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Boas-vindas da Editora

Este é o primeiro livro lançado pela Nhanduti, 
uma editora que tem a alegria de estar nascendo 
no Brasil, na América Latina, no Planeta Terra 
para ser uma enredadeira:

junto com você queremos criar

redes em vez de centros
pontes em vez de muros
diálogos em vez de ataques
partilha em vez de indoutrinação
intercâmbio em vez de inimizade
relações de parceria em vez de dominação.

Entre - o livro é seu:

use,
recomende e
empreste
- mas não copie, por favor:

as vendas nos ajudam a produzir mais
crie coragem,
procure jeitos e junte gente para partilhar 

e amadurecer idéias próprias
comente, 
comunique e
discute conosco qualquer coisa que lhe chamou atenção.

Nhanduti Editora

O nome da editora é emprestado da palavra guarani nan- 
du, aranha, evocando a idéia da teia de aranha, da "rede" 
- nanduti.
O termo nanduti indica a renda paraguaia (cf. o lindo 
exemplo no logotipo) que nos serviu de inspiração para des
crever as relações que nossa editora procura promover.
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Apresentação

Raulo Suess

As reflexões de Diego Irarrazaval "De baixo e de dentro" têm 
marcas de itinerário, experiência e testamento; itinerário que mostra mui
tas facetas e um longo caminhar da teologia latino-americana; experiên
cia pastoral junto aos "de baixo e de dentro"; testamento de alguém que 
combateu em todas as estações de sua vida o bom combate em solidarie
dade com os povos indígenas e os pobres, em fidelidade ao Evangelho e 
lealdade com as instituições eclesiais que nem sempre facilitaram a sua 
vida. Diego escreve com grande serenidade, continua, porém, inquieto 
com o grito dos pobres e dos outros, e com a frieza de certas instâncias 
eclesiásticas que impedem que os "de baixo" sejam assumidos e reco
nhecidos como os "de dentro", que de fato são.

O evento de Aparecida se pronunciou não só através da retoma
da da "opção pelos pobres" em favor dos "de baixo", mas os declarou 
também como os "de dentro" quando insiste por duas vezes no docu
mento final: A Igreja "é casa dos pobres" [DA 8; 524). A pertença aos 
pobres faz parte de sua estrutura trinitária, já que ela é "Povo de Deus", 
"Corpo do Senhor" e "Templo do Espírito Santo" (Lumen Gentium 17). 
Essa estrutura teológica tem uma incidência sobre as estruturas materiais 
e institucionais. Se o Espírito Santo é o "pai dos pobres", como a Igreja 
o invoca na Sequência de Pentecostes, então certamente também seu 
templo é a casa dos pobres. Nesta lógica, Aparecida espera "um novo 
Pentecostes, (...) uma vinda do Espírito que renove nossa alegria e nossa 
esperança" [DA 362]. O Espírito Santo é Deus no gesto do Dom.' Ele 
mostra a face de Deus através de gestos significativos de continuidade 
e ruptura, de despojamento e inovação. Na gratuidade e na unidade do 
Espírito Santo se manifesta a resistência contra a lógica dos sistemas que 
giram em torno do eixo "custo-benefício" e dividem a humanidade.

Na lógica do Reino, "os de baixo", os que vivem do lado som
brio do mundo, são caminhos da verdade e porta da vida. As vítimas do 
anti-reino não são apenas os protagonistas e os destinatários do projeto

1 AGOSTINHO, A Trindade, liv. XV, 29.
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de Deus; são lugar da epifania de Deus, por excelência. A questão social 
está estreitamente vinculada à questão da ortodoxia. Pecado significa in
diferença diante da exploração dos pobres. No cristianismo, essa pobre
za do próprio Deus tem muitos nomes: encarnação, cruz, ressurreição, 
eucaristia. "A pobreza é a verdadeira aparição divina da verdade."2 Na 
proximidade aos pobres e aos outros, Diego fez por longos anos essa ex
periência da verdade. Por causa dessa convivência não precisa humilhá- 
los dispensando idealizações compensatórias. Aponta para a fragilidade 
de sua situação e procura fortalecê-los com os argumentos de muitos 
colegas teólogos com os quais está permanentemente em diálogo. Seu 
livro enfoca um feixe de questões que perpassam a identidade (1), as cul
turas dos pobres e dos outros (5), a interação cultural (2) e a inculturação 
(2; 7), a religiosidade popular e oficial (3, 4, 6). Em seu último capítulo 
(8) propõe leituras especificament e latino-americanas dessa realidade 
complexa, tarefa difícil nesse momento eciesial em que muitos procuram 
"soluções" compactas e claras que marcam limites, separação e condi
ções de pertença.

Ao avançar na construção teológica de uma "Igreja Casa dos 
Pobres", Diego sabe que existe ainda muito entulho colonial que deve 
ser afastado. Por isso questiona a herança normativa da cristandade ainda 
presente na América Latina, propõe novas leituras interculturais e fornece 
argumentos valiosos para a prática do protagonismo dos pobres e dos 
outros não só na sociedade, mas também na Igreja.

2 RATZINGER, Josef. Der Dialog der Religionen und das jüdisch-christliche Verhãltnis. 
In: RATZINGER, Josef. Die Vielfalt der Religionen und der Eine Bund. Bad Tõlz: Urfeld, 
J2003, 93-121, aqui: 116.
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Introdução

Por que tantas crenças são interpretadas como elevação do espí
rito rumo a realidades do além? Hoje, esta atitude pode ser contestatária 
com respeito a uma modernidade ensimesmada e racionalista. Hoje tam
bém é saudável crer na "outridade", em realidades diferentes das que al
guém faz, e assim emancipar-se do eu-ísmo e de absolutos pragmáticos. 
Por outro lado, abunda o espiritualismo como modo de resolver circuns
tâncias humanas, o que implica em desconectar-se da corporeidade e da 
história.

Como abordar a linguagem metafórica que usa os contrastes 
"céu e terra", "em cima e em baixo", "fora e dentro"? As atitudes di
cotômicas são simples e são armadilhas. É melhor empregar metáforas, 
como o fazem povos originários e mestiços da América Latina. Trata-se 
de referências simbólicas no modelo da reciprocidade. Além disso, para 
a população autóctone, as categorias "dentro" e "em baixo" não são só 
espaciais nem só antropológicas, visto que dentro de toda entidade há 
Vida, e que, a partir de baixo, temos acesso melhor ao espaço e tempo 
cósmicos e ao acontecer humano. Pois falo a partir de regiões andinas 
que encontram harmonia entre pólos contrapostos; algo semelhante é 
manifestado pelas civilizações asiáticas.

Ao longo destas páginas, amável leitor e amável leitora, você 
encontra feições do caminhar crente de pessoas marginalizadas da nossa 
terra ameríndia, o que pode motivar a reconhecer sabedorias no lugar e 
grupo humano onde está cada pessoa. No meu caso, professor de cidade 
com um ministério eclesial, as comunidades andinas têm me sensibili
zado para o pequeno e para o último, onde se manifesta intensamente o 
mistério de Viver. Também agradeço por ser parte da caminhada teológi
ca latino-americana com seus imensos sucessos e com tanto que ainda 
está por fazer. A quem lê estas páginas desejo que continue contribuindo, 
graças aos carismas do Espírito, com a polifonia da libertação ansiada 
pelo povo com seus rostos sofridos e também esperançosos.

Ao nos encontrar em meio a uma "mudança de época", a gente 
se dispõe ao inaudito. Reformulam-se as crenças, rituais, formas de pen
sar e de celebrar. Em parte, estas reformulações surgem das sólidas raízes 
de povos indo-afro-mestiços. Por outro lado, precisamos encarar os desa
fios da descrença e do questionamento radical de igrejas e de religiões, 
e crescem setores fundamenta listas na fé que dão as costas a suas raízes
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indo-afro-mestiças. Assim, temos um cenário em mudança, complexo e 
apaixonante.

Escrevo desde o Peru e desde o Chile para leitores/as no Brasil. 
Proponho-lhes reler as culturas e religiões que frequentemente sofrem de 
estereótipos. Sabemos bem que cada produção humana tem seus con
dicionamentos, limitações, contradições e ambivalências. As culturas e 
religiões são polifacéticas e requerem um discernimento cuidadoso feito 
pelas comunidades que as produzem. Constata-se que a multidão, com 
suas identidades e suas espiritualidades, tem muitas energias. Alguém 
que não é pobre pode se somar a isso e contribuir com o discernimento 
das raízes e com as possibilidades da humanidade na casa comum que é 
1 Mãe Terra.

O povo empobrecido, mas com energias próprias, crê e pensa a 
>artir de baixo e a partir de dentro. Estou convencido de que o pensar 
indo não vem de um acima unilateral, mas do pequeno e do último 
lumildemente é capaz de interagir com toda a realidade. Portanto, 
crer e pensar, não vamos subir, mas, ao contrário, descer e gozar da 
idade e do vigor das fontes da Vida.
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Capítulo 1

Identidades complexas

O que somos? Envolvem-nos poderes e tendências autoritárias e 
miméticas. Como pessoas e grupos sociais somos heterogêneos e alterá- 
veis. A trajetória humana é elaborada com muitos fragmentos herdados e 
potencialidades inéditas. Os modos de ser são constantemente ressignifi- 
cados. Cada parte da América Latina é multifacetada.

Revisando nossas identidades, percebemos que elas têm mui
tas dimensões e significados. As identidades não são essências estáticas, 
nem são unidimensionais. Trata-se, então, de uma temática complexa, n; 
qual convém confrontar as perspectivas científicas com nossas inquiete 
ções cristãs e teológicas.

Considero os seguintes pontos como introdutórios:
A) Ao longo das últimas décadas foram intensas as vivências cristãs e 
a produção teológica na América Latina. Porém, entre suas diferentes 
correntes houve pouca interação e debate (geralmente circularam estere
ótipos). As identidades foram desvalorizadas.
B) Por um lado, diminuiu a confrontação entre atitudes tradicionais e 
linhas renovadoras. Por outro lado, ressurge o fundamentalismo. Em mi
nha opinião, o denominador comum é medíocre.
C) Persistem os contrastes entre o erudito e o sapiencial.1 A linguagem es
pecializada tende a ser hermética e está segregada da comunidade ecle- 
sial. Entretanto, o povo de Deus consolida inculturações e esperanças. 
Entre o povo e a elite há uma enorme falta de comunicação.
D) Por outro lado, é urgente promover o diálogo sobre a reflexão crente, 
as ciências humanas e a sabedoria do pobre. Quando elas não se inter
pelam, se empobrecem.

1 Ao longo de décadas, Scannone tem enfatizado a identidade e teologia do povo; cf.: 
SCANNONE, |uan Carlos. Evangelización, cultura y teologia. Buenos Aires: Guadalu
pe, 1990, 286p; algo semelhante foi feito por GALLI, Carlos. El pueblo de Dios en los 
pueblos dei mundo. Catolicidad, encarnación e intercâmbio en Ia eclesiologia actual. 
Buenos Aires, PUCA (tese), 1993. Outra visão: TORRES, Fernando. Teologia a pie, entre 
suenos y clamores. Bogotá: Dimensión Educativa, 1997.
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E) A teologia, como serviço eclesial para a humanidade de hoje, está 
atenta aos "sinais do tempo" (por exemplo: as identidades), e opta espiri
tualmente pela qualidade de vida.
F) Encontramo-nos num terreno latino-americano maltratado, multiface- 
tado e com projetos de vida. Farei algumas referências à situação chilena 
mestiça, contraditória, e com novas forças.2

Neste capítulo indicarei interpelações a partir dos nossos con
textos. Portanto, comentarei vários sentidos ou níveis de identidade que 
marcam o trabalho teológico e que suscitam grandes questionamentos.

1. Leitura contextual

Por que hoje a identidade volta a nos preocupar? Ela aparece 
como problemática nos discursos sobre a modernidade e sobre fatores 
globais. A homogeneização acentua procuras de identidade e de incultu- 
ração que têm ressonâncias sociais e eclesiais.3

A nossa preocupação tem seus contextos que abordarei por meio 
das ciências humanas, da eclesialidade e da teologia. Farei uma leitura 
contextual que nos permite concretizar os questionamentos sobre a iden
tidade.

2 No Chile, o aspecto cultural foi examinado sobretudo em relação à modernização; há 
também alguns trabalhos sobre as mestiçagens e religiosidades: GODOY URZÚA, Her- 
nán. Apuntes sobre Ia cultura en Chile. Valparaiso: Edicones Universitárias, 1982, 236p; 
MORANDÉ, Pedro. Cultura y modernización en América Latina. Santiago: Universidad 
Católica, 1984, 181 p; CISSI B., Jorge. Identidad latinoamericana: psicologia y sociedad. 
Santiago: Andes, 1987, 211p; BRUNNER, José Joaquín. Transformaciones culturales y 
modernidad. Santiago: FLASCO, 1989, 228p; IDEM. América Latina: cultura y moderni- 
dad. Cidade de México: Grijalbo, 1992, 403p; MONTECINOS AGUIRRE, Sonia. Madres 
y Huachos, alegorias dei mestizaje chileno. Santiago: Cuarto Próprio / CEDEM, 1991, 
191 p; PARKER GUMUCIO, Cristián. Otra Lógica en América Latina: religión popular y 
modernización capitalista. Santiago: Fonde de Cultura Econômica, 1993, 407p; HOPE- 
NHAYN, Martin. Ni apocalípticos ni integrados. Aventuras de Ia modernidad en Améri
ca Latina. Santiago: Fondo de Cultura Econômica, 1994, 281 p; IRARRAZAVAL, Diego. 
Cultura y fe latinoamericanas. Santiago: Rehue, 1994, 236p; LARRAÍN, Jorge. Moderni
dad, razón e identidad en América Latina. Santiago: Andrés Bello, 1996, 270p; SALAS 
ASTRAIN, Ricardo. Lo sagrado y Io humano: para una hermenêutica de los símbolos 
religiosos, estúdios de filosofia de Ia religión. Santiago: San Pablo, 1996, 211 p; CASTEDO 
HERNANDÉZ DE PADILLA, Leopoldo. Fundamentos culturales de Ia integración latino- 
americana. Santiago: Dolmen, 1999, 204p; GARRETÓN M., Manuel Antonio. Cultura y 
desarrollo en Chile: dimensiones y perspectivas en el cambio de siglo. Santiago: Andrés 
Bello, 2001, 247p.

3 Sérgio Silva relata como um debate sobre a globalização despertou interesse maior no 
tema da identidade (eclesial e social): SILVA, Sérgio. La teologia ante Ia modernidad 
científico-técnico. In: Teologia yVida, 38,1 e 38,2. Santiago: Pontifícia Universidad Ca
tólica de Chile, 1997, 81 -101.
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Primeiro: a partir das ciências humanas

Como compreendemos a identidade na experiência cristã? Cos
tumamos ressaltar o cultural, porém, ele é inseparável dos aspectos eco
nômicos, psicossociais, biológicos, técnicos, estéticos etc. As ciências 
modernas explicam a "identidade" como relação entre pessoa e socieda
de {uma relação que se desenvolve por etapas); ou como condição prag
mática do ator social reconhecido por outros/as; ou como relação basea
da em códigos interpretativos e de validação comunicativa; ou como um 
não-sujeito pós-moderno etc.4 Assim, ao falar da "identidade" da pessoa 
cristã, não se quer dizer que ela está inscrita em esta ou aquela cultura. 
Em vez disso, trata-se de um conceito polissêmico que foi desenvolvido 
por várias disciplinas científicas. Então, "identidade" não é algo simples 
e unidimensional.

Além disso, devemos levar em consideração a globalização e a 
mudança de época. Muitos cientistas mostram a dialética entre mudanças 
na identidade e os fatores globais. Sobressaem as propostas de construir 
a identidade pessoal. Cultivam-se métodos de auto-estima e auto-ajuda, 
e é revalorizada a intimidade relacionai consentida entre pessoas.5 Hoje, 
a identidade é compreendida como um processo de caráter local/global. 
Isso ajuda a re-esboçar o subjetivo e os vínculos humanos {em redes, err 
associações voluntárias etc.).

Nestes contextos perguntamos pelos significados que tem a 
"identidade" do ser cristão. Rapidamente se diz que ela consiste em ser 
fiel a Cristo. Mas, se procedermos devagar, perceberemos suas muitas 
dimensões e condicionamentos. Visto que se acredita e se faz teologia 
no meio de fatores psicossociais, econômicos e políticos, convém falar 
não a partir de uma definição religiosa estática quando falamos daquilo 
que é cristão. Enfim, a identidade se desenvolve em meio de processos 
humanos e de uma mudança de época.

4 Cf. GUELL, Pedro. Historia cultural dei programa de identidad. In: Persona y Sociedad, 
10,1. Santiago: ILADES, 1996, 25-27. Guell destaca as matrizes psicanalíticas, pragmá
ticas e comunicacionais.

5 Retomo pontos de GIDDENS, Anthony. Modernity and self-identity: self and society in 
the late modern age. Stanford: Stanford University Press, 1991,32.74ss.88ss.
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Segundo: a partir da eclesialidade

Quais são os contextos eclesiais que nos motivam a reconsiderar 
a identidade?6 O fator cultural foi tratado pelo magistério contemporâneo 
(Vaticano II, Evangelii Nuntiandi, Conferências Episcopais de Puebla e de 
Santo Domingo), mas ele não entra no fundo das identidades. Puebla (no. 
412) menciona a identidade latino-americana e o seu pano de fundo ca
tólico; postula que a fé forma parte dessa identidade e fornece a unidade 
espiritual ao continente. São opiniões, sem a análise e o discernimento 
necessários. Santo Domingo introduz a temática de inculturação que de
pois não é aprofundada.

Na nossa Igreja Católica há setores com identidades claras: mo- 
entos leigos, clero, associações de caráter cultural e espiritual. Eles 
anvolvem sua ação e reflexão. Trata-se de minorias. A maior parte das 
soas crentes não manifesta identidade e militância eclesial. Por outro 
d, setores não crentes e indiferentes crescem em visibilidade. Consta- 
e que a identidade católica pluriforme corresponde a minorias; mas, 
mesmo tempo, mantemos discursos e impactos sociais em grande 
2l. Esta contradição entre ser setores minoritários, mas se comportar 
io maiorias, implica em crises de identidade, tanto no subjetivo como 
eclesial.

Por outro lado, existem diversas denominações cristãs e uma 
ia de opções religiosas e espirituais, com estilos modernos e pós-mo- 
íos. Embora as instituições não o favoreçam, de fato crescem vínculos 
nsibilidades de caráter ecumênico e inter-religioso. A sua contrapar- 
são os fundamentalismos. Porém, na vida comum das pessoas, são 

mais importantes a tolerância e a convivência entre mundos diferentes. 
Isso motiva para que as Igrejas deixem para trás suas identidades sectá
rias.

6 Muitos lamentam, como o espanhol Andrés Tornos, que a nossa teologia não abordou a 
"identidade latino-americana"; por outro lado, Fernando Castillo advertia que nenhuma 
religião pode ser o eixo que une a identidade cultural; cf. os artigos: TORNOS, Andrés. 
Perspectiva teológica sobre Ia identidad cultural latinoamericana. In: Persona y Socie- 
dad, 10,1. Santiago: ILADES, 1996, 111-119; CASTILLO, Fernando. Evangelio, cultura, 
identidad. In: ibidem, 120-136. Quanto à temática da inculturação em torno de Santo 
Domingo, cf. SUESS, Raulo. A disputa pela inculturação. In: SUESS, Paulo. Evangelizar a 
partir dos projetos históricos dos outros. São Paulo: Raulus, 1995, 213-238.
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Terceiro: a partir do trabalho teológico

No leque das reflexões destacam-se duas tendências.7 Por um 
lado, a tendência neo-conservadora levanta o seu emblema universalista 
e a identidade católica. Outra grande tendência é a de estar a serviço da 
humanidade, o que dá sentido à Igreja e à teologia. Ambas as tendências 
são fortes e de muitos matizes. Surgem formas diferentes de compreender 
a identidade católica. Certamente, cada trabalho teológico se preocupa 
com a fidelidade à revelação divina, e, ao mesmo tempo, com perguntas 
e procuras humanas de hoje.

No meu caso, há muitos anos estou desfrutando da reflexão li
bertadora cálida e interpeladora. Isso traz uma associação fecunda e es- 
timuladora e implica em colaborar com um amplo projeto humano e 
eclesial. Quanto à identidade, ela não é a do indivíduo perito, mas antes 
a de fazer parte da comunidade convocada pelo Deus dos pobres.

Em termos tanto intelectuais como afetivos, a identidade do 
teólogo/a está determinada pela verdade de Deus. Isso tem o seu lado 
problemático. Hoje em dia ressurgem atitudes apologéticas, fanáticas, 
proprietárias da verdade. Neste contexto, a gente se pergunta: a adesão à 
verdade é unívoca e unidimensional ou é plural e um processo comple
xo?

A questão do pluralismo tem a ver com fatores sócio-culturais e 
com a existência de muitos caminhos que levam a Deus. O mais impor
tante é que o trabalho teológico esteja atento ao "mistério transbordante 
de Deus" (Anneliese Meis). Em outras palavras, reconhece-se "a irredu
tível transcendência de Deus sobre as condições da finitude do sujeito" 
(Juan Noemi).8 Quanto à verdade, Noemi retoma uma advertência sábia 
de Paul Ricoeur: a violência em torno da verdade costuma provir do po
der clerical e do poder político. Isso é lamentável e tergiversa a verdade

7 Trata-se de polêmicas em nível regional e mundial. Uma tendência promove a cruzada 
ambivalente por uma nova evangelização; esse projeto foi difundido em torno do Sínodo 
de 1985 com uma identidade católica contundente. Cf. para isso: LIBÂNIO, João Batista. 
Igreja contemporânea, encontro com a modernidade. São Paulo: Loyola, 2000, 158. Ou
tra tendência aponta para a defesa da vida humana, por exemplo, GUTIERREZ, Gustavo. 
Una teologia de liberación en el contexto dei tercer milênio. In: El futuro de Ia reflexión 
teológica en América Latina. Bogotá: CELAM, 1996: "A teologia está a serviço da vida 
cristã" e da missão da Igreja, o que "supõe uma imersão nos grandes desejos e necessi
dades dos seres humanos, assim como o acompanhamento atento e crítico das correntes 
intelectuais de uma época" (p.106); além disso, ele retoma a Opção pelos Pobres como 
eixo teológico.

8 MEISS, Anneliese. Pluralidad en Ia teologia. In: Sociedad Chilena de Teologia. Pluralidad 
en Ia Teologia. Santiago: San Pablo, 1995, 11-62. NOEMÍ, Juan. A propósito dei pluralis
mo. In: ibidem (cito as páginas 31 e 223).
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de Deus. Aproximamo-nos do mistério da Vida com palavras plurais e 
sem nos apropriarmos da verdade.

Há duas preocupações, articuladas entre si. O que nos diz Deus 
a respeito do que chamamos de "identidades", hoje? E: O que dizem 
as "identidades" sobre Deus? Indicarei alguns elementos desta segunda 
pergunta. No contexto latino-americano, foi redescoberto que Deus se 
relaciona com a humanidade pobre. Isso leva à identidade de - com 
os pobres - optar por Deus. Além disso, em nosso contexto maior, há 
produções com identidades teológicas emergentes. Por exemplo, Maria 
Clara Bingemer, Ivone Gebara e Elsa Tamez, Eleazar López e Ernestina 
Lopez, Antônio Aparecido da Silva e Sônia Querino fazem teologia com 
suas identidades feministas, indígenas e afro-americanas.9 Estas pessoas e 
comunidades de fé falam com e de Deus, e fazem isso a partir das suas 
identidades e projetos de vida.

Nesta primeira parte, examinei criticamente a preocupação atual 
com a identidade. Em seguida apresento brevemente várias dimensões da 
identidade.

2. Algumas aproximações

Pedindo licença aos que trabalham como cientistas sociais, 
entrarei em suas diversas aproximações à "identidade". É evidente que 
existem maneiras diversas de compreendê-la. Indicarei seis dimensões 
que influem no trabalho teológico. Estes assuntos são os que, durante os 
últimos anos, mais me impactaram (e por isso os selecionei).

Um primeiro aspecto da identidade: o seu caráter biológico

Como seres viventes minúsculos - não donos do universo! - es
tamos interconectados com outras entidades da mãe terra e do cosmos 
fascinante. O nosso imaginário é ampliado graças à neurociência, eco
logia e outras ciências da vida. Além disso, quando nos aproximamos 
das culturas originárias e caminhamos entre montes e nuvens (o que eu 
experimento no altiplano andino), muda a sensação e visão do mundo e 
das pessoas. Redescobrimos uma identidade relacionai, material e espiri
tualmente terrena.

A biologia dá passos grandes para frente. Não cabe segregar a 
realidade (o objeto) da compreensão da realidade (por parte do sujeito).

9 Cf. a identidade de alguns teólogos/as, recompilados porTAMAYO, Juan-José; BOSCH, 
Juan. Panorama de Ia teologia latinoamericana: cuando vida y pensamiento son insepa- 
rables. Estella: Verbo Divino, 2001, 95-114.229-240.317-336.583-610.647-660.



Identidades complexas 17

Aqui tomo elementos de Francisco Varela.10 Cada organismo vivo é um 
processo de constituição de identidade, de qualidade unitária, em um 
campo de interações que é fonte de significados. Assim, identidade e 
cognição estão entrelaçadas.

O que isso implica para a teologia? Poderiamos aprofundar as 
afirmações concretas sobre o "Deus da vida". É assim como ele nos é 
revelado na história da salvação, na pessoa terrestre de Jesus e em todo 
fenômeno de vida, desde a mente até os microorganismos.

Isto implica que a reflexão de fé dialogue com a ecologia. Le
onardo Boff abriu muitos caminhos.11 Ele indica a transparência mútua 
entre Deus e o mundo: "Em cada expressão de vida, de inteligência e de 
amor, estamos às voltas do Universo-em-processo". Esta é, para muitos, 
uma nova visão. Tinham nos cegado com o antropocentrismo e o seu 
Deus-objeto. Hoje é possível voltar a sentir e pensar Deus em processos 
de vida e sintonizar o grito da terra que, como insiste Boff, é inseparável 
do grito dos pobres.

Um segundo aspecto: a identidade de gênero

Somos muitas pessoas que encaramos a condição masculina e 
a feminina. Graças a estas sensibilidades e perspectivas é possível saltos 
qualitativos na teologia. Ao dar testemunho da obra de Deus, estamos re
conhecendo (com vergonha!) ter colocado entre parêntesis o ser varão e 
o ser mulher. Sem estas identidades não temos sido apenas inautênticos, 
mas também temos ocultado aspectos da Salvação realizada por Deus.

Um de tantos aportes dados pela ação e visão de gênero é valo
rizar a diferença. Como diz Antonieta Potente: "A linguagem da diferença 
é a linguagem do Espírito... somos esta diferença, os seres humanos, to
dos os seres da terra e do céu, as plantas, as flores..." E acrescenta Anto
nieta: "É a linguagem do Espírito que se movimenta... sem limite e sem se 
deixar prender: você não sabe de onde vem nem para onde vai (Jo 3,8)".12 
O Espírito é fonte de relações e identidades fecundas; e não permite que 
o divino seja preso por categorias androcêntricas. Também conseguimos 
conjugar melhor a identidade com a diferença; compreendemo-las por 
meio da relacionalidade.

A partir do gênero (como também a partir do ser povo de Deus e

10 Cf. VARELA, Francisco J. El fenômeno de Ia vida. Santiago: Dolmen, 2000, 51 ss. Desta
cam-se também os escritos de Humberto Maturana.

11 BOFF, Leonardo. Ecologia. Madri: Trotta, 1996, 194-195; cf. edição em português: Eco
logia, Cr/to da Terra, Crito dos Pobres. São Paulo: Ática, 1996, 2a ed., 236.

12 POTENTE, Antonieta. Un tejido de mil colores. Montevidéu: Doble Clic, 2001, 21-22.
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a partir de outros processos humanos e místicos) sintonizamos mais com 
a presença e obra do Espírito. Contudo, alguns consideram as questões 
de gênero como uma ameaça à tradição cristã. Não é assim. Ao contrá
rio, as questões de gênero abrem portas para o Mistério, e contribuem 
para que nos re-situemos na pneumatologia.

Por outro lado, estamos impugnando muitas expressões teológi
cas que desfiguram Deus. Isto acontece graças a estudos e práticas femi
nistas, ao trabalho bíblico sobre imagens e manifestações de Deus, e em 
virtude da aproximação humilde do Mistério de Deus, que reconhece 
limitações em cada linguagem teológica. A tudo isso se soma a crítica lú
cida ao marianismo-machismo latino-americano.13 Não tenho dúvida de 
que os debates com respeito à identidade de gênero estão nos oferecendo 
novas pistas de espiritualidade e de reflexão.

Um terceiro aspecto: a identidade social

A convivência social configura vários aspectos de identidade, 
com suas dinâmicas de inclusão, diferenciação e exclusão. Ao conviver 
com "outros mundos" cheguei a sopesar muitos estereótipos que nos en
volvem: sou branco em meio a indígenas, estamos em uma província em 
vez na capital, sou um acomodado em meio a pobres, num país diferente 
do que fui criado. A interação com "outros" permite reconhecer muitos 
estereótipos e preconceitos que nos afogam; e também ajuda a sopesar 
muitas potencialidades e forças na identidade de outras pessoas e de si 
mesmo.

A sociedade inculca suas regras. Por exemplo, inculca a fascina
ção por caudilhos populistas e por heróis "nacionais"; também acriticida- 
de em relação a regras androcêntricas e em relação aos artistas que estão 
na moda etc. Estas regras nos prendem e incitam para ter identidades 
subordinadas e inautênticas. Por outro lado, a sensibilidade pós-moderna 
reforça o "euísmo" e os jogos de relações provisionais e insatisfatórias.

Estes fenômenos, que molduram identidades sociais polivalen- 
tes, constituem um desafio para a reflexão da fé. Como compreendemos 
o Acontecimento de Cristo nessas circunstâncias? Consideramos atitudes 
psicossociais e étnico-sociais. No âmbito latino-americano há altos ín
dices de depressão e uma desconfiança generalizada para com outras

13 Recomendo os ensaios de: FULLER, Norma. En torno a Ia polaridad marianismo-ma
chismo. In: ARANGO, Luz Cabriela etc. (org.). Gênero e Identidad: ensayos sobre Io 
feminino e Io masculino. Bogotá: UNIANDES, 1995, 241 -264; MONTECINOS AGUIR- 
RE, Sonia. Identidades de gênero en América Latina. In: ibidem, 265-280; CARO, Isaac. 
Identidad y gênero en Ias culturas latinoamericanas. In: Persona y Sociedad, 10,1. San
tiago: ILADES, 1996, 174-181.
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pessoas.14 Como se desenvolve, nessas condições, a adesão a Cristo Res
suscitado? Que oferece esse mistério para uma população deprimida e 
desconfiada? Outro terreno, muito complicado, é a identidade étnico- 
social, por exemplo, a questão da mestiçagem. Podemos compreendê-la 
como sujeito histórico da síntese cultural latino-americana (Pedro Moran- 
dé); ou como uma condição repudiada no Chile, com a qual é preciso 
que nos reconciliemos (Sônia Montecino); ou como assimilação ingênua 
da dominação, embora também como resistência (Helio Gallardo).15 E 
então, levamos a sério ou damos as costas às nossas desconfianças e de
pressões, às nossas mestiçagens e posturas racistas? Como ingressam es
sas realidades na Cristologia que costuma ter como sujeito um "homem" 
indefinido e ahistórico?

Em quarto lugar: a identidade econômica

O econômico é terreno de humanização e espaço de fé. O pro
blemático é um crescente empobrecimento e desigualdade, e a tendên
cia de divinizar estruturas humanas e o mercado mundial. Não analisarei 
a estratificação segundo a renda e suas formas correspondentes de per
sonalidade. Mas quero apontar a absolutização perversa do acumular e 
consumir.’6

Pepi Patrón aponta: "No Peru, a exacerbação de um discurso 
universalizador do indivíduo e seu direito de comprar e competir não 
permite falar de comunidades, de deveres e solidariedades". Bernardo 
Subercaesaux adverte: "A sociedade chilena atual caracteriza-se por ser, 
antes de mais nada, uma sociedade de mercado... (o que) determina a

14 Refiro-me a dados de ARAÚJO, Kathy. El goce de Ia globalización. In: DECREGORI, 
Carlos Ivan; PORTOCARRERO MAISCH, Gonzalo (org.). Cultura y globalización. Lima: 
PUC, 1999, 292ss.; ROMERO, Catalina. Viviendo con el enemigo: Ia confianza en los 
otros en el Perú. In: Páginas, 160. Lima: Centro de Estúdios y Publicaciones, 2001, 61, 
onde se observa que no Chile 18% e no Peru 13,5% dizem que se pode confiar em 
outras pessoas. Os altos índices de depressão e desconfiança estão registrados também 
nos estudos das Nações Unidas sobre "Desenvolvimento Humano".

15 Cf. MORANDÉ, Cultura, 153ss; IDEM. Iglesia y cultura en América Latina. Lima: Vida 
y Espiritualidad, 1990, 195p; MONTECINO, Madres, 152-153; GALLARDO, Helio. 
500 anos: Fenomenología dei Mestizo, violência y resistência. Costa Rica: DEI, 1993, 
113ss.

16 Cito a filósofa peruana: PATRÓN, Pepi. Mercados abiertos e identidad cultural. Texto 
mimeografado, 42; SUBERCASEAUX, Bernardo. Chile, nuevo escenario cultural. In: 
Mensaje 497. Santiago: Mensaje, 2001, 18. Cf. também HINKELAMMERT, Franz Josef. 
Teologia dei mercado total. La Paz: Hisbol, 1989, 23ss; GARCÍA CANCLINI, Néstor. 
Consumidores y ciudadanos. Conflictos multiculturales de Ia globalización. Cidade de 
México: Grijalbo, 1995, 79-90.149-184.
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conduta, as expectativas e preferências" das maiorias. A isso se deve 
acrescentar a penetração do marketing no cenário religioso, e a compra 
e venda de bens e serviços religiosos no mundo moderno.17 É preciso 
dizer que, por causa do sistema econômico hegemônico e também a par
tir da experiência religiosa contemporânea, se configura uma identidade 
idolátrica. Isto afeta o modo cotidiano de ser e de crer. Esta problemática 
parece ser a mais importante nos processos de identidade. (Se é assim, 
então por que alguns assuntos da moral sexual são o tema principal de 
pronunciamentos eclesiais? Por que não nos dedicamos mais a desafios 
ético-econômicos que a humanidade tem?).

Por outro lado, setores populares são geniais ao sobreviver e te
cer vínculos econômicos. Em culturas tradicionais se reverencia o meio 
ambiente, e muitas ações econômicas estão amoldadas pela reciprocida
de e a festa. Outra luz de esperança tem sido a "Rede Global de Troca de 
Serviços e Saberes" que reivindica a "moeda social que é uma forma de 
transferir o poder de produzir e consumir, de gerar qualidade de vida".18 
Estas coisas podem parecer insignificantes diante das estruturas todo-po- 
derosas. Parece-me que elas são histórias/identidades doadoras de vida 
que valem mais do que o sistema dominante.

No diálogo da teologia com estas dimensões da identidade, a 
ética na economia e a qualidade de vida são sublinhadas, e, por contras
te, a problemática idolátrica é trazida à tona. Nestas questões de moral é 
verificada a relação com o Deus Vivo, e são impugnados falsos absolutos 
de hoje que nos desumanizam.

