foi visto, ao mesmo tempo que oferece garantias de qualidade, deixa 
espaço suficiente para as diversas tradições religiosas, de tal modo que mesmo cursos 
destinados à formação de teólogos de tradições não cristãs podem ser e estão sendo reco-
nhecidos. Ao contrário, o projeto de lei em curso no Senado restringe a função de teólogo 
à Tradição cristã, causando sério embaraço para outras religiões. Caso esse projeto seja 
aprovado, ou se reconheça por decreto-lei a atual proposta de criação de um Conselho 
Federal de Teologia, todas as religiões não cristãs no Brasil estariam impedidas de ter em 
seus quadros pessoas de suas tradições exercendo a função de teólogo. As comunidades 
religiosas, inclusive as cristãs, perderiam a autonomia para determinar em sua Tradição 
quem é teólogo(a), como deve ser sua formação e em que condições pode exercer o 
ministério, em total contradição com o princípio da liberdade religiosa consagrado em 
nossa Constituição. Este princípio implica a necessária liberdade para que cada Tradição 
religiosa se organize de modo autônomo e independente. Tal projeto de lei, se aprovado, 
será claramente inconstitucional.

A regulamentação se apresenta, então, como indesejável e mesmo nociva para 
teólogos(s), não trazendo nenhum avanço para o reconhecimento de sua função enquanto 
profissão, apenas restringindo o exercício da mesma.

Não obstante as questões em torno da regulamentação da profissão, constatamos po-
sitivamente na sociedade brasileira um crescente reconhecimento público da profissão 
de teólogo, que hoje é considerado um importante interlocutor em diversos campos da 
sociedade, sendo frequente a presença de teólogos(as) em debates na televisão e em jor-
nais, até mesmo com artigos semanais, sendo sua posição importante para a formação da 
opinião pública. Muitos também têm exercido a função de consultores junto aos meios de 
comunicação e ao mundo das artes, até mesmo nos campos empresarial e político. Tam-
bém em diversos Conselhos de Ética Pública teólogos(as) têm sido convidados(as) como 
membros regulares em função de seu saber específico e pela contribuição que podem 
dar para as resoluções emanadas pelos Conselhos. Outro campo que hoje se abre para 
teólogos(as) é o de atuarem nos Conselhos de Mediação de Conflitos. São novas funções, 
que, sem negar a dimensão confessional da Teologia, alargam o exercício da função de 
teólogo, levando- a além das fronteiras de sua comunidade eclesial.

O Parecer CNE/CES 118/09
O Parecer CNE/CES 118/09, aprovado por unaminidade em 6 de maio de 2009, coloca 

novos problemas para a Teologia enquanto saber acadêmico reconhecido pelo Estado no 
Brasil. O que se coloca em questão no Parecer não é tanto a autorização e o reconheci-
mento de novos cursos de Teologia e sim o fato de “fixar a sistemática referida nos termos 
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deste Parecer, com vistas à instrução dos processos referentes ao credenciamento de no-
vas Instituições de Educação Superior e de credenciamento institucional que apresentem 
cursos de Teologia, bacharelado”. Já no início do Parecer se encontra uma definição de 
Teologia que causa certa estranheza:

As Teologias são sistemas de símbolos, pressupostos, valores e temas historicamente presentes nas 
sociedades humanas que se imbricam na cultura, na história, na subjetividade e no comportamento 
humano, tornando-se referência de modos específicos de significar o mundo e a vida. Elas agregam 
identidades e instituições e determinam grande parte de suas ações. Fazem parte da realidade social e 
individual, como produtos culturais passíveis de estudo, aos modos de qualquer outro fenômeno humano. 
O estudo das Teologias ao longo do tempo, em seus aspectos contextuais, possibilita a compreensão da 
história da humanidade e de nosso País, suas tradições e heranças culturais, assim como os fenômenos 
sociais e religiosos da atualidade.

Nota-se aqui uma confusão entre Teologia e religião, de um lado, e entre Teologia e 
Estudos da Religião (ou Ciências da Religião) de outro. As Teologias não são uns “siste-
mas de símbolos, pressupostos, valores”, o que é próprio das religiões. Elas são um saber 
incluído no campo das Ciências Humanas/Hermenêuticas e se constituem como uma re-
flexão sistemática sobre a própria Tradição religiosa (aspecto confessional que as difere 
de um outro campo do saber, os Estudos ou Ciências da Religião) a partir de certas regras 
formais que, conjuntamente com outros elementos, estabelecem um método próprio. Por 
isso mesmo é que é mais próprio falar de Teologias no plural, como, aliás, faz o Parecer, 
do que de Teologia no singular, sendo então inteiramente legítimo que cada instituto de 
Teologia ensine, pesquise e desenvolva a Teologia própria de sua Tradição.

Embora os seis eixos propostos pelo Parecer para os currículos dos cursos de Teologia 
possam ser aceitos sem grandes problemas,4 deve-se observar que a eles necessariamente 
deve-se incluir um sétimo eixo, constituído pelas disciplinas teológicas propriamente di-
tas, segundo cada Tradição, sendo que esse eixo é o que deve constituir a parte substancial 
do currículo, para que o curso mantenha o objeto formal que constitui sua originalidade 
e razão enquanto área de ensino, pesquisa e desenvolvimento do saber teológico. Não se 
pode aceitar a afirmação contida no Parecer de que

é importante, portanto, que os cursos de graduação em Teologia, bacharelado, no País garantam o acesso 
à diversidade e à complexidade das Teologias nas diferentes culturas e permitam analisá-las à luz dos 
diferentes momentos históricos e contextos em que se desenvolvem. Devem, ainda, garantir uma ampla 
formação científica e metodológica, por meio da flexibilidade curricular na área do conhecimento e 
interação com as áreas afins.

Em primeiro lugar, conforme assinalado anteriormente, existe uma presença das reli-
giões (ou do fato religioso) nas diferentes culturas, mas não necessariamente em todas as 
culturas encontramos o desenvolvimento de uma Teologia em sentido estrito. Em segun-
do lugar, um curso de Teologia não é um curso de Estudos (ou Ciências) da Religião e, 
conforme já exposto, embora possa se esperar, conforme afirma corretamente o Parecer, 
que “os cursos de graduação em Teologia, bacharelado, formem teólogos críticos e refle-

�  Os seis eixos são os seguintes: “1. Eixo filosófico – que contemple disciplinas que permitam 

avaliar as linhas de pensamento subjacentes às Teologias, conhecer as suas bases epistemológicas e 

desenvolver o respeito à ética. 2. Eixo metodológico – que garanta a apropriação de métodos e estratégias 

de produção do conhecimento científico na área das Ciências Humanas. 3. Eixo histórico – que garanta 

a compreensão dos contextos culturais e históricos. 4. Eixo sociopolítico – que contemple análises 

sociológicas, econômicas e políticas e seus efeitos nas relações institucionais e internacionais. 5. Eixo 

linguístico – que possibilite a leitura e a interpretação dos textos que compõem o saber específico de 

cada Teologia e o domínio de procedimentos da hermenêutica. 6. Eixo interdisciplinar – que estabeleça 

diálogo com áreas de interface, como a Psicologia, a Antropologia, o Direito, a Biologia e outras áreas 

científicas”.
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xivos, capazes de compreender a dinâmica do fato religioso que perpassa a vida humana 
em suas várias dimensões”, deve-se exigir, sobretudo, que o(a) graduando(a) em Teologia 
adquira no seu curso um conhecimento sólido de sua própria Tradição, bem como das 
diversas correntes teológicas que se encontram nesta Tradição, com suas correspondentes 
metodologias.

Urge, portanto, que se elabore um novo Parecer, que faça avançar o estatuto acadêmi-
co da Teologia no País sem, entretanto, comprometer a dimensão confessional inerente a 
todas as Teologias.
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Lugar e função da Teologia numa 
“ecologia dos saberes”

Ângelo Cardita1*

Introdução

O presente estudo tem como pano de fundo a actual situação – institucional, episte-
mológica e sócio-cultural – da Teologia em Portugal. Deve, portanto, ser entendido como 
“partilha”, em vista de uma discussão ampla que se abra à consideração, como critério 
de delimitação, da Teologia produzida em língua portuguesa. A quase inexistência de 
um trabalho teológico sistemático, por um lado, e a difícil constituição, em Portugal, 
das Ciências das Religião, por outro, fazem do país um “pequeno laboratório” em que 
precisamente a problemática da relação entre Teologia e Ciências da Religião surge com 
uma grande evidência. Este fenómeno dá-se, englobando-a, para além da dimensão insti-
tucional-universitária e atinge o núcleo epistemológico em questão, traduzindo-se numa 
ruptura cujo resultado mais infeliz é a neutralização dos factos religiosos enquanto tais 
como “objectos científicos”.

Pretendendo adquirir “cientificidade” (e também um lugar na universidade), as Ciên-
cias da Religião acusam a Teologia de “confessionalidade” (portanto, de indevida preten-
são a um lugar entre as ciências). A nível epistemológico, o que está em jogo é apenas a 
ideologia de uma “neutralidade” sócio-antropológica diante dos factos religiosos versus 
o estudo dos mesmos a partir da sua “intencionalidade” religiosa.2 Paralelamente – e não 
sem alguma paradoxalidade – é a própria Sociologia a abrir caminho para uma solução, 
com um decidido passo à frente em relação a este tipo de contraposição epistemológica, 
propondo uma “ecologia dos saberes”.

Nessa perspectiva, a Teologia – enquanto forma crítica de saber religioso, sócio-cul-
turalmente responsável – deve inscrever-se na linha do “interconhecimento”, mas não 
sem passar por um momento hermenêutico que possa conectar a “explicação” à “com-
preensão”. Para ilustrar este movimento, começarei por apresentar a proposta de Boa-
ventura Sousa Santos de uma “ecologia dos saberes”, interrogando as suas possibilidades 
teológicas. De seguida, farei referência ao “arco hermenêutico”, tal como proposto por 
Paul Ricœur, na sua capacidade de inter-relacionar o momento da “explicação” com o da 
“compreensão”, mostrando ainda como a mesma problemática se encontra seja na rela-
ção Teologia-Ciências da Religião, seja no próprio interior da Teologia. Tal diagnóstico 
obriga a reconsiderar a natureza da Teologia como ciência e, mais concretamente, como 
“produção cultural”, tal como encontramos em Pierre Gisel. De seguida, o estudo debru-

� * O autor atua na Katholieke Universiteit Leuven (Lovaina, Belgica) onde é Research Fellow da 
Faculdade de Teologia.

2  Para uma discussão mais pormenorizada desta problemática, cf.: CARDITA, Â. O que significam 

as religiões para o estudo “crítico” das mesmas? (Em diálogo com Steffen Dix). Theologica 43 (2008) 

227-238.
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ça-se sobre a situação epistemológica da Teologia e das Ciências da Religião em Portugal, 
dando exemplos de ruptura e da revisão sociológica da secularização. Desse modo será 
possível abrir para uma nova hipótese de correlação da Teologia e das Ciências da Reli-
gião.

A ecologia dos saberes

Quero começar por citar a referência que Boaventura Sousa Santos faz à Teologia na 
sua proposta de uma ecologia dos saberes:

O saber teológico tem a sua epistemologia própria e, com base nela, pode ser considerado como 
incomensurável com o saber científico. Basta pensar que a Teologia cristã assenta na revelação, um 
facto insusceptível de prova científica. Se passarmos ao saber geral que corresponde ao saber teológico, 
o saber religioso, a questão da relação entre saberes assume uma grande importância dado que, por 
exemplo, muitos movimentos sociais que lutam hoje contra a desigualdade, a exclusão e a opressão 

assentam a sua militância e a sua acção em saber religioso combinado com saber científico.3

Pergunto: estamos diante de uma reabilitação pragmática da Teologia ou de uma in-
compreensão do seu estatuto epistemológico?

O desafio da ecologia dos saberes consiste na articulação dinâmica de saberes diver-
sos, sem ferir a sua autonomia. Mas isto implica ainda o cruzamento do conhecimento 
com a ignorância, da aprendizagem com o esquecimento. “A construção epistemológica 
da ecologia de saberes suscita três questionamentos: sobre a identificação dos saberes, 
sobre os procedimentos para o relacionamento entre eles, sobre a natureza e avaliação das 
intervenções no real.”4

Numa ecologia dos saberes, trata-se mesmo de uma luta contra a “injustiça cognitiva” 
através da valorização de outros saberes e de outras práticas sociais, visando um “uso 
contra-hegemónico”5 do saber científico. Nesse sentido, a ecologia dos saberes mostra-se 
atenta aos sujeitos que os saberes constituem e às práticas assim promovidas. O reconhe-
cimento dos limites dos conhecimentos está na base do realismo – construtivo e prudente 
– da ecologia dos saberes. As intervenções dos conhecimentos na realidade não são ape-
nas o resultado deste realismo, mas o seu critério de avaliação, ao ponto de se considerar 
que as desigualdades e as hierarquias entre os vários conhecimentos resultam do tipo de 
objectivo efectivamente alcançado. A ecologia dos saberes pressupõe, portanto, “a com-
patibilidade entre valores cognitivos e valores ético-políticos”,6 mas é regida pelo “prin-
cípio de precaução”, de modo a promover a maior participação social nas intervenções 
sobre a realidade.

A convergência de conhecimentos múltiplos, no entanto, só é possível através da iden-
tificação de elementos comuns que consintam essa relação diversificada e também lar-
gamente incomensurável. “A ecologia de saberes não ocorre apenas ao nível do logos. 
Ocorre também ao nível do mythos, ao nível dos pressupostos tácitos que tornam possível 
o horizonte de possibilidades de cada saber e de diálogo entre eles.”7

A ecologia dos saberes abre uma possibilidade – e uma dificuldade – para o saber re-

�  SANTOS, B. S. Para um novo senso comum; a ciência, o direito e a política na transição 

paradigmática. Porto: Afrontamento, 2006. v. 4: A gramática do tempo. Para uma nova cultura política, 

p. 150.

�  Ibid., p. 151 (tese 14).

�  Ibid., p. 146.

6  Ibid., p. 147.

�  Ibid., p. 152.
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ligioso: este pode ter o seu lugar, desde a valorização da multiplicidade de aproximações 
ao real. Pode propor-se não apenas como reflexão privada, quase como auto-justificação 
da própria escolha e pertença religiosa, mas principalmente como um modo específico de 
entrar em relação com o mundo e a vida dos homens. A dificuldade – que impõe também 
um desafio epistemológico – prende-se com o facto de este saber, aparentemente, se con-
ceber não só como diverso do saber científico, mas ainda, em muitos casos, em oposição 
a ou prescindindo do mesmo.

No entanto, o decisivo é que o saber religioso pode e deve não apenas procurar a sua 
autonomia, mas fazê-lo em articulação com os demais saberes. Ora, antes mesmo de 
se tentar esta operação entre níveis tão distantes como parecem ser o do conhecimento 
científico e o da sabedoria religiosa, as Teologias devem integrar no seu próprio interior 
o jogo dialéctico da pluralidade e horizontalidade. Assim, sem perder de vista o próprio 
ponto de vista, as religiões poderão expor-se a outras ópticas analíticas, para além das 
próprias razões intrínsecas, as quais, muitas vezes, encobrem dinamismos idolátricos que 
só desde uma observação objectiva poderão ser detectados.

Mas a ecologia dos saberes põe também em questão o processo de objectivação, na 
distinção sujeito-objecto, problemática que na Teologia e nas Ciências da Religião é de 
primeira ordem, uma vez que os factos religiosos se referem antes de mais a momentos 
pré-categoriais, prévios precisamente a toda a “objectivação” e, portanto, anteriores à 
constituição do sujeito como consciência transcendental.

Finalmente, a passagem da incomensuralidade à combinação de saberes dá-se através 
do saber geral (religioso) em relação ao saber específico (teológico), que permite preci-
samente a combinação ao nível pragmático (ético-político): “Se não querem permanecer 
como simples fornecedores de mais conhecimentos e informações, a Teologia e os estu-
dos religiosos devem perguntar-se pelas transformações a que conduzem”.8

O arco hermenêutico

Com a proposta do “arco hermenêutico”, Paul Ricœur pretende superar a contraposi-
ção entre “explicação” e “compreensão”.9 Mas trata-se aqui de uma superação por meio 
da incorporação. O problema hermenêutico aqui em jogo consiste, então, em determinar 
o lugar que as práticas semióticas e estruturais têm em relação às aproximações interpre-
tativas.