Um quinto aspecto: a identidade mediai

Hoje, tanto a economia como a comunicação configuram os 
nossos modos de ser. Estamos diante das mídias com o seu mercado de 
imagens e suas formas de diversão. Oferecem linhas de comunicação 
e algo de arte, mas também colocam muitas armadilhas e nos invadem 
com a publicidade. Segundo Martin Hopenhayn, a comunicação moder
na, ao interagir com tantas imagens de outros modos de viver, permite 
"recriar e pluralizar a nossa identidade". Porém, ao mesmo tempo, há o 
"enfraquecimento das identidades por sua exposição ao fluxo incessante

17 Cf. PARKER CUMUCIO, Cristián. Religión y postmodernidad. Lima: Kairós/CEPS, 1997, 
71 ss; e minhas avaliações em: IRARRAZAVAL, Diego. Audacia Evangelizadora, entre 
culturas y entre religiones. Cochabamba: Verbo Divino, 2001, 75ss.

18 Testemunho de Primavera, docente em Buenos Aires e líder desta "Rede Global": PRI
MAVERA, Heloisa. A desmitificar el dinero. In: Fórum Solidaridad Perú, 32, 2001, 18-
19.
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de sinais que as recobrem, as interpelam e as dissolvem".19 Os especia
listas nos mostram que os Meios de Comunicação Social produzem fan
tasia, frustração e impotência, mas também criam contatos interculturais 
e crescimento do imaginário e de uma identidade pluralista. Isso tem que 
ser discernido pela ação evangelizadora e pelo trabalho teológico.

A sensibilidade e o imaginário das gerações jovens dependem 
da mídia e da navegação na internet. O anúncio e o ensino da fé devem 
dirigir-se a essas realidades. Esses fatos também pertencem à reflexão 
teológica. A nossa reflexão se baseia na Palavra. O que nos diz a Palavra 
de Deus diante de tantas imagens dos MCS? As leituras inculturadas da 
Palavra suscitam alternativas reais a tanta simplificação e engano. Além 
disso, possuímos o campo litúrgíco e a criatividade nas celebrações do 
povo. Ali contemplamos Imagens da Presença viva e libertadora. Ali es
tão imagens da Beleza de Deus que contrastam com a frivolidade e lixo 
em muitos meios de comunicação. Afinal de contas, a Igreja e a teologia 
se preocupam que a comunidade humana avance para o encontro com o 
Mistério que nos fala através das imagens deVida.

Finalmente: o aspecto espiritual

Cada um e todos os significados de "identidade" (biológica, de 
gênero, sexual, social, econômica, mediai, de gerações, estética, reli
giosa, etc.) misturam-se com a espiritualidade. Merecem ser levados em 
conta em um trabalho teológico inculturado. Este traz à tona continui- 
dades e desencontros entre os significados mencionados e a identidade 
crente e espiritual. Além disso, a partir da fé se leva a cabo a reflexão e 
esta favorece o crescimento na fé vivida em comunidade. Esta qualidade 
espiritual não está suspensa no ar, ela é inseparável dos condicionamen
tos mencionados acima.

Neste ponto é necessário um deslinde dos espiritualismos de on
tem e de hoje, e um deslinde de muitas correntes fundamentalistas. Esses 
fenômenos implicam em formas de identidade unidimensional, proprie
tárias de verdades e de salvações, e são atitudes autocentradas, embora 
invoquem Deus e exaltem o aspecto espiritual.

Outro deslinde é de esquemas conceituais que desqualificam as 
diferenças. Pedro Morandé formula este disjuntivo: "Definir a identidade

19 HOPENHAYN, Martin. La aldea global entre Ia utopia transcultural y el ratio mercantil. 
In: GREGORI/PORTOCARRERO, 17. Cf. MATTELART, Armand. La comunicación ma- 
siva en el proceso de liberación. Cidade de México: Siglo XXt, 1988, 263p; IRIARTE, 
Gregorio; ORSINI PUENTE, Marta. Conciencia crítica y médios de comunicación. Co- 
chabamba, 1997, 306p.
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a partir da diferença... (o que implica que) o triunfo próprio e a derrota 
do inimigo é o que conduzirá finalmente à identidade", ou entender a 
identidade como "forma de pertença ou de participação" que implica 
valorizar "a tradição cultural de um povo"20. Rarece-me, é preciso reco
nhecer o outro, o diferente, sem agredi-lo. É preciso reconhecer que uma 
linguagem participativa - que passa por cima das diferenças - costuma 
negar outras identidades. Os aspectos próprios e as diferenças podem 
dialogar entre si mesmas e ser complementárias. A relação correta com o 
outro/a é condição da possibilidade para a identidade própria.

Agora, o que é a identidade crente? É a identidade de criatura 
dentro da obra maravilhosa de Deus. É, então, terrena e cósmica, e é 
principalmente a identidade-em-relação-com o Deus pessoal que cria 
e salva. Além disso, é a identidade do pecador. Isto tem sinais concre
tos, segundo os elementos indicados já no âmbito social, de gênero, dos 
meios de comunicação etc. Enquanto pecadores, somos salvos gratuita
mente por Deus, com a finalidade de viver em plenitude. Isto nos conduz 
à identidade de amar, de ser responsáveis na história, de contemplar ima
gens de Deus e de celebrar sua Presença. Outra grande característica da 
identidade é seu desenvolvimento na comunidade eclesial, cujo modelo 
é o Mistério do DeusTrino. Além disso, a identidade tem um selo esca- 
tológico; como pessoas, somos chamadas, aqui na Terra, e no além, para 
gozar a Glória de Deus.

Concluindo, ao nos aproximar dos muitos significados que tem a 
identidade, desvelam-se suas características, problemáticas, contradições 
e potencialidades. Não basta abordar a "identidade cultural" de forma 
especulativa e desencarnada (o que abunda em documentos e reflexões 
cristãos). Em vez disso, é conveniente sopesar o que nós somos e como 
nos desenvolvemos nos contextos globalizados e pluriculturais, confli
tuosos e históricos. Nesse sentido, consideramos os significados que as 
ciências atribuem à identidade, o que implica também em levar em conta 
o entrecruzamento de culturas (o que é a temática do capítulo seguinte). 
Dessa maneira, é possível aperfeiçoar a nossa percepção das realidades 
complicadas de hoje. A seguir analiso a interação entre modos de viver.

20 MORANDÉ, Pedro. Problemas y perspectivas de Ia identidad cultural de América Lati
na. In: Et Mercúrio 14/10/1990. Santiago: E8-9. A primeira postura seria a de Ilustração 
("diferenciação por oposição") e a segunda postura correspondería à "historia das lín
guas, pelo menos na etapa de sua oralidade". São temas de debate.
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Interação entre culturas

No cenário latino-americano se entrecruzam maneiras diversas 
de viver. Será que as diferenças e interações nos oferecem graus maiores 
de liberdade? Acostumamo-nos ao grupo social e a um modo de ser par
ticular. É fácil ser etnocêntrico. Em vez disso, pode haver uma interação 
proveitosa entre entidades diferentes que se conjugam para conseguir 
uma maior plenitude. Durante anos tenho indagado a temática da incul- 
turação, o que me tem projetado a questão de encontros e desencontros 
entre culturas.

Prefiro falar de processos e desafios, de dinâmicas de intercultu- 
ração (e não de uma entidade abstrata: a interculturalidade). Falo do que 
nós, muitas pessoas preocupadas com alternativas de vida, fazemos em 
um contexto mundial em mudança. Alguns propõem ações multicultu
rais (na educação, na indústria da diversão) que favorecem o status quo. 
A meu ver, um entrecruzamento cultural genuíno faz parte do afã de vida 
plena, de liberdade e de alegria. Os bons encontros entre pessoas dife
rentes sãos os que geram algo novo.

A nossa temática é como uma estrada boa, mas com perigos, 
onde avançamos com precauções. A cultura hegemônica é o "american 
way of life" (o estilo de vida norte-americano), que está difundida e as
similada, de várias maneiras, na América Latina e no Caribe. Contra
põem-se a esta cultura os modos de ser latino-americano com o seu afã 
solidário e festivo. No atual cenário globalizador, convém caminhar com 
identidades sólidas e de modo intercultural. Convém sermos povos que 
conjugam as diferentes energias, com o fim de viver sem discriminações. 
Trata-se, então, de um projeto emancipador gerado entre iguais/diferen
tes.

1. Minhas inquietações

Estou no meio da população indígena sul-peruana. Aprecio-a 
de forma apaixonada. Acompanho-a. Ela está me transformando. Infe- 
lizmente, também a interpreto errado, a partir dos meus interesses, e, às
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vezes, agrido-a a partir da minha plataforma cultural. Pergunto-me: como 
sou feliz, e como não o sou, no meio de modos de ser que são diferentes 
daquele das minhas origens? Como colaboro com pessoas discriminadas 
para que forjem o seu bem-estar? Também percorro rincões e cidades 
do continente. É doloroso constatar que nós, os povos pobres, estamos 
fragmentados e carecemos de forças alternativas contra a inumanidade 
mundializada.

O fator intercultural desenvolve-se em processos globais e lo
cais ("a glocalização") e em vivências íntimas. No mundo de hoje cami
nhamos no meio de culturas diferentes e freqüentemente contrapostas. 
Sentimos rasgamentos, coletivamente e também no interior de cada um 
de nós. Há, pois, um drama coletivo e pessoal. Além disso, abundam 
desafios: processar as diferenças e interagir, a fim de engendrar uma hu
manidade feliz.

Sentimos a ameaça de conflitos planetários. Ouvimos falar de 
modo simplista sobre a disputa entre a civilização muçulmana e a cristã. 
De fato, depois do crime terrorista do 11 de setembro, um setor do Oci
dente reconfigura militar e economicamente o mundo inteiro. Nas peri
ferias, a problemática é a colonização antiga e nova e o empobrecimento 
intolerável. Estes são os dramas maiores.

Hoje em dia ressurge uma série de contraposições entre socieda
des, culturas e religiões. Às vezes são explícitas. Diariamente há vários ti
pos de violência que deixam profundas feridas. O negócio armamentista 
e o narcotráfico apropriaram-se de uma grande parte do planeta. A eco
nomia do mercado foi divinizada, o que implica em milhões de vítimas. 
Pergunto-me em termos gerais: quais estratégias e quais espiritual idades 
nos orientam para a convivência justa e feliz? Uno-me às preocupações 
de pessoas que procuram resolver as violências, que enfrentam a globa/ 
loca/íização, e que sopesam o ser protagonistas da mudança da época.

A respeito disso, não é válido o modelo de sermos integrados ao 
desenvolvimento material e tecnológico. Um tipo de desenvolvimento 
uniforme e acrítico pretende ser a medida do êxito. Muitas pessoas andi
nas estão fascinadas com "a corrida atrás da modernidade... de estar à al
tura das últimas novidades e descobrimentos da ciência e tecnologia que 
a humanidade alcançou..."21. Párece-me que poder desfrutar do bem-es
tar moderno é uma aspiração e um direito. Porém, o crescimento tem que 
ser com igualdade. As maiorias continuam empobrecidas. O esquema 
autocentrado e culturalista tampouco é realista. Ele dá as costas para de
safios econômicos e políticos do mundo atual. Por exemplo, o grito por

21 Cito um fragmento do programa geral do autodenominado "Frente patriótico de Que- 
chuas y Aymaras" (publicado por Pedro Tapia em Puno, Peru, 1999, 16).
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"uma Sociedade Cósmica Continental... somos os 90% dos habitantes 
do continente... estamos restaurando nossas raízes, nossa identidade... 
somos tawantisuyanos, (tawantinsuyu [quíchua] - o território inteiro do 
Império Inca) todo o continente desde o Alasca até a Antártida"22. Em vez 
disso, precisamos de utopias realistas onde se unem forças de culturas di
ferentes e correlacionadas. Nesse sentido, o intercultural e inter-religioso 
é redefinido a partir de sensibilidades e projetos de povos marginaliza
dos.

Portanto, preocupa-me a interculturação que poderia ser uma 
parteira de vivências felizes, no dia-a-dia, e de um alcance global. In
quieta-me o papel de nós profissionais e de outros grupos que interagi
mos com populações indígenas modernas. Será que, mesmo sendo mino
rias, conseguimos juntar forças? Será que somos sementes em um terreno 
onde cabem todos e todas? Também me aflige o fato de que América 
Latina sobreleva uma cristandade colonial, implantada durante séculos, 
que hoje, de modo populista, intenta reconstruir seu poder. Será que nós, 
os membros da igreja, somos capazes de apreciar outros sistemas sim
bólicos? Cultivamos o intercultural? Isso implica em superar atitudes de 
predominar sobre os outros ou de negar o outro e a outra. Podemos cres
cer juntos/as, graças às diferenças, e procurar o bem comum por meio de 
vários caminhos.

2. Convivência e conflito

O cenário latino-americano é cada vez mais pluriforme e con- 
frontacional. Há várias maneiras de se apropriar do moderno junto à 
sobrevivência de uma série de culturas. Além disso, existem estruturas 
hegemônicas e grupos subordinados. Nos âmbitos populares abundam 
as frações, a imitação daqueles de cima, a insolidariedade horizontal.

Por isso, deve-se priorizar a convivência entre os setores mar
ginalizados. Em minha opinião, a população indígena {em torno de 7% 
de mais de 700 milhões de habitantes) poderá sobreviver e se fortalecer 
se houver coalizões com setores mestiços, afro-americanos e brancos. 
Nesse sentido, são muito instrutivos os exemplos dados pela insurgência 
indígena/mestiça no Equador e pelas redes de solidariedade em torno de 
Chiapas, no México. No caso do sul-andino do Peru, impressiono-me 
com a capacidade de conviver no meio das diferenças onde simultane
amente há muito conflito, parcialmente latente e, às vezes, de maneira 
bem aberta.

22 Citação do texto da delegação boliviana no "Primeiro Encontro Continental de Povos 
índios", em Quito, Equador, 1990.
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Portanto, no contexto de frações, alianças e confrontações, inte
ressa-nos revisar o significado do "diferente" em processos interculturais. 
Constatamos vários tipos de diferenças. Umas provêm da opressão que 
não apenas exclui, mas também contrapõe marginalizados uns contra os 
outros. Por outro lado, existem diferenças positivas, há identidades rea
firmadas e reconstruídas em meio a fatores globais que nos uniformizam. 
Entre os mundos dos adultos e da juventude há grandes brechas e poucas 
pontes. Da mesma maneira, há tensões entre o rural marginalizado e 
a vida urbana centralizadora. Outro tipo de diferença se produz entre 
fatores femininos e masculinos, marcados por fatores históricos e psicos- 
sociais.

Em conseqüência, os tipos de "diferenças" têm que ser avaliados 
de maneira crítica e pluridisciplinar. Graças a um olhar crítico, estamos 
descobrindo as potencialidades do "diferente". Há muitas diferenças que 
não provêm da opressão, nem da discriminação. Num sentido positivo, 
trata-se de diferenças abertas à interação e ao crescimento com igual
dade; assim pode germinar um porvir mais humano. Podemos usar a 
metáfora de nós e de desatar nós. A estratégia que conduz a resultados 
sólidos é a que enfrenta os nós do conflito e a que os desata por meio da 
convivência entre seres diferentes.

Rarece-me que assim é possível encarar de maneira realista cada 
processo intercultural. Não é uma coexistência fácil e superficial, nem 
um calmante. Em vez disso, trata-se de abordar as bases de conflitos
presentes no poder mundializado e em enganosos meios de comunica
ção massiva. Não nos resignamos ao apercebermos o mundo como imu
tável. Tampouco procuramos refúgio em espaços idealizados (como se 
o mundo indígena ou o popular fosse um oásis). Por outro lado, nada 
muda quando alguém levanta a varinha mágica de conquistar o poder. O 
que nos interessa é transformar a sociedade por meio de uma civilização 
pluriforme e solidária. A respeito disso, costumamos ouvir vozes trapa
ceiras: "Entre quéchuas, aimarás e amazonenses, somos mais de 75% 
da população nacional... quando chegaremos a governar a nossa pátria, 
o Peru?"23 A armadilha nos discursos indianistas é pretender excluir as 
diferenças e interações; que uns tenham poder e os outros fiquem na 
margem.

Retomo a metáfora já mencionada: Como estamos desatando 
nós e construindo liberdade? Os gigantes econômicos/ideológicos de 
hoje tentam paralisar e integrar pessoas em um esquema uniforme. Isso é 
sufocante, há muitos que dizem: "Não vale a pena".

Por isso, em muitas partes do continente se implementam pro-

23 Editorial da Revista intercultural aymara quechua, 5,11. Puno, 1999, 3.
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gramas de auto-estima, de autofortalecimento do pobre para que não 
imite o gigante, nem seja o seu cúmplice. Impugnam-se a monocultura 
norte-americana e sua reprodução frívola no nível local. Indico alguns 
elementos das regiões andinas. Há um potencial imenso de resistência 
mediante redes de identidade e de organização indígena e mestiça. Pro
cura-se resolver a falta de comunicação adulto-jovem e, aqui, devemos 
destacar a importância de programas de arte e de folclore andino, de 
diversão entre as gerações, e de obras comunais. Devemos considerar 
também o choque rural-urbano. Há indícios de que setores imigrantes 
andinos nas metrópoles vêm redefinindo a questão rural/urbana. Outro 
grande nó que está sendo desatado é a desigualdade e a violência de 
gênero. São confrontados os fatores androcêntricos e machistas, e culti
vam-se as dinâmicas de reciprocidade entre diferentes. Nos âmbitos da 
educação, da política e das relações interpessoais, vem-se construindo a 
justiça de gênero.

Falo aqui de desatar os nós principais. Certamente, isto requer 
uma estratégia adequada que conjugue passos pequenos e concretos 
com um projeto amplo. Quer dizer, uma estratégia realizada de maneira 
local/global, e com energias pequenas e forças grandes. É desenvolvida 
por grupos da sociedade civil e instâncias não governamentais, equipes 
de igreja e organismos ecumênicos, associações de mulheres e de jovens, 
migrantes, produtores de arte e artesanato, as iniciativas econômicas que 
brotam de baixo e, às vezes, de cima.

Nestas questões, algumas pessoas são incrédulas e impacientes. 
Não é possível, de um dia para outro, mudar a desordem global. Porém, 
avançamos com paciência e com mística histórica. Estamos transforman
do relações. Por exemplo, deixamos de ser clientes e imitadores da mino
ria abastada. Vêm se potencializando identidades latino-americanas (as 
que tinham sido desqualificadas pelo progresso uniformizador). Vêm se 
alimentando projetos realistas a fim de compartilhar felicidade.

3. Caminhos interculturais

Acabo de demonstrar questões cruciais e de sugerir algumas 
linhas de ação. Continuo dando propostas, sublinhando aspectos cul
turais. Não utilizo a terminologia multicultural (porque ela está menos 
atenta à desordem global) que corresponde a ambientes pluralistas do 
Primeiro Mundo. As características de populações pobres da terra são 
bem diferentes. Por exemplo, a população andina no Peru. A experiência 
e reflexão, concretamente neste âmbito andino, oferece para mim pesa
das interrogações e repreensões. Tentarei resumi-las.
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Uma primeira temática é o contexto da violência cultural. No 
Peru, e em todo o continente, as assimetrias sócio-culturais implicam em 
desencontros e imposições. Semelhantes assimetrias devem ser substitu
ídas pela reciprocidade. Isto implica em reivindicar o direito a "outros" 
modos de vida e em se relacionar com outros, sem submeter o outro 
nem ficar subordinado. Quer dizer, a interculturação, que se desenvolve 
em meio a contraposições, projeta um intercâmbio mutuamente enrique- 
cedor entre setores diferentes. Essa realidade implica em um segundo 
tema.

O intercultural supera a falsa dicotomia entre o superior e o in
ferior. Valorizamos as diferenças, graças a iniciativas do "outro/outra" 
que não predomina, mas interage com eqüidade. Ao mesmo tempo con
frontamos as hierarquias e discriminações, quer dizer, tudo que provém 
de forças hegemônicas. Por esse motivo, ao encarar o intercultural e a 
diferença, temos que analisar se estamos procedendo com reciprocida
de simétrica ou, ao contrário, de cima para baixo. Estes assuntos foram 
examinados lucidamente por Xavier Albó.24 Os subordinados têm uma 
baixa auto-estima e admiram e imitam os de cima. Estes exaltam a si 
mesmos, como cultura e moral superiores, e desprezam e discriminam 
os de baixo. Albó afirma: "Alguns dos principais obstáculos para um en
foque intercultural é a estrutura geral de poder, tanto em sua dimensão 
econômica como social, que coloca uma cultura sobre o candeeiro, em 
menosprezo às outras". Esta problemática não vem somente de cima. Os 
setores marginalizados freqüentemente preferem ser subordinados e re
produzir o que o senso comum (erroneamente chamado assim) considera 
superior e mais avançado.

Uma terceira questão é: como entendemos a diversidade. A racio
nalidade moderna favorece o plural dentro do seu parâmetro pragmático 
e científico. É uma pluralidade homogênea e estática. Os povos mestiços 
manifestam algo diferente. Eles entesouram suas trajetórias autóctones e, 
a partir delas, assimilam o moderno. Eles possuem, então, um modo de 
favorecer a heterogeneidade e o dinamismo. Aqui, a diversidade é um 
acontecer enriquecedor e um projeto de vida multifacetada. Dada essa 
maneira simbiôntica de pensar, os povos indígenas articulam a transfor
mação, o mito, o simbólico e a ética. Constatamos isso na Amazônia25 e

24 ALBÓ, Xavier. Iguales aunque diferentes. Hacia unas políticas interculturales y lingüísti- 
cas para Bolívia. La Paz: CIPCA, 1999, 95-97.

25 Cf. HEISE, Maria; TUBITO, Fidel; ARDITO, Wilfredo. Interculturalidad, un desafio. Lima: 
Centro amazônico de antropologia y aplicación práctica, 1994, 32-33.
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na realidade andina26. Não é que estes povos pensam pouco ou de forma 
confusa; antes, eles pensam em categorias complexas e interativas. Pois, 
o diálogo e a ação entre culturas são muito exigentes.

Um quarto fator. No amplo âmbito intercultural há vertentes 
contestatárias e uma proposta de nova civilização. Algumas vozes va
lorizam somente o desenvolvimento material e o sucesso individual. O 
esquema de mudanças sociais e pessoais, onde o cultural é como um 
anexo, continua vigente. Porém, existem outras vertentes. Muitas pessoas 
se comovem com os projetos de vida nova, com a caminhada solidá
ria, com a festa cheia de reciprocidade, com o mistério reconhecido no 
acontecimento histórico, com uma civilização renovada. Isto se soma ao 
que já dissemos: o olhar crítico para o conflito cultural e a alienação, e a 
afirmação de direitos. Estas, então, são vertentes alternativas. É nesta dire
ção que se desenvolvem trabalhos e sonhos fecundos de muitas pessoas 
e associações no âmbito andino.

Um quinto fator é a contraposição espiritual. As elites sociais 
desqualificam e coisificam as religiões da massa popular. Outro grande 
problema é o sectarismo que não deixa espaço para o intercultural. As 
estruturas e lideranças sectárias costumam provir dos abastados. Há tam
bém sectarismo por parte dos líderes religiosos do povo que cuidam suas 
cotas de poder. Contudo, em ambientes marginalizados proliferam as ati
tudes inter-religiosas e ecumênicas. Costumo dar o exemplo dos recursos 
inter-religiosos com os quais as pessoas enfrentam as doenças. Há dife
rentes elementos religiosos que propõem uma felicidade concreta. Cada 
manifestação religiosa e cada conjugação entre elas são válidas porque 
contribuem com a vida humana e cósmica. Neste sentido, o religioso e 
o espiritual possuem uma grande qualidade intercultural. Dado que no 
mundo moderno ressurgem as guerras religiosas, volta a interessar-nos 
a estratégia de uma práxis inter-cultural-religiosa. Parece-me que estas 
questões preocupam não apenas as igrejas e pessoas afiliadas a uma fé, 
mas cada pessoa que procura a paz e a justiça.

4. Alternativas no contexto local e global

Os caminhos interculturais têm um sentido alternativo. São linhas 
de ação no local e no global. No meu modo de ver, a interculturação não 
se limita a alguns poucos costumes. Em vez disso, afeta a vida cotidia
na e o cenário mundial. Penso que são os povos, com seus organismos

26 Cf. a primeira obra sistemática sobre o pensamento autóctone sul-perurano: ESTER- 
MANN, Josef. Filosofia Andina: sabiduría indígena para un mundo nuevo. Quito: Abya 
Yala, 1998, 409p.
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e lideranças, que geram alternativas. Todos nós que os acompanhamos 
- com papel de assessores - somos recompiladores de linhas de ação que 
existem, que têm germinado e que podem crescer e se afiançar. Os povos 
originários nos dão as seguintes lições:

1. A biodiversidade.
Os povos andinos possuem multicultivos, multiempregos, multirituais, 
multiconhecimentos etc. Eles incorporam elementos novos e distintos, e 
os situam junto com as suas tradições.27Apesar de contar com recursos 
escassos e de estar marginalizada, a população rural e urbana cultiva a 
diversidade para viver melhor.

2. A negociação entre o local e o global.
As pessoas indígenas costumam assimilar seletivamente o que vem de 
outras realidades. Os impactos globais, conforme o que manifesta o setor 
indígena de Guatemala, são negociados, adaptados e modificados, tanto 
no econômico como no religioso.28 Isso depende da maior ou menor 
força cultural de cada povo. Se um povo tiver muita força, então pode 
negociar e afirmar seus direitos.

3. A inter-culturação é construída a partir de baixo.
Os abastados têm seus mecanismos para integrar as culturas marginais no 
mercado de bens e serviços. A isso se contrapõem os projetos das perife
rias. Por exemplo, setores aimarás do Chile projetam "a capacidade inter- 
cultural em todas as relações econômicas e sociais... e contribuir com a 
construção de uma sociedade pluricultural"29. Uma coisa é ser integrados 
e assimilados, e outra coisa é interagir. Esta é uma "outra" estratégia de 
desenvolvimento, a partir de baixo.

4. A educação não mimética.
Em vez de propiciar a imitação do ser humano "superior" e "desenvolvi
do", os modos de educar podem ter qualidade intercultural. Isto é levado

27 Retomo elaborações de ZUNIGA CASTILLO, Madeleine; ANSIÓN, Juan. Inter-culturali- 
dad y educación en el Perú. Lima: Foro Educativo, 1997, 1997.

28 Diz Hans Siebers: "A partir da minha análise dos fluxos religiosos e econômicos, e das 
formas como os q'eqchi'es estão envolvidos nestes fluxos, ficou bem evidente, (que) 
não há relações diretas entre o que é global e o que é local. Estas relações estão media- 
tizadas por seqüências de enlaces, e em cada enlace se negocia, adapta ou modifica o 
que é substancial do fluxo global, como também seus significados e efeitos. Neste pro
cesso se perde uma grande parte do caráter impositivo dos fluxos globais." Cf. SIEBERS, 
Hans. Tradición, modernidad e identidad en los Qeqchies. Coban: Centro Ak' Kutan, 
1998,98.

29 Trata-se de uma resolução do Consejo Nacional dei Pueblo Aymara (no Chile): "... 
fortalecer a capacidade intercultural em todas as relações econômicas e sociais, com o 
objetivo de contribuir com a construção de uma sociedade pluricultural no nosso país, 
enfatizando o desenvolvimento da eqüidade e da interculturalidade...". Estratégia de 
desarrollo aymara. Iquique: Consejo Nacional dei Pueblo Aymara, 1997, 11.
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a cabo tanto em espaços familiares e comunais, onde se comunicam 
valores e estratégias de vida, como no sistema educacional (onde alguns 
"professores/as" promovem a autenticidade do povo indígena). Tudo isso 
tem resultados profundos e ao longo prazo.

5. Um espaço e tempo intercultural.
Os crescentes fluxos migratórios implicam em nosso movimento em 
mundos diversos e na construção de algo inédito. A migração não ape
nas desenraiza e ressitua o ser humano, ela também é inter-culturadora. 
Quanto à vivência do tempo, convém sujeitar a regulação cronológica 
do Ocidente às operações qualitativas do tempo autóctone.30 Podemos 
dizer que somos mais humanos quando o tempo qualitativo predomina 
sobre o relógio.

6. Os processos de mestiçagem.
Sabemos bem que o mestiço é utilizado como ideologia negadora das 
diferenças. Se todo mundo é qualificado como mestiço, então se nega o 
presente e futuro de populações indígenas e afro-americanas com suas 
próprias identidades e projetos. Porém, há outra maneira de projetar o 
mestiço. Existem processos de interculturação, onde formas diversas de 
viver são conjugadas, mas, parcialmente continuam sendo diferentes. Em 
termos gerais, nós latino-americanos somos mestiços no âmbito da cultu
ra, economia, religião e organização social.

7. Por fim, as diferenças se afiançam à medida que há fluxos 
maiores de interculturação. Neste processo complexo, como povos e 
pessoas, vamos tecendo identidades diferentes e recíprocas. Fazemos 
isso sem nos apropriar do outro/outra, mas com base em diferenças, e 
com um projeto de eqüidade e liberdade. Concluindo, os povos originá
rios têm delineado alternativas, tanto no local como num sentido global.

A seguir quero examinar algumas vozes que costumam ser qua
lificadas como mitos e utopias. Parece-me que elas podem ser conside
radas também como caminhos rumo a uma vida plena. Como tudo que 
é humano, as vozes indígenas têm seus claro-escuros, ambivalências, 
incertezas; mas, sobretudo, têm uma profunda sabedoria e uma grande 
qualidade crente.

30 Retomo pontos de GREBE, Maria Ester. La concepción dei tiempo en Ia cultura ma- 
puche. In: Revista Chilena de Antropologia, 6. Santiago: Universidad de Chile, 1987, 
59-74.
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Capítulo 3

Mito e fé indígena

O mitológico faz parte da fé fecunda e do pensamento "desde 
de baixo". Ressaltam nela os desejos de superar o empobrecimento e de 
construir uma humanidade feliz e em harmonia com o meio ambiente. 
Isto impugna o modelo de crescimento individual, consumista e idolátri- 
co que nos envolve e subjuga.

Neste contexto de enganos e de gritos em favor da vida, ressal
tam os povos originários da nossa América pluricultural. Eles foram ma
nipulados como objetos de programas comerciais e turísticos, sociopo- 
líticos e da mídia. Porém, a população originária continua reinventando 
formas de viver e tem sua voz própria. A reflexão contemporânea pode 
ser alimentada pelas fecundas matrizes indígenas. Estes lineamentos con
frontam a desordem mundial e contribuem com alternativas sociais e 
culturais para o mundo de hoje.

Trata-se de sabedorias arraigadas na vida cotidiana. Vou me de
ter em dois tipos de tradições, os mitos das origens e os sonhos de futuro, 
onde se manifesta um grande pluralismo religioso. Convém realçar que 
sou um aprendiz e colaborador dentro de um diálogo de pessoas e comu
nidades indígenas que são autoras de suas teologias.3' Quero esclarecer 
também que o mito é um tipo de conhecimento, de ontem e de hoje, 
que pode dialogar com a tradição cristã (assim como fazem também as 
ciências modernas).

A reflexão e ação em torno do pluralismo religioso têm que en
carar dramas do passado. O colonialismo, negando a qualidade espiritu
al do indígena, negou também o ser humano. A instituição cristã agrediu 
sistematicamente as religiões originárias (tratando-as como animismos, 
e como míticas e carentes de revelação). A arrogante "civilização cristã" 
tem sido cega e surda diante do Sagrado presente em nossos povos. Suas 
religiosidades têm sido coisificadas como elementos pré-modernos.

Hoje em dia é preciso apreciar essa criatividade religiosa que

31 Retomo o que vivemos e debatemos durante o IV Congreso Latinoamericano de Teolo
gia índia (Paraguai, 2002) cujo tema foram mitos e utopias. Esse evento é fruto de pro
cessos locais onde comunidades cristãs dialogam com o pluralismo religioso indígena. 
Cf. os primeiros eventos latino-americanos: Congresso I (Cidade de México: CENAMI, 
1991), II (Cidade de México, CENAMI, 1994), III (Cuzco: IPA, 1997).
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contribui para o porvir humano multifacetado. Ela pode ser apreciada 
como caminhos diversos para a Vida-Mistério. Essa é uma vivência in
dígena que eu compartilho. A isso se soma a minha leitura cristã e me 
pergunto: em que sentido a pluralidade de culturas e religiões é uma obra 
do Espírito que manifesta diferentes componentes do Corpo de Cristo? 
Portanto, é de nosso interesse ler estes fenômenos de tal maneira que 
afirmem a trajetória humana multifacetada.

Também pergunto pelo impacto que tem o pluralismo religio
so indígena na teologia latino-americana de vocação libertadora. Ela se 
sente incômoda com o esquema que põe num lado a novidade cristã 
e no outro o afã religioso. Rara essa teologia, o esquema de fé/religião 
resulta em discriminação. A teologia da libertação, desde os seus inícios, 
tem conjugado espiritualidade com práxis e com análise crítica, porém, 
pouco sopesou as religiões. Os valores salvíficos nas espiritual idades in
dígenas vêm sendo reconhecidos apenas recentemente.

Convém dizer que o trabalho teológico pode ser re-projetado 
a partir da fé indígena. O problema tem sido uma atitude hegemônica, 
onde o cristianismo assumiu o papel de avaliar o mundo "pagão". Em 
alguns casos houve benevolência para com sementes da verdade. Em ou
tros casos há sintonia com tudo o que foi avançado na teologia dos povos 
originários, e ali estamos reconhecendo sementes, e, certamente, flores e 
frutos da Verdade. Também retomamos a articulação clássica entre refle
xão e espiritualidade. A seguir demonstrarei o valor de nos re-situar nos 
relatos das origens e do futuro.

1. Relatos de origem e sonhos de futuro

No cenário latino-americano predomina a potência de felicidade 
que provê o dinheiro. Essa fantasia globalizada afeta cada cultura huma
na. Por exemplo, a população chilena expressa claramente uma grande 
desconfiança de outras pessoas, e uma atitude de competir e lucrar ma
terialmente32. Então, diante disso, o que significam os multiformes mitos

32 Cf. em: Programa de Ias Naciones Unidas para el Desarrollo. Desarrollo humano en 
Chile: nososlros tos chilenos: un desafio cultural. Santiago: PNUD, 2002, 357p. Trata-se 
de uma pesquisa de opinião entre 3600 pessoas das 13 regiões do país. Pergunta 120: 
Você diría que, geralmente, pode-se confiar nas pessoas? Respostas: pode-se confiar: 
24%; não se pode confiar: 73,7%; não sabe/não respondeu: 2,3%. Pergunta 107: O 
mundo atual é como uma corrida... qual é o melhor? Respostas: tentar ganhar e ser 
o melhor: 23,4%; não ficar para trás: 38,7%; ir em seu ritmo: 36,3%, não sabe/não 
respondeu: 1,7%. Pergunta 104: Como você gostaria de ser lembrado? Respostas: de
dicado aos outros e querido por eles: 18,4%; foi para frente contra o vento e a maré: 
23,4%; viveu como se propôs: 24%,1; cumpriu com o seu dever: 32,6%; não sabe/não
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e utopias indígenas? Podem ser confrontados com o imaginário moder
no e lidos a partir da fé em Cristo. Temos que estar atentos aos sentidos 
endógenos, para que uma leitura cristã não tergiverse nem subordine o 
conteúdo indígena.

Teoricamente costumamos distinguir o mítico - que interpreta 
uma realidade - e o utópico - que seria um projeto. Ao examinar relatos 
indo-americanos,33 percebemos que se referem ao existente e ao dese
jado. De várias maneiras se entrecruza o vivido e o ansiado. Como diz 
Margot Bremer, o mito constrói o futuro a partir de suas origens.34

Na explicação maia das origens há uma simbiose entre natureza 
e humanidade, e entre passado e futuro. Segundo o milenar Pop Vuh, 
Tepew y Q'uq'kumatz (as figuras divinas) formaram a nossa primeira mãe 
e o nosso primeiro pai a partir do milho amarelo e do milho branco. 
Hoje os maias dizem que somos pai-mãe, mas, ao mesmo tempo, somos 
k'ak'alab', somos um broto-flor de milho. As crianças, portanto, repre
sentam a nova vida e crescimento da comunidade e do povo. Nas ori
gens, segundo a cosmovisão mapuche, Kai-Kai - a serpente destruidora 
da água - confronta-se com Tren-Tren - a serpente salvadora do morro, e, 
por meio de um sacrifício humano, consegue-se uma convivência. Essa 
simbologia é o pano de fundo do atual rito mapuche.

Muitos mitos explicam a existência da maldade e da vida. O 
pão de cada dia, que é o milho, abandona o filho que não alimenta 
sua mãe faminta (relato ch'ol). O sol sanguinário é transformado pelo 
Xólotl fiel (um cachorrinho) que é feliz e faz felizes aos outros, e desde 
então, o calor solar é uma carícia para pessoas, animais e plantas (relato 
nahuatí). A esposa amada que morreu é revivida ao cheirar a flor de sete 
cores (relato mixteco). A serpente devoradora de crianças é derrotada 
pela população organizada que lança pedras quentes em sua boca (relato 
raramuri/tarahumará). O espírito da terra castiga quem que não trabalha 
procurando argila para fazer panelas (relato k'iche' de Catarina Ixcoteyac 
Joj). A divindade do morro dá de presente cravos ao irmão pobre que, 
dessa maneira, obtém alimento e gado, enquanto o irmão rico fica de 
mãos vazias (relato andino).

Há diversas maneiras de compreender o drama cósmico e huma
no. Cada relato faz sentido dentro de um universo simbólico específico,

respondeu: 1,5% <p.331.329).
33 Comento relatos mexicanos, maias, guaranis, amazônicos, andinos e mapuches que 

foram lidos e encenados durante o IV Congresso.
34 BREMER, Margot. La Biblia y el Mundo Indígena. Asunción: CONAP1, 1998, 28: "...os 

mitos são a raiz renovadora que orienta o sentido de sua vida em uma situação de limi
te".
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porém, diante do mal aterrador e o milagre da vida, os relatos enfrentam 
o miolo do enigma humano. O mito costuma desentranhar realidades 
violentas e vias de convivência justa e harmônica. O que foi dito sobre 
as origens permite confrontar o presente com o futuro. Rarece-me que os 
relatos trazem à tona a interação entre forças malignas e benignas. Tudo 
isso é diferente da ingenuidade moderna diante do progresso e sua inca
pacidade de resolver uma maldade sistemática.

Ressalta a maneira maia de afirmar tradições para superar a vio
lência que assolou Guatemala durante décadas35. Os mitos mostram so
nhos dos antepassados e como Deus sonhou a terra dada à humanidade. 
Por isso, os mitos impugnam a guerra (chamando-a de "pesadelo para 
Deus") e a globalização que fere o coração da Mãe Terra. Assim expres
sam as esperanças de justiça, reconciliação, organização, e as dos mortos 
que olham para o sol e preparam para nós a festa da recepção!

Em tudo isso há um sonho de futuro e uma convicção utópica 
que não é algo instantâneo, mas brota das origens e é configurado a cada

No Páraguai e em seus arredores comove-nos a prática nômade 
e a espiritualidade guarani. O seu mito / utopia da "Terra sem Males" é 
um caminhar e um navegar pelos rios. Nesse mito tem-se procurado a 
plenitude que é a terra como um corpo belo, como economia de reci
procidade, como festa de dar e receber. Hoje, tudo isso se estampa na 
música e dança guarani. Poucas palavras, muito movimento e melodias 
bonitas são elementos que representam a Terra sem Males. Essa tradição 
constitui um paradigma que sai do coração da nossa América Morena, 
para uma humanidade que hoje é sedenta de sonhos factíveis.

Outro relato paradigmático provém da vivência nahuatl, que che
gou a ser de todo o México (!), em torno da Mãe Tonantzin/Guadalupe. 
Mario Perez sublinhou o momento de chegar à parte alta da montanha 
que é Xochitlálpan ou Terra Florida. Ela representa a terra do alimento, da 
flor/ sabedoria, do encontro com a Vida. Ali se manifestou a divindade 
nahuatl que tem um caráter simbiôntico com a crença em Maria, a Mãe 
de Deus. Outro relato significativo é o de uma líder maia, Xnuc Mani. 
Fala de uma corda bem comprida que une os distintos povos. Cada vez 
que a corda é cortada para alcançar todos os povos, ela sangra.

dia.

35 A contribuição da Guatemala com o IV Congresso recolhe "mitos das origens da nossa 
Mãe Terra que confrontamos com o relatório Recuperação da Memória Histórica (RE- 
MHI)", e afirma "a terra sem males que Deus quer para nós" (p.1). Acrescenta: "Com os 
massacres e os cemitérios clandestinos foi violado o mais sagrado da nossa cultura... foi 
negado aos nossos seres queridos o direito de seguir vivendo mortos, foi-lhes negado 
o direito de ressuscitar." (p.6). O método teológico é admirável o: a partir do mito do 
milho é feito a confrontação da recente violência na Guatemala.
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Cada uma destas tradições tem o seu lugar próprio na história e 
em diversas simbologias. Uma interpretação universalizadora não é cor
reta. Contudo, é preciso recalcar a feição humana de sonhar com uma 
realidade nova.

A respeito disso quero retomar o vínculo entre a linguagem míti
ca e a linguagem ritual, e, especialmente, de celebrar a vida. O Nguilla- 
tún (um rito) mapuche, com sua abundante partilha de alimento e bebida 
e de orações a favor da Vida, é como uma síntese de toda a caminhada e 
aspiração humana. Ou também a festa mexicana com o dançarino que 
ofende à Virgem, que mostra o significado de dançar a alegria de Deus 
com o seu povo. Ou o rito totonaca para o espírito da Terra, ou Puchina, 
ao construir a casa. Segundo Magdalena Garcia: "Deseja-se que as casas 
do nosso povo se transformem em uma pequena casa de Deus, que seja 
uma terra sem males...".

Cada detalhe cotidiano, como construir a casa, ou fazer uma 
festa, possui densidade mítica e utópica. Hoje em dia ocorre algo seme
lhante nas redes sociais que construímos pacientemente, e em eventos 
como o Fórum Social Mundial, onde celebramos esperança e gritamos 
com audácia: "Um outro mundo é possível!" Essa atitude audaz tem um 
pano de fundo indo-americano.

2. Diálogo cristão com as religiões

O diálogo entre a teologia latino-americana e as nações indíge
nas é mais profundo se tratamos tanto os mitos (quer dizer, as raízes da 
condição humana, cósmica e espiritual) como as utopias (quer dizer, os 
projetos humanos e intimidade com Deus). Não vale examinar fatos reli
giosos isolados, ou, simplesmente, justapor o cristão e o indígena. Tam
pouco vale uma atitude acrítica e fundamentalista a respeito do assunto 
indígena. Em vez disso, interessa que nós, cada pessoa e cultura latino- 
americana, reassumamos raízes e projetos de vida, com a crítica do mal 
e com a ação vigorosa que caracteriza mitos do nosso continente.

Sobre a serpente voraz do relato raramuri/tarahumara, os porta
dores do mito contaram (durante o IV Congresso) que ela representa a 
voracidade do mal, o invasor de ontem ou o sistema neoliberal de hoje, 
que se fortalece à custa de engolir a riqueza e a memória dos povos in
dígenas. Eles acrescentaram que a festa e a partilha realizam o sonho e 
a utopia do povo tarahumara, no sentido de que todos possam comer e 
beber, respeitar e ajudar. Deus Rai e Mãe fortalece o povo que se organiza 
festivamente em defesa da continuidade da vida.
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Essas e outras reflexões de indígenas cristãos tornam possível o 
diálogo entre religiões, já que o diálogo começa no interior da condição 
indígena-cristã (e não a partir de uma superioridade cristã em contato 
com uma religião "natural"). É um intercâmbio que enriquece ambas as 
partes. Graças a este mito raramuri, o imaginário cristão é enriquecido 
com as imagens de Pãi/Mãe, com a auto-afirmação de povos discrimina
dos, com a compreensão da salvação em termos da força social e festiva. 
Com respeito ao relato guarani da Terra sem Males, o lúcido Bartomeu 
Melià afirma que a voz cristã nos evangeliza. Segundo ele, a terra sem 
males é a condição para poder dar e realizar-se dando. Este é o Evan
gelho da Graça e da Dádiva, inculturado de modo guarani. Ao mesmo 
tempo, a obra de Cristo e do seu Espírito é levada ao mundo guarani, em 
sua história particular e em sua relação com o resto da humanidade.

Ao desenvolver o diálogo entre e com as religiões, levamos a 
sério o que há em cada interlocutor. Por um lado, manifesta-se o sentir, 
fazer, saber e crer de uma nação indígena. Quanto aos mitos, devemos 
abordar suas dimensões: narrativa (a organização textual), etiológica (a 
função do mito na sociedade e na religião), simbólica (espaços e ener
gias) e religiosa (a hierofania e teofania representada em mito)36. Por outro 
lado, possuímos a tradição de Jesus Cristo rica e plural, com suas fontes 
próprias e sua eclesíalidade. Elas oferecem uma contribuição maravilho
sa para a trajetória dos povos indígenas. Com respeito ao mito e à utopia, 
mais adiante comentarei a criação e a escatologia. Estes pontos formam 
parte do acontecimento de salvação oferecido a cada povo.

O diálogo religioso não é um contato entre entidades religiosas 
imóveis. O diálogo entre formas diferentes faz parte do movimento rumo 
à Terra Florida. O encontro fecundo acontece quando todas as partes 
estão em busca (e não tentando apropriar-se da verdade). O cristianismo 
tende a se instalar e a ser sedentário, como lamentava Paulo Suess du
rante o IV Congresso. É pelo caminho que nos encontramos com Jesus e 
entre irmãos e irmãs.

E uma mobilização em meio de muitas ameaças que vêm de fora 
e de dentro da vivência indígena, e uma mobilização com uma fé trans
cendente e concreta. Como a explica Eleazar López: "Ao tocar nossos co
rações doloridos, mas fortes, nós nos renovamos a partir de dentro... Com 
Deus Mãe-Rai, com Jesus Cristo nosso irmão e com a força do Espírito 
assumimos a tarefa de manter o caminho rumo à terra sem mal, terra da

36 Cf. VIDAL, Jacques. "Mito" y "Mitos modernos". In: POUPARD, Paul (org.). Diccionario 
de Ias Religiones. Barcelona: Herder, 1987, 1205-1210.1224-6. Cf. ELIADE, Mircea. 
Traité dfiistoire des religions. Paris, Payot, 1968, 405p.
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flor, terra que mana leite e mel, que dá possibilidade à um mundo novo 
e plural, digno para toda a humanidade". O IV Congresso proclamou a 
pluralidade de "línguas, culturas, espiritualidades e sonhos", e, nelas, a 
possibilidade da "unidade dos povos..., de juntar nossas crenças em cele
brações ecumênicas que incluem as diversidades..., para seguir tecendo 
nossas histórias". Em resumo, articular as diferenças no caminho para a 
vida que nos assegura Deus.

Em toda a reflexão indígena abundam as ações rituais e as lin
guagens com flores. As instituições cristãs (com suas elaborações teológi
cas) se percebem confrontadas por flores indígenas frágeis e resistentes. 
Alguém no Paraguai nos dizia: "Somos como flores das quais tiram as 
pétalas; estamos como em um outono" (no meio da globalização). Abun
dam as ameaças externas e internas, assim como a perda de identidade, 
especialmente na juventude indígena. Contudo, as energias internas não 
se apagam. Parece-me que, como organismos cristãos, cabe-nos dialogar 
com as religiões indígenas, "acariciando suas pétalas". Como teologias 
cristãs, podemos apreciar flores diferentes, oferecer as nossas, e, unida- 
mente, louvar ao Deus Verdadeiro. A delegação mexicana nos dizia: "So
mos um cacho de flores diferentes que se oferece a Deus, um cacho que 
compartilhamos com as irmãs e os irmãos de outras partes do universo". 
É assim que caminhamos para a Terra Florida, em sintonia com Tonant- 
zin/Guadalupe e nahuatl Juan Diego, que acolheu as flores de Maria.

Nesse sentido, cada comunidade cristã pode ser parte do itinerá
rio universal rumo a Yvy maraney, a Terra sem Males. Ao serviço do bem- 
estar humano leva-se a cabo o nosso testemunho da salvação em Cristo, 
uma salvação que o Espírito imprime na criação e na humanidade. Este 
testemunho não é um produto humano. Antes, trata-se de algo novo e 
diferente do que têm sido as culturas indígenas. Porém isso não acontece 
a partir de uma superioridade cristã que discrimina o autóctone. Muito 
pelo contrário, a novidade do amor em Cristo chega ao coração dos po
vos originários que têm cultivado muitas flores bonitas, e graças a esta 
espiritualidade se acolhe à salvação em Cristo, que sempre permanece 
uma novidade.

Onde se desenvolve este processo? Alguns dizem que é nas reli
giões. As formas sagradas indígenas seriam o caminho rumo a Deus. No 
meu modo de ver, o religioso é algo simbólico e possui as ambivalências 
de cada fenômeno simbólico. Por exemplo, o mito da serpente devora- 
dora de recém-nascidos pode ser um signo de submissão ao destino, ou 
pode (conforme a interpretação dada durante o Congresso no Paraguai) 
impedir a maldade e vencê-la.

Parece-me que o processo de salvação acontece na caminhada
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concreta dos povos. Com respeito à população indígena, que é frágil e 
resistente, há sinais bem claros de que Cristo o fortalece e o seu Espírito 
o anima na busca da Terra sem Males. Deus atua desta maneira com ela 
e com toda a humanidade. Agora, como foi dito no Páraguai, o povo 
indígena compartilha suas flores "com outras partes do universo". Ele 
dá testemunho de que a salvação é sempre concreta e universal, sempre 
Encarnada e universalmente Amorosa. Por isso, as flores bem particulares 
da espiritualidade e da sabedoria indígena contribuem e interpelam a 
Igreja universal e suas teoiogias.

3. Linhas teológicas indígenas

Na América Latina, a teologia do pluralismo religioso é feita a 
partir da realidade dos povos originários e a partir de suas próprias formas 
teológicas e de crença. Quer dizer, a reflexão abrange não apenas fatos 
religiosos, mas todo o acontecimento indígena, sua espiritualidade e sua 
elaboração teológica. Outra via é examinar o pluralismo mencionado 
sem reconhecer o sujeito teológico indígena. Este é um procedimento 
discriminatório.

Os povos originários cristianizados têm suas inculturações da fé. 
Por isso, a teologia brota da fé no plural e não de "uma fé" em sua forma 
ocidental hegemônica. Por outro lado, a reflexão feita por comunidades 
indígenas é significativa para elas, e elas põem o acento na fé festiva, no 
corporal e cósmico etc. Ela também é significativa para outros setores do 
povo de Deus e para todo o fazer teológico. Este fato merece ser subli
nhado, visto que enclaustrar o fator indígena seria uma forma de matá-lo. 
Além disso, trata-se do fator humano em suas raízes (os mitos indígenas) 
e em suas potencialidades (as utopias indígenas). Muitas vozes elogiam o 
fator indígena como algo do passado (e assim o agridem), enquanto ele 
se refere à vivência e ao nosso futuro plenamente humano e cristão. Foi 
isto que disse a delegação mexicana (no IV Congresso): "O Deus da vida 
nos convoca para procurar a terra que mana leite e mel, a terra florida ou 
a terra sem mal, o sonho de Deus e o nosso próprio sonho... reconstrui
remos nossa história, alimentando-nos da cosmovisão religiosa."

A seguir demonstro aspectos cristãos da criação e escatologia 
que contrastam com a espiritualidade e sabedoria indígena. Entre o pri
meiro e o segundo não há equivalências, trata-se de linguagens diferen
tes, com aspectos contrapostos, e que se enriquecem ao dialogar.

A Bíblia fala da salvação - onde está inscrita a criação. Quer di
zer, Deus salva e recria a realidade a partir de fora dela. A criação é ama-
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da por Deus, e ela manifesta a obra de Deus. Como é uma reflexão feita 
no Exílio, põe-se o acento no mal e na criação que espera ser libertada. 
Os mitos sobre as origens permitem reler a presença criadora de Deus, a 
condição humana paradoxal, o mal e o conflito. O olhar indígena ama 
uma realidade animada por seres sagrados, a partir de dentro dessa reali
dade. Além disso, o mundo é considerado sagrado e participa em Deus. 
E, pois, uma visão cosmo-humana e não antropocêntrica. Então, por um 
lado, nos mitos indo-americanos há um acento na criação boa, salva por 
Deus e, por outro lado, o acento é posto em entender e resolver a malda
de e as catástrofes.

Creio que a visão indígena ajuda a reapreciar o sagrado e salví- 
fico no interior da criação, ajuda a não coisificar e consumir a realidade, 
mas a interagir com ela, a confrontar realisticamente o mal no mundo 
(que ressalta nos mitos indo-americanos), e a superar um absoluto cien
tífico e técnico que pretende explicar e manipular tudo. Esses problemas 
foram introduzidos na consciência cristã, e ela pode ser purificada graças 
à sã relação indígena com o meio ambiente.

Com respeito à escatologia, a tradição bíblica espera o impossí
vel e o que não percebemos, mas que, por meio da obra do Espírito, já 
vivemos corporalmente no Cristo Ressuscitado (cf. Rm 4,18; 8,10-11,24- 
25). Portanto, é uma escatologia realista que se leva a cabo no presente e 
no futuro. Provém de Deus e não de uma onipotência humana. Trata-se 
de uma nova criação, ou de uma páscoa da criação.37 Contudo, tem-se 
dedicado muita elaboração escatológica para o destino desmundanizado 
do indivíduo que é salvo ou condenado. Hoje em dia se retoma uma 
esperança realista.

Nas utopias indígenas, o indivíduo não é divinizado, nem há 
uma fuga no tempo. Em vez disso, a utopia é relacionai e o tempo pre
sente inclui o já vivido e o porvir. Esta densidade temporal é manifestada 
no rito e na festa (que constituem sinais da utopia). A meta da terra sem 
mal é uma busca coletiva e constante de uma realidade nova (e não de
um ser humano onipotente). Hoje em dia, a tudo isso se soma a utopia 
do progresso.

Podemos dizer que a utopia indígena e a escatologia cristã se 
interpelam mutuamente. A primeira projeta uma transformação radical, a 
fim de que a população afligida por mal-estares encontre a plenitude de 
vida. Exige uma escatologia encarnada que não segrega este mundo do

37 RUIZ DE LA PENA, Juan. La pascua de Ia creación: escatologia. Madri: Biblioteca de 
Autores Cristianos, 2000, 30.118: o mundo começa a ser "nova criação" através da sua 
transformação. Cf. LIBÂNIO, João Batista; BINGEMER, Maria Clara Luccheti. Escatolo- 
gía Cristiana: el nuevo cielo y Ia nueva tierra. Madri: Paulinas, 1985, 316p.
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outro, nem cai em outros duaiismos. Por outro lado, a esperança, cujo 
eixo é o Cristo Salvador, afirma um "já" e um "ainda não", para cada 
um e todos os povos. Não é algo intra-humano, mas algo que provém 
de Deus que nos salva da maldade e do pecado. Assim, há algo radi
calmente novo no Amor de Deus que transforma a pessoa, a história e a 
criação.

Convém adicionar que a fé e sabedoria dos povos originários 
dão sua contribuição à teologia da libertação. Esta volta a prestar atenção 
na criação e na escatologia, no caráter relacionai entre os seres humanos 
e com o meio ambiente. Ela volta a pensar uma fé inseparável da espe
rança, a retomar a problemática da maldade e da sua redenção.

Redescobrimos também imagens plurais de Deus, tanto na cria
ção como na condição humana e no processo histórico. O pluralismo de 
religiões implica em um pluralismo teológico. Há vários nomes indígenas 
que são sinais rumo ao sagrado e rumo a Deus. Isso nos motiva a desab- 
solutizar nossas linguagens teológicas, a fim de sermos fiéis ao Mistério 
com sua riqueza de manifestações. Outro ponto importante é que a es
catologia vivida desde os povos indígenas sofridos não concorda com a 
ilusão onipotente do ser humano ocidental, mas favorece a humilde co- 
responsabilidade indígena com a criação divina.

Concluindo, indico quatro pontos.
O imaginário mítico e utópico, na população da Ameríndia, é 

complexo e heterogêneo, e conjuga as origens marcadas pelo mal com as 
utopias de felicidade concreta. Isso é relevante para a humanidade mo
derna que impugna a globalização uniforme e constrói uma esperança 
multifacetada. O pluralismo religioso contribui com isso.

As teologias da libertação, na América Latina e em outras partes 
do mundo, encaram perguntas abertas acerca do acontecimento indíge
na, por seus mitos, utopias, ritos e éticas. Por isso, a teologia não é deli
mitada pelo religioso, mas, em vez disso, é alimentada por cada busca de 
vida plena com seus símbolos espirituais.

A reflexão cristã ressitua-se na espiritualidade e sabedoria indí
gena. A fé é a matriz da teologia, não apenas nas formas de fé dos que 
têm responsabilidades na comunidade eclesial, mas também e priorita
riamente na fé das pessoas pequenas (cf. Lc 10,21).

O desenvolvimento de uma solidariedade mundial é inseparável 
do dinamismo do cosmos e da qualidade espiritual dos povos. Nesse 
sentido vale a interação entre comunidades indígenas e outros setores da 
humanidade, e a articulação entre teologias indígenas e outros modos de 
transmitir a esperança de Vida.
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Ao examinar mitos e sonhos nos povos originários, constatamos 
seus modos de entender e se afeiçoar com a sacralidade da vida, com 
Deus. Isso merece maiores indagações. No capítulo seguinte levaremos 
em conta representações acerca de Deus manifestadas pelo povo andino. 
É um modo original de viver o cristianismo, que desenvolve "outro" ima
ginário.
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Capítulo 4

Outra fé em Deus

Compreender o/a outro/a é uma tarefa árdua. O que alguém não 
entende costuma ser trivializado e caricaturado. Isso acontece quando 
falamos de um animismo e politefsmo indígena. Dedico-me a interagir 
e ser interpelado pelo povo andino, por suas chagas e suas celebrações, 
por sua fé e teologia. São muitos anos de assombro diante de um com
portamento complexo e diante de uma espiritualidade que é fascinante.

Ao compartilhar com os meus leitores as imagens andinas de 
Deus, quero incentivar espaços para a mística, a sensibilidade, o estudo e 
a ação. Acentuo configurações de Deus e da Vida (em meio de condições 
bem precárias). Preocupa-me a pergunta se somos sensíveis para com o 
ser andino que interpela a instituição cristã. São questões abertas e aqui 
não cabem conclusões dogmáticas. Uma mesa redonda bem honesta nos 
anima a sopesar perguntas, superar prejuízos, visualizar espaços, afunilar 
a investigação e a ação.

1. Preocupações

Uma primeira grande preocupação é o diálogo com Deus e a 
refundação do humano. O que diz esse tipo de diálogo sobre Deus com 
respeito à crise espantosa que atravessamos no Peru e no cenário macro- 
andino? O que contribui para a mudança de época? Os conflitos de cada 
dia, a corrupção generalizada que vai de mãos dadas com uma descon
fiança gravíssima, e outros problemas mais, levantam questões éticas e 
teológicas a serem trabalhados. Como refazer a convivência humana, 
viciada por milhões de dólares, pelo deus Mamon? Devemos abandonar 
os ídolos modernos e nos reconverter ao Deus vivo. Esses são disjuntivos 
que afetam a espiritualidade desses povos.

Quanto ao andino, ele é uma série de frações ou uma rocha 
sólida no projeto da humanidade nova? É uma vertente de água renova
dora ou é uma anedota folclórica? Lamentavelmente, muitos trivializam
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o andino: um curandeirismo comercial, aspectos da tecnocúmbia38, "cô
micos" andinos na televisão (que caricaturam, agridem e imitam um ser 
indígena). A minha preocupação central, em meio à mudança de época, 
é saber o que contribui o conjunto andino-cristão com a refundação da 
convivência humana.

A minha preocupação mais específica é a complexidade andina 
e o cristianismo multifacetado. É bom participar do debate amplo sobre o 
que é o andino e como se desenvolve o seu cristianismo multifacetado.

O andino possui muitas dimensões: a geopolítica, a migração, 
culturas e religiões, o afetivo e o artístico etc. Há também muitos signi
ficados atribuídos ao andino. É polissêmico, segundo regiões e segundo 
gerações. Nas metrópoles (La Paz, Quito, Lima, etc.) se reconstrói o andi
no (com seus componentes de trabalho, familiares, econômicos, políticos 
e religiosos). Dizem que o andino está ameaçado de morte. "De coração, 
desejo que a cultura quíchua não desapareça... (mas) vejo a realidade e 
digo, embora me doa, que este mundo está destinado a desaparecer se a 
dominação cultural atual for mantida", disse Rodrigo Montoya.39

Pergunto-me, num sentido positivo, qual "alteridade" e qual "al
ternativa" oferece o andino ao confrontar a ordem dominante? Será que a 
hipótese da "outridade" andina é verificável, ou ela está basicamente in
tegrada e domesticada? São perguntas difíceis. Atrevemos-nos dizer que 
a "realidade andina" é polissêmica, ambivalente, cambiante e cheia de 
incógnitas. Ao debater sobre o andino, surgem perguntas sobre incultu- 
rações em nossas regiões e sobre os cristianismos andinos cambiantes. 
Aqui indicaremos apenas diversas aproximações a Deus. Sem dúvida, 
é um tema complicado. Existem muitas diferenças e matizes entre asso
ciações católicas, órgãos oficiais e semi-oficiais, o cristianismo andino 
heterogêneo e a gama de sincretismos.

A nossa temática tem seu lado polêmico. Tentamos compreender 
como os povos originários e mestiços vivem o seu Deus. Fazemos isso de 
dentro dessas culturas ou a partir de um parâmetro cristão? Ou a partir de 
nossos sincretismos?

Uma postura equilibrada é a inter-religiosa. Podemos comparar 
dois sistemas de crenças, por exemplo, a adesão andina ao Deus criador, 
remunerador, providente, próximo - como o constata Manuel Marzal - e 
a evangelização colonial que tem tido grandes carências (não tem sido

38 A Tecnocúmbia é um variante peruano da música chicha com influência da cumbia, 
que introduz mudanças tanto no ritmo como em abandonar a influencia andina que 
tinha a chicha dos anos 80 (nota do tradutor).

39 MONTOYA ROJAS, Rodrigo. La cultura quechua hoy. Lima: Mosca Azul, 1987, 16.
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cristocêntrica, nem tem dado atenção ao Espírito Santo).40 Portanto, dia
logamos entre universos simbólicos diferentes (e não a partir de um mais 
desenvolvido e outro que seria atrasado). A outra postura é a doutrinária 
e autocentrada. Por exemplo, o que foi dito pela Declaração Dominus 
lesus: ela é obcecada pelo "relativismo" e projeta a salvação através do 
conhecimento da verdade (que é um modo autocentrado e não dialogai 
para entender a verdade).41 Assim, a fé andina e suas imagens de Deus 
(ou qualquer outra construção espiritual distinta da "Ocidental") tendem 
a ser desqualificadas.

Outra postura é apreciar a cultura, mas afastar-se ou abster-se de 
seus recursos religiosos. Não damos importância às formas andinas de 
viver o sagrado e de reinterpretar o cristianismo. Isso se constata no en
sinamento episcopal do Peru sul-andino, onde se afirma repetidamente 
que a cultura andina é maravilhosa, porém, não se interage e onde nós 
nem nos deixamos interpelar por seus modos de crer e de compreender 
Deus.42 É uma postura inconsistente.

2. Símbolos da divindade

Antes de entrar no tema indico algumas dificuldades e possibili
dades.

Primeiro. A fim de sintonizar com o simbólico é preciso evitar er
ros comuns: o essencialismo ("o andino autêntico e puro") e o dualismo 
("ocidental" versus não-ocidental, tradicional versus moderno, andino- 
cristão versus cristão universal etc.). Em vez disso, ao examinar as di
vindades dos povos andinos, com seus conteúdos culturais, percebemos 
misturas simbólicas e também diferenciações.

Segundo. Na relação com Deus existe um tecido de fibras cultu
rais que se entrelaçam. Embora possa ser interpretado mal, não há "uma" 
concepção "nitidamente andina" de Deus. O imaginário sobre a divinda
de é plural, com vários tipos de sincretismo, e está marcado por muitos 
fatores (idade, região, gênero, setor social, influência dos meios de comu-

40 Cf. MARZAL, Manuel. La transformación religiosa peruana. Lima: PUC, 1983, 46. 
200.2001. Marzal, com sua visão equânime, comprova a continuidade entre a experi
ência andina e o ensinamento sobre o Deus criador e próximo.

41 Congregação para a Doutrina da Fé. Dominus lesus. Cidade do Vaticano: 06/08/2000, § 
22: "Deus quer a salvação de todos por meio do conhecimento da verdade. A salvação 
se encontra na verdade..." Isto pressupõe uma "verdade absoluta" (§ 4).

42 Revisei os documentos publicados pelos Bispos (a partir de 1969 até 1994). Há pouca 
menção da religião andina (exceto em pontos gerais), muita reflexão sobre a questão 
social e bastante sobre a cultural (cf. a respeito minha obra Un cristianismo andino. 
Quito: Abya Yala, 1999, p.73 e nota na p.89).
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nicação massiva, etc.).
Terceiro. Há muito conflito (explícito e latente) em torno à re

presentação do sagrado. Esta confrontação reflete mecanismos de poder 
social (não é apenas um conflito "religioso"). Além disso, como católico, 
declaro meu desgosto com posturas cristãs que se definem como incom
patíveis com o suposto politeísmo e animismo nos mundos autóctones. 
Dá pena ver como a igreja pretende monopolizar o vasto terreno espiri
tual e como tem dificuldade para dialogar de igual para igual com outros 
sistemas religiosos.

Agora entramos na nossa temática. A divindade é sentida e pen
sada de modo pluridimensional. Como guia de interpretação tomo a lin
guagem ritual coletiva. Ela no indica que o andino está mais interessado 
em Deus da natureza e menos na revelação histórica. Em muitos ritos 
confluem sinais da crise social, elementos do meio ambiente, problemá
tica de doença e traços da pregação cristã. É assim como o demonstram 
comportamentos em santuários, em minicultos em lares e em centros de 
trabalho. Como Deus é vivenciado e configurado? Ele o é, dizendo em 
forma sintética, de maneira eco-histórico-transcendente. A humanidade 
encontra forças de Vida no cosmos, no contato com antepassados, em 
ícones da religião popular, na relacionalidade cotidiana.

Sublinho a qualidade relacionai. As configurações da divindade 
não são objetos, em vez disso, o que existe são vínculos. Na relação 
com Deus se expressa aflição e dor, conversa-se e caminha, celebra-se 
e se come. Compreende-se e vive-se Deus não como "coisa sagrada", 
mas como Vitalidade suprema que é interlocutora da humanidade. Por 
isso, em vez de falar de representações múltiplas do sagrado (que alguns 
qualificam de politeísmo), prefiro falar da pluralidade de vínculos com 
dimensões da realidade cósmica, humana e transcendente. Certamen
te, semelhantes vínculos supõem imagens e conceitos. Desta maneira, o 
povo - que é pluricultural e plurireligioso - dá testemunho do Mistério 
multifacetado. Isto nos interpela a fim de que o divino não seja encarce
rado na Pãlavra, na Liturgia, na Pessoa ou na Criação.

Sublinho também o masculino e o feminino na divindade. Os 
vínculos com o sagrado incluem traços masculinos e femininos. Abun
dam os gestos culturais de ternura e de poder, tanto por parte de homens 
como de mulheres. Conjuga-se o masculino/feminino nas forças vitais: 
como a Mãe Terra, "Almas", figuras de Maria, Santa Rosa, Sarita Colônia, 
e tantas outras, como também em algumas montanhas sagradas, em figu
ras de Cristo, representações do Criador e da Providência e outras.
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Por outro lado, graças à leitura crítica que tem desenvolvido a 
perspectiva de gênero, percebemos a desigualdade e o idolátrico em re
presentações sagradas. Um deus todo-poderoso, no sentido de um varão, 
é um ídolo e, certamente, agride a experiência espiritual. O mesmo tam
bém acontece no sacrifical implantado na figura de Maria (o que legitima 
qualquer sacrifício e submissão). Quanto ao patriarcado (com sua onipo
tência masculina) presente no cristianismo, as configurações andinas nos 
apresentam "Outra" divindade. Ela não apenas inclui o feminino, mas 
principalmente articula o feminino e o masculino. Além disso, havendo 
uma maior autonomia e liderança da parte da mulher andina e também 
mudanças no poder familiar e social, a identidade, tanto masculina como 
feminina, vem se transformando. Tudo isso contribui com vivências do 
Deus cristão de caráter mais relacionai e menos patriarcal.

Além disso, no universo andino contamos com novos símbolos 
do Poder. Por exemplo, em La Paz e em outras cidades andinas, cresce a 
práxis e mística em torno à festa de Alasita com seu deusinho Eqeqo. Em 
Puno e Juliaca já existe sua estátua, onde pessoas fazem fila para obter 
sua benevolência. Esse é um dos muitos fenômenos emergentes onde há 
conexões claras entre o sagrado e os processos econômico-culturais. Este 
fenômeno tem traços surpreendentes. Em parte é a precariedade material 
dos setores médios e pobres que é resolvida por meio de um jogo sadio 
de objetos pequenos. O pequeno é garantia de conseguir o pretendi
do, em um bem-estar futuro, que depende tanto da fé como do esforço 
humano. Por outro lado, é sacralizado o progresso econômico-religioso 
moderno (onde predomina o dólar, e por isso, o que mais se vende em 
Alasita são maços gordos de cem dólares). Também se "compram" títulos 
universitários, passagens aéreas ao estrangeiro, títulos de casas e empre
sas, etc.

Há várias formas de abordar esse fenômeno. Pode ser conside
rado como "utopia do coletivo social", como veneração de um "deus 
da abundância e da boa vida", como "festa das esperanças", como um 
"passar da reciprocidade para a individualidade". Não há dúvida de que 
mobiliza todo povo andino.43 Alasita e outros fenômenos urbanos estão 
reconfigurando a imagem de Deus associada ao progresso consumista. 
Diante dessa e de outras expressões simbólicas novas, que sacralizam o 
mercado de coisas e serviços, parece-me urgente uma reflexão artística, 
antropológica e teológica.