O texto “constitui o meio apropriado entre a vivência temporal e o acto narrativo”10 
que, pela construção da intriga (mise-en-intrigue),11 e assim recebendo inteligibilidade, 
leva à compreensão. Ricœur pensa aqui na história, na sua pretensão explicativa. Ele di-lo 
claramente: “O erro de base dos que opõem a história ao conto (récit) procede do desco-
nhecimento do carácter inteligível que a intriga confere ao conto”.�2 A tese de Ricœur é 
que a explicação histórica acopla-se (se greffe) à compreensão narrativa:

�  WILFRED, F. La teología en la universidad moderna: ¿hacia qué tipo de especialización? 

Concilium 315 (2006) 185-195, 187.

�  RICŒUR, P. Du texte à l’action. Essais d’herméneutique II. Paris: Seuil, 1986. Para uma 

elaboração mais detalhada do arco hermenêutico, tendo em conta outros escritos de Ricœur, cf.: STIVER, 

D. R. Theology after Ricœur. New Directions in Hermeneutical Theology. Louisville/London/Leiden: 

Westminster John Knox Press, 2001. p. 56-78.

10  RICŒUR, Du texte à l’action..., p. 15.

11  “A intriga é o mediador entre o evento e a história” (RICŒUR, Du texte à l’action..., p. 16).

�2  RICŒUR, Du texte à l’action..., p. 17.
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A explicação não é primária, mas secundária em relação à compreensão. A explicação, concebida como 
uma combinação de signos, portanto como uma semiótica, edifica-se sobre a base de uma compreensão 

de primeiro grau que leva ao discurso como acto indivisível e capaz de inovação.13

Ricœur não aceita a solução dicotómica que separa a análise estrutural “explicativa” 
da hermenêutica “compreensiva”, quer dizer, o afastamento da objectividade do texto de 
todo o tipo de subjectividade ou intersubjectividade, para propor uma relação dialéctica 
pela interpenetração da compreensão e da explicação. Nesta dialéctica, a explicação tor-
na-se “uma mediação exigida pelo próprio discurso”.14 Com efeito, o discurso depende de 
um processo de exteriorização seja em relação à situação original, seja em relação à in-
tenção do autor que a escrita não é capaz, por si, de restituir. Se numa conversa podemos 
pedir explicações que levam à compreensão, diante de um texto esta necessidade é cum-
prida pela análise do texto enquanto “signo” ou “estrutura” significante. São patentes as 
implicações da substituição do paradigma da escrita pelo da leitura, o qual, para Ricœur, 
torna-se verdadeiramente original, revelando “a significação do que é já hermenêutico 
na compreensão dialogal”.15 Mas se a explicação é requerida, o seu acabamento não é 
outro se não a compreensão. Já não, no entanto, uma compreensão da subjectividade do 
autor, mas da “coisa” dita pelo texto, do “mundo” que ele abre. Assim, “explicar é libertar 
(dégager) a estrutura, quer dizer, as relações internas de dependência que constituem a 
estática do texto; interpretar é tomar o caminho de pensamento aberto pelo texto”.�6

A conjectura encontra, então, a validação do texto, tal como, no campo da acção, a 
motivação se reconcilia com a intenção. Isto quer dizer que a questão da interpretação 
depende mais “da própria natureza da intenção verbal do texto”17 do que da exterioriza-
ção de uma eventual experiência psicológica do autor. Eis, com o reconhecimento da 
autonomia da “coisa” do texto, também a abertura dos procedimentos analíticos a uma 
semântica profunda. “A semântica profunda do texto não é o que o autor quis dizer, mas o 
sobre quê conduz o texto (ce sur quoi porte le texte)”,18 um “mundo” possível encontrado 
e até criado pelo texto.

Compreender um texto é seguir o seu movimento do sentido até à referência, do que ele diz ao sobre 
o que ele fala. Neste processo, o papel mediador desempenhado pela análise estrutural constitui ao 

mesmo tempo a justificação da aproximação objectiva e a rectificação da aproximação subjectiva.19

A explicação acopla-se, então, à compreensão enquanto mediação necessária,20 num 
arco interpretativo destinado a encontrar o mundo do texto. A explicação é um momento 
metódico de um mais amplo e englobante movimento compreensivo. Envolvendo e supe-
rando o método, a compreensão assume uma missão veritativa ao nível ontológico. Mas, 
se a compreensão envolve a explicação, esta é o seu desenvolvimento analítico.

Se nos voltarmos agora para a Teologia, poderemos verificar como a problemática de 
uma distinção entre a “explicação” e a “compreensão” aí está presente. Antes de mais, a 
nível epistemológico. A Teologia segue muitas vezes a tendência de se apresentar como 
uma “compreensão interna” à fé por contraste a todo o tipo de “explicação externa” da 

13  Ibid., p. 26.

14  Ibid., p. 185.

15  Ibid., p. 222.

�6  Ibid., p. 175.

17  Ibid., p. 225.

18  Ibid., p. 233.

19  Ibid.

20  “A compreensão é inteiramente mediatizada pelo conjunto dos procedimentos que ela precede e 

acompanha” (RICŒUR, Du texte à l’action..., p. 236).
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religião. Com esta postura, a Teologia afasta-se das Ciências Humanas e Sociais. Mas a 
problemática encontra-se também no interior da própria Teologia, atingindo muito mais 
que a demarcação da sua identidade epistemológica, para chegar à questão metodológi-
ca. É assim que se erigem dois grandes estilos da prática teológica. É de sublinhar como 
a opção metodológica das Teologias que se têm por uma “compreensão interna” faz da 
revelação (“desde cima”) o seu princípio sem o articular com qualquer mediação, ou 
melhor, fazendo do pensamento – a “razão teológica” 2� – a sua única mediação.22 É por 
contraste que encontramos um estilo de Teologia mais aberto: as Teologias que procuram 
“contextualizar” incorporam necessariamente diversas mediações, consideradas como as 
condições para aceder (“desde baixo”) à revelação.2� E é assim que podemos aproximar 
esta opção à proposta de um único e longo arco hermenêutico em que a “compreensão” 
envolve e acompanha a “explicação”, que aí se incorpora como momento analítico.2� O 
fenómeno das Teologias “contextuais” que se apropriam metodologicamente das Ciências 
Humanas e Sociais é perfeitamente análogo às propostas de Paul Ricœur. E mesmo que 
ele se fique pelo diagnóstico desta relação problemática em torno do texto, da acção e da 
história, no âmbito das Ciências Humanas, podemos aplicar o arco hermenêutico também 
à Teologia.

A Teologia como “produção cultural”

Uma Teologia que se desenvolve a partir do momento “explicativo” para se prolongar 
até à tarefa “compreensiva” é uma Teologia que se auto-compreende em termos amplos 
e dialógicos, não se deixando reduzir ad intra a uma pedagogia do clero e ad extra a um 
receituário ético-moral.

Na verdade, a Teologia como “função da Igreja” e não já em “interlocução com a 
cultura” é um fenómeno recente e limitado.2� A Teologia deve, por isso, readquirir uma 
“visão mais ampla”, colocando-se no seu contexto próprio, o da produção cultural, e to-
mando o “mundo” como horizonte comum.

Levar em conta apenas o Cristianismo religiosa e socialmente identificável – como qualquer outra 
tradição – seria expor-se a ideologizar o dado e não pode, internamente, senão alimentar uma estratégia 
de retraimento; ao mesmo tempo, isto seria não se mostrar à altura do que a situação sócio-cultural de 

hoje requer de facto em relação ao religioso, aos deuses ou ao absoluto.26

2�  A Teologia assumiu, assim, o regime de separação da razão imposto pela Modernidade filosófica. 

Para a análise desta questão, cf.: SEQUERI, P. Il Dio affidabile. Saggio di teologia fondamentale. 3. ed. 

Brescia: Queriniana, 2000.

22  Com as devidas ressalvas, é de inserir aqui o projecto de uma “ortodoxia radical”, sobre o qual, 

também em relação às mediações sócio-antropológicas da Teologia, se pode ver: MILBANK, J. Theology 

and Social Theory. Beyond Secular Reason. Oxford/Cambridge: Blackwell, 1990.

2�  Neste sentido, continua a ser de referência: BOFF, C. Teologia e prática. Teologia do político e 

suas mediações. 2. ed. Petrópolis: Vozes, 1982.

2�  Devemos recordar aqui a proposta de Pannenberg sobre este tema, igualmente no sentido da 

precedência da “compreensão” em relação à “explicação”, a qual tem como função “enquadrar as partes 

no todo de uma construção de sentido” (PANNENBERG, W. Teoría de la ciencia y teología. Madrid: 

Libros Europa, 1981. p. 161. [Original: Wissenschaftstheorie und Theologie. Frankfurt: Suhrkamp, 

1973.]

2�  Cf. GISEL, P. La théologie. Paris: PUF, 2007.

26  Ibid., p. 74. Do mesmo autor, ver ainda: La responsabilité de la théologie et des théologiens par 

rapport à l’Église et par rapport au monde. Thèses soumises à la discussion. In: PESCH, O. H.; VAN 

CANGH, J.-M.  (ed.). Comment faire de la théologie aujourd’hui? Continuité et renouveau. Bruxelles: 
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A passagem do “doutrinal” ao “teológico” é, para Pierre Gisel, a condição de uma Te-
ologia responsável, seja em relação à sociedade, seja diante da Igreja.

As propostas de Pierre Gisel levam a sério a condição de pluralismo e abrem caminho 
a uma Teologia conduzida segundo a perspectiva de uma “genealogia”, configurando uma 
“teoria da religião”. Tudo isso implica que a Teologia não está “antes de mais ou princi-
palmente ligada a uma revelação, a uma mensagem e à sua verdade, mas antes a dados 
antropológicos e sócio-culturais amplos”.2�

Uma Teologia tendo como horizonte o “mundo de todos” deve oferecer uma perspecti-
va crítica, “desinteressada”, sobre o devir dos fenómenos religiosos: não se trata somente 
de uma tradição a defender ou a justificar, mas de um dado sócio-cultural “amplo” a con-
textualizar e a descrever na sua evolução e na sua influência sobre o nosso presente. Não 
há aqui qualquer retraimento sobre as dificuldades de sobrevivência das instituições re-
ligiosas ou sobre os paradoxos das suas formulações doutrinais; pelo contrário, o que te-
mos aqui é uma total excentricidade do próprio ponto de vista, visando uma compreensão 
situada do Cristianismo e das religiões. O teológico distingue-se aqui do doutrinal, tido 
como um dos elementos internos às tradições religiosas que a Teologia deve apresentar 
“genealogicamente”,2� e, com esta postura, procurar o que na ordem humana das crenças 
elas têm de “excessivo”, de abertura ao absoluto. Por conseguinte, “falar de absoluto não 
poderá aqui senão ser indirecto e considerando as realidades ao mesmo tempo positivas 
e atravessadas por um jogo humano que, enraizado no desejo, as mete em forma e as ins-
creve numa ordem sensata (uma ordem de mediações)”.2�

Deve acentuar-se com força a viragem para uma perspectiva desde a pertinência hu-
mana, sociológica e cultural, do “religioso” como lugar próprio do trabalho teológico, o 
qual deve, assim, inserir-se plenamente no debate público, não enquanto “apologética” 
interessada, mas como teoria crítica.

Teologia e Ciências da Religião (em Portugal)

Temos, portanto, três dimensões que, afectando e transformando a Teologia a nível 
epistemológico, servem de critério de avaliação da mesma, a saber: o apelo a uma “ecolo-
gia dos saberes”, a incorporação do arco hermenêutico, e uma renovação conceptual sob 
o horizonte comum do mundo de todos. De seguida, a partir de uma breve referência à 
situação da Teologia (em relação com as Ciências da Religião) em Portugal, abrirei para 

Académie Internationale des Sciences religieuses, 2003. p. 215-235. “[…] não poderia haver aos meus 

olhos uma tomada de posição responsável em matéria religiosa e crente fora de uma história que descentra 

tanto as intenções confessadas como as gestões internas de um dado grupo eclesial. Além disso, em meu 

entender, não se deve pensar uma responsabilidade da Teologia e do teólogo em função, antes de mais, 

de uma tradição ou de uma herança, potencialmente válida entre outras; é que se trata de saber não o que 

é e o que pode valer esta herança, mas, mais largamente, o que é e o que pode oferecer o conjunto da 

situação sócio-cultural na qual nos encontramos” (p. 229; sublinhados do autor).

2�  GISEL, La théologie, p. 16. “[…] Há que interrogar-se sobre as disposições hoje concedidas ao 

religioso, que são precisamente sintomáticas de dados sócio-culturais mais amplos, o que supõe que se 

fale do humano nas suas determinações globais, e tal como se dão de facto” (p. 45-46).

2�  “Falar de genealogia supõe, com efeito, não desenvolvimento contínuo ou homogéneo, podendo 

ser assumido segundo um esquema teleológico, mas escansão de nascimentos e de acontecimentos no 

presente, sempre a retomar, e sobre o fundo de uma problemática, de um processo e de apostas” (GISEL, 

La théologie, p. 43).

2�  Ibid., La théologie, p. 147.
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a hipótese de trabalho que, na minha perspectiva, se mostra capaz de corresponder a este 
triplo desafio. Dois aspectos são de ter em conta: a situação de ruptura epistemológica 
entre a Teologia e as Ciências da Religião e o processo de revisão sociológica das teorias 
da secularização. Enquanto no primeiro aspecto se corre o risco de perder os próprios 
“objectos” religiosos na sua complexidade, já no segundo a correcção metodológica su-
gerida abre as portas a diversas abordagens convergentes precisamente no respeito pela 
efectiva situação religiosa Pós-Moderna.

Exemplos de ruptura
O estudo de Pedro Pereira sobre a peregrinação a pé a Fátima situa-se no campo da 

Antropologia. O autor assume como objectivo a comprovação das teses de Victor e Edith 
Turner sobre a peregrinação. Para ele, “os três traços fundamentais do fenómeno religioso 
peregrinação são: as motivações para encetar a viagem, o próprio percurso e o lugar sa-
grado”.30 É de salientar que, na ordem das motivações, “a peregrinação em causa é quase 
sempre a consequência de uma promessa feita anteriormente”.31 Esta promessa é descrita 
como um contrato: “É o promitente que escolhe a entidade sobrenatural e que estabelece 
as condições do contrato, e se o ser sobrenatural não cumprir a sua parte, o promitente 
também não cumpre a sua”.�2

Pedro Pereira estuda a peregrinação a pé a Fátima desde o “interior” (metodologia 
da observação participante), mas fazendo emergir os seus aspectos “externos”, desde a 
organização dos grupos, a sua liderança, o dia-a-dia, a comunicação e a cooperação, até 
à chegada ao Santuário, com a qual a peregrinação se encerra. A relativização da tese 
da communitas na peregrinação vem da constatação de que a formação de grupos de 
peregrinos se subordina ao carácter individual da peregrinação, imposto pela promessa. 
“Dificilmente um peregrino ajuda outro, se essa ajuda puser em causa a sua chegada a 
Fátima.”33 O grupo é um meio útil para atenuar as dificuldades. É mesmo paradoxal que 
o sofrimento seja a condição fundamental da promessa (e mesmo a experiência mais 
marcante da peregrinação34) e que a constituição de grupos se deva apenas à tentativa de 
atenuar esses sofrimentos.

Se a descrição de Pedro Pereira toca o coração da communitas, já para Silva Lima é na 
imersão no colectivo comunitário que se joga a própria identidade do peregrino,35 aspecto 
que é imediatamente lançado para o âmbito ontológico. “Um tal coroamento adquire al-
gum estatuto mediador, aparecendo como um outro nome da transcendência inominável 

30  PEREIRA, P. Peregrinos. Um estudo antropológico das peregrinações a pé a Fátima. Lisboa: 

Instituto Piaget, 2003. p. 44.

31  Ibid., p. 85.

�2  Ibid., p. 88.

33  Ibid., p. 130.

34  “A peregrinação a pé permite a boa parte dos peregrinos sentirem os seus limites, quer físicos, quer 

psicológicos. Mas é essencialmente o sofrimento do corpo que deixa uma impressão mais duradoura nos 

peregrinos” (Ibid., p. 147).

35  “Se ao longo do caminho se vislumbram significados retalhados ou fragmentos de significação, 

o percurso adquire uma significação cabal e total a partir do fim, do cumprimento pleno, onde cada 

indivíduo toca as raízes de uma identidade, coroando os seus esforços na presença da comunidade; […]” 

(LIMA, J. S. A peregrinação. Percursos e palavra. Lisboa: INCM, 2007. p. 14-15).
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e da sua radical diferença”.�6 Para este autor, “peregrinar pertence ao âmago do ser”.37 A 
peregrinação torna-se, assim, um tema hermenêutico na compreensão da estrutura fun-
damental do ser humano: ser de visita e de visitação,38 ser “de pé”, a caminho do futuro, 
“a pé”.39

A leitura cruzada da descrição antropológica e da contemplação ontológica da peregri-
nação põe em questão o próprio facto religioso sobre o qual se reflecte. Não há qualquer 
possibilidade de relação entre a “ontologia do pé” e as bolhas nos pés que cada peregrino 
tem que limpar cada dia, após a caminhada. Mas, dessa forma, é a própria experiência 
que os peregrinos fazem da peregrinação, ao dar-lhe existência concreta, que se perde e 
se anula como objecto de investigação. Atrever-me-ia a dizer que nesta dialéctica é que 
se joga o destino dos estudos religiosos, na confluência do que é factual e possível de 
descrever analiticamente e do que é ideal, ontologicamente contemplável. Na experiência 
dos peregrinos, que institui as várias formas de expressão da peregrinação, encontramos 
os dois aspectos numa síntese vital, que é também pré-categorial e, portanto, prévia a 
qualquer objectivação. Mas esta dialéctica só poderá emergir quando a Antropologia e a 
Teologia deixarem de se excluir e anular mutuamente, reduzindo-se a meras opiniões sem 
qualquer pertinência epistemológica.

A investigação de João Duque constitui uma excepção no contexto teológico portu-
guês. A sua pertinência não se deve ao vazio teológico que se faz sentir em Portugal, mas 
ao esforço de contextualização e actualização do método e dos conteúdos teológicos a 
nível fundamental. As propostas de João Duque situam-se, com efeito, a nível do diálogo 
da fé cristã com a arte, através de uma investigação hermenêutica refinada; a nível de 
uma compreensão englobante do sentido e efeitos da “Pós-Modernidade” sobre a fé e a 
Teologia; e a nível de uma teoria teológica da fé, combinando o caminho hermenêutico 
com o diagnóstico epocal, no reconhecimento da necessidade das mediações religiosas, 
comunitárias e simbólicas para a particular identidade da fé cristã.

Será a atitude religiosa uma atitude funcionalista, violenta e mágica, ou representará, antes, uma 
orientação básica do ser humano para o reconhecimento da doação originária que o constitui, como 
escuta de uma “palavra-dom”, que nos precede, como referência ao Sagrado inabarcável e que nos 
abarca [...]? [...] Não se identifica, nesse sentido, e vistas as coisas nos seus elementos básicos ou 

estruturais, a atitude religiosa com a atitude de fé?40

É precisamente este o elemento que devemos reter neste ponto da discussão. É que, 
apesar de uma ampla aceitação do dado antropológico, para a qual concorre a identifi-
cação estrutural da fé com a religião, a opção hermenêutica acaba por entregar tudo à 
ontologia, sob a designação de “doxologia”.41 A crise epistemológica que assim se abre no 

�6  Ibid., p. 15.

37  Ibid., p. 19. “A peregrinação devolve a lição de que ainda não se é tudo e que alguma plenitude 

alcançada não é ponto final” (p. 37).

38  “A visita de que [cada ser humano] é alvo e que o faz ser, tornando-o visitante também, supõe o 

visitante das origens” (Ibid., p. 64).

39  “A humanidade, na textura do seu desenvolvimento e evolução, reflecte uma caminhada para fora 

na qual se realiza, processo que comporta uma dimensão de verticalidade. É de pé que cada homem ou 

mulher caminha para mais, num projecto sempre novo que o vincula ao futuro” (Ibid., p. 55).

40  DUQUE, J. “Homo credens”. Para uma teologia da fé. Lisboa: Universidade Católica Editora, 

2002. p. 175.

41  “A doxologia como dimensão da fé marca, assim, a mais profunda dimensão do próprio ser e da 

verdade de tudo o que é. Ora, uma realidade que marca o ser na sua totalidade e a verdade do ser é uma 

realidade metafísica, no sentido mais vasto do termo. Doxologia pode ser considerada, como tal, uma 
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âmbito dos estudos religiosos consiste na discrepância dos resultados que se conseguem 
através de métodos que na sua especificidade – teológica ou antropológica – deveriam 
como condição básica preservar o seu próprio objecto. Se a religião acaba por ser anulada 
através dos métodos científicos que a visam, seja reduzindo-a a algumas das suas funções, 
seja remetendo-a para a indeterminação do ser, então não só se confirma a irrelevância 
desses métodos – em si mesmos e em relação uns aos outros – como se pode perceber que 
o método e a epistemologia adequados à religião se encontram por outro caminho.

A discrepância aqui em questão, em relação às propostas de João Duque, pode ser 
ilustrada através do confronto com as perspectivas de Alfredo Teixeira. Enquanto para 
o primeiro o rito se destina à “doxologia”, como horizonte ontológico significativo que 
através da remetência ao ser o liga a Deus, para o segundo o rito deve ser lido exclusiva-
mente em chave “política”, quer dizer, como espaço de negociação de poder,�2 na gestão 
das estratégias de apropriação (por parte dos fiéis) e das tácticas de domínio (por parte do 
clero).

A dissemetria entre o crer e a crença é aqui aplicada como se o rito, modalidade típi-
ca da crença e, portanto, da religião, ao concretizar o crer, traísse os laços míticos que 
com ele mantém e do qual, em última instância, depende nos seus traços fundamentais. 
Estamos, pois, diante de um modelo pertinente de análise antropológica do rito, mas não 
exaustivo. A sua pertinência consiste na possibilidade de denúncia de manipulação do 
rito, inerente ao dinamismo social que acarreta. A sua inadequação vem à tona com o 
diagnóstico da pressuposição dessa “consciência infeliz” que caracterizaria tanto a insti-
tuição religiosa quanto os fiéis que a ela recorrem, e que faria do rito e da religião ao fim 
e ao cabo apenas uma área de negociação de compromissos, como se fosse insuportável 
a ideia de uma genuína intencionalidade crente que se plasmasse nas várias modalidades 
que a crença assume. No fundo, aceita-se sem qualquer crítica que algo como uma relação 
de continuidade – expressiva, constitutiva e instituidora – entre o crer e a crença é impos-
sível43 e, portanto, inaceitável como ponto de partida epistemológico.

Do “crer” à sua institucionalização na “crença” perdemos a sinceridade da fé religiosa 
a favor do espaço mais ou menos livre entre as estratégias e as tácticas, a tradição e a 
inovação, a proposição e a apropriação. O cepticismo inerente à perspectiva pode ser sa-
lutar, mas não dá razão de ser do seu objecto enquanto tal, diagnosticando apenas as suas 
possíveis deformações ao nível das socialidades. A razão é simples. O analista assume 
como pressuposto que a performance religiosa está viciada desde o início, manifestando 
a dissemetria entre o “crer” e a “crença” no engano e na ingenuidade em que o Homo 
religiosus vive ao realizar ritos, gestos e palavras sagrados.

Em síntese, para João Duque o rito constitui a referência à religião capaz de recalibrar 
a relação da fé com a razão (Pós-)Moderna, mas na sua opção antropológica transcen-
dental e hermenêutica esfuma-se a categorialidade do rito, destinada a transformar-se 
numa doxologia metafísica. Para Alfredo Teixeira, o rito é antes de mais ocasião para a 
negociação da subjectividade e da sobrevivência da instituição religiosa. O rito configura 

categoria metafísica – o que revela a dimensão metafísica da própria fé” (Ibid., p. 191).

�2  “[...] A ritualidade não pode ser fechada nos códigos da semiótica, ela tem que ser olhada sob o 

ângulo político, ou seja, como representação do poder” (TEIXEIRA, A. Entre a exigência e a ternura. 

Uma antropologia do habitat institucional católico. Prior Velho: Paulinas, 2005. p. 76).

43  “No campo das descrições etnográficas correu-se frequentemente o risco de fazer, num gesto 

de inferência, das práticas rituais prova da consistência de determinadas representações, traduzindo o 

preconceito que dava como linear (causal) a relação entre uma certa ordem do imaginário e as práticas 

sociais” (Ibid., p. 89 – sublinho).
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a “crença” no terreno das relações “políticas” e neste processo acaba por apresentar-se 
radicalmente assimétrico em relação ao “crer” e à referência que o acredita. Parece ób-
vio que as duas propostas podem aportar uma à outra aquilo de que cada uma carece: a 
Teologia pode receber a “categorialidade” sócio-cultural (“política”) do rito, e a Antro-
pologia pode corrigir a relação entre as crenças e o crer, o rito e a sua referência. Quer 
dizer, aceitar (pelo menos como hipótese) a “transcendentalidade” do rito desde a sua 
intencionalidade religiosa.

Revisão sociológica das teorias da secularização
No seu estudo sobre o pluralismo religioso, Helena Vilaça põe em realce o paradoxo da 

secularização no âmbito do conhecimento sociológico, reconhecendo que, por um lado, 
“a Sociologia, no sentido em que se assume como instrumento e controlo racional da 
acção humana, apresenta uma predisposição basicamente anti-religiosa ou arreligiosa”, 
mas por outro, “demonstrando a importância da religião nos funcionamentos sociais, a 
Sociologia acaba por reabilitar a religião”.44 A questão, para a autora, trava-se num mo-
vimento de reabilitação da religião como âmbito autónomo de investigação sociológica. 
A tese do desaparecimento da religião, aliada à sua contraposição ao saber científico e às 
funções sociais agora emancipadas, simplesmente ignora a religião como facto social. Por 
isso, e porque a realidade não seguiu essa construção teórica, “a Sociologia foi parcial-
mente resolvendo a sua tensão com a religião, passando a apresentar o declínio religioso 
como um processo sociológico”.45 Precisamente sob este ponto de vista, o que se alcança 
é um processo de recomposição da religião, do qual a autora salienta o contributo para 
o pluralismo religioso, por mão de um individualismo crescente. Por isso, “a explicação 
do campo religioso na Modernidade terá de jogar necessariamente com conceitos como 
pluralismo e individualização”.�6

A secularização é um factor que leva ao pluralismo através da brecha provocada na 
hegemonia religiosa de uma sociedade (como a portuguesa47). A religião perde certamente 
relevância social na medida em que é constrangida a “partilhar” o espaço que antes domi-
nava. A perca é sentida desde o ponto de vista da religião. Sociologicamente, o que se dá 
é uma transformação que confirma, pelo menos, a persistência do religioso na sociedade 
e o quanto esta se deixa atravessar por aquele. Se a secularização faz diminuir o signifi-
cado social da religião, já o pluralismo assinala a presença diversificada do religioso na 
sociedade. Reparemos como, no seu afã de cientificidade, a Sociologia se vê obrigada a 
recuar diante dos factos, tal como a religião deve recuar na sociedade abrindo caminho 
ao pluralismo. Há aqui um problema de transcrição da realidade que as teorias da secula-
rização correm o risco de falsificar, se não integrarem o dado da recomposição religiosa 
no sentido do pluralismo. Mas, então, não deverá também a Sociologia abrir-se a outras 

44  VILAÇA, H. Da torre de Babel às terras prometidas. Pluralismo religioso em Portugal. Porto: 

Afrontamento, 2006. p. 67.

45  Ibid., p. 99.

�6  Ibid., p. 112.

47  “Portugal foi e é um país monolítico, do ponto de vista religioso. Sem entrar em contradição com 

esse facto, as transformações ocorridas na sociedade em geral, principalmente a partir da instauração 

do regime democrático, e os efeitos da secularização e da globalização, seguramente, obrigaram a 

uma recomposição do religioso – as pesquisas realizadas vão dando conta disso – e hoje a sociedade 

portuguesa apresenta um grau de diversidade de universos religiosos, não há muito, impensáveis. Estes 

factores impelem-nos, assim, a abordar o fenómeno religioso na perspectiva da pluralização do campo 

religioso, das relações de forças entre os vários grupos e do tipo de recursos” (Ibid., p. 116-117).



45Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano V, n. 26

leituras e perspectivas sobre os factos religiosos, a sua persistência e transformação? Na 
esteira da revisão sociológica das teorias da secularização, será possível rever também os 
pressupostos da própria Sociologia religiosa?

É um facto que a constituição da Sociologia religiosa em Portugal resultou da neces-
sidade de perceber o impacto da secularização na sociedade portuguesa,48 promovida em 
primeiro lugar pelo “reformismo católico”.49 Nuno Ferreira aponta com lucidez a questão 
epistemológica surgida da correlação Sociologia-pastoral: “Os pressupostos reguladores 
e a metodologia de análise da Sociologia religiosa situavam-se no plano da neutralida-
de científica ou visavam apoiar estratégias do Catolicismo? O factor característico desta 
abordagem da realidade decorria do seu objecto ou do seu método?”.50 Mas o certo é que, 
recorrendo à Sociologia religiosa, o Catolicismo português deixou-se também impregnar 
pela sua racionalidade. “O fenómeno religioso tornava-se mensurável e a sua evolução 
era susceptível de análise controlada.”51 Foi mesmo possível estabelecer relações mútuas 
entre a Sociologia e a pastoral.

A Sociologia religiosa, quando aplicada ao Catolicismo, situava-se entre a matriz teológica do 
Catolicismo e a realidade religiosa, estabelecendo relações mútuas, com o intuito de fornecer à acção 
pastoral instrumentos e indicações que permitissem transformar o real e a partir de modelos previamente 

construídos.�2

A revisão sociológica da secularização, que deixou de ser lida nos termos de uma 
descristianização53 para passar a ser entendida nos termos de uma remoção do religioso, 
impulsionaria a Sociologia no sentido da neutralidade. Mas não será possível recuperar 
a função “mediadora” da Sociologia em relação à “pastoral”? Se pensarmos que, entre-
tanto, do lado teológico, a partir do Concílio Vaticano II, em particular com a sua cons-
tituição pastoral Gaudium et Spes, a própria Teologia pastoral viria a declinar-se como 
Teologia “empírica”,54 então talvez uma resposta prudente deva, pelo menos, aceitar essa 
hipótese.

Conclusão

Inquietante na actual situação dos estudos religiosos em Portugal é o jogo de justifica-
ções a que eles estão constrangidos. Não é evidente, para a racionalidade técnica, a perti-
nência de um objecto de estudo tão “inútil”. O problema é que esta evidência é suportada 
por algo de muito duvidoso. Donde vem e como se justifica este domínio inquestionável 
da razão técnica? O seu limite não emergirá precisamente da miopia que revela ao despre-
zar a priori e sem verificação os âmbitos do conhecimento que correspondem à existência 
no mundo da vida, enfatizando aqueles que só se constituem no afastamento desse mesmo 
mundo? Quem disse que a razão científica é livre de pressupostos?

48  Cf. FERREIRA, N. E. A sociologia em Portugal; da Igreja à universidade. Lisboa: Imprensa de 

Ciências Sociais, 2006. p. 60.

49  Ibid., p. 37-38.

50  Ibid., p. 86.

51  Ibid., p. 107.

�2  Ibid., p. 152-153.

53  Ibid., p. 138.

54  VAN DER VEN, J. Practical Theology; An Empirical Approach. Kampen: Kok Pharos, 1990. 

PELCHAT, M. (ed.). Les approches empiriques en théologie/Empirical Approaches in Theology. Québec: 

L’Université Laval, 1992. Para além do impulso conciliar com a Gaudium et Spes, a dicção já tinha sido 

sugerida por: MACINTOSH, D. C. Theology as an Empirical Science. New York: Macmillan Company, 
1919.
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A relação Teologia-Ciências da Religião corre o risco de reproduzir uma miopia se-
melhante. Se, como nota Terrin, “dizer: ‘ele crê’, ‘eles crêem’, já não significa conservar 
o sentido etimológico e semântico do verbo ‘crer’”,55 como é que se justifica que o crer 
em primeira pessoa da Teologia não tenha qualquer importância para o crer em segunda 
pessoa das Ciências da Religião?