43 Cf. RODRÍCUEZ, Walter. Alasita: Revista de difusión cultural. Puno: maio de 2001, 2. 
8.13.20.
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Finalizo esta segunda seção e pergunto: Somos sensíveis diante 
da configuração andina de Deus, tão complexa, multifacetada e interpe- 
ladora? Será que ela é interlocutora da nossa forma de ser cristão e de 
nossa eclesialidade?

3. Imagens de Cristo e do Espírito

Costumamos dizer que o povo andino cultiva um contato pro
fundo com Deus, mas, o contato com Jesus Cristo e seu Espírito é míni
mo ou não existe. Isso é certo? A meu ver, o Salvador está presente e é 
assumido por meio do amor generoso, e o Pneuma é visualizado na festa 
com sua reciprocidade. Semelhantes vivências se referem a Deus ou a 
configurações antes sincréticas? Essas perguntas se adicionam às anterio
res. Sem dúvida, movimentamo-nos em um terreno onde há espaço para 
diversos pontos de vista e para debates.

Compartilho com vocês, queridos leitores, meus pontos de vista 
que são três: o primário é o amor e a celebração, as imagens pluricultu- 
rais de Cristo e de Maria e os traços de uma pneumatologia andina.

O primeiro ponto: a primazia do amor e da celebração. Ao longo 
de séculos, a ação pastoral tem sido um "palavreado". Abundou a dou
trina sobre Deus e tem sido escassa a comunicação do Evangelho. Nis
so há exceções (como em toda a realidade latino-americana), mas, tem 
predominado a tendência de explicar quem é Deus: criador, onipotente, 
salvador, etc. Pois bem, a contrapartida do povo cristão não tem sido 
escutar e aprender, mas celebrar a vida e rezar. Portanto, Deus tem uma 
configuração amorosa e festiva.

Quanto ao sistema de festivais e ritos andinos, constatamos am
bivalência, discriminação, vício, sacralização de poderes modernos e a 
apropriação individual da Benção Divina. Por outro lado, há muita re
ciprocidade, profunda fé, redistribuição de recursos, liderança e a ale
gria de compartilhar sem limitações. Quero sublinhar formas festivas de 
viver/compreender Cristo e o Espírito Santo. No modo de amar andino 
existe uma cristologia, e precisamos descobri-la. O valor central na pes
soa e na mensagem de Jesus é sem dúvida o amor e, por isso, é lá que 
reside uma cristologia implícita. Quanto à experiência e compreensão 
do Espírito Santo (a pneumatologia), ela me parece oculta no modo de 
celebrar a vida. Esses são campos a serem trabalhados. Em vez de renovar 
a endoutrinação (com acréscimos bíblicos e com novas linguagens psi- 
cossociais), seria melhor descobrir Cristo e o Espírito, que de fato acom
panham o povo andino, e nessa base, trabalhar as implicâncias históricas 
e o aprofundamento bíblico.
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O segundo ponto: as imagens pluriculturais de Cristo e Maria. 
Com freqüência ouvimos dizer que o culto de imagens provém da Europa 
e da sua contra-reforma. Parece-me que o característico da relação com 
Imagens é que elas se entrecruzam e amalgamam várias formas cultu
rais.

O culto às Imagens, sendo influenciado pela cultura andina, 
manifesta (entre outras características) uma intensa reciprocidade. Além 
disso, Imagens não têm uma configuração de coisa sagrada, nem de di
vindade (as pessoas não chamam de "deus" ao santo), mas sacramental 
de Deus que salva concretamente, e também como ícone, quer dizer, 
como uma Presença de Deus. Portanto, há inculturações da fé cristã. Por 
outro lado, no vínculo com Imagens há muitos componentes sócio-polí- 
ticos (esquemas de prestígio e poder) e feições artísticas importantes (que 
provêm das diversas culturas presentes na nossa região).

Entre as questões que devem ser trabalhadas está, por um lado, 
tipos de representações inculcadas no povo, e por outro lado, como o 
povo selecionou e recriou imagens sagradas. Percebemos algo de con
tinuidade e também muitas diferenças. Por exemplo, o Crucificado é vi- 
venciado como Curandeiro e justiceiro, o que não induz a resignação 
(algo muito importante na cristandade colonial). Um outro fato significa
tivo é a distância entre a linguagem oficial sobre a Puríssima e Imaculada 
(contraposta à sexualidade) e a fé popular na Mãe (Mamacha, Mamita) 
que é garantia de fecundidade da natureza e das pessoas. Outro ponto 
importante é como as pessoas correlacionam imagens de caráter mascu
lino e de caráter feminino. Não é, portanto, um monoteísmo de caráter 
patriarcal. Em vez disso, há uma aproximação ao Mistério Divino por 
meio de várias configurações, algumas próprias do homem e outras pró
prias da mulher.

O terceiro ponto é a pneumatologia andina. A cristandade não 
transmitiu imagens, nem ritos, nem ensinamentos sobre o Espírito de 
Deus. Pois, durante séculos, houve um ensinamento deficiente e parcial 
da fé. Apenas no final do século 20 começou-se a levá-lo em conta na 
catequese e na espiritualidade. Porém, encontram-se sinais do Espírito na 
forma andina de viver.

Não me animo a chamá-la de uma pneumatologia implícita, 
porque quase nada se transmitiu sobre o Espírito (tem-se transmitido algo 
sobre Cristo, por isso é possível encontrar uma cristologia implícita). O 
que existe é bem mais latente e merece ser cultivado e cuidado. O Espíri
to está latente e presente na celebração abundante e intensa da vida, algo 
característico do cristianismo inculturado, e também em outras vivências 
cotidianas.
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Trata-se de uma Presença constante e pluriforme. Resumirei 
pontos que acabo de trabalhar.44 A vivência espiritual (e não meramen
te cronológica) do tempo. A caminhada cotidiana com Deus. No caso 
do imaginário quíchua sobressaem vivências do Espírito de Jesus Cristo. 
Também as atividades festivas, a cura, exigir justiça, consolar pessoas, 
tecer laços comunitários e familiares dão testemunho do Espírito trans
formador. Alguém pode me dizer que tudo isso é excelente, mas que não 
reflete a terceira pessoa da Trindade. É verdade que, em âmbitos andinos, 
ela é mencionada pouco, porém, abundam convivências e símbolos com 
sentido pneumatológico, como também a interiorização e a comunica
ção espiritual. Estas são bases sólidas para explicitar a Mensagem sobre 
o Pneuma deVida.

4. Conclusões abertas

Quanto às minhas convicções, em primeiro lugar está a qualida
de e o caráter pluriformidade das vivências andinas de Deus. No Peru de 
hoje impugna-se o poder econômico que tem chegado a ser totalitário e 
sagrado. Visto que a nossa crise econômica e ética é devastadora, as con
figurações andinas de Deus contribuem muito para refundar a condição 
humana. Aqui, tanto a fé em um Salvador genuíno como a rejeição da 
idolatria moderna são fundamentais.

Em segundo lugar, não há apenas crenças e ritos andinos, mas 
existem conteúdos densos e complexos. Pergunto-me quando a reflexão 
cristã sopesará o modo de ser relacionai andino que contém modos de 
orar, festejar e entender Deus. A respeito disso devemos desenvolver cri
térios para avaliar a maneira indígena e mestiça de compreender Deus. 
Isto não provém da possessão arrogante das chaves do Absoluto, com as 
quais examinaríamos os defeitos de cada cultura/religião humana. Em 
vez disso, deve-se à riqueza do intercultural e inter-religioso. Por isso, 
preocupa-nos interagir com o andino. Da minha parte, creio em muitas 
interpelações e em uma caminhada inter-religiosa, à luz da Palavra e com 
o fogo do Espírito. Isso implica que o andino alimenta e desafia o cristia
nismo, por exemplo, no setor solidário com a humanidade pobre (setor 
onde me inscrevo). Se não nos deixamos questionar e enriquecer pelas 
configurações andinas de Deus, não temos direito de dizer nada sobre 
estas configurações. Graças aos processos interculturais é possível dizer 
algo do que é meu, e dizer algo do que é do outro ou da outra.

44 IRARRAZAVAL, Cristianismo, 205ss.
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Coloco estas convicções na mesa para que sejam examinadas a 
partir de diversos pontos de vista e com um olhar crítico.

Adiciono algumas perguntas que me parecem fundamentais. 
Como a configuração andina tem-se "inreligionado"? Quer dizer, como a 
tradição cristã sobre Deus tem-se articulado com as vivências e imagens 
sagradas próprias do povo andino? No início falei de ameaças de morte 
ao andino (e às suas formas de cristianismo). Neste contexto, comunida
des andinas terão que continuar inculturizando sua fé e comunicando-a 
a um povo mais ou menos confundido e desintegrado. Junto com a tarefa 
de inculturizar vai a de "inreligionar" o Acontecimento Pascoal. É um ter
mo pouco comum, mas indica um desafio maior, já que somos católicos 
dentro de caminhos religiosos e espirituais da humanidade.4S Concre
tamente, trata-se de viver a fé cristã no interior de mediações religiosas 
indígenas e mestiças.

Qual inter-culturalidade cabe na reflexão feita na Igreja? Não 
digo que a partir das ciências (como se fossem juizes da verdade) des
çamos para as culturas (reduzidas a objetos de estudo). Em vez disso, 
trata-se de uma confrontação fecunda entre as sabedorias presentes em 
nosso polifônico latino-americano universo. Trata-se também de um diá
logo fecundo entre as razões de fé do povo que crê de modo plural, por 
um lado, e as especialidades teológicas, por outro.

É válida uma dinâmica de encontro entre "figuras ocidentais, 
ameríndias e afro-americanas" da nossa tradição filosófica, como pro
põe Raúl Fornet-Betancourt.46 Na teologia, uno-me às outras pessoas que 
transitam pelo conceituai e pelo simbólico. Opino que a "compreensão 
simbólica acolhe a Revelação, tem maior sintonia com a linguagem bíbli
ca e é significativa no diálogo de fé dentro do povo de Deus"47. Percebo 
que o trabalho inter-cultural dá muitos frutos. Não devemos nos limitar a 
uma simples comparação de conceitos das disciplinas científicas com a 
linguagem de fé das pessoas comuns. Não proponho a comparação, mas 
a interação e interpelação mútua.

Será que desenvolvemos um pensamento atento ao campo sim
bólico? Este é um trabalho a longo prazo. Atualmente privilegia-se um

45 Diz Miranda a esse respeito: na medida em que o catolicismo se incultura "não pode 
prescindir de uma certa in-religionação": MIRANDA, Mário de França. Um catolicismo 
desafiado: Igreja e pluralismo religioso no Brasil. São Paulo: Paulinas, 1996, 85. Esta 
temática foi introduzida e desenvolvida porTORRES QUEIRUGA, Andrés. El dialogo de 
Ias religiones. Santander: Sal Terrae, 1992, 40p.

46 Cf.: FORNET-BETANCOURT, Raúl. Filosofia Intercultural. Cidade de México: Universi- 
dad Pontifícia de México, 1994, 60.

47 Cf. minha obra: IRARRAZAVAL, Diego. Teologia en Ia Fe dei Pueblo. San José: DEI, 
1999, 30ss, 59ss.
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pensamento arraigado numa particular racionalidade européia. Há mui
to pouco espaço para o inter-cultural e inter-religioso. Convém assumir 
e recriar propostas de visionários que clamam por nossa autenticidade 
latino-americana, como foi enunciado por Leopoldo Zea, Augusto Sala- 
zar Bondy e outros.48 O miolo do ser autêntico é não ser mimético, mas 
assumir nossas identidades, histórias, simbologias, e a partir delas falar 
do Mistério.

Creio na ética e espiritualidades andinas sãs para encarar a con
juntura dificílima na América do Sul. Não falo de maneira piedosa. A ora
ção andina é um clamor cotidiano pela justiça; é súplica festiva e espe
rançosa, como o nosso pão de cada dia. Esta espiritualidade vai de mãos 
dadas com a ética andina, cujo coração é a reciprocidade. Em muitos 
países temos sofrido avalanches de imoralidade da parte de delinqüentes 
com cargos públicos, que, lamentavelmente, foram aplaudidos pela mul
tidão. Portanto, é preciso reafirmar alternativas, por exemplo, a partir da 
relacionalidade andina que nos faz livres e felizes. Essa relacionalidade é 
como o coração dos modos andinos de crer em Deus.

O que chamei de "conclusões abertas" pode abrir as portas 
para os terrenos não apenas andinos, mas do conjunto da complexa 
realidade latino-americana, onde existe uma grande controvérsia e uma 
necessidade de discernimento. Abordarei primeiramente a atual cultura 
religiosa dos pobres (capítulo 5) e, depois, aspectos históricos do cristia
nismo na América Latina (capítulo 6). São indagações a partir de baixo 
e para dentro.

48 A. Salazar-Bondy polemizava contra aqueles que pretendem ser diferentes do que nós 
somos e poderiamos ser e reivindicava o "pensamento autêntico". Leopoldo Zea obser
vou que toda filosofia se preocupa com a libertação e que esta, na América Latina, "se 
apresenta como preocupação central". Cf. textos em: MARQUÍNEZ ARGOTE, Germán. 
Filosofia Latinoamericana. Bogotá: El Buho, 1990, 87.94.127.
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Capítulo 5

Como é a cultura dos pobres?

Em torno aos "pobres" existem linguagens misturadas e confu
sas. Às vezes, a perspectiva de fé com respeito aos pobres é sobreposta 

ao "povo" como fenômeno sócio-cultural. A presença real de Cristo nos 
pobres não implica que o próprio povo marginalizado gere a libertação. 
Além disso, nos perguntamos: quais aspectos na sua cultura e religio
sidade são sadios e curadores, e quais têm uma sintonia maior com o 
Evangelho? Estes assuntos são controvertidos. Além disso, queremos sa
ber como as pessoas, num contexto globalizado que inclui formas novas 
de controle e alienação nas multidões, estão modificando a história, e 
com quais símbolos, utopias, alianças e estratégias. Essas são temáticas 
de discussão.

Por outro lado, será que a nova teologia latino-americana pode 
ser classificada em dois campos: a libertação social e a preferência pela 
cultura? Juan Carlos Scannone e outros teólogos falam da mudança de 
paradigma, ou de uma mudança de acento, do sócio-econômico para 
o sócio-cultural'49. Esse é um assunto controvertido. Gustavo Gutierrez 
não o considera uma mudança paradigmática. Alguns de nós, que com 
a perspectiva de libertação nos dedicamos à cultura e religião do povo, 
tampouco aprovamos semelhante mutação de paradigmas. Pelo contrá
rio, as dimensões simbólica, espiritual e cultural são abordadas melhor 
graças à visão da libertação integral. Essa é a minha postura e a de mui
tos. Porém, outras pessoas têm bons motivos para caminhar em outra di-

49 Scannone, ao comentar um evento realizado em Lovânia (Bélgica), observa uma mu
dança de ótica na teologia da libertação, "de uma perspectiva sobretudo sócio-eco- 
nômica para uma que põe o acento sobre a questão sócio-cultural, sem descuidar da 
primeira" (cf. sua comunicação "El comunitarismo como alternativa viable”, durante o 
Encontro organizado pela CELAM, El futuro de Ia reflexión teológica en América Latina, 
Bogotá: CELAM, 1996, 232). O trabalho teológico não se define por suas mediações (o 
social, o cultural), mas por seus conteúdos; por isso, naquele evento em Lovânia esbo
cei a opinião (a partir da projeção de Jon Sobrino) de que a característica da teologia 
da libertação é seu "intellectus amoris"; cf. o capítulo VI "Nuestro paradigma: pensar el 
amor" no meu livro Teologia, 159-1 76.
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reção. Não duvidamos de que esta é uma questão aberta para a polêmica 
e para o discernimento. O que importa/ afinal de contas, é que, em vez 
de discussões entre especialistas, haja contribuições de profissionais para 
a caminhada dos pobres rumo à felicidade.

A igreja latino-americana, durante as últimas décadas, está reco
nhecendo os pobres na história da salvação. Isto é sustentado pela fide
lidade ao Cristo-pobre de hoje, pela indignação ética diante da injustiça 
institucional, pela empatia com a dor cotidiana e pelo afã de felicidade 
por parte das maiorias, pela meditação e leitura bíblica em comunidades 
atentas ao Espírito de Jesus. O principal, no meu modo de ver, é que a 
vivência cristã se tem centrado uma vez mais na amabilidade de Deus 
que opta por seu povo pobre.

1. Uma polêmica saudável

Parece-me apropriado, então, confrontar posições e interagir po
sitivamente entre diferentes buscas cristãs. Nos anos passados essa não 
tem sido uma prática comum. Em vez disso, entre as novas correntes 
teológicas e entre os que reivindicaram doutrinas seguras abundava a 
desqualificação e surdez. A fase atual é tranqüila e produtiva. O que é 
lamentável - neste momento novo - é a reticência ao debate e a falta de 
interação entre diversas linhas teológicas.

Creio que a polêmica sadia e o diálogo sobre coisas de fundo 
permitem superar a soberba e a superficialidade. Refiro-me à soberba 
teológica de fechar e abrir as portas da verdade. Pensar a fé não é um 
exercício dogmático, mas uma dinâmica dentro da comunidade cristã, 
chamada a ser fiel ao Mistério da Salvação. Na comunidade, os serviços 
que a teologia oferece é ver as implicações da Revelação para a humani
dade de hoje, discernir e debater as experiências de fé, e, principalmente, 
contemplar a Presença Amorosa (sem se fechar em uma ou outra formu
lação ou estrutura).

Um bom diálogo implica em atitudes críticas. Por exemplo, ao 
pretender mudanças na história contemporânea, não se pode atribuí-las 
ingenuamente a super-sujeitos: sejam os pobres ou militantes da anti- 
globalização, ou culturas do Sul contra as do Ocidente; nem a projetos 
unidimensionais: projetos de jovens, de mulheres, de ecologistas; nem a 
agentes de evangelização. Também a atitude crítica nos conduz a perce
ber linhas alternativas e a superar a condição de meros espectadores da 
desordem mundial.

Por isso, acrescentamos ao rigor científico a esperança teimosa. 
Nesse sentido convém apreciar pequenos e imensos passos humanizado-
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res, e reconhecer estrelas... de esperança. Não se assume a uma postura 
"realista" e se torna cúmplice do status quo porque a situação atual é 
complicada e resiste a alternativas. A população empobrecida não ape
nas sofre, mas também aposta em viver com alegria. Ela vai despejando 
as trevas globalizadas. Então, não convém endeusar os pobres, nem suas 
culturas e espiritual idades. Tampouco convém desvalorizar as grandes 
capacidades cotidianas dos pobres. São válidos, então, os debates sobre 
esperanças e lutas dos pobres.

Estas e outras polêmicas correspondem a preocupações de al
guns setores na igreja e na teologia. Não podemos falar em nome de 
todos/as; em geral, opinamos com as particularidades e limitações de 
cada um de nós e do meio ambiente que nos envolve. Outra maneira de 
abordar estas temáticas é a partir das polêmicas no interior dos sectores 
populares; tomara que, em outros espaços e momentos, se examinem 
esses pontos de vista.

Olhando para frente nos perguntamos o que se passará com es
tas culturas e religiões no século 21. Ao longo destas páginas pretendo 
retomar, com olhar crítico, sucessos e interrogações que surgiram du- 
rantes as últimas décadas. Sendo várias pessoas e em diversas instâncias 
eclesiais, temos trabalhado o imaginário simbólico e a práxis do povo 
pobre. É saudável nos deter e reconsiderar o que caminhamos, o que não 
transitamos, as pistas erradas, as trilhas possíveis.

Eu não sou pessimista. Graças aos sucessos, podemos afunilar 
nossas perguntas e polêmicas. Por exemplo, durante um tempo se cri
ticava o ritualismo na religião das massas. Dali se passou reivindicar a 
qualidade festiva na fé das pessoas. Surge, então, a pergunta sobre a ecle- 
sialidade e teologia que implica a festa dos pobres. Esse tema não pode 
ser justaposto a outros. Semelhante simbólica festiva redimensiona o tra
balho teológico que, desde a Idade Média européia, tem estado preso em 
redes conceituais.

Agrada-me a liberdade que aflora em setores de igreja e no te- 
ologizar latino-americano. Porém, esta liberdade não é o denominador 
comum, nem aqui nem em outras latitudes. Abunda a reprodução de 
padrões consagrados e a conseqüente mediocridade. Custa-nos enfren
tar a mudança de época. Dada a insegurança e o temor da verdade, 
os pensamentos são clonados. Nesta situação apática, apreciamos ainda 
mais cada obra e pessoa que nos contagia com sua coragem, fidelidade, 
inovação, visão crítica e polêmica. Nesse sentido se desenvolve a obra e 
pessoa de Jose Comblin, a quem dedico estas páginas.

Comblin foi perguntado recentemente pelos acontecimentos 
que motivaram mudanças em sua posição teológica. Com sua honesti-
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dade e lucidez habituais ele respondeu: 1) o movimento das mulheres e 
a teologia feminista "que obriga a reler todos os capítulos da teologia", 
2) a explosão do pentecostalismo "depois de séculos do predomínio da 
racionalidade nas Igrejas", e 3) a teologia da libertação com seu acento 
nos pobres e na questão socioeconômica, ou seja, a ação no mundo. 
A isso acrescentou: dada uma humanidade majoritariamente asiática, o 
encontro das Igrejas com essas culturas é prioritário50. Essas observações 
são geniais. Vou comentá-las em termos da cultura/religião dos pobres.

2. Espiritualidade das mulheres

A renovação eclesial (e o trabalho teológico) tem sido alimen
tada pelo paradigma da "história da salvação". Esta é uma herança pre
ciosa que nos deixou o Concilio Vaticano II. Porém, um historicismo an- 
tropocêntrico tem nos impedido - entre as outras coisas - de apreciar as 
culturas crentes da população latino-americana. Elas foram descartadas, 
às vezes, com certa suavidade (por exemplo, a perspectiva de Medellín 
motivou muitos a verem a religiosidade popular como mágica e contrária 
à mudança histórica), e, outras vezes, grosseiramente agredidas (entre 
1970 e 1990, muitas comunidade de base e grupos bíblicos desqualifica
vam o catolicismo do povo). Ora, nas culturas do povo pobre sobressai a 
das mulheres e sua espiritualidade. Embora os impasses já mencionados 
não fossem dirigidos explicitamente contra mulheres, de fato, elas e a co
munidade têm desenvolvido formas religiosas de caráter holístico, comu
nitário, simbólico e terreno. Não é de duvidar que mulheres tenham ali 
uma liderança clara e um dinamismo criador. Aqui surgem alguns pontos 
polêmicos. A espiritualidade das pessoas comuns é mítica ou é histórica 
ou possui elementos distintos e conjugáveis? Em que medida a cultura 
religiosa mencionada provém de costumes ambíguos, de sabedorias pró
prias, de mensagens assumidas e reinterpretadas? Qual é a sintonia que 
tem esta espiritualidade com o Evangelho? Ela é uma matéria prima a ser 
evangelizada pelos que estão "mais bem formados", ou o povo tem seu 
modo inculturado de evangelizar?

Os estudos demonstram que qualquer forma de praticar o cris
tianismo entremescla elementos culturais, fatores históricos e entidades 
da natureza. Ao longo destes anos tenho constatado que a religião do 
povo pobre é simbiôntica. Ela reúne inteligentemente elementos diferen
tes porque eles contribuem com o seu afã de viver. Com esse objetivo

50 Respostas de José Comblin à pesquisa realizada em nível mundial pelo Instituto Missio, 
em: FORNET-BETANCOURT, Raúl. Theologie im III. Millenium - Quo Vadis. Frankfurt: 
IKO, 2000, 70-72.
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reúne elementos que podem se chamar históricos, cósmicos, pessoais, 
comunitários e místicos. Portanto, não é uma religiosidade unidimensio- 
nal. Em todos estes aspectos, a contribuição feminina é profunda, com 
sua espiritualidade cotidiana, terrena e holística.

Nos diversos espaços latino-americanos, a fé/sabedoria das mu
lheres tem uma função curativa. Isso é manifesto em cada setor social, 
mas se destaca nos âmbitos pobres. Muitas mulheres, por meio de plan
tas medicinais, com conselhos e orações, manifestando ternura e com
paixão, encarregam-se da saúde corporal e anímica dos seus próximos. 
Foi comprovada e avaliada a terapia integral realizada por curandeiras, 
parteiras, ervaneiras e rezadoras. Não é apenas tarefa de especialistas. É 
comum que a mãe de família, a avó, tia e filha sejam as encarregadas da 
saúde do grupo familiar e da vizinhança. Neste terreno - como em tantos 
outros - manifesta-se a espiritualidade eficaz e terreal das mulheres po
bres.

Tudo isso não costuma ser considerado como algo pastoral e te
ologicamente significativo por parte de setores que dirigem a instituição 
eclesial e refletem a fé. É catalogado como gestos de caridade, ou como 
costumes do povo. É isso e muito mais! São modos de evangelizar e de 
entender a Salvação em suas formas concretas.

Nessa temática (como em outras), o modo de catalogar a "reli
giosidade popular" é problemático. É uma linguagem proveniente das 
elites eclesiais. Estas pressupõem que têm em suas mãos a fé autêntica e a 
responsabilidade pastoral, e o que faz o povo seriam assuntos culturais e a 
ambígua religiosidade. Convém, então, continuar com um amplo debate 
sobre a questão: o que e quem define a "religiosidade popular". Quanto 
a nós, que elaboramos teologia da libertação, convém-nos reconhecer a 
espiritualidade dos pobres (por exemplo, o trabalho de curar que acabei 
de mencionar) como ponto de partida e referencial permanente da ação 
teológica. Mas, isso acontece pouco ou nunca. Quais são as normas her
menêuticas que nos fecham os olhos e o coração para a fé/sabedoria do 
povo de Deus?

A espiritualidade/sabedoria das mulheres do povo vem se so
mando ao trabalho teológico. Jose Comblin indica que a teologia feita 
por mulheres é contestatária à teologia que predomina há séculos. Tem 
predominado a função imperial da igreja, um sistema de cristandade e 
um modo conceituai de entender e comunicar a fé. Neste contexto, "a
teologia das mulheres é a que mais contesta desde os fundamentos o 
esquema teológico do segundo milênio"51. Não somente à teologia fe-

51 COMBLIN, José. Nota sobre as tarefas de uma teologia da libertação no final do século 
XX. In: ANJOS, Márcio Fabri dos (org.). Teologia aberta ao futuro. São Páulo: Loyola,
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minista é contestatária, também às teologias dos povos originários da 
América Latina o são. Nos seus quatro Encontros continentais, têm-se 
expressado linhas alternativas ao modelo hegemônico. Quanto à con
frontação epistemológica, é a teologia feminista que tem explicitado com 
a maior claridade outros modos de pensar e celebrar a fé.52 Quer dizer, ao 
mesmo tempo que é contestatária, ela vem gerando seu modo profundo e 
holístico de dar razão de esperança da fé. Por que nós, que colaboramos 
com a teologia latino-americana, pouco sopesamos as linhas metodoló
gicas e os conteúdos da reflexão feminista?

Acrescento algo que também é matéria de debate. Como se con
jugam a espiritualidade/sabedoria das mulheres populares com a elabo
ração feita por teólogas? Existem alguns pontos de encontro, mas também 
bastante segregação e incomunicação. Convém reconhecer a liderança 
e o pensamento de mulheres na religiosidade popular (especialmente a 
afro-americana, a mestiça e a indígena). Isto permite compreender me
lhor a Salvação. Também a ampla reflexão sistemática, feita por mulheres 
teólogas, poderia estar mais presente nas comunidades do povo onde 
mulheres e homens são conjuntamente protagonistas de projetos de 
vida.

3. Atitude carismática dos pobres

O cenário latino-americano tem-se diversificado. Fenomenologi- 
camente não somos mais um "continente católico". Somos plurireligio- 
sos. Há uma gama de posturas espirituais, humanistas, sincretismos de 
todo tipo, e desinteresse crescente pelo eclesial (o que muitos percebem 
como irrelevante). Ressalta também outra série de fenômenos: correntes 
relacionadas ao Espírito; a renovação carismática católica; os pentecosta- 
lismos, a força espiritual manifestada em comunidades de base, círculos 
bíblicos e outros movimentos. Detenho-me nesta última classe de fenô
menos.

A vivência carismática (falando amplamente) remove as águas 
tranqüilas. A instituição católica tem duas posturas contrapostas: por um 
lado, acolhe e promove os movimentos carismáticos, por outro lado, en-

1997, 190.

52 Cf. a resenha do caminho percorrido em PILAR AQUINO, Marfa. Nuestro clamor por 
Ia vida. San José: DEI, 1992, 149-216; e as obras coletivas: TEPEDINO, Ana Maria; 
PILAR AQUINO, Maria (org.). Entre Ia indignación y Ia esperanza, teologia feminista la- 
tinoamericana. Bogotá: Indo-American Press Service, 1998, 211p; GEBARA, Ivone etc. 
(org.). Teologia con rostro de mujer. Manágua: Lascasiana, 2000, 33 6p (Alternativas: 
Revista de análisis y refiexión teológica, 16/17)
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frenta-os e tenta integrá-los à racionalização dominante. Segundo Com
blin, a renovação carismática é "um dos frutos do Concilio (Vaticano 
II)"; porém, uma longa tradição a partir de Trento apagava a iniciativa 
do povo: "Na vida religiosa popular, tudo que não se conformava com a 
racionalização oficial foi condenado como superstição".53 Existe, então, 
uma quebra e tensão entre instâncias oficiais que controlam e apagam 
expressões crentes da multidão e as formas inculturadas da fé popular 
(onde também há ambivalências e limitações).

No nosso continente proliferam experiências que fazem referên
cia - direta ou indireta - ao Espírito. Sobressai a "renovação carismática" 
com seu crescimento vertiginoso em poucas décadas. Seus porta-vozes 
lúcidos têm respondido aos perigos de fugir da história e sobredimensio- 
nar o emocional. Também há vários tipos de pentecostalismo (experiên
cias de um século ou formas recentes). Comblin reconhece neles "ele
mentos de grande valor" e "uma cultura de pobres". No outro lado estão 
as Comunidades Eclesiais de Base com suas vivências novas de Deus que 
certamente provêm do Espírito. Em todos estes casos, Comblin elogia a 
qualidade de experiência do Espírito por parte dos pobres.54 A essas três 
grandes vertentes devemos somar outros tipos de vivência espiritual no 
povo cristão. Iniciou-se um grande debate sobre estes fenômenos.

Pois bem, os fenômenos de caráter carismático são desconheci
dos ou menosprezados pelas elites de Igreja (e por nós que nos dedica
mos à teologia). Por que? Por seus excessos e por seu autoritarismo de 
novo cunho? Por que não concordam com nossos parâmetros do racio
nal? Por sua distância de certo ensinamento e reflexão de fé?

Demos alguns passos para frente. Primeiro, convém discutir o 
por quê da nossa carência de serenidade e abertura ao Espírito, a fim de 
apreciar tanta vivência nova de Deus no seio do seu povo. Quando este 
trabalho for bem feito, parece-me que será possível passar para a segunda 
fase - um necessário debate e discernimento sobre fenômenos carismáti
cos. Ali há manipulação de sentimentos e sofrimentos do pobre, a quem 
se garantem remédios espirituais instantâneos. Às vezes, também há ali 
uma tergiversação da mensagem bíblica.

Um terceiro passo é ir até questões de fundo. Rara além de ten
sões entre sectores da igreja (por questões de sensibilidade e de poder) 
temos que confrontar vivências e doutrinas sobre Cristo e sobre o Es
pírito. Assim, retornamos às nossas raízes. Por que têm se dissociado a 
Páscoa e o Pentecostes? Por que o cristocentrismo tem marginalizado a 
pneumatologia? Para esta problemática convém retomar a perspectiva

53 COMBLIN, José. El Espfritu Santo y Ia Liberación. Madri: Raulinas, 1987, 21.32.
54 Ibidem, 21-23.
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de São Lucas, ou melhor, retomar duas grandes vertentes da fé em suas 
origens: as formas como os discípulos de Jesus experimentaram o Espíri
to, e as formas como as comunidades paulinas formularam pensamentos 
pneumatológicos.

Desta maneira, o debate sobre as tendências carismáticas do 
povo nos incentiva para reconhecer as atuais vivências e compreensões 
de Cristo e do Espírito. Uma tarefa é esclarecer a obcecação racionalista 
nas instâncias oficiais. Outra tarefa - a meu ver, mais importante que a 
anterior - é reconhecer sinais dos tempos nos fenômenos carismáticos. 
Estes nos convidam para conjugar cristologia e pneumatologia, e nos em
purram também a desenvolver teologias atentas para a questão de como 
o povo pobre gera o simbólico, o corporal, o comunitário, o sapiencial e 
o místico.

Será possível que, depois de um milênio {no Ocidente) dando 
as costas ao Espírito, toda a teologia redescubra seu conteúdo pneuma- 
tológico? Não se trata de algo destinado a especialistas em algum tema 
da fé. Assim como o trinitário e o cristológico perpassam toda a teologia, 
deve ser também com a fidelidade ao Espírito. Nesse sentido, a reflexão 
ocidental durante o século 20 e as correntes atuais latino-americanas têm 
uma dívida imensa para com o povo crente. Temos lhe ocultado e negado 
a pneumatologia. Este pecado de teólogos/as clama ao céu!

4. Mudança cultural e libertação

Os acontecimentos globais nos obrigam a reprojetar nossos de
bates sobre as culturas. Primeiro, delinearei o conceituai e o simbólico, e 
depois esboçarei o cenário global/local.

O ar fresco do Concilio conseguiu que a reflexão crente fosse 
ressituada na Palavra de Deus. Durante muitos séculos a teologia tinha 
sido modelada pela filosofia escolástica a qual se acrescentava o Magis
tério. Há décadas a Bíblia e a missão da Igreja no mundo são os fatores 
que configuram a reflexão de fé. Sinceramente, damos graças a Deus por 
esta revitalização a partir das fontes!

Eu diria que, em termos gerais, a atenção à Bíblia não tem signifi
cado uma conversão epistemológica. O parâmetro racionalista continua 
mantendo sua hegemonia, e a comunicação e prática da verdade ainda 
não são prioritárias. Isso nos leva diretamente para um debate difícil, 
porque se questiona nele pressupostos e modos de trabalhar quase sagra
dos.

Sabemos bem que o pluriforme trabalho bíblico comunica a fé 
em resposta à Revelação, e este material contém muitos elementos pro-
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féticos, míticos, simbólicos, testemunhais e parenéticos. Por isso, a Bíblia 
alimenta a imaginação e a ação, a oração e o conhecimento. Ela deve 
marcar e orientar a teologia inteira. Isto não se consegue citando textos 
bíblicos. Em vez disso, trata-se de refletir em meio à comunicação e práti
ca da Palavra. Portanto, é uma reflexão de caráter simbólico e questiona- 
dor que nos conduz até o amor e a contemplação do Mistério. Não estou 
dizendo que o pensar deveria ser substituído pela espiritualidade. Antes, 
trata-se de pensar com um imaginário espiritual e com categorias apro
priadas à manifestação de Deus (da qual não nos apropriamos por meio 
de conceitos). Nesse sentido, a reflexão se torna uma teo-simbo-logia.

Isso altera essencialmente o que se vem fazendo durante séculos. 
Por isso, uma virada epistemológica para as fontes é árdua. José Comblin 
asseverou: "A Bíblia usa a linguagem simbólica, metafórica e mística ou 
quase mística... na Idade Média, a teologia substituiu a linguagem sim
bólica pela linguagem dos conceitos..." (e mais adiante aponta) "Enquan
to esse esquema de cristandade e de teologia conceptual permaneceu 
intacto, foi impossível assumir a centralidade da opção pelos pobres na 
mensagem cristã"55. Não duvidamos que tudo isso questiona não apenas 
o pensar teológico dominante, mas também a reflexão "renovada" que 
hoje é levada a cabo em nosso continente.

Agora oferecerei umas pinceladas do grande cenário cultural. 
Isso requer muita discussão e discernimento. Como são abordadas as 
identidades e os intercâmbios culturais de hoje, na perspectiva da liber
tação? Sobre esta temática existem bons trabalhos. Porém, grande parte 
se refere a macro-processos econômicos e políticos, e ao seu impacto nos 
pobres, ou à evangelização em espaços culturais homogêneos. Temas 
como processos culturais plurais, questões sobre meios de comunicação, 
fatores culturais na globalização, sistemas educacionais e a auto-educa- 
ção popular, questões e caminhos culturais no campo familiar e juvenil 
e nas realidades de gênero são muito pouco apresentados. Insisto que as 
temáticas mencionadas afetam muito pouco a metodologia e os conte
údos da teologia. Às vezes, esses temas são tratados de maneira tangen- 
cial, o que constitui uma irresponsabilidade teológica. A interpretação da 
fé deve ser relevante para os complexos processos humanos, para tornar 
possível, e não obstruir, a compreensão da Revelação.

Hoje em dia não é possível dirigir o discurso teológico somente 
a uma particularidade cultural ("o mestiço" em tal ou tal país, "cultura 
juvenil", "o indígena", "a questão de negritude", "o mundo urbano"). 
Tanto as dinâmicas particulares como a economia globalizada e a comu
nicação mundial estão reconfigurando cada processo local e o conjunto

55 COMBLIN, Notas, 189-190.
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dos modos de viver. A respeito disso, José Comblin nos oferece uma vez 
mais linhas fecundas de interpretação. Por outro lado, lamento que este 
grande teólogo apenas advirta sobre a problemática da inculturação e 
pouco perceba sua potencialidade positiva.

Sendo realistas, constatamos que todos os setores sociais optaram 
pela economia de mercado e pela ação consumista.56 Como demonstra 
o mestre Comblin, a cultura moderna prioriza o aspecto econômico, e 
a cultura subordina-se à economia. Prolifera a cultura do espetáculo e a 
ilusão de momentos de sorte (alguns "milagres" que mudam a vida de 
poucos sortudos). Outros autores destacam a idolatria em torno do mer
cado e de seus bens. Portanto, é impossível tratar o cultural sem entrar no 
debate econômico e na discussão sobre a publicidade e os espetáculos 
sociais. Além disso, hoje, o cultural são processos mundiais e locais (a 
glocalização). Também o intercultural está no primeiro lugar de nossa 
agenda de reflexão.

Falando cultural e afetivamente, hoje é valorizado o que dá be
nefícios materiais. Predomina a cultura norte-americana de massas que 
deve ser desmascarada. Ela tem ingressado e toma posse de todos os es
paços culturais, começando com as juventudes (como indica Comblin). 
Se algum fator cultural não rende no mercado, é descartado. Não existem 
graus intermediários. Tudo é medido segundo critérios que beneficiam 
poucos e que fascinam as multidões. O que provém do povo é comprado 
e desfigurado, o melhor é folclorizado e integrado no sistema totalitário.

Nestes contextos, a corrente teológica que afirma acentuar o só- 
cio-cultural está utilizando uma linguagem filosófica que passa por cima 
dos dramas de hoje. Dessa maneira, os duros fatos da nossa realidade 
não são confrontados. Esta realidade pode ser enfeitada com muitas luzes 
coloridas, mas a verdade é que tem um caráter violento.

Que resistências há diante das catástrofes "culturais"? Em parte, 
os povos com sistemas simbólicos não ocidentais estão resistindo, como 
é o caso dos marginalizados na América Latina. Isto pode ser constata
do também em âmbitos muçulmanos, hindus, budistas e nas pequenas 
regiões da Terra. Às vezes, trata-se de algo fanático e fundamentalista, 
não envolve os povos, constitui uma resistência sectária a curto prazo. 
(Retomarei a temática religiosa não-ocidental na seção que segue.)

Quanto à religião popular latino-americana, há muitos aspectos 
em discussão. Comblin sublinhou o falecimento de formas tradicionais

56 Cf. COMBLIN, José. Cristãos rumo ao século XXI: nova caminhada de libertação. São 
Paulo: Paulus, 1996, 251 (cf. todo seu capitulo sobre "a libertação cultural", 249-301). 
Os trabalhos mais sugestivos são da equipe de Costa Rica; destacam-se as obras de 
Franz Hinkelammert, Pablo Richard, Wim Dierckxsens e Germán Gutierrez.



Como é a cultura dos pobres? 65

e o surgimento de novas manifestações do povo; o pentecostalismo é 
visto como uma forma de os pobres se modernizarem, a renovação ca
rismática católica como inculturação do cristianismo na cultura mun- 
dializada, o catolicismo do povo torna-se mais devocional e integrista, e 
o protestantismo, mais emocional.57 Vários estudiosos destas realidades 
(incluindo-me) têm outras apreciações. Em todo o caso, não há dúvida 
de que proliferam expressões crentes. Os povos pobres são apaixonada e 
criativamente espirituais, geram formas próprias e assimilam e reinterpre- 
tam formas alheias. Por outro lado, cresce o marketing religioso.

Os catolicismos do povo (e também formas vinculadas a outras 
denominações cristãs) conseguem inculturar a fé. Também implicam em 
sabedorias e linhas de espiritualidade. Por isso, há anos, várias pessoas 
(entre as quais me incluo) postulam a articulação entre cultura/religião 
e teologias.58 Em que medida uma ou outra religiosidade é mediação da 
fé? Que sabedoria crente do pobre se conjuga com a tradição bíblica e 
eclesial? Como a revelação e salvação pelo Deus-amor são acolhidas nas 
formas pluriformes e inovadoras de viver o cristianismo em nível popu
lar? Há outras perguntas. Muitos debates estão lá na porta do forno...

Um último ponto. Existe certa cumplicidade entre o universa
lismo cristão e o atual processo globalizador. Há setores da igreja que 
postulam, consciente e inconscientemente, que os valores cristãos re
solveríam as problemáticas modernas. Se fosse assim, então como nos 
desenvolveriamos dentro de uma pluralidade de culturas? Precisamos 
distinguir entre uma postura universalista e totalitária que se disfarça, por 
um lado, com a linguagem dos valores cristãos, e a salvação universal 
que é princípio de nossa fé, por outro. O caráter universal da salvação em 
Cristo nos abre para um diálogo sem exclusões nem sectarismos. Embora 
alguns setores cristãos não a pratiquem e não a vejam assim, a fé genuína 
em um Deus universal se contrapõe à cegueira fundamentalista.

57 COMBLIN, Cristãos, 298-299; IDEM, Trinta anos de teologia latino-americana. In: SU- 
SIN, Luiz Carlos (org.). O mar se abriu: trinta anos de teologia na América Latina. São 
Paulo: Loyola, 2000, 189.

58 Cf., na abundante produção sobre cultura, religião e teologia: MARTINEZ SAAVEDRA, 
Luis. Evangelización inculturada y acción dei Espíritu Santo en el mundo: ensayo de 
etnologia cristiana desde América Latina. Santiago: San Pablo, 1995, 337p; MIRANDA, 
Catolicismo; ESPÍN, Orlando O. The faith of the people: theological reflections on popu
lar catholicism. Maryknoll: Orbis Books, 1997, 186p; CODINA, Victor. O credo dos 
pobres. São Paulo: Paulinas, 1997, 183p; IRARRAZAVAL, Diego. Religión dei pobre. In: 
IDEM, Inculturación; WALDO, César; SHAULL, Richard. Pentecostalismo e futuro das 
Igrejas Cristãs: promessas e desafios. Petrópolis: Vozes; São Leopoldo: Sinodal, 1999, 
316p.
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5. Encontro com outras/os

Uma heterogeneidade mutante e maravilhosa é a característica 
da nossa Ibero-América autóctone, negra, mestiça e crioula. A respeito 
disso convém discutir o termo "outro/a", a linguagem da alteridade. Exis
tem outros seres humanos, há outras formas de sentir, trabalhar, amar, 
crer e festejar. Por um lado, a palavra "outro" costuma ser usada em con
traste com modelos hegemônicos, que descartam ou assimilam os que 
são chamados de "outros". Lamentavelmente, semelhantes modelos têm 
penetrado no sentido comum, e os pobres fazem o impossível para serem 
integrados dentro dos padrões dominantes.

Por outro lado, ao falar de "outro/a", podemos nos situar em uma 
realidade plural, onde interagimos com modos de ser diferente do nosso 
próprio. Um aspecto positivo da globalização é o de favorecer essas in
terações. Elas são assimétricas ou simétricas? Na vivência das maiorias, 
elas se relacionam assimetricamente com "outros" que as dominam. Por
tanto, devemos ser supercríticos frente à linguagem das diferenças e da 
alteridade. É importante debater como é a homogeneização cultural no 
mundo globalizado, e como é a interação entre [seres] diferentes.

Em nosso continente, há muitas décadas, desfrutamos a irrupção 
de vozes regionais, de migrantes, de afro-americanos e de indígenas, dos 
jovens e das mulheres, enfim, de cada setor discriminado que, mais ou 
menos, reivindica seu espaço e seu futuro. Estas vozes implicam em ela
borações teológicas. J. Comblin diz que elas não são parte da teologia de 
libertação (já que essas vozes o projetariam assim). No meu parecer, na 
teologia latino-americana há uma polifonia de vozes e metodologias que, 
por assim dizer, têm um tronco comum. O denominador comum é a fé 
na ação libertadora de Deus em uma história de empobrecimentos e de 
projetos de vida.

Por outro lado, pessoas com visão muito ampla começam a pro
por que, como latino-americanos, interajamos com culturas e processos 
espirituais que se desenvolvem na Ásia e em outros espaços, onde há 
menor controle do Ocidente. Esta é uma das muitas pistas inovadoras 
que nos esboçou José Comblin. O que implica que a fé cristã e sua ela
boração teológica tenham uma atitude de escuta e de colaboração com 
pessoas/culturas/religiões diferentes? Isso acarreta desafios profundos e 
belos.

Dessa maneira ressurge o apreço da alteridade. A vivência de 
Deus, a missão da Igreja e a tarefa teológica podem ser reprojetadas com 
esta perspectiva.59 Maria Clara Bingemer sublinha a mística como encon-

59 Nestes parágrafos recolho propostas lúcidas de BINGEMER, Maria Clara Luccheti. A
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tro com o outro e com o Deus-Outro; a corporeidade ("outra") da mulher, 
onde é possível a realização física da ação eucarística de Deus; o diálogo 
com outras religiões; e o encontro com gente pobre ("outra") onde se leva 
a cabo a compaixão. Serão estes desafios levados a sério pela teologia? 
Por sua vez, Luiz C. Susin sugere que, graças ao amplo paradigma da 
alteridade, é possível encarar o diálogo das culturas, a relação de gênero, 
a voz da ecologia, e realizar "uma polifonia de caráter ético, ecumênico 
e ecológico", onde a casa para o/a outro/a é a casa para todos/as.

Nestas considerações, o encontro entre religiões pode parecer o 
mais complicado. Contamos com várias propostas. Mário França Miran
da resenha a busca de bases comuns: fé existencial do ser humano, ati
tude religiosa, invocações de uma realidade última, a libertação humana 
como força no interior das religiões e a condição humana aberta para a 
Transcendência. Quanto à postura cristã, França Miranda pressupõe que 
há verdades salvíficas com as quais outras religiões contribuíram ao cris
tianismo. O amor salvífico de Deus para com todos os seres humanos 
manifesta-se de certa maneira em suas culturas e religiões. A isto se adi
ciona outro argumento importante: visto que o cristianismo é uma fé não 
autocentrada, mas dirigida sempre para o Deus-Mistério e para amor ao 
próximo, ele pode ser qualificado como uma fé na alteridade.

Considero que, desta maneira, estimulamos pensamentos e ações 
audazes. Isso acontece tanto no interior da América Latina multifacetada 
como nos contatos com outras realidades. O diálogo entre culturas e en
tre religiões não é dirigir-se a algo meramente estranho, de modo estéril. 
Ao contrário, o diálogo e a colaboração prática entre religiões a favor de 
uma humanidade nova são muito fecundos. Afinal de contas, o cristianis
mo não tem sentido concentrado sectariamente em si mesmo, mas sua
razão de ser é louvar a Deus e ser solidário com a pessoa pobre amada 
por Deus.

Concluindo, destaco que José Comblin, com seu saudável es
tilo polêmico, caracterizou a teologia do segundo milênio como uma 
pretensão de "definir o ser, quer dizer, as essências do mundo revelado 
por Deus"60. A isto se contrapõe uma teologia da comunicação, segundo 
a linguagem de Jesus. Quer dizer, a teologia não define coisas, mas faz 
parte do "acompanhar a caminhada de libertação". Será assim a reflexão

alteridade e seus caminhos. In: ANJOS, Márcio Fabri dos. Teologia aberta ao futuro. São 
Paulo: Loyola, 99-118; SUSIN, Luiz Carlos. Teologia y nuevos paradigmas. In: Alternati
vas, 18-19. Manágua: Lascasianas, 2001, 11-34; MIRANDA, Mário França. O cristianis
mo em face das religiões. São Paulo: Loyola, 1998, 158p, especialmente 107-132. No 
contexto andino e no cenário latino-americano propus umas linhas: IRARRAZAVAL, 
Audacia.

60 COMBLIN, Nota, 192.
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de fé neste novo século 21? Será assim nestas terras latino-americanas 
belas e sofridas? Se acompanharmos o povo que clama pela liberdade, 
então os debates valem a pena. Caso contrário, é uma tagarelada onde os 
interlocutores tentam convencer ou derrotar o outro. As polêmicas boas 
nos levam rumo à ação e espiritualidade deVida.

Levantei quatro assuntos polêmicos da caminhada latino-ameri
cana rumo uma vida plena: a mística terrestre das mulheres, a expressão 
carismática dos pobres, questões culturais na globalização e encontros 
com a/o outra/o que nos interpelam. Esses quatro temas indicam que a 
reflexão latino-americana não é autocomplacente. Ela encara perguntas 
densas e polêmicas agudas. Ela assume responsabilidades novas e imen
sas.
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Capítulo 6

Debate sobre o cristianismo

Os acontecimentos cristãos de ontem e de hoje merecem um de
bate apaixonado, mas sem sectarismo. Como igrejas, somos interpelados/ 
as por um conjunto de clamores: do pobre, do sem terra e sem emprego, 
das mulheres, de populações indígenas, afro-americanas, mestiças e de 
migrantes. Todos estes clamores definiram o passado e estão perfilando o 
porvir. Ao lado de ser sensíveis ao acompanhar velhos e novos clamores, 
precisamos de um debate maior sobre o que temos sido e sobre os desa
fios que vêm pela frente. Precisamos de um debate sem a sectária "posi
ção correta" e sem esquecer os processos que têm dado bons frutos.

Na América Latina, costumamos sonhar para frente; isso é "o co
meço de uma nova realidade" {Dom Hélder Câmara). Para isso, convém 
retomar heranças do que já vivemos e fazer isso com honestidade e atitu
de de autocrítica. Analisemos, então, os desafios do passado em direção 
ao futuro, para continuar sonhado para frente.

1. Interrogações e controvérsias

Quais aspectos da nossa história latino-americana, especialmen
te nas décadas passadas, têm sido fecundados pelo Evangelho? E, por 
outro lado, quando tem sido apagado e pisoteado o Espírito deVida em 
nossos povos?

Lembramos tantas pessoas e comunidades fiéis a Cristo, o mar
tírio na América Central e em outras latitudes, a cotidiana solidariedade
e luta para viver. Tem havido acertos e ambigüidades, falhas e vazios. 
Esta memória não permanece entravada no passado, mas implica a in
terpelação de encarar melhor os empobrecimentos e tecidos sociais de 
hoje, a diferenciação religiosa, a busca de alternativas dentro de cenários 
globais, os desafios de uma mudança de época.

Nesse sentido, nossas interpretações sobre o pobre e sobre ma- 
cro-processos estão mudando. Quais são características e potencialida-
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des que possui a multidão oprimida, fragmentada e multifacetada? Como 
ela recua e como avança em meio dos populismos e das globalizações? 
Também estão se confrontando óticas binárias (por exemplo: dominação 
e emancipação), e se presta maior atenção a processos complexos (como 
é o cristianismo plural e sincrético).

Em nosso continente, há anos se debate o desenvolvimento sinu
oso dos cristianismos: o hegemônico, formas nas margens e expressões 
emergentes. Perguntamos o que significa na América Latina que católicos 
praticantes chegam a ser uma minoria no meio de outros setores cristãos, 
e como as formas espirituais e religiosas do povo impugnam uma ordem 
social secularista e uniformizador.

Retomemos a lucidez das comunidades apostólicas. Em An- 
tioquia e em Jerusalém se discutiu o acontecimento judeu e gentio. Foi 
proposto um sectarismo cultural e religioso: "Se não se circuncidarem, 
não podem se salvar" (cf. At 15,1 ss). Diante deste erro, Pedro, Barnabé e 
Paulo se apoiam em fatos surpreendentes: a "outra" gente tem recebido o 
Espírito. Tanto gentios como judeus são salvos pela graça de Cristo.

Uma discussão semelhante pode se levar a cabo em nosso con
texto. O cristianismo ilustrado tem rejeitado as "outridades" das maiorias 
na América Latina e desqualificou indígenas, afro-americanos e mestiços 
com suas formas de fé distintas dos padrões oficiais. Porém, essas "outri
dades" têm recriado e reafirmado o cristianismo. Em décadas passadas, 
muitos agentes de libertação, ao criticar a opressão que caracteriza o 
mundo popular, têm desqualificado também suas devoções, feições pen- 
tecostais e carismáticas e os humanismos sincréticos. Pois bem, como 
o Espírito tem atuado no seio do povo? Quais são os sinais da graça da 
salvação que possuímos? Quais são as "outridades" que estão emergindo 
hoje? Como interagimos com elas?

Alguns sectores continuam obcecados por assuntos intra-ecle- 
siais. Esbanjou-se bastante energia em vaivéns institucionais, e em uma 
disjuntiva simplista entre o tradicional e o renovador. Hoje em dia, o 
fascinante é o que acontece com os cristianismos, o que tem sua história. 
O leque de formas cristãs na América Latina propõe para nós questões 
teológicas. Quais são os sinais da ação do Espírito e de acolher a graça 
da salvação?

Contribuirei com quatro anotações ao debate sobre a trajetória 
latino-americana. Uma leitura fenomenológica sobre o sacrifical e o fes
tivo; a temática da evangelização do povo; a produção teológica, plural 
e profética; e uma leitura programática com interpelações que brotam do 
passado, e que indicam o afã de libertação. Dado o tempo limitado esbo
çarei apenas estas quatro leituras da nossa trajetória latino-americana.
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2. Sacrifício versus festa

A cristandade foi uma ordem sócio-religiosa com características 
sacrificais. Não se trata apenas de um assunto ritual61; o sacrifício tem 
caracterizado o conjunto da sociedade colonial. Diante disso, os nos
sos povos têm desenvolvido alternativas com um caráter festivo. Esses 
fenômenos em parte persistem e em parte são modificados devido aos 
processos de modernização. Aqui, como em outros pontos da memória 
dos cristianismos latino-americanos, precisa-se de um debate. Ofereço o 
meu ponto de vista.

A colonização tem inculcado em pessoas o dever de sacrificar-se 
e subordinar-se aos seus benfeitores. Este mecanismo social é transferido 
ao clientelismo diante de caudilhos modernos que resolvem os proble
mas humanos. Em termos religiosos, o eixo da salvação é atribuído ao 
sacrifício de Cristo na Cruz. Obedecer à vontade de Deus implica em 
assumir qualquer sofrimento e carga na vida.

Embora encadeados à cristandade colonial, a maior parte dos 
povos tem gerado a contraproposta da festa. Esta tem sido um eixo de sua 
vivência cristã. Deus, Cristo, Maria, os santos têm sido reinterpretados 
festivamente. O dever de se sacrificar tem sido substituído pela espiritu
alidade da alegria. Isso muda devido ao mercado da diversão de massa 
e aos meios de comunicação (com seu Papai Noel, Haloween, festas 
nacionais etc.).

Atualmente encontramos-nos com várias maneiras de ser cristão: 
setores tradicionais, correntes fundamentalistas, a privatização da fé e, ao 
mesmo tempo, a sacralização do progresso econômico, atitudes genuina
mente renovadoras. Nestas configurações há graus diversos de violência 
sagrada. Embora ela não seja eliminada, seu peso pode ser reduzido.

Isso é possível quando a fé predomina como celebração da vida. 
Aqui ressaltam os cristianismos inculturados por povos mestiços, afro- 
americanos e indígenas. Parece-me que a opção da Igreja por estes sec- 
tores marginalizados é uma opção incompleta se não dialoga com suas 
maneiras de sentir, pensar e celebrar o cristianismo.

Convém dizer que deve ser superado o parâmetro mono-cultural 
e sacrifical, próprio de vários séculos de cristandade, e deve ser desco
berto o valor das diferentes maneiras de festejar e testemunhar a fé. Esses

61 Cf. CIRARD, René. Violence and the Sacred. Baltimore: John Hopkins, 1977, 300: "Sac- 
rifice is the most crucial and fundamental of rites." [O sacrifício é o mais crucial e mais 
fundamental dos ritos.] Ele se refere às religiões chamadas "primitivas". É uma teoria 
útil para examinar os escritos da tradição judaico-cristã (309). A teoria propõe que tanto 
o sagrado como a violência tem aspectos geradores e aspectos destruidores (257-269).
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são fatos que se devem à capacidade criativa de nossos povos. Também 
percebemos seu significado teológico. Como indica uma grande teóloga 
de Colômbia: "jesus nos revela um rosto de Deus festivo"62. Podemos 
dizer que graças ao espírito de Jesus, têm-se desenvolvido esses cristianis- 
mos inculturados. Trata-se de realidades que merecem ser avaliadas, com 
os critérios das ciências e também com os olhos da fé. É bom debater a 
contraposição entre sacrifício e festa.

3. Fragmentação e força evangelizadora

Faremos uma breve leitura crítica da obra evangelizadora. Ela se 
desenvolve de muitas maneiras e não é possível generalizar. Limito-me à 
temática da fragilidade e energia de setores das classes pobres e médias, 
que tem afetado a evangelização.

Antes de fazer uma crítica convém reconhecer os imensos su
cessos. Uma grande parte da Igreja fez a opção pelos pobres. Praticou-se 
uma solidariedade com o povo oprimido (bispos em Medellín), e também 
uma potencialidade evangelizadora dos pobres, a partir de suas culturas 
(bispos em Puebla e Santo Domingo). Com isso tem contribuído forte
mente a teologia da libertação que assumiu o debate com outras posições 
de igreja.63

Essa opção tem sido implementada em diversos campos da pas
toral (com resultados de todo tipo). Afinal de contas, o importante tem 
sido superar o parâmetro da cristandade colonial. Parece-me que isso 
tem acontecido em amplos sectores da Igreja. Porém, grupos conserva
dores e progressistas, com amplo peso na opinião pública, seguiram seus 
esquemas de neocristandade sustentando a ordem econômica, reivindi
cando alguns temas morais e travando a transformação social.

Ora, é por fidelidade a Deus - que dá preferência aos pobres 
- que se realizou o re-planejamento da pastoral. Por isso, não cabia o 
eclesiocentrismo. Podemos dizer que nem Deus nem sua Igreja optam 
por aqueles que têm este ou aquele comportamento religioso. Seguindo 
o exemplo de Jesus Cristo, a comunidade eclesial tem optado pela vida 
do pobre, com todas suas implicâncias.

62 NAVIA, Carmina. Jesús de Nazaret. Miradas femeninas. Bogotá, 2000, cap.4.
63 Neste ponto se destacam a trajetória pessoal e os escritos de Gustavo Gutierrez; cf. sua 

contribuição polêmica acerca de Puebla, in: La fuerza histórica de los pobres. Lima: 
Centro de Estúdios y Publicaciones, 1978, cap. 6. No Brasil, estas temáticas estão sendo 
debatidas desde os anos 80; cf. BOFF, Leonardo; BOFF, Clodovis. Teologia da Liberta
ção no debate atual. Petrópolis: Vozes, 1985, 75p (onde destacam a Igreja com e como 
pobre, e também aliada); Como fazer Teologia da Libertação. Petrópolis: Vozes, 1986, 
251 p (os caps. 3 e 4 detalham a metodologia e teologia a partir dos pobres).
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Alguns opinam que na América Latina tem-se avançado muito 
em teologia e pouco em eclesiologia. Antes, grandes setores da Igreja têm 
retomado o Evangelho e sua opção pelos pobres (por meio de cateque
se, círculos bíblicos, comunidades de base, pastorais especializadas em 
âmbitos populares etc.). Dessa maneira vem surgindo uma eclesiologia 
sadia. O coração do trabalho evangelizador é a solidariedade com as 
causas humanas dos pobres e com seu crescimento espiritual e eclesial.

Tem se caminhado contra a corrente. Dado o impacto dos meios 
de comunicação, do mercado neoliberal e das políticas estatais, o povo 
está cada vez mais fragmentado e domesticado. Tem aumentado o empo
brecimento, a resignação diante da corrupção, a subordinação aos gru
pos de poder. Salvo exceções, o povo pobre e a classe média estão frag
mentados e sem projetos históricos próprios. Este contexto desalentador 
motiva debates e a busca de alternativas.

Nesse sentido convém questionar algumas pastorais setoriais 
porque tem contribuído com a fragmentação do povo. Também convém 
reprojetar as linhas de inserção e inculturação. Devemos dar prioridade 
às redes e alianças entre culturas, o que implica evangelizar de modo 
intercultural. Os setores apaixonados pela opção pelos pobres não teriam 
que repetir fórmulas do passado, mas contribuir com a força maior e inte
ração entre todos os sectores marginalizados, projetando alternativas de 
caráter global.

4. Teologia plural e profética

Ao fazer memória das últimas quatro décadas, admiramo-nos 
da produção teológica feita por tantas pessoas e em todas as temáticas 
da fé.64 Tem se conseguido uma primeira sistematização, sem enclaustra- 
mento. Ao contrário, ela vem crescendo e mudando devido à pluralidade 
de teologias que têm sido atentas aos novos sinais dos tempos. Não têm 
sido coisas soltas, mas obras com qualidade metodológica e uma opção 
comum pelo pobre. Tem se elaborado, a partir da espiritualidade e práxis 
histórica, e em diálogo com as ciências humanas, uma teologia de cará
ter latino-americana e de significado mundial.

64 Cf. a Coleção Teologia e Libertação (Vozes e Raulinas), e as compilações: ELLACURIA, 
Inácio; SOBRINO, Jon. Myslerium Liberationis: conceptos fundamentales de Ia teologia 
de Ia liberación. Madri: Trotta, 1990, 2 volumes; SUSIN, Luiz Carlos (org.). O mar se 
abriu. São Paulo: SOTER/Loyola, 2000, 294p; IDEM (org.). A sarça ardente: teologia 
na América Latina: prospectivas. São Paulo: SOETER / Raulinas, 2000, 574p; TAMAYO, 
Panorama.
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Constatamos também vazios e limitações. No meu modo de ver, 
o tema da Salvação quotidiana no âmbito local e global tem sido traba
lhado pouco. Trata-se de uma soteriologia glocalizada em aspectos como 
o desemprego e trabalho, a sexualidade, o hedonismo, os processos pós- 
modernos, a celebração da fé, o ecumenismo e o diálogo entre religiões. 
Também tem havido vazios na reflexão sobre a criação (em diálogo com 
o ecológico) e na pneumatologia. Outra problemática é a escassa comu
nicação e debate entre as diversas correntes da teologia latino-america
na.

Trata-se não apenas de uma pluralidade de sujeitos, mas tam
bém são diferentes maneiras de pensar a fé, em termos de metodologia 
e epistemologia. A coluna vertebral tem sido o que podemos chamar de 
teologia da libertação sistematizada. Ela tem incluído os tratados clássi
cos, a leitura bíblica latino-americana, a história das igrejas e dos cristia- 
nismos e a reflexão da fé com respeito à economia. Posteriormente têm 
surgido as correntes indígenas, afro-americanas, feministas (com maior 
produção escrita) e eco-teológicas. Será que são ramos de uma árvore 
com um tronco comum? Antes, parecem-me ser árvores diversas com 
raízes compartilhadas em um mesmo terreno ou projetos teológicos que 
se conjugam e confluem entre si.

Ora, em nossos âmbitos, as diversas correntes e o desenvolvi
mento plural são reconhecidos apenas tímida e esporadicamente. Às ve
zes, falamos de vários rostos e sujeitos, mas dentro de "uma" teologia 
preocupada com a mudança social. Isso não corresponde aos fatos. O 
que tem existido e existe hoje é um conjunto de processos teológicos. 
São diferentes e têm raízes comuns. São processos entrelaçados, embora 
com escassa comunicação entre eles.

A meu ver, esta admirável produção latino-americana teve al
gumas feições proféticas. Em primeiro lugar, tem sido uma reflexão de
terminada pelo Evangelho. Sua especificidade não é tratar de questões 
sociais (embora muitos a compreendam dessa forma), mas refletir a fé em 
resposta à Boa Nova de Jesus Cristo.

Outra feição profética tem sido cultivar uma espiritualidade ecle- 
sial, distanciando-se do clericalismo e da cumplicidade com poderes in
justos. Além disso, sua práxis tem sido anti-idolátrica e tem impugnado as 
violências estruturais, o que implicou em perseguição e martírio. Outra 
feição profética tem sido e continua sendo a opção pelos pobres e a con
frontação complexa com modelos de cristandade e neocristandade.
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5. Do passado para o porvir

Fazer memória da caminhada é algo que também nos interpela 
e incomoda, nos faz sonhar e construir o possível e o impossível. A partir 
dos sucessos e vazios do passado vêm se traçando linhas programáticas 
para o futuro.

A pluralidade de cristianismos, e de correntes de reflexão de fé 
têm seu fundamento no Deus único da Vida, e confrontam as formas ido- 
látricas de ontem e de hoje. Isso tem sido recalcado pelo trabalho bíblico 
latino-americano (onde se destacam as mulheres biblistas) e pela reflexão 
crítica sobre a economia mundial e regional (que é um grande eixo da 
teologia da libertação desde suas origens). Assim, a fidelidade a Deus e 
a insurreição contra os ídolos são inseparáveis. À medida que sigamos 
confrontando a onipotência do mercado será relevante a linguagem so
bre Deus.

O nosso trabalho evangelizador e as teologias correspondentes 
têm dado atenção insuficiente aos processos culturais e interculturais. No 
marco da globalização ressurgem fundamentalismos e também emergem 
configurações pluriculturais. A ação e reflexão eclesiais têm que encarar 
as imagens dos meios de comunicação, as identidades, o simbólico e a 
beleza, as representações do cotidiano. Trata-se não apenas do desenvol
vimento da fé dentro de cada identidade humana, mas, sobretudo, da fé
em Cristo em meio de processos de construção de símbolos no mundo 
globalizado.

A perspectiva feminista tem aberto a porta ao trabalho de gênero. 
A cristandade tem tido um sustento patriarcal. Alguns setores da igreja 
têm vetado essa temática ou a interpretaram mal como libertinagem se
xual. Também setores renovados e progressistas na teologia têm dificul
dade para considerar a visão e ação de gênero.

Aqui convém abrir um debate teórico. O androcentrismo e o pa- 
triarcado "costumam ser considerados em termos dualistas como a opres
são de todas as mulheres por todos os homens"65. Não é assim. Antes, as 
questões de gênero são positivas. Oferecem possibilidades para que nós, 
tanto mulheres como homens, sejamos mais livres e felizes em nossas 
interações. No teológico se afiançam as diversas respostas ao mistério do 
Deus Salvador.

Passemos ao outro grande desafio. No passado se evangelizou e 
refletiu a religião popular. Isso teve suas luzes e sombras, já que muitas

65 SCHÜSSLER-FIORENZA, Elisabeth. Jesus, Miríams child, Sophias prophet Criticai 
issues in feminist Christology. Nova Iorque: Continuum, 1999, 13. Na teoria de gênero 
se destacam as contribuições das mexicanas Marcela Lagarde e Marta Lamas.

c
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vezes a estrutura oficial tentava absorver a produção religiosa relativa
mente autônoma do povo. Durante estes anos têm emergido outros desa
fios.

Hoje em dia, dados os processos de diferenciação religiosa e o 
auge de uma gama de espiritualidades, os encontros e colaborações entre 
formas da fé parecem ser prioritários. Na ASETT (Associação deTeologias 
do Terceiro Mundo), isso recebeu o nome de "práxis inter-fé" em favor 
da justiça e paz mundial. Não consiste em reunir grandes personagens. 
O importante é a prática de pessoas de diversas tradições religiosas que 
resolvem problemas de cada dia, e ali, Deus se manifesta com diversos 
nomes.

Um teólogo europeu escreve: "Deus se alegra e aproveita de 
tudo o que foi conseguido em uma pessoa, religião ou cultura, para que, 
desse modo, possa ser compreendido e acolhido mais facilmente pelo 
resto... as religiões viram-se de verdade para Deus, passando pelo serviço 
aos irmãos e irmãs, sobretudo, os mais pobres, sofridos e maltratados"66. 
De mesmo modo como, antes, nos damos conta que a opção pelo pobre 
provinha de Deus, sentimos agora Deus presente no diálogo macro-ecu- 
mênico entre formas de fé. Portanto, esse diálogo não é algo secundário, 
mas é uma exigência que provém do Amor.

Com essa mística, muitas pessoas estão fazendo coisas audazes. 
Por exemplo, propõe-se um Processo Conciliar, de caráter realmente 
ecumênico e mundial, do qual participem representações de base com 
suas diversas expressões de fé. Não é algo simples nem rápido, poderia 
demorar uns dez anos. Seria "uma nova primavera nas Igrejas de Deus... 
na Igreja que nasce do povo por obra do Espírito"67. Confiamos que esta 
e outras iniciativas se desenvolvam com muitas surpresas, como as que 
provêm do Espírito do Ressuscitado.

Concluindo, expresso um desejo de ação coordenada. Ao fazer 
memória dos cristianismos na América Latina, o fazemos para seguir 
sonhando o possível e impossível. Como dizia Dom Helder Câmara: 
"Quando alguém sonha, apenas é um sonho; quando sonhamos juntos 
é o começo de uma realidade". Desta maneira, o impossível começa a 
florescer e dar frutos.

66 TORRES QUEIRUGA, Andrés. El dialogo de Ias religiones en el mundo actual. In: GO- 
MIS, Joaquim; GOMIS, Soledad. El Concilio Vaticano III: cómo Io imaginan 17 cristia- 
nos. Bilbao: Desclée de Brouwer; Barcelona: El Ciervo, 2001. Cf. também seu artigo: El 
dialogo de Ias religiones, entre Ia teologia y Ia teopraxis. In: Iglesia Viva, 208. Valência: 
Iglesia Viva, 2001, 63-72.