Tratando-se de estudar as religiões, todas as dimensões que as configuram enquanto 
tais (ou seja, enquanto religiões) devem ser abordadas criticamente. Nesse sentido, o pon-
to de vista “interno” às religiões exibe o primeiro indício daquilo que o estudo crítico das 
religiões deverá visar, formal e materialmente. Frente à tentação da redução dos factos 
religiosos a “meros” factos sociais e antropológicos, fugindo da questão da sua diferença 
específica enquanto factos religiosos (o que não nega que sejam atravessados por dimen-
sões antropológicas, sociais e culturais amplas), seria preciso ter coragem de seguir outro 
caminho, desde outra hipótese: a de que o lado humano e social da fé, nas religiões, possa 
constituir a condição de possibilidade pragmática (lingüística, ritual, política, simbólica, 
totalmente exposta às metodologias “explicativas” das Ciências Humanas) daquela refe-
rência para a qual as religiões apontam (com a pretensão de actualização simbólica de 
que tratam as aproximações “compreensivas” teológicas e filosóficas) e na qual encon-
tram sentido.�6

A possibilidade de relação positiva, não instrumental, entre as Ciências Humanas e a 
Teologia, surge na sequência da sua responsabilidade, como abertura para uma conver-
gência “ecológica” dos saberes. Daí a necessidade de uma reformulação da relação entre 
as metodologias “explicativas” das Ciências Humanas e as aproximações “compreensi-
vas” da Teologia (tanto mais necessária quanto a dicotomia parece irromper no próprio 
interior da Teologia), num único arco hermenêutico. Qualquer outra situação confirmaria 
apenas o retraimento e a retirada da Teologia, assim como a redução do religioso a mero 
assunto privado, sem qualquer pertinência num mundo plural, que é, afinal, o mundo de 
todos.

55  TERRIN, A. N. Scienza delle religioni o teologia? Le consegne del XX secolo e la sfida del futuro. 

In: UBBIALI, S. (ed.). Teologia delle religioni e liturgia. Padova: Messaggero, 2001. p. 98-154 – aqui 

p. 137.

�6  A construção e verificação desta hipótese encontra-se em: CARDITA, Â. O mistério, o rito e a 

fé. Para uma “recondução antropológica” da teologia litúrgico-sacramental. Lisboa: Bond-Quimera, 

2007.
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Espiritualidade de liberdade radical 

 
Jesus hoje é uma obra maravilhosamente fresca e efusiva. Embora Albert 
Nolan tenha escrito Jesus before christianity (Jesus antes do cristianismo) há 
mais de trinta anos, sua voz mantém todo o seu vigor e juventude. Num mundo 
que tem fome de espiritualidade, é-nos oferecida uma espiritualidade que tem 
por base a vida de Jesus e a sua própria espiritualidade. Trata-se, sobretudo, 
de uma espiritualidade de liberdade radical. 

 

Albert começa por fazer uma análise da nossa cultura contemporânea e dos 
desafios com que nos confrontamos no início deste terceiro milênio. Ele analisa 
o individualismo profundo que subverte as nossas vidas e a nossa felicidade, 
bem como os efeitos da globalização, com as suas vantagens e desvantagens. 
A sua análise da nova ciência pareceu-me especialmente inspirada. Albert 
mostra como esta nos convida a uma forma de pensar radicalmente nova, 
pondo de parte o modelo mecanicista da era de Newton. Esta nova ciência não 
é uma rival da religião, mas convida-nos a ver tudo de novo, com assombro e 
deslumbramento. 

 

Se temos de confrontar-nos com as potencialidades e os perigos 
extraordinários do momento presente, também precisamos de uma 
espiritualidade que seja dinâmica e profunda. Para chegar a isso, o autor faz-
nos regressar a Jesus. Embora eu já esteja há quarenta anos estudando e 
ensinando os evangelhos, impressionou-me mais uma vez a capacidade 
inesgotável que Jesus tem de surpreender-nos e de ser sempre novo. Ficamos 
com a sensação do surpreendente que foi a irrupção deste “Messias 
revolucionário” no mundo do judaísmo do primeiro século. 

 

No âmago da compreensão de Jesus por parte de Nolan encontra-se a sua 
profunda relação com aquele a quem Jesus chamava de o seu abbá. Como ele 
me explicou enquanto nos dirigíamos de carro para Durban, há alguns meses, 
esse título não tem, de modo algum, o significado trivial de “paizinho”. Revela 
uma relação da mais profunda intimidade, que ultrapassa os gêneros, sem 
nada de patriarcalismo. 



 

Se temos dificuldade em tomar Jesus a sério e em viver como ele viveu, é 
porque ainda não experimentamos Deus como o nosso abbá. A experiência de 
Deus como o seu abbá era a fonte da sabedoria de Jesus, da sua 
transparência, da sua confiança e da sua liberdade radical. Sem ter isso em 
conta, é impossível compreender por que razão e de que forma ele fazia aquilo 
que fazia. 

 

É este o fundamento do misticismo profundo que ocupa o centro da vida de 
Jesus. Costumamos pensar que os místicos são pessoas desligadas do mundo 
real, com a sua luta pela justiça e até pela sobrevivência. Este livro, porém, 
mostra-nos que não é assim. Sem esse enraizamento radical na experiência de 
Deus, não teremos nada a dizer aos nossos contemporâneos e seremos 
impotentes diante dos desafios do nosso tempo. Tenho verificado vezes sem 
conta que os teólogos contemporâneos que mais se apercebem da crise 
política, econômica e ecológica do momento presente também são aqueles que 
estão mais profundamente enraizados na tradição mística. Entre os meus 
irmãos da Ordem dos Dominicanos, penso não só em Albert Nolan, mas 
também em Edward Schillebeeckx e em Gustavo Gutiérrez. 

 

Albert explora, ainda, o silêncio e a solidão que fazem parte da vida de Jesus, a 
sua mediação do perdão de Deus e, de uma forma extraordinariamente bela, o 
papel das mulheres na sua vida. Contrariando as fantasias lunáticas d’O 
Código Da Vinci, Albert revela-nos a profundidade da relação de Jesus com 
Maria Madalena, primeira padroeira da Ordem Dominicana, e com Maria, sua 
mãe. 

 

Com base nesta dupla análise, nos desafios da nossa sociedade e na 
espiritualidade de Jesus, Albert propõe-nos em seguida uma espiritualidade 
prática para hoje, espiritualidade que põe à disposição de todos um caminho de 
progresso, por muito ocupados ou mergulhados nos afazeres diários do nosso 
mundo que possamos estar. De fato, um dos principais desafios com que nos 
confrontamos é o de resistir à tentação da ocupação excessiva, a que Herbert 
McCabe chamava “a tirania do trabalho”. Precisamos ser libertados do 
imperialismo do ego, que faz de nós o centro do mundo, destruindo a nossa 
idéia de que só poderemos desabrochar com outras pessoas e em função 
delas, e, no fundo, com toda a criação. 

 



Somos convidados a formar, dentro de nós, um “coração agradecido.” Mestre 
Eckhart, dominicano do século XIV, disse certa vez: “Se a única oração que eu 
fizesse fosse ‘Obrigado…’ isso seria suficiente”. Albert escreve 
maravilhosamente acerca da qualidade que Jesus tinha de ser como uma 
criança, que nos liberta, permitindo-nos brincar, e que é o oposto total da 
infantilidade. Ele explora a diferença entre capacidade de brincar e hipocrisia. 

 

Há uma semelhança superficial entre a capacidade de brincar e a hipocrisia. 
Ambos implicam fingir-se ser aquilo que não se é. A diferença é que o hipócrita 
é sério, ao passo que a criança brinca para divertir-se. O hipócrita vive uma 
mentira. A criança sabe a verdade, e é isso que faz com que brincar seja 
divertido. De fato, a melhor forma de lidar com o próprio ego hipócrita é 
aprender a rir de si mesmo. 

 

Temos de aprender a arte do desapego. Não se trata de uma fria rejeição do 
afeto e da intimidade, mas a arte de aprender a não nos agarrarmos a isso. Eu 
próprio me senti desafiado pela insistência de Albert sobre a necessidade de 
nos desapegarmos do tempo. Sempre que alguém vem visitar-nos, esse é o 
momento mais indicado. Temos até de aprender a desapegar-nos de Deus. 
Escreve Albert, de forma magnífica: 

 

Confiar em Deus, como Jesus confiava, não significa viver agarrados a Deus. 
Significa libertarmo-nos de tudo, a fim de nos rendermos a nós e às nossas 
vidas a Deus. Há uma diferença entre apego e rendição. No fim, também 
teremos de desapegar-nos de Deus. Temos de desapegar-nos de Deus a fim 
de saltarmos para o abraço de um Pai amoroso em quem podemos confiar de 
forma implícita. Nós não precisamos agarrar-nos com toda a força a ele, 
porque seremos agarrados por ele… como uma criança nos braços dos seus 
pais. 

 

Acima de tudo, temos de ser formados para o perdão. Não se trata de um 
perdão que fecha os olhos aos escândalos e às injustiças deste mundo, mas 
um perdão clarividente e verdadeiro. No entanto, chama-nos a ultrapassar a 
simples imputação de acusações e de culpas. 

 

O penúltimo capítulo, sobre a necessidade de tornarmo-nos “um com o 
universo” é particularmente estimulante. Até uma pessoa com tão pouca 



formação científica como eu pode apreender um pouco das possibilidades 
imensas da nossa compreensão emergente do mundo em que vivemos. Albert 
afirma, com razão, que os jovens de hoje só raramente estão interessados em 
dogmas e doutrinas. Isso é verdade. No entanto, podemos intuir aí as 
intimações de uma nova doutrina da criação que não abafa ninguém, que não 
reprime o nosso pensamento, mas liberta a nossa imaginação e, como toda 
boa doutrina deveria, nos convida a progredir em direção ao mistério. 

 

Finalmente, somos chamados a retomar de novo o tema subjacente de todo o 
livro, que é a liberdade. Somos convidados a saborear a liberdade de Jesus, a 
liberdade que estava fundada na sua confiança absoluta no seu abbá. O valor 
mais largamente partilhado da Modernidade é o da liberdade. Este é muitas 
vezes entendido em termos de autonomia pessoal, uma liberdade que nos 
encerra na solidão e que justifica o egoísmo narcisista da nossa época. Aqui, 
vislumbramos a liberdade para a qual Cristo nos libertou, para citar são Paulo. 
O crescimento nessa liberdade é um processo lento. Albert recorda-nos que 

 

a criança humana leva mais tempo do que a cria dos outros animais para 
crescer e amadurecer. Isso se deve ao fato de ter muito mais que aprender. A 
maior parte daquilo que precisamos para sabermos ser adultos maduros 
provém mais da cultura do que do instinto. Nós precisamos de um longo 
período de educação e de formação antes de podermos valer-nos a nós 
próprios e tomar decisões pessoais. Durante a nossa infância, precisamos de 
regras e de leis. 

 

Este livro oferece-nos uma pedagogia em liberdade, cujo fruto é uma pitada da 
espontaneidade e da leveza de espírito de Jesus. 

 

Quando eu conheci Albert, há mais de vinte anos, era um jovem prior de 
Blackfriars, Oxford. Confesso que estava um pouco nervoso com a visita do 
famoso teólogo. Este ia certamente achar-nos bastante desleixados, incapazes 
e medíocres no nosso compromisso para com os pobres! Contudo, não foi 
assim. Descobrimos um irmão sincero, com o qual, no entanto, nos sentíamos 
à vontade, frequentando pubs, rindo e desfrutando da sua companhia. Este é o 
Albert que ainda se pode encontrar na presente obra, fresco, cheio de 
esperança e de força, compreendendo profundamente cada um de nós, 
enquanto coxeamos, ou por vezes corremos, em direção ao Reino. 

 



*Este texto foi extraído do Prólogo a: Albert Nolan. Jesus hoje: Uma 
espiritualidade de liberdade radical. São Paulo: Paulinas, 2007. 
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Parecer do MEC sobre cursos de Teologia 

 
Publicamos a seguir a íntegra do Parecer Nº: 118/2009 do Conselho Nacional 
de Educação, aprovado em 6/5/2009. Ele oferece orientações para instrução 
dos processos referentes ao credenciamento de novas Instituições de 
Educação Superior e de credenciamento institucional que apresentem cursos 
de Teologia (bacharelado). Embora esteja ainda aguardando homologação, é 
importante termos dele ciência e, inclusive, debatê-lo da forma mais ampla 
possível. 

 

PARECER DO MEC SOBRE OS CURSOS DE TEOLOGIA 

 

I – RELATÓRIO 

 

As teologias são sistemas de símbolos, pressupostos, valores e temas 
historicamente presentes nas sociedades humanas que se imbricam na cultura, 
na história, na subjetividade e no comportamento humano, tornando-se 
referência de modos específicos de significar o mundo e a vida. Elas agregam 
identidades e instituições e determinam grande parte de suas ações. Fazem 
parte da realidade social e individual, como produtos culturais passíveis de 
estudo, aos modos de qualquer outro fenômeno humano. O estudo das 
teologias ao longo do tempo, em seus aspectos contextuais, possibilita a 
compreensão da história da humanidade e de nosso País, suas tradições e 
heranças culturais, assim como os fenômenos sociais e religiosos da 
atualidade. Uma revisão dos pareceres do CNE que tratam dos cursos de 
Teologia aponta para duas direções: afirmação do caráter leigo do Estado e 
liberdade das IES quanto à sua definição religiosa. 

 

O Parecer CNE/CP nº 241/1999, reafirmado pelo Parecer CNE/CES nº 
63/2004, coloca que: 

 



Em termos de autonomia acadêmica que a Constituição assegura, não pode o 
Estado impedir ou cercear a criação destes cursos (de Teologia). Por outro 
lado, devemos reconhecer que, em não se tratando de uma profissão 
regulamentada, não há de fato, nenhuma necessidade de estabelecer diretrizes 
curriculares que uniformizem o ensino desta área de conhecimento. Pode o 
Estado, portanto, evitando a regulamentação do conteúdo do ensino, respeitar, 
plenamente, os princípios de liberdade religiosa e da separação entre Igreja e 
Estado, permitindo a diversidade de orientações. 

 

(…) 

 

Tendo em vista estas considerações, votamos no sentido de que: 

 

a) os cursos de bacharelado em Teologia sejam de composição curricular livre, 
a critério de cada instituição, podendo obedecer a diferentes tradições 
religiosas; 

 

b) ressalvada a autonomia das Universidades e dos Centros Universitários para 
a criação de cursos, os processos de autorização e reconhecimento obedeçam 
a critérios que considerem exclusivamente, os requisitos formais relativos ao 
número de horas-aula ministradas, à qualificação do corpo docente e às 
condições de infra-estrutura oferecidas. 

 

Conforme esse Parecer, a CES passou a pautar-se pela análise apenas das 
condições formais dos cursos de Teologia, sem considerar as suas matrizes 
curriculares, seguindo o expresso no Parecer CNE/CES n° 429/2005: 

 

Aplicam-se aos cursos superiores de Teologia todas as demais exigências 
contidas nas regras gerais estabelecidas para os demais cursos de graduação, 
quais sejam: conclusão do Ensino Médio, processo seletivo próprio, solicitar o 
reconhecimento do curso após cumprimento de 50% de sua carga horária, 
qualificação do corpo docente, instalações… 

 

A exclusão da análise da matriz curricular, deixando às instituições plena 
liberdade na composição de seus currículos, no entanto, terminou por gerar a 



aprovação de cursos de Teologia com caráter, exclusivamente, confessional. 
Alguns desses cursos não apresentam características acadêmicas, não 
respeitam o pluralismo da área nem a universalidade de conhecimento própria 
do ensino superior. Restringem-se a uma única visão teológica e se 
caracterizam como cursos catequéticos a serviço de uma confissão religiosa e 
terminam por ferir o princípio constitucional da separação entre Igreja e Estado, 
pois preparam o aluno para atuar em uma única religião, papel que não cabe 
ao Estado nem a instituições de ensino superior por ele credenciadas. Por essa 
razão, o Parecer CNE/CES n° 101/2008 levanta dúvidas sobre a pertinência de 
o CNE credenciar uma faculdade a partir de um curso de Teologia. Tais 
discussões resultaram na constituição de Comissão, instituída pela Portaria 
CNE/CES nº 3/2008, com o objetivo de apresentar orientações que auxiliem na 
elaboração desse tipo de parecer. 