67 BARROS, Marcelo de. Uma nova primavera para a Igreja. Manuscrito, 2002. Emprestei 
dali a citação de dom Helder Câmara que aparece no final do meu texto.



77

Capítulo 7

Inculturação do Evangelho

Os emaranhados desafios in-culturais e inter-culturais sobres
saem nas cidades, mas, devido aos fluxos migratórios, ao impacto dos 
meios de comunicação, a linhas pós-modernas e a outros fatores, apare
cem também em cada rincão da América Latina. São desafios que apenas 
lentamente são levados em conta por instâncias oficiais das igrejas, pelas 
teologias e pelas estratégias de missão. Teriam que estar no primeiro lu
gar das agendas eclesiais; lamentavelmente, carecemos de coragem e de 
sabedoria.

A proposta de evangelizar a partir das nossas culturas e sem ex- 
clusões (isto é, universalmente) é complicadíssima. Ela quebra normas 
discriminatórias implantadas durante séculos. Os processos atuais de glo
balização a tornam ainda mais complicada. Existem vários obstáculos, 
mas, por outro lado, brotam energias criativas. Além disso, surgem inter
rogações profundas sobre conteúdos e metodologias na evangelização. 
Afinal de contas, essa proposta nos fascina e nos convoca a uma sintonia 
maior com o Espírito.

Uno-me, desde o meu lugar no sul-andino do continente, às 
muitas pessoas que se perguntam pelo futuro incerto da evangelização 
inculturada e universal feita pelos povos latino-americanos. Ela tem belas 
raízes e tem florescido na vivência guadalupana no México, nos rituais 
afro-americanos, nos catolicismos mestiços e sincréticos e tantas outras 
formas. São raízes e troncos sólidos, mas, em relação com as pastorais 
oficiais, são marginais. Contudo, há duas décadas, setores da Igreja Cató
lica e, depois, a Conferência Episcopal em Santo Domingo, têm acolhido 
a causa da inculturação. É algo esperançoso, mas avança em meio de 
grandes obstáculos, aporias e confusões.

Como enfocar esta temática? A inculturação está nas mãos das 
comunidades locais, graças à obra do Espírito. Cada povo é convocado a 
in-culturar a fé cristã, a fim de celebrar a vida. Além disso, a comunidade 
eclesial confronta a desumanização e os ídolos de hoje (e assim, a vivên
cia cristã é ex-culturada de fatores negativos). Em termos gerais, trata-se 
de um processo pluridimensional de "libertação inculturada"68 que não

68 Gostaria de enfatizar, diante de tantos mal-entendidos, que a libertação não está redu-
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tem barreiras. A obra do Espírito é realmente universal, sem barreiras. Ao 
celebrar a vida, nenhuma cultura e nenhuma religião é desqualificada.

Em segundo lugar, a ação pastoral é inseparável da meditação e 
do debate teológico. Admiramos a Boa Nova que provém do coração de 
Deus e é oferecida à humanidade através do Espírito de Jesus Cristo. Essas 
verdades são interpretadas de várias maneiras. Há várias correntes teoló
gicas e alguns debates sãos. Uma corrente de opinião é que o Evangelho, 
já que a Boa Nova oferece uma salvação genuína, impugna os pseudo- 
bem-estares e ídolos modernos e que não concorda com o marketing do 
cristianismo.

Em terceiro lugar, um bom enfoque é reconhecer a missão da 
Igreja nas "ações do povo de Deus em favor da humanidade"69. É assim 
que Deus atua e essa é a responsabilidade eclesial em favor da justiça 
e felicidade humana. Desta forma está confrontada a recorrente doença 
eclesiocêntrica. A Boa Nova não traz benefícios a uma instituição reli
giosa, antes, liberta de todo mal. Assim, damos um testemunho alegre da 
presença salvífica de Deus na humanidade e na criação, e da Igreja como 
sacramento da salvação universal.

No nosso continente, antes e depois da IV Conferência dos Epis- 
copados da América Latina e do Caribe (Santo Domingo, 1992), estão 
se implementando diversos programas. Assim como na Europa têm sido 
esboçadas linhas de reinstaurar "culturas cristãs", ou melhor, de evange- 
lizar a modernidade70. Por outro lado, possuímos o paradigma da fé cristã

zida ao social, nem a inculturação reduzida a objetos e programas culturais. Em relação 
ao paradigma "libertação inculturada", Paulo Suess tem postulado a partir de 1980 a 
"visão teológica de conjunto entre inculturação e libertação"; cf. seu ensaio: Culturas 
indígenas y evangelización: Presupuestos para una pastoral incultrada de liberación, 
in: Iglesia, Pueblos y Culturas, 2. Quito: Abya Yala, 1986, 7-48; Evangelizar a partir dos 
projetos históricos dos outros. São Paulo: Paulus, 1995, 204p; e também meu: Misión 
latinoamericana: liberación inculturada. In: Medellfn, 69,18. Bogotá: Instituto Teologi- 
co-Pastoral dei CELAM, 1992, 108-125.

69 SILVA, Geoval J. da. O processo de globalização e a missão. In: SATHLER-ROSA, Ro
naldo etc. (org.). Culturas e cristianismo. São Bernardo do Campo: UMESP; São Paulo: 
Loyola, 1999, 174; cf. SUESS, Paulo. Os confins do mundo no meio de nós. São Paulo: 
Paulinas, 2000, 254p (Simpósio Missiológico Internacional), também publicado por 
Abya Yala: Los confines dei mundo em médio de nosotros. Simpósio Misiológico Inter
nacional, 2000; BOSCH, David. Transforming mission: Paradigm Shifts in Theology of 
Mission. Maryknoll: Orbis Books, 1996, 587p. O autor destaca a mudança do enfoque 
devido ao conceito de que a missão é obra de Deus e abrange toda a vida da Igreja.

70 Por exemplo, um evento organizado pelo CELAM em 1990 postulou a evangelização 
da modernidade. J. Vélez disse que o Evangelho se propaga com expressões da cultura 
moderna (CELAM. Evangelizar Ia modernidad cultural. Bogotá: SEPAC, 1991, 133). Por 
outro lado, Kasper observa que o Vaticano II abriu o caminho "para a inculturação do 
cristianismo no sistema democrático liberal-moderno", e isso foi inaceitável para seto-
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inculturada em cada contexto humano, e isso faz parte de um projeto li
bertador. Há tensões entre estes diversos programas. No interior das igre
jas na América Latina existem caminhos diferentes que se entrecruzam.

O nosso enfoque (uma quarta feição) tem o marco dos impasses 
e potencialidades na modernidade globalizada. Esta não apenas unifor
miza os povos de hoje, mas também implica em resistência e reafirmação 
de culturas. Reclamamos da modernidade sua promessa de valorizar o 
pluralismo. Também a impugnamos. A respeito disso, José Comblin in
dica: a "modernidade é anticultura", na ciência pragmática, no desem
prego generalizado, na política arrasada pela economia, na redução de 
símbolos a objetos de consumo; e reconhece como desafio humano re
construir uma nova cultura.7' Por isso, sem sermos ingênuos, encaramos 
a modernidade e o imenso desafio de recriar culturas.

Darei três contribuições. A ação cristã se desenvolve em meio de 
assimetrias (minha primeira seção). Sofremos tensões por causa de fatores 
globais (minha segunda seção). Estamos re-examinando a evangelização 
inculturada, com suas aporias e suas energias (a última seção).

1. Resolução de assimetrias

A boa nova de Jesus foi assimétrica em relação ao pecado em 
suas expressões institucionais e pessoais, também em relação a certas 
tradições do judaísmo que desumanizavam o povo e o afastavam do seu 
Javé. O Mestre confronta essas e outras assimetrias a partir da perspectiva 
do reinado do Deus amável.

A solução é, então, romper com o pecado, converter-se ao Reino 
e caminhar com o Senhor encarnado/inculturado em meio dos pobres 
que clamam pela chegada da Salvação. Com base em tudo isso, a evan
gelização é, ao longo da história, assimétrica em relação à maldade e fa
vorece positivamente relações de igualdade e amor. Ora, a cristianização 
na América Latina tem seguido esse princípio do Evangelho, ou tem sido 
assimétrica por ter sido levado a cabo a partir dos poderes e não a partir 
do povo sofrido de Deus?

Pois bem, hoje se desenvolvem forças globalizadas e têm sido

res tradicionalistas: KASPER, Walter (org.). Ser cristiano en Ia Europa de los anos 90. 
In: IDEM (org.). Cristianismo y cultura en Ia Europa de los anos 90. Madri: PPC, 1993, 
25. Este grande teólogo assume a "opção preferencial pelos pobres e desvalidos, como 
também pelos jovens que são o futuro da Europa..." (p.26).

71 COMBLIN, José. Evangelização e inculturação: implicações pastorais. In: ANJOS, Már
cio Fabri dos (org.). Teologia da inculturação e inculturação da teologia. Petrópolis: 
Vozes / SOTER, 1995, 68ss.76ss.
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instaurados novos fatores assimétricos. Ao dizer isso, não me inscrevo 
em um diagnóstico catastrofista. Por exemplo: supor que a globalização 
aniquilará as culturas latino-americanas, ou também as leituras pessimis
tas do modo de ser de povos pobres. É certo que estes são manipulados 
por caudilhos, e que, com frequência, gostam de estarem subordinados 
aos grupos de poder. Também se sentem refletidos (e são alienados) por 
novelas melodramáticas.72 Porém, existem fatores globais contrapostos. 
Alguns são hegemônicos e outros surgem das margens (como o expressa 
o Fórum Social de Porto Alegre: um outro mundo é possível). Quanto ao 
povo pobre, existem muitos sinais de valorização de suas culturas, de 
visão crítica da realidade, de iniciativas e redes próprias, de criatividade 
simbólica e festiva a partir da marginalidade.

Portanto, acredito que devemos estar atentos tanto às grandes 
estruturas do mal como às energias alternativas. Quando as maiorias car
regam injustiças pesadíssimas, então se destacam mais claramente suas 
capacidades e espaços de liberdade. A pesar da discriminação e opressão 
sistemáticas, nos pequenos da terra existem potencialidades admiráveis.

Começarei a analisar vivências. Existem disparidades bem con
cretas. O meu trabalho profissional em meio da população indígena do 
Peru tem mostrado para mim tanto a autonegação do pobre como sua ca
pacidade e inteligência coletiva. Quando dou palestras sobre a realidade 
andina, meus interlocutores dizem freqüentemente que eu sou capaz de 
explicar o que eles não sabem; assim reproduzem sua autonegação. Por 
outro lado, pessoas pobres e sábias me explicam freqüentemente o que 
sabem muito melhor do que eu ("o mestre")- Da minha parte, percebo 
minha facilidade de sistematizar, e as pessoas me elogiam por isso. Po
rém, estou consciente de que, conforme minhas categorias, sistematizo 
a cultura/religião diferente da minha. Assim eu a reinterpreto, e até a 
desfiguro, embora também contribua com o diálogo entre universos sim
bólicos.

Portanto, existe um desequilíbrio institucionalizado que deve ser 
enfrentado tanto pelo profissional cristão (agente de pastoral, teólogo/a, 
dirigente social etc) como pelos setores populares. Precisamos renunciar 
à superioridade em relação àqueles que nos consideram líderes e sábios. 
Precisamos ser auto-críticos a respeito da interação com outra cultura e 
colaborar com as iniciativas da comunidade. A comunidade pobre, por

72 Fernández comenta os programas com o maior índice de popularidade na América 
Latina (segundo pesquisas de Time Ibope): "O entretenimento é mais atrativo quando é 
melodramático, quando enche o dia-a-dia com a história cor de rosa, a tragédia alheia 
e personagens sofridas que desnudam seus problemas..."; cf. FERNÁNDEZ, Josefina. 
Latinoamérica quiere circo. In: Qué Pasa, 1593. Santiago: Copesa, 2001, 82-84.
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seu lado, precisa fortalecer suas capacidades, renunciar a imitar os de 
cima, afiançar seus caminhos inéditos e supervisar os agentes externos.

Dos assuntos concretos passemos à problemática universal e às 
alternativas possíveis. Daquela vivência local damos um salto para a cris- 
tianização norte-atlântica. Sua missão cristã tem-se desdobrado no inte
rior de assimetrias históricas. Diante de semelhante erro, alguns pastora- 
listas e teólogos propiciam uma mudança radical. Por exemplo, Giancar- 
lo Collet examina a missão moderna proveniente da Europa. Ela tem sido 
amarrada à sua empresa imperial colonizadora, e, desde o ponto de vista 
dos receptores da cristianização, "o colonialismo e a missão apareciam 
formando uma unidade quanto ao tempo e conteúdo"73. Collet postula 
que a Igreja do Ocidente não continue impondo suas formas de fé, suas 
liturgias, sua teologia e sua estrutura como se fosse a norma para outras 
partes do mundo. Juan Martin Veiasco indica a ruptura com a "forma 
ocidental européia, exportada para o resto dos lugares do mundo... e a 
necessidade de se inculturar nessas outras culturas"74. Quando a teologia 
européia faz uma opção terceiro-mundista, projeta-se "nossa disposição 
para escutá-los como co-responsáveis na comunicação, que é livre de 
pressão, engano e manipulação... E, depois de séculos de dominação 
por parte da teologia ocidental, um deslocamento do ponto principal 
do cristianismo universal para o Terceiro Mundo"75. Desta forma haveria 
não apenas simetria, mas se afiançariam também as preferências pelos 
marginalizados.

Semelhante questionamento, feito a partir da Europa, é também 
significativo na América Latina, já que nossas igrejas reproduzem assime
trias norte-atlânticas e, assim, contribuímos hoje com sermos neocoloni- 
zados. Em muita pastoral, a racionalidade da origem européia destrói a 
sabedoria própria destas terras, o padrão urbano é sobreposto à popula
ção rural, o ser mestiço anula o indígena, o machismo latino-americano

73 COLLET, Giancarlo. Le christianisme, produit derivé ou contre-courant de Ia globali- 
sation? In: Lumen Vitae, 68,/. Bruxelas: The Centre, 2003, 80-81. Collet escreve: “Le 
mouvement missionaire moderne parti d'Europe était intimement Ué au mouvement 
expansionniste européen... du point de vue des peuples colonisés et soumis par les Oc- 
cidentaux, colonialisme et mission apparaissaient comme formant une unité de temps 
et de contenu". (O moderno movimento missionário vindo da Europa está intimamente 
ligado ao movimento expansionista europeu... desde o ponto de vista dos povos coloni
zados e submissos pelo Ocidente, o colonialismo e a missão aparecem como formando 
uma unidade de tempo e de conteúdo.)

74 Cf. ibidem, 80; VELASCO, Juan Martin. Ser cristiano en una cultura posmoderna. Madri; 
PPC, 1996, 123.

75 COLLET, Giancarlo. Observações para a necessidade de uma Teologia Intercultural. In: 
FORNET-BETANCOURT, Raúl (org.). A teologia na história social e cultural da América 
Latina. São Leopoldo: Unisinos, 1995, 33.
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destrói a reciprocidade comunitária.
Como podem ser resolvidas estas assimetrias? Existem alterna

tivas? Sim. Ao partir, cabe-nos reconhecer honestamente atropelos do 
passado e do presente. A seguir re-projetamos a vivência cotidiana de 
tal forma que haja igualdade entre grupos culturais diversos. Neste con
texto é possível o diálogo evangelizador entre pessoas, porque ninguém 
desqualifica o outro, a outra. Antes, ao compartilhar culturas diferentes, 
interagimos e crescemos, e a norma para dialogar é fidelidade ao Evan
gelho da Vida. A Boa Nova dá preferência a pessoas marginalizadas e 
supostamente ignorantes (ICor 1,26-28). Assim aconteceu na época de 
São Paulo, e assim mesmo acontece em nosso aqui e agora.

Em termos teológicos, Luiz Carlos Susin argumenta que, diante 
da tendência "universalista, centralizadora", é necessária a teologia da 
inculturação. Marcelo Azevedo, por sua vez, elogia a inculturação como 
"novo paradigma no processo de evangelização... em um mundo de plu
ralidade cultural e religiosa", e em outro lugar escreve: "Já não há mais 
como conceber e justificar um cristianismo monocultural; pelo contrário, 
o resultado universal de uma adequada evangelização inculturada será 
um cristianismo pluricultural"76. Esta perspectiva obedece à natureza do 
Evangelho que sempre se incultura e que interpela todas as formas de 
viver. Ela é também motivada pelo cenário atual pluri-cultural-religioso.

Em relação a diretrizes pastorais, um bom exemplo são as dos 
bispos do sul-andino do continente. Têm acentuado o povo de Deus (e 
não elites nem especialistas) que realiza a inculturação. Têm promovido 
"o protagonismo do laicato andino para otimizar a tarefa da evangeliza
ção inculturada na vida da Igreja local e universal"77. Deste modo vêm se 
resolvendo as assimetrias que se arrastam através dos séculos.

Chego ao fim desta seção. Consignei algumas convicções do sul 
andino e depois da realidade européia (em relação a outras partes do 
mundo). Devemos passar do domínio de uma cultura sobre outra para a 
igualdade e o diálogo entre diferentes. Há de haver co-responsabilidade 
entre líderes e participantes nos processos de inculturação. Em termos 
evangélicos, cada um(a) tem sua contribuição; os dons não são iguais e 
nenhum dom desqualifica o outro, mas eles se co-relacionam entre si, e 
há igualdade. A teologia é alimentada por estas linhas evangélicas.

76 Cito SUSIN, Luiz Carlos. Inculturação: implicações teológicas. In: ANJOS, Teologia da 
inculturação, 35; AZEVEDO, Marcello Casado d'. Contexto geral do desafio da incul
turação. In: ibidem, 26; IDEM. Cristianismo, uma experiência multicultural. In: Revista 
Eclesiástica Brasileira, 220. Petrópolis: Vozes, 1995, 779.

77 OBISPOS (Bispos) de Zonas Andinas (Bolívia, Peru, Chile). Reflexiones sobre una pasto
ral andina inculturada. Iquique, 1997, 10.
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2. Tensões globais

Durante as últimas décadas tem-se discutido o caráter incultura- 
do e universal da mensagem cristã. Ao presenciar polêmicas entre porta- 
vozes conservadores e progressistas, me perguntava se o confronto fun
damental acontece entre os setores da Igreja mencionados. Parece que 
não. Ao contrário, percebo que alguns fatores globalizados são a maior 
ameaça para o Evangelho. De fato, obstáculos gigantescos ameaçam 
uma inculturação genuína. Recalcarei os seguintes fatores: o mercado 
totalitário, a ambigüidade carismática e o androcentrismo. Acredito que 
se esses obstáculos (e outros) são encarados, torna-se possível a missão 
inculturada e universal.

Primeiro fator: um mercado onipotente

Numerosos estudos mostram que o mercado totalitário é com
plementado pelo comportamento euista e pela comercialização de sím
bolos religiosos78. Realidades positivas, como o intercâmbio econômico, 
o ser sujeito moderno e a espiritualidade, são viciadas pelo mercado. 
No mundo todo a civilização do mercado tem penetrado e perverte as 
culturas/religiões dos povos. Isso acontece tanto no nível estrutural como 
no nível do comportamento das pessoas.

As grandes religiões começam a funcionar e a serem tratadas em 
termos mercantis. Isso é explicado por Rodney Stark e Roger Fink: esta
belece-se um mercado de adeptos atuais e potenciais, as organizações 
religiosas procuram atrair ou conservar seus adeptos, e a cultura religiosa 
assume características comerciais79. Quanto ao comportamento, as pes
soas encaram custos e benefícios da religião, escolhem uma religião ou

78 O sociólogo Parker descreve as "mercadorias-símbolo que possibilitam uma espécie de 
reinvenção do mundo... e a indústria cultural que está enchendo com fantasias novas 
a sociedade cujos sonhos utópicos parecem estar adormecidos": PARKER GUMUCIO, 
Religión, 72-73; a filósofa Patrón, por sua vez, indica que "os peruanos se vêem empur
rados para direções diferentes, ao mesmo tempo: por um lado, para a ação individual 
que é percebida como a base do sucesso no mercado e, por outro, para a ação coorde
nada e solidária..."; cf. PATRÓN, Mercados, 139.

79 Cf. STARK Rodney; FINKE, Roger. Acts of Faith: Exploring the Human Side of Religión. 
Berkeley: University of Califórnia Press, 2000, 193: "A religious economy consists of all 
the religious activity going on in a society: a 'market' of current and potential adherents, 
a set of one or more religious organizations seeking to attract or maintain adherents, and 
the religious culture offered by the organization". [Uma economia religiosa consiste 
em toda a atividade religiosa que está acontecendo numa sociedade: um 'mercado' de 
adeptos atuais e potenciais, um conjunto de uma ou mais organizações religiosas pro
curando atrair ou segurar adeptos, e a cultura religiosa oferecida pela organização.]
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nenhuma e, como em qualquer mercado, a demanda de consumidores se 
co-relaciona com a oferta de bens religiosos.80 Estas realidades são ques
tionadas pela teologia. José Comblin e Alberto Moreira são enfáticos. O 
primeiro afirma que a "economia ocidental invade o mundo... e trans
forma todos os símbolos de todas as culturas em objetos de consumo". 
O segundo comenta: "A cultura do mercado se aproveita do símbolo e 
da dimensão utópica presentes no cristianismo e em outras religiões"81. 
Diante de semelhante amálgama de um tipo de economia com o religio
so, o discurso teológico não pode ser indiferente.

Certamente é alarmante como o capitalismo consegue utilizar 
as estruturas religiosas e eclesiásticas para seus fins. Porém, mais grave 
ainda é que o mercado desigual e um "eu" não-solidário são idolatrados. 
Afinal de contas, impugnamos a idolatria do mercado que atenta contra 
a vida de povos pobres.82 Esse é o grande obstáculo para a fé e sua genu
ína inculturação. Trata-se de ídolos gerados por minorias abastadas que 
também são cultuadas pelas multidões. Em relação a esta problemática, 
as reflexões proféticas de Franz Hinkelammert, Jung Mo Sung, Ulrich Du- 
chrow e José Comblin têm que ser levadas em conta por todos os que se 
dedicam à relação Evangelho - culturas. Qualquer atividade incultura- 
dora está afetada pela macro-cultura do mercado e pelo "eu" com seus 
absolutos. Quando isso é ignorado, andamos nas nuvens.

80 Cf. IANNACCONE, Lawrence. Religious markets and the economics of religion. In: 5o- 
cial Compass, 39,7. Lovânia: Centre de recherches sócio-religieuses, 1992, 124. Neste 
âmbito, a contribuição maior foi a de BOURDIEU, Pierre. A economia das trocas sim
bólicas. São Raulo: Perspectiva, 1987, 361 p.

81 COMBLIN, Evangelização, 73; MOREIRA, Alberto da Silva. A civilização do mercado: 
um desafio radical as igrejas. In: MOREIRA, Alberto da Silva (org.). Sociedade global, 
cultura e religião. Petrópolis: Vozes, 1998, 144. O outro lado da moeda foi mostrado 
por Novak, um hábil teólogo do capitalismo: "Important doctrines of Christianity... hel- 
ped to supply the ideas through whích democratic capitalism has emerged in history" 
[Doutrinas importantes do cristianismo... ajudaram a fornecer as idéias por meio das 
quais o capitalismo democrático emergiu na história.1: NOVAK, Michael. The Spirit 
of Democratic Capitalism. Nova Iorque: Simon and Schuster, 1982, 334. Um lado da 
moeda é, como a economia mundial se aproveita da religião e como o mercado é 
sacralizado, o outro lado da moeda é, como a religião cristã contribuiu com a ordem 
econômico-política vigente no mundo de hoje.

82 Cf. HINKELAMMERT, Teologia; SUNG, Jung Mo. A idolatria do capital e a morte dos 
pobres: uma reflexão teológica a partir da dívida externa. São Paulo: Páulinas, 1989, 
152p; IDEM. Deus numa economia sem coração: pobreza e neoliberalismo, um desafio 
à evangelização. São Raulo: Raulinas, 1992, 143p; DUCHROW, Ulrich. Alternatives to 
Global Capitalism: Drawn from Biblical History, Designed for Political Action. Utrecht: 
International Books, 1995, 334p.
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Segundo fator: uma ambigüidade carismática

O mercado implacável, que instrumentaliza a ciência e a tecno
logia, favorece toda espécie de calmantes espirituais. Em nível mundial 
crescem e se consolidam formas carismáticas do ser cristão, com suas 
múltiplas correntes e variantes. São fenômenos polivalentes, debatidos e 
interpretados com o olhar das ciências humanas e também com o olhar 
da fé. As pesquisas demonstram as atraentes e mutantes facetas do fenô
meno carismático e pentecostal.03

A partir de um ponto de vista crente começamos com aspectos 
positivos e perguntas abertas. Existe um consenso de que a inculturação 
provém do Espírito e se leva a cabo de muitas maneiras. As numerosas 
variedades de comunidades pentecostais (protestantes) e carismáticas 
(católicas) têm seus modos de sentir a salvação. Custa-nos reconhecer 
ali a inculturação e a presença do Espírito. Esta opinião nossa deve-se 
às ambivalências nestes fenômenos ou à limitação dos critérios teológi
cos? Além disso, constatamos que muitos setores pobres comparecem 
e são protagonistas dos movimentos pentecostais. Será que a vitalidade 
pentecostal e carismática nos âmbitos marginalizados é assumida por 
teologias que optam pelos pobres? A meu ver, estas religiosidades mani
festam aspectos inculturados do Evangelho. São assuntos que devem ser 
trabalhados.

Continuando, comento pontos fenomenológicos. Primeiro: sin
tonias entre catolicismo e pentecostalismo. Segundo: enganar os pobres 
com um tipo de prosperidade. Terceiro: o dualismo de caráter fundamen- 
talista.

83 Recomendo alguns dos muitos estudos. No âmbito social e antropológico: ROHM, 
Francisco Cartaxo. Pentecostais no Brasil, uma interpretação sócio-religiosa. Petrópo- 
lis: Vozes, 1985, 260p; POBLETE BARTH, Renato; GALILEA W., Carmen. Movimiento 
pentecostal e Iglesia católica en médios populares. Santiago: Centro Bellarmino, 1984, 
141p; BOUDEWINSE, Barbara etc. Algo más que opio: una lectura antropológica dei 
pentecostalismo latinoamericano y caribeno. San José: DEI, 1991, 180p; KAPSOLI ES- 
CUDERO, Wilfredo. Cuerreros de Ia oración: Ias nuevas iglesias en el Peru. Lima: SE- 
PEC, 1994, 505p; CORTEN, André. Os pobres e o Espírito Santo. Petrópolis: Vozes, 
1996, 285p. Algumas apreciações críticas acerca do neopentecostalismo da prosperi
dade: CAMPOS, Leonildo Silveira. Teatro, templo e mercado: organização e marketing 
de um empreendimento neopentecostal. São Bernardo do Campo: UMESP; Petrópolis: 
Vozes, 1997, 45Ip; OCANA, Martin. Los banqueros de Dios, una aproximación evan
gélica a Ia teologia de Ia prosperidad. Lima: Puma, 2002, 249p. Algumas interpretações 
teológicas: CAMPOS, Bernardo. De Ia reforma protestante a Ia Pentecostalidad de Ia 
Iglesia. Quito: CLAI, 1997; SEPÚLVEDA, Juan; CHIQUETE, Daniel; ORELLANA, Luis. 
Voces dei pentecostalismo latinoamericano. Concepción: RELEP, 2003, 223p; Renova
ção Carismática Católica. As comunidades de Renovação rumo ao Terceiro Milênio. 
Aparecida: Santuário, 1998.
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A minha primeira observação é sobre confluências positivas (em
bora às vezes confusas). Várias pesquisas no Brasil84 demonstram a afi
nidade e amálgama entre catolicismo popular, pentecostalismo e outros 
sistemas simbólicos. Décio Passos comenta a "afinidade dialeticamente 
construída" entre catolicismos do povo e os pentecostalismos emergen
tes. Alberto Antoniazzi aprecia dados: mais de 20% de pessoas partici
pam de celebrações de outra religião, e entre católicos, 35% acreditam 
na reencarnação (difundida pelo espiritismo) e 15% acreditam nos orixás 
(da religião afro-brasileira). Parece-me que as formas inter-religiosas são 
positivas, porém não é bom confundir universos simbólicos diferentes 
que têm o direito para suas próprias trajetórias.

Meu segundo ponto. A religião é levada a cair em armadilhas 
econômicas85. Segundo o estudo feito por Martin Ocana, a pregação neo- 
pentecostal anuncia a prosperidade material por meio — da "libertação 
de demônios, confissão positiva, vitória na guerra espiritual..., fé em 
Deus". Uma estratégia dos católicos carismáticos é interpretar Jesus Cris
to e São Paulo (e também é proposto para a Igreja de hoje) em termos de 
"ações concretas de marketing na promoção de um produto". A salvação 
seria um produto para consumidores. Semelhante interpretação é sacríle
ga. A inculturação seria reduzida a estreitos benefícios econômicos.

Meu terceiro ponto. Os fundamentalismos (e especialmente al
gumas correntes neo-pentecostais) não toleram pessoas diferentes deles, 
as classificam como inimigos e até as associam com o demônio.86 Esta 
intolerância invade o imaginário de povos afundados na pobreza. Incul- 
cam-se e reproduzem-se dualismos de bem e mal, Deus e diabo, salvos 
e condenados.

Concluo com sugestões de Oneide Bobsin, teólogo luterano. 
Precisamos nos esforçar para que o povo pobre - aflito por doenças - te
nha uma saúde integral em harmonia com a criação; além disso, uma 
"prática exorcista que desmascare o caráter idolátrico do mercado...; e 
uma teologia da prosperidade solidária, no horizonte de um mundo onde

84 Cito: PASSOS, João Décio. O pentecostalismo brasileiro: resíduos e afinidades. In: Re
ligião e Cultura 1,1. São F^ulo: PUC, 2002, 59; e ANTONIAZZI, Alberto. Perspectivas 
pastorais a partir da pesquisa. In: SOUZA, Luiz Alberto Gómez; FERNANDES, Sílvia 
Regina Alves (org.). Desafios do catolicismo na cidade: pesquisa em regiões metropoli
tanas brasileiras. São Paulo: Raulus, 2002, 254-255.

85 Cito OCANA, 98; e o porta-voz da "Associação do Senhor Jesus": KATER, Antônio Mi
guel Filho. O marketing aplicado à Igreja Católica. São Paulo: Loyola, 1994, 41 -43.

86 Cf. ORO, Ivo Pedro. O outro é o demônio: uma análise sociológica do fundamentalis- 
mo. São ftulo: Paulus, 1996, 176p. A modernidade globalizada traz consigo (parado
xalmente) correntes fundamentalistas maiores (114ss).
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caibam todas as pessoas"87. Quer dizer, alguns eixos do pentecostal (cura 
de doenças, exorcismo, prosperidade) são reformulados na perspectiva 
da solidariedade e de uma visão crítica e transformadora da ordem vi
gente.

O terceiro fator. O esquema androcêntrico

A experiência nos indica que um obstáculo potentíssimo à feli
cidade humana é o androcentrismo. Este se contrapõe à insurgência da 
mulher, ao paradigma feminista, à ação/visão de gênero, a uma masculi
nidade sã.80 Além disso, vamos compreendendo que o masculino sacra- 
lizado se entrelaça com a idolatria do mercado, com a injustiça racial, 
com a manipulação política. Por isso, devemos exculturar da vida cristã 
elementos androcêntricos, econômicos, raciais, políticos etc. Toda essa 
problemática não costuma ser levada em conta por aqueles que propõem 
a inculturação.

Na América Latina costumamos lamentar o comportamento ma
chista (compreendido como atitude e ação pontual). A problemática não 
é apenas uma ou outra ação discriminatória, mas o conjunto das relações 
humanas, as dinâmicas do poder e o imaginário simbólico. Tudo isso está 
centrado em um tipo de masculinidade que prejudica a mulher e tam
bém desumaniza o homem, e que, além disso, reduz seus mecanismos 
hegemônicos a "deus". Insisto neste leque de problemas. O machismo 
não é apenas um atropelo à dignidade humana. As forças androcêntricas 
afetam relações, poderes e imagens de Deus. Por isso, as alternativas têm 
que ser holísticas.

Portanto, existem duas dinâmicas: exculturar e inculturar. Temos 
que exculturar da vivência cristã relações e crenças configuradas de modo 
androcêntrico. A cristianização tem reforçado um homem todo-poderoso

87 BOBSIN, Oneide. Correntes religiosas e globalização. São Leopoldo: CEB1 / PPL / EST, 
2002, 89.

88 Cf. ARANGO, Gênero; LAMAS, Marta etc. Para entender el concepto de gênero. Quito: 
Abya Yala, 1998, 133p; MARSHALL, Barbara. Configuring gender: explorations in the- 
ory and politics. Peterborough: Broadview Press, 2000, 191 p; MURARO, Rose Marie; 
BOFF, Leonardo. Feminino e Masculino: uma nova consciência para o encontro das 
diferenças. Rio de Janeiro: Sextante, 2002, 287p ; e alguns estudos de casos: ARNOLD, 
Denise. Más allá dei silencio: Ia frontera de gênero en los Andes. La Paz: CIASE, 1997; 
HEISE, Maria etc. Relaciones de gênero en Ia Amazônia Peruana. Lima: CAAP, 1999, 
148p. Quanto ao masculino: VALDÉS, Teresa; OLAVARRÍA, José. Masculinidad/es, po
der y crisis. Santiago: Isis International, 1997, 171 p; BOECHAT, Walter. O masculino 
em questão. Petrópolis: Vozes, 1997, 259p; COHEN, Theodore. Men and Masculinity: 
a Text Reader. Stamford: Wadsworth, 2001, 437p; e meu ensaio: Felicidad Masculina, 
una propuesta ética. Chucuito: 2002, 66p.
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(e assim, também tem masculinizado Deus) e uma mulher subordinada e 
sacrificada (desta maneira tem se desfigurado Maria). Também devemos 
questionar a desigualdade no lar, nos vínculos sexuais e no maltrato do 
corpo e da afetividade.

Por outro lado, temos que exculturar poderes associados a or
ganismos e crenças religiosas.89 A população latino-americana é margi
nalizada e violentada por estruturas do trabalho e da ordem política e 
militar que se legitimam com heranças do Ocidente cristão. Além disso, 
em nossas ações sobressaem o caudilhismo e as artimanhas populistas 
que costumam se justificar com a religião. Quanto à existência de outras 
culturas e religiões, a cristianização androcêntrica é intolerante e agres
siva em relação a elas.

Com respeito a mediações culturais, na fé cristã, temos que 
exculturar símbolos patriarcais que colocam obstáculos à nossa apro
ximação ao Deus da Vida. Lamentavelmente, um "deus" é construído à 
imagem e semelhança do poder androcêntrico. O sagrado é representa
do como onipotente e excludente. Tanto a sacralidade como a benção 
divina são aprisionadas por esquemas patriarcais. Tudo isso merece ser 
exculturado.

O outro lado da moeda é a capacidade de inculturar o Mistério 
da Salvação. Com isto contribui a crescente elaboração teológica com 
perspectiva de gênero.90 É saudável inculturar o Evangelho nas relações 
simétricas entre mulher e homem, em estruturas de poder com participa
ção e com igualdade, no anúncio e na celebração do Deus-Amor. Des
se modo, o androcentrismo desumanizador está superado. Constatamos 
isto em muitas vivências de fé de pessoas comuns: elas amam um Deus 
misericordioso e têm uma ética de reciprocidade. Quanto a organismos 
oficiais, eles costumam falar muito de amor e justiça, mas maltratam as 
energias de vida que existem tanto no feminino como no masculino. Gra
ças à visão/ação de gênero é possível transformar todas as dimensões da 
evangelização.

Concluo esta seção com o cerne do Evangelho: a relação liber
tadora entre Deus e os pobres. Isso implica que as condições feminina e

89 Com respeito a poder e religião, recomendo as obras: K1NG, Ursula (org.). Religion and 
Cender, Oxford: Blackwell, 1995, 324p; e RAINES, John. What Men Owe lo Women: 
Men's Voices from World Religions. Albany: State University of New York Press, 2001, 
303p (examina, nas diversas religiões do mundo, as dinâmicas que geram vida).

90 Cf. RUETHER, Rosemary Rosemary. Sexism and Cod-talk. Boston: Beacon Press, 1983, 
224p; BERNABÉ, Carmen (org.). Cambio de paradigma: gênero y eclesiología. Estella: 
Verbo Divino, 1998, 154p; GEBARA, Ivone etc (org.). Teologia con rostro de mujer. 
Manágua: Lascasianas, 2000, 336p (Alternativas, 16/17); SOTER. Cênero e Teologia: 
interpelações e perspectivas. São Paulo: SOTER/Pãulinas/Loyola, 2003, 312p.
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masculina sejam re-projetadas em termos co-relacionais, a fim de que os 
pobres vivam plenamente. Desse modo, o androcentrismo é superado e 
vai-se construindo uma nova humanidade.

3. Questões na evangelização

Envolvem-nos interrogações profundas referentes ao cenário glo
bal/local, com seus sinais de uma mudança de época e referentes ao 
acontecimento eclesial. Revisa-se e reprojeta-se a "evangelização incul- 
turada". Como essa proposta, difundida na América Latina a partir dos 
anos 80, se desenvolve nos inícios do século 21? É uma consigna colo
cada nas margens da ação pastoral? É um eixo do movimento renovador? 
Nossas preocupações se ampliaram?

Há alguns anos predominava o interesse na inserção da men
sagem de Cristo em cada situação cultural. Esta preocupação continua 
vigente. Porém hoje estamos atentos tanto à obra do Espírito no interior 
de cada povo/cultura/religião como também aos intercâmbios, vínculos 
e diferenças entre modos de ser e crer. Hoje sobressai o intercultural que 
vai de mãos dadas com o inter-religioso.

Quer dizer que as propostas se modificam e se ampliam. De 
A: "evangelizar a(s) cultura(s)" tem se passado para B: a "evangelização 
inculturada"; e agora é adicionada uma proposta C: "evangelização inter
cultural e inter-religiosa". Os paradigmas A e B são totalmente distintos. 
Como o explica Agenor Brighenti: "O primeiro parte da Igreja e de seu 
trabalho missionário, para anunciar a Boa Nova aos povos e culturas; o 
segundo parte dos povos e de suas culturas e do trabalho interno de Deus 
e de seu Espírito aí realizado ao longo da história".91 Portanto, não se trata 
de pequenas diferenças, ao contrário, elas são bem distintas. A proposta 
C (evangelizar entre culturas e religiões) se encontra em gestação e pode
rá se afiançar nas próximas décadas.

Esse processo de gestação vem traçando várias linhas teológicas. 
Há alguns anos, Marcello Azevedo indicava que a evangelização incultu
rada é feita em um contexto de pluralidade cultural e religiosa, tanto em 
sociedades tradicionais como nas culturas modeladas pela modernidade

91 BRIGHENTI, Agenor. Por uma evangelização inculturada: princípios pedagógicos e 
passos metodológicos. São Paulo: Raulinas, 35. Este autor lucidamente faz ver que o 
primeiro modelo, de modo inconsciente, postula uma "cultura cristã" (em continuidade 
com o nosso passado de cristandade). Azevedo, por sua vez, critica o primeiro modelo 
por causa da "ingerência externa e o movimento de fora para dentro, no universo cul
tural que se evangeliza". AZEVEDO, Contexto, 23,
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ou pós-modernidade.92 A partir do campo filosófico, Raúl Fornet aprecia 
a "transformação intercultural que se desenvolve no próprio interior da 
teologia latino-americana como resultado da irrupção da diversidade cul- 
tural-religiosa americana nela"93. Concretamente sobressaem as teologias 
índias e afro-americanas com sua densidade intercultural. Desde uma
perspectiva teológica, Giancarlo Collet sublinha que o Evangelho exige 
aprender das experiências dos culturalmente "outros", e isso implica em 
um esforço de "deslocar-se para dentro do outro e não querer percebê-lo 
com os nossos olhos, mas com os dele... A teologia intercultural exige 
empatia e simpatia... e o reconhecimento do outro"94. Isso significa que 
se requer uma disciplina de empatia cultural e teológica (e não simples 
boa vontade).

Diante da pluralidade teológica é necessária também a abertura 
intelectual. É significativo o que aconteceu no nível do CELAM.95 No co
meço da década de 90, em um encontro sobre o método teológico, o bis
po Lucas Moreira Neves falava do eclipse da teologia da libertação que 
estaria reencarnando-se em teologias raciais (!), da mulher e da ecologia. 
Outro participante desqualificava a teologia índia que seria neutralizada 
pela inculturação da Mensagem. Alguns anos mais tarde, nas conclusões 
de um acontecimento do CELAM, se inclui: "A inculturação do Evange
lho e da Igreja em nossos povos, tanto de raízes indígenas, afro-ameri
canas e mestiças... diante dos desafios da modernidade pós-moderna... 
e a inculturação da reflexão teológica". Percebemos, portanto, sinais de 
mudança no nível oficial.

Revisaremos agora três assuntos: a relação entre culturas, a mis
são dos pobres e os debates na inculturação. Certamente, o trabalho pas
toral e teológico enfrenta outras grandes questões, porém, nesta elabo
ração, limito-me a estas três. E, concluindo, sublinharei a evangelização 
concreta e universal.

Um primeiro grande desafio: a interculturalidade

Desde suas origens (na Palestina e no Mediterrâneo), a evangeli
zação, tem sido desenvolvida em meio de diversas culturas. Ela não tem

92 Cf. ibidem, 26.

93 FORNET-BETANCOURT, Filosofia, 95.

94 COLLET, Observações, 33.35.

95 Cf. CELAM. El método teológico en América Latina. Bogotá: CELAM, 1994, 18. 141; 
CELAM. El futuro de Ia reflexión teológica en América Latina. Bogotá: CELAM, 1996, 
capítulo de conclusões, 367.
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sido monocultural nem tem excluído os secularmente marginalizados. 
Podemos afirmar isso olhando tanto a difusão do Evangelho nos primei
ros séculos como seu desenvolvimento fiel ao longo da história. Porém, 
outra constante, ao longo dos séculos, tem sido cristianizar a partir e com 
o poder material e político. Isso tem implicado em colonizar e alienar os 
pobres e também em muita assimetria e agressão. Em parte, isso se devia 
à pretensão de possuir "a religião verdadeira", quando, de fato, tratava-se 
de hegemonias sociais.

Em meio de muitas contradições, a evangelização concreta e 
universal tem que retornar sempre ao paradigma de Pentecostes. "Cheios 
do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas... e cada um de 
nós os ouve em sua própria língua materna" (At 2,4.8). Quer dizer, é pos
sível a intercomunicação simbólica entre linguagens e culturas diversas. 
Aos olhos da fé, esta é uma das obras admiráveis do Espírito.

Reconhecemos a ação do Espírito na tortuosa trajetória cristã. De 
uma "inculturação pluriforme" passou-se a um modelo de "cristianismo 
marcadamente monocultural", como o denomina Agenor Brighenti.96 A 
modernidade, com feições colonialistas, implanta um desenvolvimento 
econômico desigual e homogeneiza as culturas. Além disso, exporta um 
tipo de religião européia. Segundo Giancarlo Collet, nestes contextos, as 
igrejas do Ocidente e suas teologias perguntam-se hoje como se compor
tar com os "outros".97 Com uma inquietude semelhante, Johann Baptist 
Metz augurava o trânsito: "De uma Igreja européia e norte-americana, 
culturalmente mais ou menos homogênea ou monocêntrica, para uma 
Igreja universal de raízes culturais muito variadas, quer dizer, cultural
mente policêntrica"98. Às vezes, este trânsito nos parece lentíssimo, mas 
assim acontece com os processos culturais que são amplos e compli
cados. Certamente é desejável avançar rumo a um policentrismo que 
implica em relações simétricas entre culturas. Aqui constatamos sinais 
do Espírito.

Ao encarar estas problemáticas, percebemos melhor a questão 
de fundo: ser fiéis com o mistério do amor de Deus. Um cristianismo mo
nocultural não violenta apenas a identidade pluriforme de nossos povos 
e não impossibilita apenas a missão universal, mas obstaculiza também

96 BRIGHENTI, 14.
97 COLLET, Christianisme, 78.82. Cf. na p. 83: "Se pose aux Églises occidentals et a leurs 

theologies Ia question de savoir comment elles veulent á 1'avenir se comporter envers 
les autres." [Para as Igrejas ocidentais e suas teologias coloca-se a questão de saber 
como, no futuro, elas vão se comportar diante das outras.]

98 METZ, Johann Baptist. Hacia una Igiesia universal culturalmente policêntrica. In: Pági
nas, 92. Lima: Centro de Estúdios y Publicaciones, 1988, 41.
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a abertura ao Mistério. Em qualquer evangelização, o mais importante 
é que a comunidade viva bem com o próximo-pobre e com Deus. Ao 
constituir uma Igreja monocêntrica (segundo a terminologia de Metz), ou 
monocultural (na linguagem de teólogos da inculturação), apartamo-nos 
de Deus. "Quanto mais monocultural o Cristianismo se apresenta, mais 
longe dos mistérios de Deus está...", e a "verificação pluricultural repre
senta a maior aproximação possível aos mistérios divinos" disse Paulo 
Suess com sua habitual lucidez.99 Então, trata-se não apenas de respeitar 
culturas, ou que a Igreja dialogue com elas. A questão fundamental é se, 
diante da revelação de Deus, estamos abertos (por meio do inter-cultural) 
ou se estamos surdos e cegos (por meio do monocultural).

Em termos sociais, convém distinguir a multiculturalidade (que 
vai de mãos dadas com o pluralismo moderno e que é funcional ao status 
quo) da interculturação. Esta pode ser assimétrica ou também pode fazer 
parte de um projeto de vida.'00 Além disso, tendo como pano de fundo 
a opção pela vida dos pobres com suas espiritualidades, a relação entre 
culturas começa a levar em conta a interação entre religiões (dos pobres): 
uma "inter-religionação". Essa é uma nova pista aberta na teologia latino- 
americana.

Em um cenário globalizado, os povos originários (como afirmo 
no meu ensaio sobre a questão intercultural) vêm gerando alternativas. 
Percebemos isso em sua biodiversidade, em sua seleção e negociação 
em relação a outras culturas, na estratégia de desenvolvimento a partir 
de baixo, na educação intercultural impulsionada a partir da família e 
comunidade indígena, nos tempos e espaços qualitativos, na mestiçagem 
articuladora e diferenciadora. Em termos gerais, entre setores da popula
ção multifacetada da América Latina existem potencialidades de incultu
ração. Em torno de todas estas realidades, o trabalho pastoral e teológico 
está preocupado hoje mais com as potencialidades em cada cultura e 
entre culturas e já não se limita a conectar a Mensagem com uma deter
minada cultura.

Estamos atentos também ao que acontece no interior da evan
gelização: os encontros e desencontros culturais entre quem oferece e 
quem recebe a Mensagem. Como observa Mário de França Miranda: o 
diálogo diacrônico com formas culturais que foram insertadas na fé cristã

99 SUESS, Paulo. Apontamentos para a Evangelização Inculturada. In: COUTO, Márcio 
A.; BATAGIN, Sônia (org.). Novo Milênio: perspectivas, debates, sugestões. São Paulo: 
Pau li nas, 1997, 11-52.

100 Cf. meu artigo: La cuestión intercultural. In: Páginas, 177. Lima: Centro de Estúdios 
y Publicaciones, 2002, 74-83. Recomendo, para o âmbito andino, as obras: ALBÓ, 
Iguales; MAMANI CHOQUE, Pedro. Encuentro y Desencuentros: La construcción de 
Ia Interculturalidad. Cochabamba, Verbo Divino, 2003.
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e, no sentido sincrônico, o diálogo entre setores humanos diferentes em 
uma Igreja particular.10' O melhor procedimento - indicado por Marcello 
Azevedo - é que a pessoa evangelizadora tome consciência de suas limi
tações e permita que os membros de cada cultura sejam "sujeitos efetivos 
de sua própria evangelização inculturada".102

Estas reflexões constatam que o in-cultural e intercultural é a 
tarefa mais complexa e ampla. É muitíssimo mais fascinante. Os protago
nistas chegam a ser as pessoas menosprezadas na sociedade e na igreja. 
A medida que se opta pelos pobres, opta-se por seu modo de in-culturar 
e inter-culturar a fé cristã.

Um segundo grande desafio: a missão dos pobres

A ação e mística missionária tem como modelo a proclamação e 
práxis bíblica. É um modelo claro como a água. "Jesus os enviou a anun
ciar o Reino de Deus e a fazer curas... não levem nada... nem pão, nem 
dinheiro..." (Lc 9,2-3, 10,4,9). A proclamação da Salvação e a atenção à 
população sofrida são feitas não a partir dos altos do poder, mas a partir 
de baixo, e com o coração dirigido para o prazeroso Reinado de Deus.

Não convém idealizar o popular, já que está fragmentado, é con
traditório e portador de alienações. Mas cabe-nos, sim, revisar a missão 
a cargo da comunidade de pessoas pobres, porque essa é a maior parte 
da igreja latino-americana. No nosso continente são as pessoas com re
cursos e poderes escassos, embora com imensas habilidades humanas e 
energias espirituais, que desenvolvem a catequese, cultivam ritos, orga
nizam a solidariedade diante das carências de cada dia, estudam e com
partilham a Mensagem de vida. Por isso, a missão evangelizadora é um 
movimento de pobres para pobres. Também participam profissionais e 
líderes pastorais que se movem a partir da sua cultura para uma diferente, 
atentos à interpelação do Evangelho a todas as culturas.

Nesse respeito, revisemos enfoques concretos sobre a missão in
culturada na Bolívia.103 Um enfoque é a inculturação da fé por meio da 
produção ritual e festiva (e não por meio de uma norma doutrinal/sacra-

101 MIRANDA, Mário de França. Inculturação da fé: uma abordagem teológica. São Pau
lo: Loyola, 2001, 39. Esta é uma primeira visão, bem lúcida, do processo da incultu
ração da fé (que não inclui o bíblico nem o ético).

102 AZEVEDO, Contexto, 20.
103 Cito os trabalhos BELTRÁN, Cuzmán. Experiência de inculturación. In: Fe y Pueblo, 

1. La Paz: Centro de Teologia Popular, 1966, 7-16; DONNAT, Francisco. Un camino 
de inculturación. In: ibidem, 1 7-32; QUISPE, Calixto. ^Inculturación dei Evangelio en 
los Andes? In: ibidem, 41-54. Uma obra de peso: JOL1COEUR, Luis. El cristianismo 
aymara, iinculturación o culturización? Quito: Abya Yala, 1996, 465p.
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mental). Guzmán Beltrán relata a colheita do milho, uma invocação cós
mica, as folhas de coca no trabalho cotidiano, o cuidado com elementos 
vegetais, o rito do Domingo de Ramos, a água benta. Por outro lado, 
Francisco Donnat afirma: "O desafio da inculturação é falar de Jesus e do 
Deus de Jesus Cristo a partir de uma cultura... onde os próprios aimarás 
expressem sua maneira de se relacionar com Deus...; a Igreja terá que 
encontrar Jesus já presente no que vive o povo". Um terceiro enfoque. 
Calixto Quispe indica: "A experiência de fé em Jesus de Nazaré pode ser 
vivida em milhares de formas religiosas indígenas... O sujeito da incul
turação é o indígena junto a sua comunidade originária, sem descuidar 
do diferente que vem para nos acompanhar nesta caminhada de fé pela 
justiça." A meta deste processo inculturador é o projeto de vida diante 
do sistema globalizador. Quispe termina dizendo: que o fruto da incul
turação seja algo novo que sirva para a transformação das igrejas e da 
sociedade. Assim, existe um processo centrado não no campo conceituai 
ou eclesiástico, mas no Evangelho que alimenta o projeto de vida de 
povos pobres.

Em termos amplos, na América Latina e em outras partes do mun
do, há pequenos e significativos sucessos da missão com talante incultu- 
rado. Dessa forma a Igreja é reformada. É assim como o que declaram os 
Congressos Missionários. O COMLA 6 afirma no seu texto base: não se 
trata de fazer transplantes; antes, "cada Igreja local assume a história e as 
experiências vitais do povo onde ela está situada"; e, depois, sua Mensa
gem Final propõe: "prorrogar a encarnação de Jesus na cultura de cada 
povo, entrando em diálogo com ela, enriquecendo-a com o fermento 
do Evangelho"104. A proposta incuituradora vem avançando por meio de 
muita reflexão e ação concreta.105 Porém, como muitos já constataram, 
existem boas intenções e documentos lúcidos, mas os sucessos são pe
quenos e frágeis, em meio de imensos obstáculos e temores.

No continente inteiro aparecem obstáculos levantados por pes
soas e estruturas eclesiais. Isso, às vezes, nos desanima. Mas, afinal de

104 Texto-Base do COMLA-6 (6o Congreso Misionero Latinoamericano), 1999, 73-74 (ver
são em português); e Mensagem Final, 1.

105 Recomendo: DE LA SERNA, Eduardo. Con los pies en el barro: Teologia de Ia misi- 
ón popular. Montevidéu: Gráficos, 1993, (especialmente: a força evangelizadora dos 
pobres, 55ss); BALLÁN, Romeo. El valor de salir: Ia apertura de América Latina a Ia 
misión universal. Lima: Raulinas, 1990; CASTRO, Augusto. Ensancha el espacio de tu 
tienda: itinerário de Ia espiritualidad misionera. Bogotá: Paulinas, 1998; CAGNASSO, 
Franco etc. Desafios da Missão. São Raulo: Mundo e Missão, 1995, 189p; SUESS, 
faulo. Os confins do mundo no meio de nós. São Paulo: Paulinas, 2000, 254p (Sim
pósio Missiológico Internacional); SCHREITER, Robert. Mission in the Third Millenium. 
Maryknoll: Orbis Books, 2001, 166p.
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contas, o que importa é que a missão cresce a partir do pobre e graças 
à ação do Espírito. Há algum tempo, eu escrevia: "As pessoas simples, o 
povo de Deus com seu 'sensus fidei', são quem levam a cabo a missão...", 
e adicionei: "Começamos a reconhecer a obra do Espírito na história 
concreta, nas culturas, nas formas religiosas, e isto redimensiona toda 
a missão
sólidas e crescentes.

"106 . Não são simples desejos. Trata-se de realidades pequenas,

Um terceiro grande desafio: o processo de inculturação

Nos inícios da Igreja impactam-nos controvérsias, em relação à 
sua presença no meio de diversos povos/culturas. É assim que o consigna 
o "concilio de Jerusalém" e os conflitos entre Pedro, Tiago, Plaulo e ou
tros (At 11,1 ss; 15,2ss; 15,6ss; 1Cor 8 e 10 etc.). A emaranhada história 
eclesial pode ser compreendida com a chave das controvérsias sobre di
versos modos de viver a Mensagem. Mario de França Miranda observa 
que o Concilio Vaticano II constitui um "limiar para uma Igreja verda
deiramente mundial e pluricultural", e que o Magistério é claro quanto 
à inculturação, porém na prática, surgem as dificuldades107. João Paulo II 
promoveu a inculturação a partir de Catechesi Tradendae (1979) e disse 
mais tarde: "O cristianismo do terceiro milênio deve responder cada vez 
melhor a esta exigência de inculturação... (e acrescentou:)... a beleza do 
rosto pluriforme da Igreja" (Novo Millenio Ineunte, 2001, parágrafo 40). 
Estes linhamentos são implementados por alguns setores, mas ignoradas
por outros.

As águas na América Latina de hoje também estão bem agitadas. 
São sinais de modos de compreender a fé, e de novas tendências. As 
controvérsias têm vários níveis: no campo pastoral, quanto a processos 
culturais, e na fundamentação a partir da fé.

Em relação à ação pastoral existem diversas posturas.108 Rarece- 
me que existem três vias: construir culturas cristãs, evangelizar as cultu
ras e a inculturação. Na opinião de Paulo Suess, a primeira e a terceira 
são projetos diferentes, e a segunda se inclina para um lado ou para ou-

106 Cf. meu livro: Teologia, 274.278.
107 MIRANDA, Inculturação, 34-35. Miranda acrescenta: as autoridades eclesiásticas su

blinham a unidade da fé e o patrimônio do cristianismo ocidental (35). Com estes 
argumentos costuma-se obstruir a pastoral inculturada.

108 Cf. IRARRA2LAVAL, Diego. Inculturación: amanecer eclesial en América Latina. Lima: 
CEP, 1998, 37-43; SUESS, Paulo. Evangelizar desde los proyectos históricos de los 
otros. Quito: Abya Yala, 1995, 112-127: "A evangelização das culturas pode ser lida 
na chave da inculturação ou na chave da cultura cristã" (126), e todo seu último capí
tulo: La disputa por Ia inculturación, 187-207; BRIGHENTI, Evangelização, 34-39.
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tro. Por sua vez, Agenor Brighenti reivindica a terceira - onde os povos 
levam a cabo a inculturação - e desqualifica a segunda (por ser extra- ou 
a-cultural). Os diferentes enfoques têm a ver com o caráter do Evangelho 
e com os agentes concretos. Somos muitos que compartilhamos o ponto 
de vista de que a Mensagem está sempre inculturada, e que o sujeito é a 
comunidade eclesial a partir das suas culturas (e não um agente externo 
que implanta sua Mensagem).

Gostaria de retomar as lúcidas e controvertidas observações de 
José Comblin.109 Segundo este grande mestre, na prática existem apo
rias: os que promovem a inculturação vêm de fora das culturas; qualquer 
cultura põe limites ao Evangelho (por exemplo, a submissão cultural dos 
pobres que Comblin compara com uma prisão); é preciso transformar o 
sistema cultural da Igreja (que, consciente ou inconscientemente, rege-se 
por esquemas de cristandade); a inculturação costuma ser feita segundo 
parâmetros das elites. Estas observações incentivam a visão crítica sem
pre necessária.

As controvérsias em torno dos Documentos Episcopais de Pue- 
bla (parágrafos 385-443) e depois de Santo Domingo (parágrafos 228- 
286, 298-301) se aguçaram. Por exemplo, na IV Conferência de Santo 
Domingo, sua Comissão 26 aprovou de modo unânime o seguinte texto: 
a "inculturação é um processo conduzido coração de cada povo e co
munidade"; porém a comissão de redação o mudou no último momento 
para: "é um processo que vai do Evangelho ao coração de cada povo e 
comunidade com a mediação da linguagem e dos símbolos compreensí
veis e apropriados segundo o juízo da Igreja".'10 É óbvia a mudança da
quilo que brota de dentro (como o propõe o texto da comissão 26) e algo 
introduzido do lado de fora (como o expressou a comissão de redação). 
Neste e outros pontos não há consenso no interior da nossa Igreja. Assim, 
é necessário um maior discernimento.

Outro nível das controvérsias refere-se a processos culturais no 
nosso continente. O debate reflete a disparidade entre uma gama de situ-

109 COMBLIN, José. As aporias da inculturação. In: Revista Eclesiástica Brasileira, 223 e 
224. Petrópolis: Vozes, 1996, 664-684 e 903-929. O pano de fundo desta crítica é 
que os pobres estão submetidos culturalmente. Isso é certo, mas eles também cultivam 
suas linhas solidárias e festivas que as emancipam.

110 Raulo Suess, que assessorou alguns Bispos em Santo Domingo, fez notar estas mudan
ças de enfoque (cf. seu manuscrito: Comparação das conclusões de Santo Domingo 
com a quarta e última redação da comissão 26. 1993, 3). Outra mudança substancial 
foi a eliminação da frase: os povos farão "que o Evangelho, brotado em suas culturas, 
floresça em Igrejas genuinamente indígenas, afro-americanas e mestiças para que, 
em plena comunhão com a Igreja universal, sejam capazes de transmitir a mensagem 
salvadora de Jesucristo"; esta frase profética foi inaceitável para algumas pessoas mío
pes!
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ações e a sinuosidade dos processos da modernidade e pós-modernidade 
na América Latina. Vêm se elaborando alguns ensaios sobre a incultura
ção em meios urbanos, em âmbitos juvenis, na política, nas comunica
ções, nos âmbitos das mulheres, indígenas e afro-americanos."' Quer 
dizer, a temática abrange não apenas o ensinamento da fé e a liturgia 
(espaços onde se costuma falar de inculturação), mas também as vivên
cias urbanas e os diversos sujeitos humanos; ou seja, cada um e todos os 
âmbitos da fé, com seus protagonistas e processos culturais.

Um terreno cheio de preconceitos e discussões é o do sincretis- 
mo."2 A respeito disso, começa-se a esclarecer o terreno com análises 
moderadas. É debatido se a inculturação (a partir da vivência cristã) e 
o sincretismo (a partir das religiosidades das pessoas) têm cada um sua 
validade; ou se a primeira e o segundo se enriquecem mutuamente; é 
debatido também o significado do sincrético em vivências da revelação e 
salvação da parte de muitos cristãos. Parece-me que o último é um rumo 
bem fecundo.

Concluo esta parte mencionando a discussão rica, embora in
cipiente, sobre os fundamentos da inculturação. Em termos teológicos 
existe um consenso de que o modelo é a Encarnação do Verbo em Jesus. 
Daqui brota - como explica P. Suess - a norma da evangelização incul- 
turada e também os paradigmas e convenções de caráter cultural que são 
e podem ser modificados. Além disso, precisamos reconhecer que cada 
inculturação é uma "aproximação precária aos mistérios de Deus... vivi
do no imperfeito histórico""3. Portanto, não podemos absolutizar formas

111 Cf. em TAVARES, Sinivaido S. Inculturação da fé. Petrópolis: Vozes, 2001, os ensaios 
de: AMADO, Joel Portella. Inculturação da fé na cultura urbana, 107-117; REZENDE, 
Eva Aparecida de Moraes. Inculturação da fé e a cultura da mulher, 211-238; JANSEN, 
José Luiz de Mello Neto; BONELLI, Marco Antônio Gusmão. A inculturação da fé no 
mundo dos jovens, 258-287. Cf. em ANJOS, Márcio Fabri dos (org.). Inculturação: 
desafios de hoje. Petrópolis: Vozes, 1994, os ensaios de: SUNG, Jung Mo. Paradoxos 
da inculturação do Evangelho na política, 157-174; GUARESCHI, Pedrinho A. Infor
matização, comunicação e evangelização inculturada, 1 75-196; SILVA, Antônio Apa
recido da. Evangelização e Inculturação a partir da realidade afro-brasileira, 95-120. 
Cf. também LOPEZ HERNANDEZ, Eleazar. Teologia índia: antologia. Cochabamba: 
Verbo Divino, 2000, 29-59.154-184.

112 Para o fenomenológico, cf. MARZAL, Manuel. El sincretismo iberoamericano: un es
túdio comparativo sobre los quéchuas (Cusco), los mayas (Chiapas) e os africanos 
(Bahia). Lima: PUC, 1985, 235p; e para o debate teológico em âmbitos afro-brasi- 
leiros: MIRANDA, Mário de França. Inculturação da fé e sincretismo religioso. In: 
MIRANDA, Mário de França (org.). Inculturação da fé, 107-128; e SOARES, Afonso 
Maria Ligório. Interfaces da revelação: pressupostos para uma teologia do sincretis
mo religioso no Brasil. São Paulo: Raulinas, 2003, especialmente 45-70.109-121.199- 
237.

113 Cf. SUESS, Apontamentos, 37-38.



Capítulo 798

históricas. O absoluto é somente Deus.
Em outras palavras, nenhuma forma inculturada da fé representa 

toda a Revelação, mas cada boa inculturação nos conduz rumo ao ines
gotável Mistério Divino. À Encarnação, como modelo básico, devemos 
acrescentar obra do Espírito (fonte dinâmica de inculturações ao longo da 
história) e, certamente, a presença Trinitária, a Criação, a Páscoa Cristã e 
a Escatologia.”4 Dessa maneira, a correlação Evangelho-culturas tem sua 
base no conjunto da história da Salvação. Levando em conta a pluralida
de de culturas, o mistério de Pentecostes pode ser considerado o modelo 
fundante da inculturação. Eu, por minha parte, percebo que o modelo 
encarnacional se inscreve no mais amplo modelo da ação do Espírito 
em todas as épocas e culturas humanas. Sobre este ponto também há 
diversas opiniões.

Quanto aos sujeitos, a teologia latino-americana postula o Povo 
de Deus como gerador da inculturação e os pobres como seus protagonis
tas, porque Deus os ama de modo preferencial. Em um sentido eclesial, 
o sujeito inculturador é a Igreja particular no seio da Igreja Universal.

Conclusões

No atual contexto mundial, a evangelização inculturada tem sig
nificados concretos e universais. Ao longo deste ensaio tenho analisado 
assimetrias, depois alguns fatores globais e, a continuação, assuntos can- 
dentes: o intercultural, a missão dos pobres, as aporias, energias e bases 
da inculturação. Nestas temáticas explicitou-se o concreto e o universal 
do Evangelho.

Algumas pessoas se frustram com a implementação lenta e con
trovertida da proposta inculturadora. A esse respeito devemos sopesar o 
fator do tempo, e isso se acentua quando há uma mudança civilizacional. 
Também convém sopesar que a fé tem seus tempos (bem diferentes do 
planejamento pastoral). Uno-me ao desejo de um número crescente de 
crentes: que a comunidade eclesial, em meio de contradições, siga afian
çando a proposta inculturadora.

114 Cf. meu capítulo: Fuentes: encarnación, pascua, pentecostés. In: Inculturación, 61 -98, 
que deve ser ampliado pelo mistério trinitário, a criação e a escatologia (já que tudo 
isso fundamenta a inculturação). Uma contribuição mais densa e completa: MIRAN
DA, Inculturação, 87-104, o capítulo: A fundamentação teológica da inculturação da 
fé, cujos últimos parágrafos se referem ao diálogo intercultural e interreligioso. Isso 
poderia ocupar uma grande parte da nossa reflexão nos próximos anos. Cf. também: 
COLLET, Ciancarlos. Theologische Begründungsmodelle von Inkulturation. In: COL- 
LET, Ciancarlos. ...Bis an die Crenzen der Erde: Grundfragen heutiger Missionswis- 
senschaft. Friburgo (Alemanha): Herder, 2002, 184-196.
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Termino com quatro linhas abertas. Estas linhas já têm sido vi
vidas e também vêm se traçando hoje e amanhã. Por isso, constituem 
linhas abertas. Provêm da prática concreta e estão sendo elaboradas por 
vocês, caros leitores, e por numerosas comunidades no continente.

Primeira linha aberta

A Igreja é diaconisa da Basiléia (Reino) de Deus que faz a huma
nidade feliz. Este é o marco para cada ação e espiritualidade inculturada. 
Portanto, não se procura nenhum sucesso pragmático nem uma autogra- 
tificação eclesial. Antes, conforme a Boa Nova de salvação, trata-se da 
meta de que todas as pessoas e culturas sejam felizes.

Portanto, ninguém pode ser excluído (por meio de pobreza e de
semprego, dos jogos do mercado, da discriminação racial e sexual etc). 
Esta universalidade da não-exclusão, segundo a observação lúcida de 
Paulo Suess,115 descarta a ilusão de encaixar todo o mundo em um esque
ma totalitário cristão. De modo positivo, segundo Pedro Casaldáliga,'16 
a contribuição das igrejas cristãs é crer na vontade salvífica universal de 
Deus, a fim de que a humanidade acredite na vida e "se ame em paz". 
Essa é a diaconia em favor da festa do Reino na qual ingressam todos os 
povos.

Segunda linha aberta

A inculturação é feita em nossa história por pessoas margina
lizadas, com a energia de suas espiritualidades. Isso se deve ao amor 
preferencial de Deus pelos pobres. Conseqüentemente, a evangelização 
é feita por comunidades pobres. Ao reconhecer estes sujeitos, reconhe
ce-se também suas espiritualidades. Quanto à América Latina e ao Cari
be, na religiosidade popular há sinais claros de inculturação da fé cristã. 
Assim o estabelece Mario de França Miranda, e assim também eu tenho 
interpretado as crenças populares em Deus, Cristo e o Espírito.117 Em

115 SUESS, Apontamentos, 46: "Universalismo salvífico não significa incorporação de 
todo mundo numa mão única do Cristianismo... significa que ninguém é excluído".

116 Pedro Casaldáliga afirma a "diaconia maior do Reino, no serviço ao Projeto de Deus... 
esse Reinar de Deus para que o mundo creia e para que toda a família humana de 
Deus... se ame em paz", in: CASALDÁLIGA, Pedro. O macroecumenismo e a procla
mação do Deus da Vida. In: TEIXEIRA, Faustino (org.). O diálogo inter-religioso como 
afirmação da vida. São Paulo: Paulinas, 1997, 35.

117 Cf. MIRANDA, Inculturação, 129-147, o capítulo: Uma inculturação privilegiada da 
fé (a religiosidade popular); e no meu livro Teologia, 47-91, o capítulo: Dios, Cristo, 
Espíritu.
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contextos onde prevalece o sincretismo e em regiões do mundo com uma 
variedade de religiões, devemos reconhecer como é inculturada a fé no 
Deus da Vida.

Terceira linha aberta

O diálogo entre culturas/religiões está em sintonia com a presença liber
tadora de Deus, uma presença invocada com muitos nomes. Afirmamos 
isso a partir da nossa perspectiva bíblica de Deus libertador, invocado 
ontem e hoje de muitas formas. Outros povos, com suas espiritualidades, 
admiram e invocam a bondade de Viver de um modo diferente das nos
sas vivências cristãs. Ora, sendo pessoas/grupos de diferentes religiões, 
dialogamos e atuamos em conjunto, para que populações pobres tenham 
vida em abundância.

Nesta linha há orientações excelentes que provêm das igrejas e 
teologias da Ásia.118 Amalorpavadass (a partir dos anos 70) propugna a 
inculturação na missão social e espiritual da Igreja e em relação a outras 
religiões, e sublinha que ela desafia toda a existência pessoal e histórica. 
Pieris articula a libertação com a inculturação na Ásia (esclarecendo mal
entendidos surgidos nos anos 80) e o faz em termos de comunidades no 
seio das multidões pobres com suas religiões. Quanto ao pluralismo re
ligioso, Amaladoss confronta aqueles que o consideram como ameaça à 
unidade, e, em contraste a estes, agradece-o ao Deus "criador da infinita 
variedade de dons" e à expressão criativa dos povos. O recente Sínodo da 
Ásia e seu documento final propuseram: "identificar os caminhos pelos 
quais as culturas asiáticas podem captar o sentido universal da salvação 
do mistério de Jesus e de sua Igreja" (João Paulo II, Ecclesia in Asia, 1999, 
14, 20). Podemos dizer algo semelhante de nossas realidades latino-ame
ricanas: que reconheçamos em nossas culturas/religiões concretas o sen
tido universal da salvação.