 

Como graduação, os cursos de Teologia, bacharelado, devem obedecer ao 
Parecer CNE/CES nº 776/97, que afirma a necessidade de incentivar uma 
sólida formação geral necessária para que o futuro graduado possa vir a 
superar os desafios de renovadas condições de produção do conhecimento. 

 

Vale lembrar que o Art. 43 da LDB, ao tratar das finalidades da educação 
superior, em especial em seus incisos I, III e VI, estabelece o dever de: 

 

I – estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do 
pensamento reflexivo. 

 

(…)III – incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando o 
desenvolvimento da ciência e da tecnologia e da criação e difusão da cultura, 
e, desse modo, desenvolver o entendimento do homem e do meio em que vive. 

 

(…) 

 

VI – estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em 
particular os nacionais e regionais (…). 

 



É importante, portanto, que os cursos de graduação em Teologia, bacharelado, 
no País garantam o acesso à diversidade e à complexidade das teologias nas 
diferentes culturas e permitam analisá-las à luz dos diferentes momentos 
históricos e contextos em que se desenvolvem. Devem, ainda, garantir uma 
ampla formação científica e metodológica, por meio da flexibilidade curricular 
na área do conhecimento e interação com as áreas afins. 

 

Por essa razão, o estudo das teologias, da área de Ciências Humanas 
conforme classificação CAPES/CNPq, não pode prescindir de conhecimentos 
das ciências humanas e sociais, da filosofia, da história, da antropologia, da 
sociologia, da psicologia e da biologia entre outras. Essas ciências permitem 
estudar o universo teológico respeitando o princípio da “exclusão da 
transcendência”, condição da abordagem científica, ou seja, não se trata de 
afirmar ou negar a veracidade das afirmações teológicas, mas, sim, estudar o 
modo como elas surgem, como se manifestam e como atuam nas diferentes 
dimensões da vida, das experiências e do conhecimento humano. O estudo da 
teologia deve, ainda, buscar diálogo com outras áreas científicas, possibilitando 
estudos interdisciplinares. 

 

Salienta-se, outrossim, a importância do respeito à laicidade do Estado, a fim 
de evitar que os cursos tenham um caráter confessional, proselitista, fechados 
em uma única visão de mundo e de homem. Espera-se que os cursos de 
graduação em Teologia, bacharelado, formem teólogos críticos e reflexivos, 
capazes de compreender a dinâmica do fato religioso que perpassa a vida 
humana em suas várias dimensões. 

 

Propõe-se que os currículos dos cursos de graduação em Teologia, 
bacharelado, desenvolvam-se a partir dos seguintes eixos: 

 

1. eixo filosófico – que contemple disciplinas que permitam avaliar as linhas de 
pensamento subjacentes às teologias, conhecer as suas bases 
epistemológicas e desenvolver o respeito à ética; 

 

2. eixo metodológico – que garanta a apropriação de métodos e estratégias de 
produção do conhecimento científico na área das ciências humanas; 

 



3. eixo histórico – que garanta a compreensão dos contextos culturais e 
históricos; 

 

4. eixo sócio-político – que contemple análises sociológicas, econômicas e 
políticas e seus efeitos nas relações institucionais e internacionais; 

 

5. eixo linguístico – que possibilite a leitura e a interpretação dos textos que 
compõem o saber específico de cada teologia e o domínio de procedimentos 
da hermenêutica; 

 

6. eixo interdisciplinar – que estabeleça diálogo com áreas de interface, como a 
psicologia, a antropologia, o direito, a biologia e outras áreas científicas. 

 

Vale dizer que, no Brasil, existe cerca de uma centena de cursos de Teologia, 
já autorizados ou reconhecidos, presentes em vários Estados. Eles são 
oferecidos por instituições públicas e particulares, pertencentes a 
mantenedoras confessionais ou não e contemplam teologias subjacentes a 
diferentes confissões: adventista, batista, católica, espírita, evangélica, 
luterana, messiânica, metodista, umbandista, entre outras. Trata-se de cursos 
de graduação com duração entre 1.500 e 4.500 horas. Considerando que se 
trata de cursos de graduação, orienta-se que respeitem um mínimo de 2.400 
horas. 

 

II – VOTO DA COMISSÃO 

 

Votamos no sentido de fixar a sistemática referida nos termos deste Parecer, 
com vistas à instrução dos processos referentes ao credenciamento de novas 
Instituições de Educação Superior e de credenciamento institucional que 
apresentem cursos de Teologia, bacharelado. 

 

Dê-se ciência das presentes recomendações à Secretaria de Educação 
Superior e à Secretaria de Educação a Distância do Ministério da Educação, e 
ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, para fins de 
avaliações, autorizações, reconhecimentos e renovações de reconhecimento 
dos cursos de Teologia, bacharelado. 



 

Brasília (DF), 6 de maio de 2009. 

 

Conselheira Marília Ancona-Lopez – Relatora 

 

Conselheiro Aldo Vannucchi – Presidente 

 

Conselheiro Antônio de Araújo Freitas Júnior – Membro 

 

Conselheiro Edson de Oliveira Nunes – Membro 

 

 

III – DECISÃO DA CÂMARA 

 

A Câmara de Educação Superior aprova por unanimidade o voto da Comissão. 

 

Sala das Sessões, em 6 de maio de 2009. 

 

Conselheiro Paulo Monteiro Vieira Braga Barone – Presidente 

 

Conselheiro Mario Portugal Pederneiras – Vice-Presidente 

 

(Este texto foi extraído de: 
http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/pces118_09.pdf ) 
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Primeiro e segundo mandamentos (Mc 12,28-34) 

 
Jesus de Nazaré pertencia ao povo judeu. Ou seja: “Sua autocompreensão 
religiosa, sua ancoragem social […] e sua restrição geográfica” são ligadas à 
sociedade judaica nas terras de Israel, nas primeiras décadas do século I. [1] 

Ao imaginar o cotidiano do povo judeu na época de Jesus, surge como 
elemento característico uma vida influenciada pela Lei. E isso vale para todos 
os grupos de judeus, inclusive Jesus. Por mais que existam interesses práticos 
e compreensões diferentes, é em torno da Lei que giram, em geral, as 
discussões. [2] 

A Lei é, em primeiro lugar, a Torá, fixada por escrito nos cinco livros: Gênesis, 
Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Ao termo hebraico Torá – que 
significa, literalmente, ensino ou instrução –, são equivalentes as expressões 
Pentateuco – palavra grega que indica os cinco rolos/livros da Torá – e Lei (do 
Sinai) ou Torá/Lei de Moisés. [3] Em vista do conjunto da Torá, importa 
sublinhar o seguinte aspecto: “História e lei são, de forma indissolúvel, 
interligadas e constituem, juntamente, a primeira parte da Bíblia, a Torá de 
Moisés, o Pentateuco. Sem história não há lei, não há Torá, pois os 
mandamentos de Javé na Torá encontram-se justificados pela história, ou seja, 
pelas ações salvíficas de Javé, especialmente, pela salvação de Israel por Javé 
da escravidão no Egito e pela dádiva da terra”. [4] 

Neste sentido, basta lembrar o fato de a metade dos textos no Pentateuco ser 
narrativas que contam a história da salvação. A outra metade, por sua vez, é 
formada por tradições jurídicas, ou seja, leis. 

O texto da Torá chegou a sua redação final no início do quarto século antes de 
Cristo.[5] Contudo, o processo de elaboração das tradições contidas no 
Pentateuco ocupou muitos séculos, sendo que o mundo narrado, ou seja, o 
contexto histórico pressuposto nas narrativas dos patriarcas e do êxodo, 
pertence aos séculos XIX a XII a.C. 

No mais, observa-se, na parte das tradições jurídicas, a elaboração de vários 
conjuntos de leis durante os séculos X a V a.C., no sentido de que o 
Pentateuco, em sua forma final, ainda apresenta complexos processos 
legislativos, dos quais fizeram parte diversas reformas jurídicas. 

 



Além disso, a Torá agregou a si mesma, com o tempo, os Profetas e os demais 
Escritos, que formam a segunda e terceira partes na Bíblia hebraica. Já em 
torno de 190 a.C., atesta-se a divisão das Sagradas Escrituras do povo judeu 
em três partes (cf. Eclo 38,34–39,1). Contudo, Profetas e Escritos revelam-se 
como que centrados na Torá. Querem “manter em aberto o potencial de 
sentido” presente no Pentateuco, o qual ocupa o preeminente primeiro lugar. 
[6] 

Com a Torá escrita, nasceu ainda na história do povo judeu a chamada Torá 
oral. Trata-se daquelas tradições que se propõem a interpretar a Torá escrita. 
Em sua época, Jesus participou de forma significativa desse processo. Afinal, 
“quem queria organizar toda a sua vida de acordo com a vontade de Deus, 
precisava ir, em muitas questões, além da vontade de Deus expressa na 
Escritura”, por causa da necessária adaptação do conteúdo das antigas leis às 
novas circunstâncias. [7] No decorrer da história, a Torá oral também foi fixada 
por escrito. 

Observando tais processos, nascem as seguintes questões: até que ponto 
Jesus se manteve fiel à Lei antiga? Ou será que adotou uma postura marcada 
pela oposição às tradições mosaicas, ensinadas pelos sacerdotes e escribas? 
Enfim, como Jesus compreendeu, de forma mais exata, o conjunto das 
tradições jurídicas contidas na Torá, comumente visto como patrimônio 
religioso-cultural de maior importância entre seu povo? 

Em vista destas perguntas, proponho-me a interpretar, neste pequeno livro, a 
narrativa presente em Mc 12,28-34. Nela, Jesus é convidado a destacar, dentro 
da Lei de Israel, o primeiro mandamento de todos. Surge, a meu ver, uma 
resposta capaz de revelar o sentido de toda a Lei e, com isso, de toda a 
religião do Antigo Israel, assim como uma visão clara da fé do próprio Jesus. 

Este texto faz parte da Introdução da obra de Matthias GRENZER: Primeiro e 
segundo mandamentos (Mc 12,28-34), da Ed. Paulinas. 

[1] Ekkehard W. STEGEMANN & Wolfgang STEGEMANN, Urchristliche 
Sozialgeschichte, p. 99. 

[2] Cf. Ingo BROER, Jesus und die Tora, p. 222. 

[3] Ver: Jean Louis SKA. Introdução à leitura do Pentateuco, pp. 15-17. 

[4] Ansgar MOENIKES. Der sozial-egalitäre Impetus der Bibel Jesu und das 
Liebesgebot als Quintessenz der Tora, p. 120. 

[5] Cf. Erich ZENGER et al. Einleitung in das Alte Testament, p. 128. 

[6] Igual lógica vale também para a Bíblia cristã, a qual segue, na parte do 
Antigo Testamento, as antigas traduções da Bíblia hebraica para o grego e o 



latim, com a opção delas por uma subdivisão em quatro partes: Pentateuco, 
Livros Históricos, Livros Sapienciais e Profetas. O Pentateuco continua a 
ocupar a primeira posição. Tal realidade mantém-se quando o olhar recai sobre 
a Bíblia cristã como um todo, ou seja, o conjunto formado por Antigo e Novo 
Testamento. Enfim, todos os escritos bíblicos após o Pentateuco desenvolvem 
sua reflexão à luz deste último. Ou seja: a Torá possui uma “preposição 
constante” (Erich ZENGER. Der Pentateuch als Tora und Kanon, pp. 5-6). 

[7] Ingo BROER. Jesus und die Tora, p. 221. 
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O mal na agenda teológica do século 
XXI

Ênio José da Costa Brito1*

A presença do mal,“presença escandalosa e inadmissível sob quaisquer circunstân-
cias”, tem atormentado os seres humanos desde o momento em que entraram no caudal 
da vida. Entrada recente, por sinal, se pensarmos na história do universo.

Pode-se dizer que desde sempre o tema do mal atraiu a atenção do ser humano, pen-
sadores de todas as áreas do saber têm-se debruçado sobre ele, têm-se aproximado do 
“misterium iniquitatis”. A teologia, por exemplo, ao longo de sua história, fez inúmeras 
tentativas de desvelá-lo e não poderia ser de outra forma. Juan Luis Segundo relembra 
que, “quanto mais absurda e sem-razões parece ser a presença do mal no mundo, mais 
urgente é a tarefa-missão da teologia”(Segundo apud Soares, 2009, p. 2).

Afonso Maria Ligorio Soares, na sua tese de livre-docência De volta ao mistério da 

iniquidade,2 pergunta pelas contribuições da Teologia de Libertação (TdL) para questão 
tão espinhosa. Para explicitá-las, acolhe “a provocação vinda do chamado ‘fogo amigo’ 
– a saber, aqueles autores e autoras que, embora não escondendo sua simpatia por essa 
teologia, ressentem-se de algumas lacunas ou mesmo de alguns resquícios do passado em 
sua abordagem das injustiças e do sofrimento” (p. 4).

Minha intenção neste texto, escrito ainda no calor da experiência vivida, é de partilhar 
algumas reações, reações primeiras diante de uma rica pesquisa, que merece uma análise 
mais exaustiva e minuciosa, reveladora de seus meandros profundos. Inicio com breves 
considerações gerais à guisa de comentários, em seguida teço algumas sugestões e termi-
no apontando tópicos para um diálogo com o autor.

Considerações gerais da tese, do 
texto e do método

De volta ao mistério da iniqüidade é uma tese corajosa por várias razões: num tempo 

� * Professor Titular da Faculdade de Ciências Sociais (Departamento de Ciência da Religião) da PUC-
SP. Leciona e pesquisa no Programa de Estudos Pós-graduados em Ciências da Religião da mesma 
Universidade.

2  SOARES, A. M. L. De volta ao mistério da iniqüidade. Algumas sugestões da teologia 

contemporânea em diálogo com as teodiceias míticas e filosóficas. Tese de livre-docência em Teologia 

defendida na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, no Departamento de Teologia e Ciências 

da Religião, nos dias 27 e 28 de maio de 2009. A banca examinadora foi composta pelos professores Dr. 

Eduardo Rodrigues da Cruz – PUC/SP (presidente), Dr. João Décio Passos – PUC/SP, Dr. Frei Carlos 

Josaphat – EDT, Dra. Maria Clara Lucchetti Bingemer  – PUC/Rio e Dr. Ênio José da Costa Brito – PUC/

SP.
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de forte presença fundamentalista, propõe-se questionar a resposta cristã ao mistério do 
mal, perguntar pela possibilidade de uma conciliação entre a existência de Deus e a luta 
contra o mal e perguntar pela atualidade da contribuição cristã. É corajosa por abrir um 
diálogo com outras áreas do conhecimento. É corajosa, enfim, pelo próprio tema, desafia-
dor, espinhoso, uma verdadeira pedra de escândalo, pois “a questão do mal não resolvida 
é sinal do fracasso, da inutilidade da reflexão teológica, em especial da teodiceia” (p. 

76).

O perfil comparativo da pesquisa exigiu não só uma refinada recepção dos autores 

estudados, mas também um cuidadoso diálogo entre eles, diálogo realizado com esmero, 
perspicácia e profundidade. Além disso, a tese abriu veredas desafiadoras para futuras 

pesquisas.

O texto acolheu e ampliou uma intuição de J. L. Segundo: “Diferentes antropologias 
equacionam a seu modo a experiência do mal e do maligno” (p. 128). Intuição fecunda, 
pois permitiu à reflexão teológica não só uma visão diacrônica, como o mal foi entendido, 

mas também uma visão sincrônica, como vem sendo entendido hoje.

Essa intuição refletiu na carpintaria do texto da tese. Os três capítulos que compõem a 

primeira parte – a saber: “O socorro das coisas que não existem”, “Modelos religiosos de 
compreensão do mal” e “Do mito à Filosofia: grandeza e limites da Teodiceia”– buscam 

dar conta da visão diacrônica. Os três capítulos da segunda parte – “O combate contra o 

mal”, “Da ponerologia à Pisteodiceia” e “A história entre o absoluto menos e o absoluto 
mais” – dão conta da visão sincrônica nesse momento de renovada compreensão do ser 

humano.