118 Cito no meu texto: AMALORPAVADASS, Duraisamy Simon. CospeI and Culture, Evan- 
gelization and Inculturation. Bangalore: NBCLC, 1978, especialmente 66-67; PIERIS, 
Aloysius. ATheology of Liberation in Asian Churches? In: AROKIASAMY, Soosai; GIS- 
PERT-SAUCH, George (org.). Liberation in Asia: Theological Perspectives. Nova Deli: 
Vidyajyoti, 1987, 17-38; e seu ensaio: The Problem of Universality and Inculturation 
with regard to Ratterns of Theological Thinking. In: Concilium, 1994,6. Londres: SCM, 
1994, 70-79; AMALADOSS, Michael. Pela estrada da vida: prática do diálogo inter- 
religioso. São Pâulo: Paulinas, 1996, especialmente 235-238.
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Quarta linha aberta

A inculturação a partir do concreto de Jesus tem qualidade uni
versal e católica. Temos, pois, como base a cristologia a partir de Jesus 
de Nazaré. Em conseqüência, a inculturação não desce do universal para 
o particular. Muito pelo contrário. Anunciamos a salvação universal e 
gozamos dela a partir do concreto de Jesus Cristo. Por isso, não se deve 
aplicar algo de uma religião mundial em relação à pastoral particular. Por 
isso também, reconhecemos na inculturação concreta a manifestação da 
igreja universal. Marcelio Azevedo o descreve assim: "O cristianismo não 
singulariza ou concretiza um universal a priori... pelo contrário, ele uni
versaliza o concreto da encarnação de Deus em Jesus Cristo"119. Portanto, 
as inculturações concretas realizadas na América Latina ou em qualquer 
lugar do mundo, são expressões de uma catolicidade genuína.

Uma última observação. É belo construir identidades e projetos 
de vida, em resposta ao Evangelho. Fazemos isso como criaturas do uni
verso, com culturas e trajetórias humanas diversas, com formas de reli
gião e de incrença. Tudo isso se entrelaça e articula para louvar Deus. Em 
cada rincão da América Latina louvamos a beleza da Salvação em meio 
às penúrias globais e aos clamores dos pobres. Portanto, existem excelen
tes bases para superar a fealdade de recuar para o individual e para um 
rincão cultural, e, no sentido positivo, para compartilhar a maravilhosa 
esperança.

120

119 AZEVEDO, Contexto, 20.
120 Cf. SCHINELLER, Meter. Por Ia inculturación hacia Ia catolicidad. In: Concilium, 224. 

Estella: Verbo Divino, 1989, 113-122; e SCHREITER, Robert. Inculturación de Ia fe o 
identificación con Ia cultura. In: Concilium, 251. Estella: Verbo Divino, 1994, 31-42; 
IDEM. The New Catholicity: Theology between the Clobal and the Local. Maryknoll: 
Orbis Books, 1997, 140p.
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Capítulo 8

Hermenêuticas latino-americanas

Na América Latina têm surgido novos sujeitos e modos de pen
sar. Sobre isso já apresentei um breve balanço. A seguir apreciaremos 
três correntes bem significativas devido a seus sujeitos (indígenas, afro- 
americanos, mulheres). Não se trata apenas de pessoas e comunidades 
que emergem da marginalidade para o protagonismo. São significativas 
também por seus modos de sentir, pensar, agir; quer dizer, por suas her
menêuticas inovadoras.

De fato, estas hermenêuticas - das mulheres, dos indígenas, dos 
afros - consideram a existência e o saber cotidiano, com suas simbólicas 
e dinâmicas culturais, religiosas, política e outras. A hermenêutica costu
ma ser definida como interpretação de um texto, mas, ela não é apenas 
um exame minucioso de textos. Antes, é fazer que algo seja entendido 
e, conseqüentemente, é um processo de comunicação. A hermenêutica 
implica em uma relação dialógica entre a fé e a Revelação, onde Deus 
tem tomado a iniciativa e a humanidade lhe responde. Podemos acres
centar: é a relação de diálogo entre a Revelação de Deus e os caminhos 
humanos (com suas feições culturais, religiosas, espirituais e sociais).

As teologias da América Latina (frequentemente reduzidas ao 
social) estão cada vez mais envolvidas com as culturas e religiões (e tam
bém com o gênero e com a ecologia). Estas realidades não são pontos 
prévios ao trabalho teológico nem temas para aplicações pastorais, mas, 
antes, participantes na hermenêutica e comunicação da fé em Deus.

Como convém tratar esses assuntos?
A- Ao cumprirem-se 30 anos de inovação teológica na América 

Latina, existem numerosas balanços,121 porém, pouco dis
cernimento de vazios e desafios que transformam e ampliam

121 Cf. SUSIN, Mar, IDEM. Sarça; TAMAVO / BOSCH.
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nosso trabalho. Diante a implacável crítica externa, temos 
descuidado a autocrítica e do são debate eclesial em torno 
das teologias indígenas, afro-americanas e feministas.
Hoje em dia parece prioritário discernir mais a in-cultura- 
ção (trabalho incentivado por Páulo Suess), a in-religionação 
(onde se destaca A. Torres Queiruga) e a questão inter-reli- 
giosa (onde há contribuição da ASETT), questões de gênero 
e a teologia da pentecostalidade.122
O cultural e o religioso são tratados não como "objetos" da 
teologia, mas como processos simbólicos no interior da re
alidade latino-americana e que são ingredientes do pensa
mento teológico. Há enfoques diferentes do que eu utilizo 
(por exemplo: teologia que utiliza as ciências humanas, aná
lise de cultura e religião a partir da Pâlavra de Deus).
Neste capítulo comentarei as novas hermenêuticas: a indíge
na, a afro-americana, a feminista, onde sobressaem sujeitos 
de processos culturais e religiosos.123 
Existem outros processos com suas linhas hermenêuticas: re- 
leitura da fòlavra a partir das comunidades populares, eco
nomia e teologia, leituras da história das igrejas e a plurifor- 
me fé latino-americana, ecologia e teologia. Estas não serão 
analisadas aqui. Visto que são processos bem fecundos, vale 
a interconexão entre eles.

B-

C-

D-

E-

122 Cf. SUESS, Inculturación, 183-235; IDEM, Disputa; IRARRAZAVAL, Diego. Incultu- 
ración, 37-43.260-271; TEIXEIRA, Dialogo; MIRANDA, Cristianismo-, TORRES QUEI
RUGA, Andrés. Del terror de Isaac al Abbá de Jesús. Estella: Verbo Divino, 1999, 
291-324; VIGIL, José Maria; BARROS, Marcelo (org.). Por los muchos caminos de 
Dios, I: Desafios dei pluralismo religioso a Ia teologia de Ia liberación. Quito: Verbo Di
vino, 2003, 187p; GEBARA, Teologia con rostro de mujer; SOTER, Gênero; WALDO 
/ SHAULL; VILLAFANE, Eldin. El Espiritu Liberador, hacia una ética social pentecostal 
bispanoamericana. Buenos Aires: Nueva Creación, 1996, 261 p; CHIQUETE, Daniel; 
ORELLANA, Luis. Voces dei Pentecostalismo Latinoamericano. Talcahuano: Trama, 
2003, 223p. Aqui, Juan Sepúlveda argumenta que o "principio pentecostal" rejeita a 
"absolutização de qualquer mediação cultural do evangelho de Jesucristo... e se opõe 
a uma eventual absolutização de mediações culturais do próprio pentecostalismo" 
(14). Sendo que estou desconectado do desenvolvimento do pentecostalismo, meu 
artigo não inclui sua teologia recente.

123 IV Encuentro-Taller Ecumênico Latinoamericano de Teologia India, Ykua Sati, Assun
ção, Raraguai, 05-11/05/2002; III Consulta Ecumênica Teologia Afroamericana e Cari- 
benha, São Raulo, Brasil, 20-24/10/2003; III Encuentro de Teólogas latinoamericanas 
y caribenas, Bogotá, Colômbia, 18-22/8/1999. (Agradeço de todo coração os convites 
para estar presente e contribuir com cada um desses eventos).
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1. Ritual e pensamento indígena

Para a população nahuatl, a verdade é in xóchitl in cuícatl (flor e 
canção) que provém da fonte da Vida e que é proclamada por tlamantí- 
nime (pessoas sábias). Portanto, não é a equação mente = realidade, mas 
um conhecimento metafórico como o de flor-e-canção, onde dialogam 
o divino e o humano.124 Cada povo autóctone da América Central, da 
Amazônia, das serranias andinas, do cone-sul tem seu modo de entender 
a natureza, a história, a divindade. Tal compreensão é inseparável da 
celebração, pois a palavra de fé (o mito) se alimenta do rito e vice-versa. 
Esta rica palavra ritual é a que, nos processos de teologia índia, dialoga 
com a fé cristã.

Em minha longa convivência com comunidades indígenas e suas 
maneiras de fazer teologia tenho desfrutado do seu modo de articular 
celebração ritual e pensamento. A programação, em seus eventos teoló
gicos, prioriza não os discursos, mas a comunicação ritual e simbólica. 
No IV Encontro de Teologias índias da América Latina (Paraguai, 2002), 
o substancial foram rituais e apresentações teatrais de "relatos indígenas 
de origem e sonhos de futuro", impugnando a globalização neoliberal e 
sonhando com uma bela plenitude.125

Foi explicitado assim: "Convidados pelas celebrações dos povos 
guaranis (andinos, amazônicos, etc.), saudando o Pai Sol, respeitando 
e beijando a Mãe Terra, purificando nossa mente e dignificando nosso 
coração, para pronunciar dignamente a palavra teológica de nossos po
vos sobre aquele que é Mãe-Pai da vida"; depois acrescenta: "O mito é 
uma palavra carregada de sonhos e esperanças que orienta a caminhada 
de nossos povos para a Terra sem Mal, para a Terra Florida" (Mensagem 
Final, 5, 6).

Volto a recalcar esta sabedoria em torno das flores. Naquele 
evento uma pessoa disse: "Somos como flores das quais tiram as pétalas; 
estamos como em um outono (em meio da globalização)". Represen
tantes do México diziam: "somos um cacho de flores diferentes que se 
oferece a Deus e que compartilhamos com as irmãs e os irmãos de outros 
rincões do universo". M. Perez descreveu a subida ao monte deTonant-
zin/Cuadalupe que representa a terra do alimento, da flor/sabedoria, do

124 LEON PORTILLA, Miguel. La filosofia nâhuatl estudiada em sus fuentes. Cidade de 
México: UNAM, 1983, 142ss; a expressão "flor e canção" é um difrasismo (uma idéia 
expressa através de dois termos) cujo sentido metafórico, segundo León Portilla, é 
poesia. Os textos nâhuatl oferecem também outros sentidos (da expressão "flor e can
ção"): palavras verdadeiras na terra, mensagens do céu e do Doador de vida fazem 
perceber o novo, o diálogo entre divindade e humanidade.

125 Retomo pontos do meu capítulo 3: "Mito e fé indígena".
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encontro com a Vida. Ali se manifesta a divindade nahuatl em simbiose 
com a crença em Maria, Mãe de Deus. Parece-me que as teologias cristãs 
podem apreciar flores de diferentes povos, oferecer as flores do Evan
gelho, e, graças a esta conjunção inter-religiosa, celebrar o Mistério do 
amor.

A partir desta sabedoria da Terra Florida retomamos a compre
ensão cristã da criação e da escatologia. As linguagens indígenas e as 
tradições bíblico-doutrinais se enriquecem mutuamente, certamente são 
diferentes e há aspectos irredutíveis.

A palavra bíblica inscreve a criação na história e colocou o acen
to no mal e na libertação. O mundo é obra de Deus. É YHWH quem salva 
a humanidade e recria toda entidade. Esta reflexão foi feita no Exílio e é 
retomada por Jesus de Nazaré. Quanto à visão indígena, seus mitos lêem 
a Presença de quem sustenta a realidade, também lêem a maldade e o 
conflito, e a condição paradoxal do ser humano. O olhar indígena ama 
uma realidade animada por seres sagrados. O mundo é sagrado e partici
pa em Deus.

Parece-me que a visão indígena nos ajuda a reapreciar o sagrado 
e a salvação no interior da criação e da corporeidade humana. Um es
tudioso valoriza o existencial nas "cosmogonias míticas... em momentos 
decisivos da vida individual, como é o nascimento, a doença, a inicia
ção, a celebração do matrimônio e a morte..." e acrescenta: "Teologica
mente têm interesse pelo contraste que representam com os relatos bíbli
cos da criação."126 Por minha parte, sublinho como o indígena motiva a 
reprojetar a situação atual e a corrigir a teologia dominante. Em vez de 
coisificar e consumir a realidade - uma feição da (des)ordem moderna 
- nos convém mais interagir entre seres viventes, confrontar a maldade 
no mundo (muito presente nos mitos indoamericanos) e superar os abso
lutos científicos e técnicos que manipulam tudo. Também relemos nossa 
tradição afim de não segregar o natural/humano da obra de salvação.

Com respeito à escatologia, a perspectiva bíblica é esperanço
sa; ela valoriza o presente e vislumbra o que não vemos. Graças ao Es
pírito, vivemos já corporalmente no Cristo Ressuscitado (cf. Rm 4,18; 
8,10-11.24-25). É uma escatologia realista que aprecia a obra de Deus 
e não cai na armadilha da onipotência humana. Colaboramos com a 
nova criação. Porém, em manuais do ensinamento da fé, a escatologia 
foi privatizada e desmundanizada. Diante disso, as utopias modernas têm 
reafirmado o aspecto social, encarnado e mundano.127 Em estes e outros

126 GANOCZY, Alexandre. Verbete "Mito". In: BEINERT, Wolfgang (org.). Diccionario de 
teologia dogmática. Barcelona: Herder, 1990, 148-149.

127 Cf. RUIZ DE LA PENA, Juan Luiz. Desde Ia utopia a Ia escatologia. In: PUC de Sala-
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pontos tem nos iluminado a racionalidade moderna.
Além disso, contamos com as utopias indígenas, cujo emblema 

guarani (no IV Encontro) tem sido: procurar a terra sem males. Em esta e 
outras utopias, o indivíduo não é divinizado nem há uma fuga do tempo 
e da história. Elas provêm de uma tradição de relacionalidade, à qual se 
soma o esquema do progresso moderno. O tempo presente inclui o vivi
do e o futuro; a utopia indígena é transformadora da maldade e aponta 
uma plenitude. Por outro lado, a esperança em Cristo afirma um "já" e 
um "ainda não" para cada um e todos os povos. O primeiro (autóctone) 
convive com o segundo (o Evangelho).

Minha conclusão é que, na Ameríndia, os mitos e as utopias são 
modificados com elementos da modernidade. Conjugam-se as origens 
marcadas pelo mal com as utopias de sermos felizes. Nesta sabedoria e 
celebração de povos originários (sua "flor e canção"), a reflexão cristã é 
enriquecida imensamente.

2. Simbiose afro-americana

Encontramo-nos em um continente com sólidas populações 
afro-americanas e com elementos racistas que encadeiam a religião.128 
Seriamos cegos se não sopesássemos esta injustiça estrutural que penetra 
as categorias de fé, as igrejas e suas teologias. É evidente que o racismo se 
entrecruza com a desigualdade social e de gênero, com o econômico e o 
político, com o religioso e o eclesial. Por isso, encarar o racismo implica 
em confrontar um sistema desumanizador e também em reprojetar nossa 
vida crente.

Na América Latina há durante as últimas décadas um "esforço 
por revalorizar a cultura negra... (e) enquanto as Igrejas Cristãs não re
conhecerem a legitimidade e a plenitude da religiosidade dos negros na 
América, os esforços da teologia da libertação não serão suficientes."129

manca. Utopia y esperanza cristiana. Estella: Verbo Divino, 1997,11 7-119.
128 Cf. W.AA. Racismo y religión. In: Cultura negra y teologia. San José: DEI, 1986, 56-67; 

WILLIAMS, Loretta. Racism and sexism. In: Journal of Black Theology, 7,2. Pretória: 
Black Theology Projecl, 1993, 73-99.

129 Cito textos da I Consulta (Cultura Negra e Teologia na América Latina, Nova Iguaçu-RJ, 
1985), 25 e 35, conforme a edição: Cultura negra y teologia. Costa Rica: DEI, 1986. 
Logo virá a II Consulta Ecumênica: (Teologia e Culturas Afro-americana e Caribenha, 
São Paulo, 1994; publicada como: SILVA, Antônio Aparecido da (org.). Teologia Afro- 
americana: II Consulta Ecumênica de teologia e cultura afro-americana e caribenha. 
São Paulo: Paulus, 1997, 182p. A III Consulta (2003), "Uma década de Teologia Afro- 
americana e Caribenha", foi realizada também em São Paulo; apresento aqui a "Pro
vocação afro-americana para o coração de outras teologias", da qual tiro algumas
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Na costa do Pacífico, no Caribe e no Brasil, estão desenvolvendo-se as 
teologias afros. Entre seus numerosos sucessos e linhas de trabalho, de- 
temo-nos em algo fundamental: a grande maioria dos que praticam esses 
modos de vida são cristãos de igrejas e, ao mesmo tempo, participantes 
de comunidades de culto afro (terreiros etc.). Tem-se dito que é um sin- 
cretismo. Prefiro falar da combinação de tradições humanas e espirituais, 
de tal maneira que contribuem com a vida da população negra. Quer 
dizer, uma simbiose de universos diferentes que se articulam e crescem 
juntos, mas sem se anular um ao outro.

Bons conhecedores desta situação indicam que pertencer ao 
candomblé e, ao mesmo tempo, ser católico não constitui nenhum pro
blema.130 Toninho da Silva aprecia o processo inculturador feito pela po
pulação de raiz banto (uma simbiose) e de raiz nagô (um sincretismo); 
e Clodovis Boff afirma o "entrelaçamento complexo e contraditório de 
religião e cultura católica e afro-brasileira"131. Portanto, nas comunidades 
populares existe uma reelaboração intercultural e inter-religiosa.

Isso implica em uma aproximação a Deus de modo nem mono- 
cultural nem mono-religioso. A respeito disso é claríssimo o testemunho 
do líder de uma Congada: "Somos católicos... porém, a igreja não gosta 
dos congadeiros. Há séculos vivemos lutando para que nos seja reconhe
cida e respeitada... a nós nossa fé em Zâmbi. Deus é um só. Os índios o 
chamam Tupã, os judeus YHWH e o povo do gueto, Olorum. Cada um 
deve continuar louvando Deus de seus antepassados, 
então, um macro-ecumenismo.

Dado o inter-cultural e as identidades complexas em cada região 
da América Latina, os modos de se relacionar com Deus não são unívo- 
cos; antes, são multifacetados e inter-religiosos. Reconhecemos muitos 
rostos de Deus. Isso nos permite reler a tradição cristã, com sua relação 
multifacetada com Deus que se expressa na doutrina da Trindade e sua 
universal economia de salvação.

Em relação a estas vivências, a contribuição de Andrés Torres 
Queiroga sobre a in-regilioganção é muito iluminadora. "No contato en-

"132 Constatamos,

idéias que fazem parte deste capítulo.

130 Cito SILVA, Antônio Aparecido da. Evangelização e Inculturação a partir da realidade 
afro-brasileira. In: ANJOS, Inculturação, 107.

131 SILVA, A., Teologia, 153; BOFF, Clodovis, O sincretismo Maria-lemanjá. In: ANJOS, 
Teologia da inculturação, 92.

132 GONÇALVES, Eugenia Dias. Identidad de Dios en Ia reflexión de Ias Congadas de 
Ia región metropolitana de Minas Gerais. In: Cultura negra y teologia. San José: DEI, 
1986, 128 (trata-se de um testemunho de um "capitão" de uma congada que se mani
festa através da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário).
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tre as religiões, o movimento espontâneo em relação aos elementos que 
chegam uma desde a outra deve ser de incorporá-los no próprio orga
nismo, que, desse modo, não desaparece, mas, pelo contrário, cresce. 
Cresce a partir da abertura ao outro e ao mistério comum."133 A minha 
opinião (desde o lado de fora da realidade afro-americana) é que uma 
pessoa cristã assume as mediações afro-culturais e religiosas sem destruí- 
las e, ao mesmo tempo, continua crescendo como cristã. A pessoa cresce 
por meio da abertura ao outro e, assim, é possível uma maior fidelidade 
ao Mistério.

Lamentavelmente, muitos cristãos temos sido treinados em es
quemas mono-culturais-religiosos. Por isso, poder conviver e crescer na 
fé com pessoas de outras confissões e crenças constitui um belo desafio. 
Cabe a todos nós que não somos afros abrir o coração para a fé da comu
nidade afro e, com ela, celebrar a Vida. Ela possui seus valores próprios 
(que não devem ser absorvidos pelo cristão). A fé inreligionada permite 
descobrir dimensões da Boa Nova.

As teologias afro-americanas oferecem uma ampla compreensão 
da salvação e da revelação.134 Vamos escutar dois grandes pensadores. 
Toninho da Silva mostra que, para afro-americanos de origem banto, o 
conceito de ancestralidade foi importante para entender a partir da sua 
cultura/religião a pessoa de Cristo, e para afro-americanos de origem 
nagô, Cristo é relacionado com Olorum. Assim, percebemos que o cris
tão não é aplicado no afro, mas que a salvação cristã é acolhida a partir 
do afro. Afonso Soares, por sua parte, leva em conta condicionamentos 
humanos de acesso à fé religiosa, reconhece que o Espírito age nas tradi
ções culturais, que "o povo-de-santo inreligiona o que pode ou quer aco
lher da tradição cristã", e chega à conclusão notável de que o sincretismo 
constitui uma história da revelação.

Possuímos, portanto, uma ampla compreensão tanto da salvação 
em Cristo como da in-religionada revelação por Deus. Durante a III Con
sulta, os participantes elogiaram os avanços em conteúdos (em compa
ração com as Consultas anteriores) e os muitos lugares onde há pastoral 
afro-americana e se faz teologia. Algo provém dos âmbitos acadêmicos, 
mas, majoritariamente, a teologia surge dos esforços de comunidades 
negras em favor da Vida e de programas de evangelização. Pois a práxis 
e a teoria são inseparáveis. Também foi dito que o Mistério é desfrutado 
"com jeito negro" e que se siga reflexionando, para beneficiar as comuni-

133 TORRES, Terror, 307.
134 Cito SILVA, Antônio Aparecido da. Jesus Cristo, luz e libertador do povo afro-ameri- 

cano. In: SILVA, Antônio Aparecido da (org.). Existe um pensar teológico negro? São 
Pàulo: Paulinas, 1998, 69; e SOARES, Interfaces, 246.248.
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dades afros, e em diálogo com outros setores humanos. Foram indicados 
como pontos a serem trabalhados mais: a dupla pertença (à cultura e reli
gião candomblé etc., e a uma denominação cristã), reconhecer-se como 
afro-descendentes em âmbitos latino-americanos de hoje, a política e as 
alternativas sociais.

Concluindo, a comunidade negra reprojeta (para os que 
não somos afro-descendentes) os paradigmas de salvação e de revelação. 
Em cada forma de cristianismo é preciso perguntar por seus sincretismos, 
simbioses e inculturações. Também vamos revisando a relação tensa en
tre a fé vivida pelas comunidades e a tradição eclesial. De modo seme
lhante como acontece no universo ameríndio, o afro-americano nos con
vida para ressituar a teologia em termos espirituais e celebrativos, e para 
fazê-lo a partir das feições de negritude que são parte de toda a condição 
humana.

3. A proposta feminista

Junto com o conseguido por comunidades cristãs e pela popu
lação afro-americana sobressai a produção teológica do movimento de 
mulheres, a qual se soma a perspectiva de gênero da parte de mulheres e 
de homens.

Ao começar este século 21, o trabalho feito por mulheres bi- 
blistas é amplo, rigoroso e criativo. A isso se somam a epistemologia 
eco-feminista e diversas temáticas teológicas. Nancy Cardoso escreveu: 
"A Bíblia é como terra que pede ser arada... descobrir a fecundidade 
libertadora do texto bíblico é a tarefa de mulheres e homens que crêem 
que é possível recriar as relações sociais de gênero. Devemos trabalhar 
a Bíblia como se trabalha a terra: com afinco, determinação, sabedoria e 
prazer"'35. EIsaTamez, Maria Pilar Aquino, Ivone Gebara, Nancy Cardoso 
Pereira, Ana Maria Tepedino, Sílvia Regina da Lima Silva, Maria Clara 
Bingemer, Ivoni Richter-Reimer, Tânia Mara Sampaio estão deconstruin- 
do e reconstruindo os conhecimentos da fé. Seu trabalho é significativo 
para as mulheres e para o conjunto dos seres humanos.

Seus trabalhos oferecem conteúdos profundos com qualidade

135 PEREIRA, Nancy Cardoso. Plautas para uma hermenêutica feminista da libertação. In: 
...mas nós mulheres dizemos! RIBLA: Revista de Interpretação Bíblica Latino-america
na, 25. Petrópolis: Vozes, 1996, 5-10; cf.: PILAR AQUINO, Clamor, 189-216; GEBA
RA, Ivone. Teologia ecofeminista: ensaio para repensar o Conhecimento e a Religião. 
São Paulo: Olho d'Água, 1997, 25-76; TAMEZ, Elsa. Bajo un cielo sin estrellas. San 
José: DEI, 2001, 17-28.91-103; TEPEDINO / PILAR AQUINO; TAMEZ, Elsa. La socie- 
dad que Ias mujeres sonamos. Costa Rica: DEI, 2001, 171 p; GEBARA, Teologia con 
rostro de mujer.
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simbólica. Por exemplo, nas conclusões do III Encontro de mulheres teó
logas, as metáforas de navegar pelos mares da vida.136 "Temos mapas (não 
acabados) e bússolas que apontam para várias direções... lembranças de 
dores... mas também prazeres e alegrias... ondas de sonhos que batem 
nas praias... (também projetam) uma ética de vida contra a globalização 
neoliberal; solidariedade entre mulheres, ecumenismo pela paz... As teo
rias de gênero são novos horizontes, fóruns que ajudam a iluminar nossas 
viagens. Contudo, há mais complexidade, há de chegar até águas profun
das e não ficar nas orlas... (e continuam sua reflexão com) um Jesus num 
barco singelo e sem poder: Deus encarnado no reverso da história; um 
Deus que se faz pescador e marinheiro para socorrer os fracos e excluí
dos; uma Maria que intervém na contracorrente no marco da história da 
salvação... Flui a vida!... flores coloridas, cheiros e texturas diversas que 
seguem a li, flutuando na água, para tocá-las e levá-las dentro, bem den
tro". Com estas imagens potentes se desenvolve a hermenêutica.

O que já foi realizado pela teologia feminista não cabe em pou
cas linhas. Indico apenas três linhas importantes.137 Como disse o II Con
gresso, trata-se de uma "interpretação feminista da realidade nos campos 
da Bíblia, sistemática, ética... como mulheres e como pessoas articula
mos melhor razão e intuição, conhecimento e paixão, por isso, nossa 
teologia procura integrar cada vez mais Bíblia, sistemática e ética... (e 
um assunto prioritário são os) estudos interdisciplinares e interculturais 
que articulam a racionalidade afetiva, a estética e a sabedoria a partir 
do imaginário popular". Ressalta o fato de articular elementos, às vezes, 
segregados e hostilizados. Além disso, é uma hermenêutica voltada não 
apenas para os assuntos femininos, mas para toda a realidade. A teologia 
das mulheres interpela todos nós.

Outra linha importante é o ecofeminismo. Ivone Gebara subli
nha a interação (interdependência) entre os seres viventes: "A compreen
são do nosso ser pessoal no Ser Maior, no Corpo sagrado da terra e no 
cosmos... O gênero e a ecologia modificam também o pensamento teo
lógico... A experiência religiosa é polifônica... É a busca de sentido para 
a existência, de algo misterioso que nos habita e nos ultrapassa, de algo 
sem nome nem lugar, embora tenha muitos nomes e muitos lugares". 
Essa epistemologia tem um caráter contextual, holístico e afetivo. Alguns 
a criticam por desvalorizar o personalismo cristão. Rarece-me que ela é

136 Conclusões elaboradas por Rebeca Montemayor (México) e aprovadas pelas pessoas 
presentes no III Encontro, cf. TAMEZ, Sociedad, 142-146.

137 Cito as Conclusões do II Encontro, in: TEPEDINO / PILAR AQUINO, 204.207; GEBA
RA, Teologia ecofeminista, 62.69.75; BINGEMER, Maria Clara Luccheti. Experiência 
de Deus em corpo de mulher. São Paulo: Loyola, 2002, 55-56.58.
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um modo de viver e pensar a fé onde a humanidade se relaciona melhor 
com todo o vivente e com a fonte deVida.

Outra grande contribuição se refere à obra de Cristo. Maria Clara 
Bingemer explica como a cristologia pôs fim ao patriarcalismo, já que 
Jesus "valoriza o ser humano em sua dimensão de corpo animado pelo 
sopro divino, como um todo, onde espírito e corporeidade são uma coisa 
só... Em Jesus, homem, varão de Nazaré, o feminino está real e concre
tamente presente... Se Deus o ressuscitou e o constituiu Senhor e Cristo, 
toda sua pessoalidade, com tudo que ela contém, foi assumida divina
mente". Junto com o redescobrimento de aspectos corporais e antipa- 
triarcais na pessoa e obra de Cristo há maior sintonia com o Espírito que 
transforma a história.

Também a teologia feminista ensina-me a sã confrontação com 
feições opressoras em culturas dicotômicas e androcêntricas, e com sis
temas religiosos carentes de ecumenismo e de sentido do Mistério. No 
sentido positivo, ela permite a muitas pessoas (também a mim) ver com 
novos olhos e categorias a tradição cristã que transcende e transforma os 
esquemas culturais e religiosos.

Também me parece que a teologia feminista convida todos e 
todas a revisar a maneira de pensarmos a fé. Nós, os homens de este 
ou aquele setor da sociedade, já não podemos falar em nome da huma
nidade, mas da comunidade humana específica a que cada um de nós 
pertence e a partir de nossa identidade e espiritualidade masculina. Além 
disso, se a reflexão é feita junto com mulheres, é possível comunicar o 
adquirido de um modo co-relacional.

A teologia feminista move-nos também para cultivar o simbólico; 
por exemplo, com aquela metáfora do mar e do navegar. Também exige 
de nós colaborar com a crítica do patriarcado e do androcentrismo, a fim 
de redescobrir a força e beleza da Salvação universal. Sua espiritualidade 
não dualista ajuda-nos a entender a Presença de Deus (que, como intui 
Ivone Gebara, não tem nome nem lugar, embora a sintamos com muitos 
nomes e lugares).

Por outro lado, surgem muitas interrogações. A sinfonia de vozes 
e de hermenêuticas implica em que a epistemologia seja também plural 
segundo seus sujeitos e contextos? Como se manifesta, nesta sinfonia de 
vozes, a verdade da salvação? Por outro lado, com quais paradigmas se 
vai sistematizando esta teologia feminista - e também a indígena e a afro? 
O que implica para a transformação do mundo de hoje a perspectiva do 
Deus encarnado (e sua corporeidade, explicitada por Maria Clara Binge
mer e outras teólogas)? Ao estarmos envolvidos com os e as crucificadas, 
percebemos que Deus ressuscita homens e mulheres em uma correlação 
radical?
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Vou terminando. Comentei escritos e Congressos recentes das 
teologias latino-americanas (indígena, afro e feminista). Nelas, a comple
xa e cambiante realidade cultural e religiosa faz parte da hermenêutica e 
comunicação da fé em Deus. São mediações que fazem parte e interpe
lam o discurso da fé.

Essas hermenêuticas nos motivam a trabalhar mais: A) a in-cultu- 
ração, B) a interação entre diversos modos de crer (e a "in-religionação"), 
C) a perspectiva de gênero. Elas nos abrem também as portas para apro
ximações mais profundas ao Mistério de Deus, em Cristo e seu Espírito. 
Sublinhei a ritualidade indígena que dinamiza o pensamento crente, a 
simbiose afro-americana que conjuga culturas/religiões diferentes e a 
hermenêutica feminista que trata o cotidiano e holístico e nos faz repro- 
jetar a temática teológica. Como mostrei, constituem cachos de flores 
diferentes, oferecidas a Deus e compartilhadas com irmãos e irmãos em 
diversos rincões do universo.
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Conclusão

O caminhar crente do polifacético povo latino-americano foi 
examinado com olhar crítico, mas, sobretudo, admirando suas formas 
concretas e suas potencialidades. Trata-se de crenças e ritos, de respon
sabilidade social e ética em favor da vida, de celebração e mística. São 
símbolos, no acontecer latino-americano, de estar crucificados e estar 
ressuscitados.

Ao terminar cabe agradecer, de todo o coração, ao Espírito que 
incessantemente anima pessoas que desenvolvem sua potencialidade. 
Elas têm sido empobrecidas e marginalizadas no interior da sociedade 
e da igreja. Porém, de baixo e de dentro, geram flores e frutos crentes. 
Consequentemente, a ação de graças brota das entranhas desta terra e 
destes povos.
Resumo brevemente os fios de pensamento deste livro. Os quatro primei
ros capítulos situam-se no mundo indígena e mestiço. Os quatro que se
guem abordam amplas realidades da América Latina. Portanto, fala-se a 
partir de baixo e a partir de dentro de assuntos locais e também globais. 
Primeiramente é delineada uma leitura contextual de várias dimensões
na identidade da população andina. Um segundo passo aborda o desafio 
intercultural que leva em conta interações entre elementos diferentes, 
conflitos e projetos de vida. A seguir são examinadas paradigmas e tam
bém sonhos nos povos originários deste continente; a linguagem mítica 
e utópica - a partir de baixo - certamente interpela o trabalho teológico. 
Depois são apreciados os vínculos com a divindade e as imagens de 
Cristo e do Espírito. Estes símbolos e imagens falam de Deus de modo 
diferente ao hegemônico. Tudo isso é apresentado nos primeiros quatro 
capítulos.

A seguir são desentranhadas interrogações e realidades latino- 
americanas (capítulos 5 e 6). Começo com o debate sobre culturas e 
religiosidades do povo pobre. Existem ambivalências, fatores desuma- 
nizadores e energias em favor da vida. As formas culturais das pessoas 
têm luzes e sombras, manifestam expressões de liberdade e estruturas de 
submissão. Depois é projetado o debate sobre o cristianismo de ontem e 
de hoje na América Latina; e diante da religião sacrifical (funcional aos 
poderes) é recalcada a fé festiva que caracteriza a humanidade pobre.
O livro termina com eixos da ação evangelizadora e da hermenêutica 
teológica em nosso continente (capítulos 7 e 8). É retomada a proposta 
de inculturar a evangelização, levando em conta os atuais acentos inter-



116

culturais e inter-religiosos. A seguir são apresentadas novas correntes de 
reflexão a partir das entranhas da nossa humanidade: o pensar crente de 
povos originário e de povos afro-americanos, e as vozes teológicas de 
mulheres. Estas sabedorias provêm de baixo e de dentro e constituem 
hermenêuticas particulares com significado universal.

De acordo com a