Metodologicamente, realizou uma escolha criativa, que preservou e manteve não só 
a dinâmica como a estrutura dialética do texto. Na primeira parte, intitulada “Um olhar 
antropológico prévio”, depois de um denso e multifacetado status quaestionis, abriu um 
diálogo entre as culturas, tendo como eixo a questão do mal. Na segunda parte, “Suges-
tões da teologia contemporânea”, convocou alguns autores:

Restringi o arco das tentativas teológicas a três grupos principais: primeiramente, aqueles aqui 
representados por Juan Antonio Estrada, a saber, a vasta gama de autores cujo mote principal é o combate 
contra o mal (capítulo 4); em segundo lugar, aqueles que, como Andrés Torres Queiruga, recolocam a 
discussão no quadro de uma prévia ponerologia para daí dar novo fôlego à teodiceia clássica na moldura 

de uma pisteodiceia (capítulo 5); e, finalmente, a posição dos que, como Juan Luis Segundo, aceitam 

o desafio de Darwin e de seus continuadores, e retomam o problema do mal tendo ao fundo a imagem 

de um universo inacabado e de um Criador que, de seu Futuro Absoluto, nos atrai a todos para a sua 
plenitude amorosa (capítulo 6) (p. 13).

Soares (p. 72) não só convocou esses autores para uma “disputatio fraterna”, para uma 
peleja teológica acerca do “misterium iniquitatis”, como deu o mote: o dilema de Epicu-
ro:

Ou Deus pode 

e não quer evitar o mal,

e então não é bom;

ou quer e não pode

e então não é onipotente;

ou não pode nem quer,

e então não é Deus.

Convidando-os a não perder de vista a presença real e concreta do mal na história da 
humanidade, a não perder de vista o “excesso de mal no mundo”, como a não perder de 
vista também o “misterium bonitatis”.



49Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano V, n. 26

Conteúdo
Retomo sinteticamente o conteúdo da dissertação para que o leitor tenha uma ideia 

mais ampla da mesma.

Na primeira parte o interesse do autor é apresentar com destaque a multiplicidade de 
cosmovisões, que subjazem às explicações do mal e do maligno. Antropologias plurais 
sustentam essas explicações, revelando como as pessoas entendem a si mesmas, as suas 
relações com o outro, com o mundo e com os deuses.

O capítulo primeiro tem na necessidade do ser humano de transformar a realidade seu 
fio condutor. Pinturas, esculturas, danças e narrativas recebem esse exorcismo do mal. O 

capítulo segundo expõe alguns modelos religiosos de teodiceia, desvelando as ambigui-
dades dos mesmos nas suas tentativas de aliviar a miséria humana .O capítulo terceiro 
relembra-nos o acolhimento por parte da filosofia da missão de tentar justificar o mal. 

Tentativa pouco frutuosa é verdade, mas necessária.

Na segunda parte convida o leitor a trilhar sendas teológicas e observar as idas e vindas 
da teologia contemporânea diante do mistério da iniquidade. Entre os autores cujo pensar 
teológico se volta para o combate contra o mal, escolhe Juan Antonio Estrada.3 Tais auto-
res buscam na prática solidária uma resposta para o mal presente no mundo, deixando em 
segundo plano a reflexão teórica. Estão conscientes de que uma teorização sobre o mal é 

por demais complexa e pouco eficaz.

O capítulo quinto é precedido de algumas questões: Até onde seria eficaz um Cristia-
nismo antimal, cujo ponto de partida consiste no que Xavier Pikaza chamou de “pessi-
mismo ilustrado”? Que tipo de esperança suscitará o profeta cuja razão sabe não haver 
saída? Estaríamos aqui no limiar de um criptofideísmo? (p. 90) O capítulo se volta para 

teólogos que julgam ser possível uma explicação razoável ao problema do mal. Andrés 
Torres Queiruga é um deles, “ele enfrenta a problema a partir de uma prévia distinção 
metodológica entre o caminho da ponerologia (considerar o mal em sua crueza secular, 
sem embaraços religiosos) e a via segunda da pisteodiceia (justificar a visão de sentido 

que cada um de nós escolheu para si)” (p. 90). O sexto capítulo, o mais longo da tese, tem 
presente um axioma do pensamento secundiano diante da presença do mal no mundo: 
“Depois de Auschwitz, a teologia é, se não mais fácil, mais necessária e plausível que 

nunca” (Segundo apud Soares, p. 113).4 O problema do mal é retomado por Segundo 
no horizonte de um universo em construção e de um Criador amoroso que atrai os seres 
humanos para sua plenitude.

Este perfil do conteúdo nem de longe dá conta dos ricos meandros reflexivos e analí-
ticos da tese. Servem de moldura para que o leitor possa acompanhar as considerações 
que se seguem.

Sugestões
Os arguidores aproveitaram o momento do exame público da tese para apresentar su-

gestões, visando pequenos ajustes que pediam breves ampliações, complementações e, 
em alguns casos, sinalizaram para futuras pesquisas. Foi lembrada a necessidade de con-
textualizar os modelos religiosos de compreensão do mal nas diversas culturas. “Modelos 
míticos de explicação do mal mostram-nos uma dramática e milenar busca de resposta 
para o mistério da vida humana”, relembra-nos Soares na p. 55. Pois bem, cada cultura 

�  Entre outros autores que tentam conciliar a existência de Deus e a luta contra o mal, Soares indica 

S. Neiman, V. Hösle e R. C. Solomon (p. 76).

�  SEGUNDO, J. L. Que mundo? Que homem? Que Deus? São Paulo: Paulinas,1995, p. 239.
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tem suas razões para buscar explicações do mal e respondê-la. Daí o cuidado de não ho-
mogeneizar, mas de preservar as especificidades da busca.

O tema da Providência ou o dogma da Providência precisaria ser mais explorado, dada 
a importância do mesmo no desenvolvimento na tese.5 Mencionado já na apresentação 
da hipótese norteadora da pesquisa, acabou permanecendo um pouco na sombra. Relem-
brando a hipótese: “Uma reflexão teórica alimentada pela sensibilidade ao mal-desgraça e 

pelo engajamento em ações políticas de combate a quaisquer modalidades de exclusão sai 
enriquecida se levar às últimas conseqüências o postulado da Providência divina” (p. 5).

Outro conceito que retorna com freqüência nas discussões é o de tradição, conceito 
que no campo teológico muitas vezes não é bem compreendido, ou, então, é entendido 
estaticamente. Uma boa nota de rodapé pode ajudar o leitor a perceber a importância que 
o conceito de tradição tem no debate.

Como Soares analisa o pensamento de teólogos que estão na fronteira, foi lembrada a 
necessidade de ser dada uma atenção toda especial ao diálogo com os clássicos, isto é, ver 
se/como os autores analisados dialogam com os clássicos, como Santo Agostinho e Santo 
Tomás de Aquino. Também o diálogo com teólogos como Jürgen Moltmann e Joseph 
Metz traria contribuições importantes para a contextualização da problemática.

No âmbito do diálogo com as ciências, um dos desafios mais atuais da teologia, foi 

lembrado que após esse longo estudo sobre o “misterium iniquitatis” valeria a pena, na es-
teira de J. L. Segundo, que nas suas reflexões teológicas abriu um diálogo com Freud, que 

Soares pensasse numa interlocução com a psicanálise freudiana, em especial com a con-
cepção do trágico.6 Freud, ao apresentar a constituição e o fundamento psíquico, aponta 
para a presença de conflitos, cuja realidade e centro se localizam no inconsciente.

Os textos freudianos Para além do princípio do prazer (1920), O Eu e o isso (1923) 
e O mal-estar na cultura (1930) oferecem questões desafiadoras para o pensamento te-
ológico. No primeiro texto Freud nos apresenta as pulsões, com suas finalidades antinô-
micas: enquanto “Eros” luta para manter a vida, estimulando a união, “Tanatos” busca 
a todo custo levar o organismo ao estado inorgânico, ou seja, à morte. No conceito de 
pulsão de morte se faz presente o trágico existencial freudiano. Freud afirma que somos 

agidos internamente pela força da morte e a vida é fruto de um conflito irredutível.7

Pedidos de esclarecimentos
Ao longo do texto, ao esmiuçar o pensamento dos teólogos e da Teologia da Liber-

tação, o autor apontou para ganhos na compreensão do “misterium iniquitatis”. Daí o 
pedido para apontar os avanços da TdL com relação ao tema. Teria a TdL contribuído 
narrativamente, analiticamente, ou numa perspectiva testemunhal?

Na tese, trouxe o questionamento de M. Fraijó, que pergunta: “Como uma teologia tão 
familiarizada com o mal e o sofrimento humano não questiona jamais a atuação de Deus 
em seu continente? Por que dão sempre como pressuposto que Deus é libertador” (apud 
Soares, p. 165).

�  VERÇOSA FILHO, Elcio de Gusmão. Paideia divina; formação e destinação do homem em 

Joseph de Maistre. Tese de doutorado em Ciências da Religião. São Paulo: Pontifícia Universidade 

Católica, 2008. O autor realiza um exaustivo estudo sobre o conceito da Divina Providência.

6  Para um aprofundamento da concepção do trágico na obra de Freud, ver o instigante estudo de: 

PATITTUCI, Ana. O homem trágico de Freud. Tese de doutorado em Ciências da Religião. São Paulo: 

Pontifícia Universidade Católica, 2009.

�  Ibid.
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Foi relembrada a solidariedade com o sofredor, tão presente na reflexão teórico-teo-
lógica da TdL, e a luta na esperança com todos os meios disponíveis contra os efeitos e 
causas do mal individual e coletivo. O autor pontua, diante das críticas, que “uma reflexão 

teórico-teológica alimentada pela sensibilidade ao mal-desgraça e pelo engajamento em 
ações politícas de combate a quaisquer modalidades de exclusão sairia enriquecida se 
checasse até as últimas conseqüências o postulado da Providência divina” (p. 166).

A linguagem simbólico-icônica tem uma importância toda especial, no âmbito da teo-
logia de J. L. Segundo, para um encaminhamento das discussões sobre a presença do mal 
na vida humana. A lembrança da importância da linguagem simbólico-icônica convida-

nos a pensar na sua potencialidade. Potencialidade que pode ser melhor compreendida se 
voltarmos à década de 1960.

Na década de 1960 acreditava-se que o povo simples, os fiéis cristãos que viviam o 

Catolicismo popular, eram incapazes de compreender a fé, a teologia e a tradição verda-
deiras. Para muitos, nem sequer conseguiam pertencer a uma Igreja ou a uma religião, 
por viverem numa espécie de sincretismo, onde acabavam aceitando aspectos de várias 
matrizes religiosas sem discernimento. Sendo assim, esse Catolicismo popular estaria 
fadado ao desaparecimento, não resistiria ao mundo contemporâneo em seu dinâmico, rá-
pido e plastificador processo de secularização. Com o advento da ciência e da “sociedade 

perfeita”, não haveria espaço para a religião, muito menos para uma religião popular.

A cultura e a religiosidade popular resistem até hoje, mas penso que temos necessidade 
de novos estudos para mergulhar a fundo na sua natureza. Tem-se avançado pouco nesta 
perspectiva. Pois bem, na tese Soares insiste na riqueza e relevância da linguagem sim-
bólico-icônica, que contribui não só na composição como na transmissão das teodiceias 

populares (p. 13-23). Tal reflexão oferece subsídios para estudos aprofundados da mística 

popular.

Um tema que se faz presente ao longo da tese é o da encarnação do Verbo. Soares, na 
esteira dos autores estudados, deixa claro que, ao repensar a kénosis (Fl 2,1), pensa-se 
melhor o problema do mal. Desvela, também, como os autores pensam a ressurreição à 
luz do mal.

Que tanto mais é problemática quanto menos for relacionada com o agir histórico de Jesus. A fé de 
Jesus, sua confiança em Deus e sua postura contrária ao mal ensejam o seguimento e transformam-se em 

resposta de sentido para o ser humano. É a credibilidade de sua vida que nos permite crer na ressurreição 
(p. 79).

Outro tema instigante tratado é o da importância de uma adequada percepção da pa-
radoxal relação entre teologia da liberdade e o escândalo da maldade. Compreensão que 
possibilita estabelecer uma adequada relação entre Antropologia e Teologia. As pontua-
ções se sucedem ao longo do texto: “‘Sem dor não há liberdade’; ‘Sem dor não haveria 
ser humano’; ‘Sem dor ficaria na penumbra a dimensão criadora, irrepetível e irreversível 

de nossa liberdade e responsabilidade’; ‘Dor é um estímulo de nossa responsabilidade 
criadora’”(p. 209: 146-147, 154).

Breve conclusão
A história do mal é complexa como a vida. Em De volta ao mistério da iniquidade 

Soares recorre ao pensamento de teólogos contemporâneos para refazer caminhos que a 
teologia tem ensaiado diante de questão tão delicada.

O resultado desse intenso diálogo teológico é uma síntese seminal, que possibilita ao 
leitor localizar-se com consistência diante de questão tão complexa. Ao terminar a leitura, 
a sensação que se tem é de um alargamento do horizonte teológico, povoado com dados 
que pedem um depois para ser assimilados.
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A leitura da tese é recomendada não só para especialistas da área teológica, mas tam-
bém para aqueles que se preocupam com o sofrimento humano. Soares tem consciência 
de que a questão do mistério da iniquidade continua aberta, mas, como seu mestre J. L. 
Segundo, prefere pensar que estar “vivo nesse imenso universo é uma graça incomensu-
rável, por mais breve que seja nossa estada por aqui” (p. 179).
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Só pelo sangue: prejuízos de 
uma cristologia sacrificialista

Alonso Gonçalves1*

 Resumo: A centralidade da cristologia sacrificialista no Protestantismo 
trouxe sérios prejuízos para a eclesiologia e a teologia. De forma sucin-
ta, o artigo levanta a necessidade de compreender a pluralidade cristoló-
gica do Novo Testamento; a centralidade da mensagem do Reino de Deus 
na vida de Jesus e, como consequência, a cruz. Não desmerecendo a teo-
logia expiatória, pretende-se com isso fazer uma reflexão a partir da te-
ologia latino-americana que leve em consideração o contexto e a práxis 
de Jesus para uma cristologia engajada e relevante para a sociedade.

 Palavras-chave:cristologia, cruz, Reino de Deus, sacrifício

 Introdução
O Jesus histórico não buscou nem a morte nem a ressurreição em si mesmas, mas o anúncio, até a morte, 

do Reino de Deus, que trouxe consigo a ressurreição.

(Ignacio Ellacuría)

Reina no imaginário religioso protestante a teologia do sacrifício. A pergunta “que le-
vou Jesus à morte?” tem uma resposta comum nesta tradição: Jesus veio para morrer em 
nosso lugar, e desde o início ele tinha isso em mente, sabendo, mesmo, que era o Filho de 
Deus. Dessa perspectiva saem os três temas que envolvem Jesus: o berço, a cruz e a pedra 
– o nascimento, a morte e a ressurreição.

A teologia da expiação ensina que Jesus Cristo morreu por nossos pecados; sua morte 
na cruz garantiu o nosso acesso a Deus e possibilitou a salvação para a humanidade. Daí 
a ênfase no sangue de Jesus que “me lavou” ou “salvou pelo sangue”. Imagens que estão 
presentes nos hinários do Protestantismo histórico.

A exegese contemporânea, principalmente as pesquisas do teólogo alemão Rudolf 
Bultmann, mostraram a impossibilidade de determinar um rosto e uma missão única para 
Jesus. Isso se dá porque as comunidades interpretaram Jesus de modo diferente, nenhuma 
delas trata do Nazareno de forma uníssona. Por estarem em diferentes lugares e possuírem 
uma teologia própria, as comunidades deram um rosto a Jesus totalmente comprometido 
com o seu contexto. A ressurreição é a chave hermenêutica das comunidades. É a partir 
dela que a cristologia da comunidade primitiva irá se desenvolver. Por isso a pluralidade 

� * Pastor batista (Igreja Batista Memorial em Iporanga, São Paulo), teólogo (FETSP), professor de 
Filosofia e Sociologia no ensino médio. Contatos: pralgoncalves@yahoo.com.br; <www.ibmi.blogspot.
com>.
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de títulos cristológicos a Jesus: Senhor, Messias, Justo, Salvador etc. Mas numa coisa as 
fontes evangélicas concordam: o tema da sua mensagem foi o Reino de Deus e o compro-
metimento da sua vida foi revelar o rosto humano de Deus.

Os Evangelhos mostram que Jesus não começou pregando a si mesmo, muito menos 
dizendo que veio para morrer na cruz, ele iniciou seu ministério pregando o Reino de 
Deus (Mc 1,14-15). A conversão era para o Reino de Deus que havia chegado. Reino de 
Deus é a realização de uma esperança, a superação do mal, é o senhorio de Deus sobre a 
vida. É de Alfred Firmin Loisy a frase: “Jesus pregou o Reino e o que veio foi a Igreja”. 
A Igreja não é o Reino de Deus, mas sim promotora; aquela que contribui para a continu-
ação do projeto do Reino de Deus.

Conforme o Evangelho, Jesus vai para a cruz porque se opõe ao Deus da religião vi-
gente e àqueles que manipulavam o Sagrado de forma inconsequente (Mc 11,15-18). A 
cruz foi uma consequência da sua mensagem; a ressurreição foi a sua confirmação.

Como não formulamos uma teologia do Reino, colhemos a total ignorância da Igreja 
para com os valores do Reino de Deus; desconsideramos a mensagem política e espiritual 
do Reino de Deus. Resultado: uma conversão que nega o passado, o presente e só olha 
para o futuro da pessoa; uma teologia fatalista de que o mundo vai piorar mesmo, e as 
coisas que acontecem nada mais são que os sinais dos tempos; uma fé que não se engaja 
com as questões do país, onde se demoniza o mundo e se assimila a opressão e o descaso. 
É isso que colhemos como resultado de anos do predomínio da teologia do sacrifício. A 
Igreja ainda não desceu Jesus da cruz.

Deslocar Jesus de seu contexto é ignorar o que motivou a sua vida, e com certeza a 
cruz não foi a sua máxima idealização, mas consequência de sua vida e mensagem.

O predomínio da teologia expiatória trouxe prejuízos para uma agenda que leve em 
consideração a vida, mensagem, morte e ressurreição de Jesus. A eclesiologia é engessada 
e temas como Reino de Deus, política e seguimento da práxis do Nazareno são destituídos 
de valor e esquecidos na literatura teológica, além de ser desmotivados no imaginário 
religioso dos cristãos.

O ensaio pretende explorar a exegese contemporânea sobre o Jesus histórico, linha 
bem acentuada na teologia latino-americana, e o pluralismo cristológico das comunidades 
do Novo Testamento, acentuando a diversidade na compreensão de Jesus. Em seguida 
abordaremos a doutrina da expiação, procurando seus principais pontos na história da 
teologia. Na perspectiva eclesiológica, levantam-se os prejuízos da teologia expiatória 
em pelo menos quatro temas: Igreja (salvação); Reino de Deus; política; seguimento ou 
discipulado.

Entre a cruz e o Reino de Deus: apontamentos em 
torno do Jesus histórico

A reflexão em torno do Jesus histórico já produziu inúmeros textos, abordando as mais 

diversas linhas metodológicas e teológicas. A questão de base para a construção dos enun-
ciados em cristologia gira em torno de duas vertentes: uma cristologia de cima e outra 
de baixo: a primeira acentuando a encarnação, a segunda a perspectiva histórica (Ciola, 
1992, p. 47). As duas com base bíblica e vasta reflexão teológica.

Com o advento da Modernidade, as cristologias que surgem querem dialogar com o 
homem moderno, procurando colocar a figura de Jesus no centro das questões humanas. 

Daí os diversos métodos que irão ser postulados: na Europa, principalmente com a escola 
de R. Bultmann; na América Latina, com a teologia da libertação tomando como ponto 
de partida a cristologia libertadora e, para isso, procurando no Jesus histórico funda-
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mentos de uma práxis para a Igreja fazer uma leitura realista da sociedade. Como não 
há discurso teológico sem cultura, deter-nos-emos na perspectiva da cristologia latino-
americana, procurando seus pontos favoráveis à postura adotada no texto, ou seja, uma 
cristologia comprometida com o contexto de Jesus, tendo a cruz como consequência da 
mensagem do Reino de Deus.

É evidente que falar de Jesus em seu estado puro exegeticamente é impossível, uma 
vez que os testemunhos dos Evangelhos a respeito do Nazareno estão impregnados de 
teologia e contextualizados para a comunidade de destino. Tendo isso em evidência, fica 

impossível um retrato uniforme sobre Jesus de Nazaré, apenas é possível ver o Jesus do 
querigma pregado pela comunidade primitiva (Ciola, p. 23). Pupilos de R. Bultmann, 
como E. Käsemann e G. Bornkamm, dentre outros, procuraram criar uma ponte entre o 
Jesus histórico e o Jesus do querigma, alegando que, mesmo havendo contaminação das 
fontes, era possível ver o rosto do Jesus terreno. Com isso se popularizou a pluralidade 
cristológica da comunidade primitiva.2

Na cristologia latino-americana a preocupação será com o Jesus histórico como fun-
damento de uma práxis libertadora. Autores como L. Boff e J. Sobrino serão referências 
no assunto: teólogos que, por conta de uma teologia contestadora, sofreram sanções por 
parte da Congregação para a Defesa da Fé.

A cruz como consequência do Reino
Partindo da leitura dos Evangelhos, prioriza-se a cristologia dos sinóticos, não signi-

ficando nenhum desprezo por outras cristologias do Novo Testamento, como a de Paulo, 

Hebreus, cartas pastorais, Evangelho de João. Compreendendo perfeitamente a pluralida-
de teológica dos escritos neotestamentários3 e sua rica fonte de títulos, conceitos e cons-
trução cristológica. Importa que aqui, especificamente, iremos dar atenção à cristologia 

dos sinóticos juntamente com os autores latino-americanos por dois motivos básicos: a 
proximidade do Jesus terreno se dá nos sinóticos de forma mais clara, a cristologia dos 
sinóticos é praticamente preterida por outras cristologias do Novo Testamento.

Os Evangelhos são sintomáticos em afirmar que a principal mensagem de Jesus foi o 

Reino de Deus. Para R. Bultmann (2004, p. 41-43), Jesus assume a imagem apocalíptica 
anunciando o Reino de Deus para o presente; como cumprimento das promessas de Deus. 
J. Jeremias (1977, p. 168) irá afirmar que o anúncio do Reino de Deus em Jesus é pré-

pascal, ou seja, a teologia da comunidade primitiva ainda não exerce a sua influência. A 

mensagem do Reino de Deus tem grande probabilidade ser do Jesus terreno. J. Moltmann 
(2000, p. 141) coloca que o anúncio do Reino de Deus é parte inseparável da missão 
global de Jesus. Os valores do Reino, o comprometimento com o seu povo, a postura 
contestatória diante dos líderes religiosos fizeram parte da vida de Jesus, sendo os margi-
nalizados, pobres e publicanos convidados a participar desse projeto chamado Reino de 
Deus (Neutzling, 1986, p. 35).

Na cristologia latino-americana o tema do Reino de Deus é mais acentuado, o que se 
dá porque a teologia da libertação prioriza a dimensão histórica de Jesus e a centralidade 
do Reino de Deus em sua vida, questionando, ainda, aquelas cristologias que começam 
a pensar em Jesus a partir da sua divindade (Libanio, 2007, p. 194). Procurando resgatar 

2  Sobre a pluralidade na cristologia do Novo Testamento, veja meu artigo “Cristologias: pluralidade 

teológica na compreensão de Cristo”. Disponível em: <http://www.revistatheos.com.br/Artigos/Artigo_

05_04.pdf>.

�  Oscar Cullmann – Cristologia do Novo Testamento. São Paulo: Liber, 2001 – apresenta um 

panorama das várias tendências cristológicas do Novo Testamento.
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a dimensão do conceito Reino de Deus, os teólogos latino-americanos buscam na práxis 
de Jesus o caminho para a Igreja de hoje. Destituindo o conceito Reino de Deus de suas 
alterações, que ora era confundido com vida após a morte, ora com o céu mesmo, a cris-
tologia da libertação procura compreender a ideia do Reino de Deus a partir da prática de 
Jesus buscando a sua relevância para o mundo de hoje (Manzatto, 2007, p. 41). A prática 
de Jesus diante do Reino, que, no dizer de Carlos Mesters (2009), ele não se preocupou 
em dizer em que consistia o Reino, mas apenas em afirmar que ele havia chegado. Jesus 

foi perseguido pelas autoridades que detinham o poder do sagrado porque levou adiante o 
projeto do Reino (Vedoato, 2009), por querer transformar uma utopia em realidade, uma 
realidade que não mais alienasse o ser humano (Boff, 1972, p. 62).

A cruz será uma consequência da sua atitude de entrar no templo – referência religiosa 
e política – derrubando mesas e expulsando cambistas. Um nortista poderia ser a causa 
da perdição do povo, no entender dos sacerdotes, daí a trama para matá-lo. A dúvida insa-
nável é: qual teria sido o sentido que o próprio Jesus teria dado para sua morte? Sabemos 
que a comunidade primitiva irá interpretar a Última Ceia dentro da perspectiva pós-pas-
cal. Leonardo Boff (1978, p. 71) chega a afirmar que “a Última Ceia possui um eminente 

sentido escatológico. Simboliza e antecipa a grande ceia de Deus, na nova ordem das 
coisas (Reino)”. Aqui, portanto, ainda não caberia uma interpretação vicária dada pela 
comunidade primitiva depois do eixo hermenêutico da ressurreição. A cruz seria uma 
consequência lógica da sua vida, ou seja, Jesus seria uma vítima da sua própria mensagem 
(Vedoato, 2009).

Rastros de um dogma: a expiação
Como toda a vida de Jesus sofreu uma interpretação da comunidade primitiva, a sua 

morte também. Há várias interpretações sobre a morte de Jesus no Novo Testamento, 
cada uma, dentro da hermenêutica da ressurreição propriamente, sendo diferente. Para 
Paulo, a morte de Jesus terá um significado; para os Evangelhos, outro (cf. Ferraro, 1977, 

p. 17). A interpretação expiatória também se encontra no Novo Testamento, clara, mas 
não exclusivamente, nem na mesma proporção hermenêutica que a tradição deu a ela. No 
lugar do Reino de Deus surge a centralidade do sangue de Jesus. A vida dele, sua mensa-
gem é resumida na redenção exclusivamente.

A interpretação vicária no Novo Testamento
A interpretação vicária é ensinada nas páginas do Novo Testamento, principalmente 

em Paulo. Mas assegurar que Jesus colocou seus sofrimentos e morte na pauta da prega-
ção do Reino de Deus não confere. Quem irá fazer isso é Paulo e não Jesus (Cullmann, 
2001, p. 87). A interpretação comum para este aspecto da cristologia vicária é a figura 

do Servo Sofredor do Segundo Isaías. Além disso, a linguagem sacrificialista aparece no 

Novo Testamento tendo como pano de fundo a teologia cultual-sacrificial do Antigo Tes-
tamento (Vedoato, 2009), onde a figura do sangue tem certa predominância. Não sendo a 

única interpretação para a morte de Jesus, visto que outros textos/comunidades do Novo 
Testamento viram a morte de Jesus como uma consequência de uma vida profética (Boff, 
1978, p. 90). A assimilação Jesus-Servo Sofredor durou um tempo para ganhar corpo na 
comunidade primitiva, sendo, provavelmente, uma cristologia muito tardia (Boff, 1978, 
p. 94-95). Com isso não se está negando a validade dessa vertente da cristologia, mas 
também não se está colocando a sua centralidade na vida de Jesus, antes entendendo que 
o pressuposto do desenvolvimento cristológico passou pelo fim violento que Jesus sofreu 

em decorrência de sua postura diante das autoridades religiosas da sua época, a sua opção 
pelos marginalizados e sua visão, considerada desvirtuada e blasfema, de Deus (Ribeiro, 
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2007, p. 164).

A interpretação vicária na história teológica
Como o espaço não permite fazer um apanhado geral do desenvolvimento da tradição 

teológica da expiação, valer-nos-emos de um autor que sintetiza essa trajetória na história 
teológica, J. Stott (1991, p. 100-143). Os Concílios que ocorreram na história da Igreja 
sempre estiveram discutindo a hipostasia. Tomando o conceito de pecado, de forma fata-
lista e incongruente com a existência humana (ideia do pecado original, ou queda), a dou-
trina expiatória sempre teve uma evidência maior. Cristo seria a satisfação pelo pecado 
humano. Antes de chegar nisso pensou-se que ele seria a satisfação para o diabo, para a 
Lei, para a honra e a justiça de Deus, ou uma autossatisfação de Deus, como se ele fosse 
um sádico que precisasse de sangue para ficar bem com sua própria consciência. Chegan-
do, enfim, ao sacrifício por excelência: Jesus pagando um preço de sangue pelos pecados 

de todos. É dessa perspectiva que as Igrejas bebem. Algumas, como a Igreja Católica 
romana, bebem literalmente o sangue por meio da transubstanciação. Com essa interpre-
tação, Jesus é destituído do seu contexto imediato, único meio para interpretá-lo, e uma 
cristologia metafísica é estabelecida. A cruz é explicada a partir de uma visão preestabe-
lecida de Deus e não o contrário, chegar a Deus por meio da cruz e das circunstâncias 
históricas que levaram Jesus até ela (Feller, 1988, p. 202). As declarações doutrinárias do 
Protestantismo histórico irão acentuar isso de forma incisiva. A tradição protestante irá 
cantar e pregar a teologia sacrificialista.

A centralidade da cristologia sacrificialista no 
Protestantismo: consequências e desafios

É até mesmo um contrassenso: o Protestantismo centraliza a salvação na cruz – “somos 
salvos por causa da obra de Cristo na cruz” (Filho, s/d), por outro lado recusa o símbolo 
nos seus templos. Com a centralização da salvação na cruz, o Protestantismo se fechou na 
cristologia sacrificialista. A salvação é compreendida como um resgate da perdição (in-
fluência calvinista da depravação total do ser humano), e a cruz é o seu pagamento. Essa 

doutrina está presente em todos os meios possíveis de símbolos na eclesiologia protestan-
te: nas orações, nos hinários, nas pregações, nos slogans de campanhas missionárias. A 
ênfase no sangue chega a ser exagerada. A eclesiologia protestante está carregada dessa 
figura, o sangue. Não temos aqui todos os parâmetros para analisar a dinâmica dessa dou-
trina no modo de ser protestante, mas alguns temas são sentidos de forma evidente.

Igreja, lugar dos remidos
A experiência de conversão no Protestantismo é dramática. É o estado de miserabili-

dade, de natureza pecaminosa irrecuperável se não se aceitar Jesus Cristo. Aceitando a 
concepção de pecado original, o Protestantismo entende a conversão como um sentido à 
existência por meio do plano salvífico de Cristo. A Igreja a partir daí se transforma num 

lugar privilegiado de alguns que descobriram a tempo a válvula de escape da perdição 
eterna. Como agraciados por Deus, os convertidos têm consciência de que o mundo está 
perdido mesmo e os salvos podem esperar o fim das coisas tranquilos.

Reino de Deus como consumação e não construção
As raízes do Protestantismo impossibilitam uma reflexão apurada do Reino de Deus 

como construção histórica e não consumação da história. Um fundamentalismo bíblico, 
uma teologia milenarista, um ascetismo puritano, a individualização da salvação e a ex-
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pectativa pelo céu dão ao Protestantismo todos os ingredientes para não se ter uma vida 
cristã engajada e corresponsável pela sociedade. Com uma mensagem de que precisa 
ganhar almas para Cristo apenas, o Protestantismo tem uma mensagem reacionária e 
reducionista. O mundo está-se aproximando do fim, o acerto final de contas com Deus; os 

eventos que ocorrem no mundo são sinais disso; não é o Reino de Deus que precisa ser 
expandido, mas é a aniquilação que esta chegando (Alves, 1982, p. 35). Com tal discurso 
fica fácil entender que o que realmente importa não é o que Jesus ensinou ou viveu, mas 

quem ele foi (Alves, 2005, p. 85). Os valores do Reino de Deus e a continuação-constru-
ção desse projeto são engavetados na teologia protestante.

Política e Igreja, inconciliável
Com uma visão secular exacerbada, a sociedade é destituída de valor. Quanto menos 

contato com o mundo, melhor. Com isso a concepção política não tem nenhum sentido 
no Protestantismo. Alegando que Igreja não é lugar de fazer política (Azevedo, 2004, p. 
257), a postura não é contestatória, mas omissa e complacente com os desmandos da polí-
tica nacional. Por trás disso há uma teologia fatalista e utilitária do mundo e o discurso de 
que este mundo é passageiro e logo o céu será uma realidade (Mendonça, 1995, p. 188). 
O livro que mais popularizou isso foi O peregrino, de John Bunyan.

No lugar de seguimento, luto e medo
Com as imagens de sangue e morte cristalizou-se uma piedade de remorso e luto na 

morte e não alegria e vitória na ressurreição. A ceia, que poderia ser uma celebração da 
vida e certeza da presença do ressuscitado no meio da Igreja, é carregada de temor e, com 
frequência, medo por participar indignamente. O seguimento da práxis do Nazareno não 
é alvo de incentivo. A forma como os Evangelhos tratam de Jesus e seu comportamento 
para com os marginalizados da sociedade judaica, seu itinerário de amor, misericórdia, 
bondade, sempre demonstrando o rosto de Deus, é secundária nas mensagens de domin-
go.

Considerações finais
A intenção é suscitar uma reflexão mais integradora da vida de Jesus. Como a teologia 

protestante é impregnada pela cristologia paulina, intentou mostrar que o Novo Testa-
mento apresenta uma diversidade cristológica onde a concepção sacrificialista é mais uma 

vertente desse universo, não cabendo, portanto, exclusivismo. Ainda que não se despreze 
a doutrina expiatória, assegura que os Evangelhos sinóticos devem ter certa prioridade na 
formulação cristológica por procurar situar Jesus no seu contexto imediato, ainda que por 
trás disso esteja a teologia da comunidade e seu interesse de destino.

Com a proeminência da cristologia sacrificialista na tradição protestante, perderam-se 

alguns valores e conceitos preciosos para o Cristianismo, como a compreensão da conti-
nuação do projeto de Jesus, o Reino de Deus; a consciência de corresponsabilidade pelos 
rumos da sociedade, dando uma atenção maior para a participação política.

A centralidade no sangue trouxe prejuízos eclesiológicos e deficiência teológica. A 

Igreja como lugar dos remidos e o mundo como perdição, desconsiderando a cultura e 
tornando a Igreja uma redoma protetora. Teologicamente, o predomínio da concepção 
expiatória impediu a reflexão de outras vertentes da cristologia, acentuando apenas o 

sacrificialismo, abriu-se uma lacuna na identificação cristão-Jesus com a mensagem e o 

comportamento do Nazareno. Consequência dessa cristologia pré-estabelecida foi o total 
desprezo pelos valores do Reino de Deus.
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A partir da cristologia latino-americana e de sua centralidade no Reino de Deus, pontu-
amos que a Igreja deve ser uma agência promotora de vida e construtora do Reino. Uma 
vez assimilando isso, ela terá condições de engajamento significativo na sociedade com 

uma política fiscalizadora e contestatória. Além disso, o incentivo para uma vida cristã 

que tenha a prática de Jesus como ideal de seguimento possibilitará à comunidade viven-
ciar intensamente os alvos do Reino de Deus.

Esse canibalismo litúrgico (Spong, 2006, p. 136) – lavados pelo sangue ou salvos pelo 
sangue – representa um distanciamento da experiência gratuita, despojada e profética 
de Jesus (Ribeiro, 2007, p. 174). É hora de olhar para o Evangelho e para o itinerário de 
amor, perdão, salvação da condição humana, misericórdia, revelação do amor do Pai, até 
mesmo na cruz, como um sofrer junto e não um sacrifício do Filho.
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Nós somos só os Filhos!
Antonio Carlos Ribeiro*

MUNDURUKU, Daniel; WAPICHANA, Cristino. Antologia indígena. Cuiabá: 

Flimt/SEC/Inbrapi, 2009

Antologia indígena é uma obra coletiva trazida a lume na Feira do Livro Indígena de 
Mato Grosso (Flimt), realizada de 6 a 10 de outubro em Cuiabá, publicada pela Secretaria 
Estadual de Cultura (SEC) e pelo Instituto Indígena Brasileiro para Propriedade Intelec-
tual (Inbrapi), com a participação de populações de 25 etnias, entidades indígenas, ONGs, 
editores e mais de cem autores de diversas regiões do país.

A introdução é feita a partir de uma imagem e três palavras. A imagem é um caracol 
centrífugo, elaborado por Cristino Wapichana, significando o movimento indígena pelo 

mundo. A primeira palavra, do secretário estadual de Cultura, Paulo Pitaluga, retoma a 
ênfase do bispo espanhol Bartolomé de Las Casas em debate teológico no Velho Conti-
nente: o índio tem alma! Mas lamenta que invasores brancos

acabaram com nações, etnias, tribos e aldeias; liquidaram com sua cultura material e imaterial, seus 
saberes ancestrais, sua religiosidade e crenças, seus mitos e lendas, sua língua mater; arrasaram seus 
espaços de vida; acabaram com seus meios de sobrevivência; escravizaram-nos, mantendo-os por séculos 
sob correntes e processos avassaladores de aculturação; mataram os pajés, os caciques, os guerreiros, as 
mulheres e as crianças (p. 7).

A segunda palavra, de Daniel Munduruku, coordenador do Núcleo de Escritores e Ar-
tistas Indígenas do Inbrapi (Nearin), convida a

entrar numa compreensão mais circular, tradicional, ancestral. Esse pensar nos remete à idéia de que 
as coisas estão integradas entre si e que elas – as coisas – trazem um saber que lhes é peculiar e que se 
manifesta a quem está atento aos sinais do universo. Isso tem sido mantido pelos povos indígenas ao 
longo dos milhares de anos que habitam este planeta (p. 9),

e observa a respeito dessas reflexões em verso, prosa, narrativas, mitos.

A terceira parte da introdução é um poema cantado pelo compositor Márcio Bororo, 
dando as boas-vindas a Cuiabá, através do “bradar de muitos guerreiros de uma terra 
simples e gentil, o chamado dos povos indígenas do coração do Brasil” (p. 11). O livro é 
dividido em duas partes – poesias e reflexões –, reunindo autores e autoras de diferentes 
povos indígenas, atuando em diversas frentes e vivendo em todas as regiões do país, dos 
quais retiro fragmentos, como aperitivos.

Aurilene Tabajara, de Poranga, Ceará, inaugura a seção poesias com “Somos povos 
livres”, lembrando a bravura, os massacres, a discriminação, mas preservando as raízes 
na história, no saber e na cultura:

Nossa cultura está viva

em geração e memória,
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somas de experiências

dos ancestrais em trajetória (p. 15).

Carlos Tiago, do povo Saterê-Mawé, Amazonas, publica “Legado de índio”, “Velho 
índio”, “Medo da noite” e “Sombras e raízes”, que declamou no Caxiri Literário:

Sombras e raízes

pelo medo do deserto.

Esqueletos de florestas,

veias secas dos rios.

Porque gosto da chuva

sem o cheiro dos ácidos cuspidos

pela boca da ganância humana.

Porque quero sempre ver o arco-íris,

desenhado por frutas, flores e nuvens.

Porque é necessária a luta pela preservação da vida

que emerge do âmago de minhas tradições

[...]

Sombras e raízes,

porque meu sonho é de uma

Amazônia sempre verde.

Verde como os sonhos índios.

Olhos de florestas e da cunhã

sentada na beira do rio

namorando o carinho do vento,

desejando o abraço da chuva,

navegando nas curvas do encanto das águas (p. 20-21).

Cristino Wapichana, do povo Wapichana, Roraima, canta o “Sonho” e a “Paz”:

Quero a paz todos os dias.

Vou percorrer o mundo

e levar toda a alegria que puder.

Hoje, já muita violência;

tanta destruição, tantas guerras, muitas dores,

vidas cheias de terrores!

Já não sentem a luz do sol...

Já não ligam mais pras flores...

Não conseguem ouvir, do canto, o som da paz... (p. 22).

Eliane Potiguara, do povo Potiguara, Rio Grande do Norte, registra a “Identidade in-
dígena”, um texto de 1975 marcado pela indignação, pela mística e pela expectativa de 

reconhecimento:

Sou uma agulha que ferve no meio do palheiro.

Carrego o peso da família espoliada, desacreditada,

humilhada, sem forma, sem brilho, sem fama.

Mas não eu só. Não somos dez, cem ou mil

que brilharemos no palco da História.
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[...]

E nós, indígenas de todo o planeta,

só sentiremos a fome natural,

e o sumo de nossa ancestralidade

nos alimentará para sempre (p. 23, 25).

Graça Graúna, do povo Potiguara, Paraíba, traz uma “Canção peregrina”:

As pedras do meu colar

são história e memória

do fluxo do espírito

de montanhas e riachos

de lagos e cordilheiras

de irmãos e irmãs

nos desertos da cidade

ou no seio das florestas (p. 27).

Luciana Kaingang, do povo Kaingang, Rio Grande do Sul, dedica “Onde você se es-
conde?” à mulher e seu papel no cotidiano:

Onde você se esconde, mulher Kaingang?

Tão bela entre tantos gentios

que nossa própria nação não enxerga;

olhos tapados pela dor das derrotas!

[...]

Nós, considerados povos sofridos e embrutecidos e feios...

Mostra a eles, minha bela,

o tamanho de nossa educação,

o tamanho da nossa beleza, concentrada num só rosto:

no teu rosto queimado de sol! (p. 29).

Manoel Fernandes Moura, do povo Tukano, Amazonas, traz o “Lamento nacional de 
um guerreiro”, uma releitura do Hino Nacional brasileiro, entrecortando-o com os gritos 
da tortura, do abandono, da doença e da morte:

Ouviram do Ipiranga, às margens plácidas,

atrás das margens, gritos reprimidos por tortura,

lágrimas de um povo heróico – o brado que não retumba.

O sol da liberdade, em raios contidos,

tem vergonha de brilhar na nossa Pátria

[...]

Se a mentira desta igualdade conseguimos demonstrar com braços mortos,

em teu seio, ó Liberdade, desafia a mortandade planejada.

Ó Pátria amada, atraiçoada, queremos te salvar! (p. 31).

Rony Wasiry Guará, de Boa Vista dos Ramos, Amazonas, apresenta “Revelação” e 
“Um grito na floresta”:

Eu fugi.

Fugi do medo

da tua mensagem,
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do teu amparo.

Fugi do teu grito,

do teu silêncio,

com medo,

com medo que prendessem, prendendo minha vontade

de ouvir

um grito alegre

e desconhecido.

Se fico ou fujo para perto da flora,

onde o escombro é segredo,

a voz é brados (p. 33).

Rosi Whaikon, do povo Piratapuia, Amazonas, escreve “Sou alguém” e “Renovar-se”. 
Em “País da fichas”, descreve a indigência dos pobres em busca de saúde:

Você tem ficha?

Não tem jeito!

Você tem que ter ficha!

Nada feito!

Não posso fazer nada.

Volte outro dia!

Tem ficha? Não?

Sinto muito, não posso fazer nada!

Quero uma ficha para ir a médico.

Não tem.

Acabou!

Quando posso conseguir uma ficha?

Só daqui alguns meses.

É grave?

Você é médico?

Não!

Então por que essa pergunta?

Se for grave vai para Emergência

Você não tem cara de doente

Volte outro dia.

Mas preciso conversar com o médico!

O médico está de repouso

Você tem que pegar ficha!

Se eu não conseguir ficha?

Dá seu jeito!

Como dar meu jeito?

Quer dizer que vou ter que falsificar uma ficha?

Não, só preciso de uma ficha!

A segunda parte da obra, em prosa, traz reflexões sobre o cotidiano, sabedoria indí-
gena, afirmação identitária, produção intelectual e o sofrimento dos pobres. Alguns são 
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nomes conhecidos, com presença na mídia, contatos internacionais e atuação em órgãos 
governamentais.

“Trilhos urbanos”, de Ailton Krenak, do povo Krenak, Minas Gerais, é um poema, 
nesta seção, falando do caminho e do movimento. “1990” relata encontros e desencontros 
entre indígenas em Manaus, Amazonas, num texto fragmentário. “IBGE 2002” mostra a 

dificuldade de os índios serem contabilizados pelo órgão estatístico oficial e o processo 

migratório, em busca de vida. E “2009” registra os desterritorializados com a construção 
de hidrelétricas.

“Kaudyly Umenobyry” (“Nos primórdios dos tempos”) é uma lenda indígena do povo 
Kura-Bakairi, Mato Grosso, a respeito da integração harmônica do ser humano com a 
natureza, conseguida com luta e esforço, em nome da sobrevivência.

“Um índio”, de Daniel Matenho Cabixi, do povo Paresi, Mato Grosso, relata a expe-
riência de ser observado como um animal exótico, ouvindo perguntas como “será des-
cendente de ‘comedores de gente’? Terá provado alguma carne humana? Tem algum 
sentimento de amor e compaixão?”. E o que ele gostaria de dizer a essas pessoas, de-
monstrando sua cultura histórica, política e econômica, sua sensibilidade diante da vida 
e da natureza, e mostrando como sentimentos são exteriorizados através da arte. “Mas a 

cegueira etnocêntrica, às vezes, não permite esse diálogo franco e sincero” (p. 48).

“Sobre tempo e trabalho”, de Daniel Munduruku, do povo Munduruku, Pará, reflete 

sobre o viés etnocêntrico, a visão do trabalho vinda da Revolução Industrial, o tempo 
indígena: passado e presente, lembrando o conselho “‘cada dia basta sua preocupação’, 
disse um certo pajé chamado Jesus” (p. 50).

“A literatura indígena é um conhecimento ancestral”, de Edson Kayapó, do povo Kaya-
pó, Pará, é uma abordagem das circunstâncias que propiciaram este momento em que a 
literatura possibilita a redescoberta de “que os povos indígenas brasileiros estão vivos, 
ativos e reativos, por mais que a história oficial e a própria literatura nacional tenham 

silenciado essa condição” (p. 53).

“Sobre ser e estar no mundo: caminhos possíveis”, de Severiá Idioriê, do povo Kara-
já, Tocantins, atuando na terra indígena Xavante, Mato Grosso, relata a visita à cidade 
para receber seu primeiro salário. O simples transporte daquele “lugar sagrado, cheio de 
estrelas, pássaros, flores, lagos, riachos e enormes gafanhotos no mês de agosto” para a 

civilização, onde os “sentimentos são um misto de pavor, excitação e medo, iguais às 

sensações que tenho ao assistir um filme de suspense e terror”. Experimenta a discrimi-
nação de quem faz de conta que não a conhece e de quem se ofende ao vê-la, “gesticula 
pra espantar um mau cheiro, faz cara de nojo e suspira tipo: ‘meu Deus...’”. A violência 
simbólica gera incredulidade e reflexão. “Sujeira a gente limpa com qualquer sabão, mas 

preconceitos não” (p. 55-56).

“Nós somos os Filhos!”, que titula esta resenha, é de Sulamy Katy, do povo Potiguara, 
Paraíba, e narra as emoções da vida na floresta: “Falamos com passarinho, comemos beiju 

com carne de caça, corremos de raposa parida, vemos a morte se enroscar em nossos pés 
sob a forma de cobra grande, nadamos em lagoa encantada, somos curados com fumaça, 
nós somos filhos do ar!” (p. 58).

E por último, e prenhe de sentimentos últimos, o “Meu poema”, de Verônica Manau-
ra, dos povos Manaós, Mura e brancos do seringal, Amazonas, é o relato em prosa mais 
humano, candente e detalhado sobre o sofrimento das populações indígenas pobres nesta 
coleção. Surge das lágrimas – torrenciais, insistentes e inarredáveis – no texto, que aca-
bam com o senso poético, bloqueiam a capacidade do sonho, petrificam o ritmo do discur-
so. Relaciona o S.O.S das mulheres com o sós, ao serem abandonadas pela polícia, pelo 
governo e pelos líderes. Das crianças sem pais, nascidas dos estupros e da prostituição 
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explorada pelos “que têm emprego, cargos políticos ou líderes que dão um dinheirinho ou 

uma comidinha tão instantânea como as transinhas – só para passar a fome. A fome das 
mulheres e dos abutres”. E o relato da morte da índia Tikuna idosa, depois de quinze dias 
no hospital, após ser violentada por cinco rapazes (p. 61).

O livro é tocante, visual, hermenêutico. As páginas em branco são completadas pelo 
azul do céu, o verde da floresta, o amarelo das penas de aves e o sangue do sofrimento 

humano. Isso me faz lembrar que, quando morre um ser humano – abandonado, solitário 
diante da violência ou entregue à sorte – morre um pouco de cada um de nós. Por isso não 
devemos perguntar por quem os sinos dobram. “Eles dobram por você!”, escreveu o poe-
ta e pastor inglês John Donne, citado na introdução do romance de Ernest Hemingway.


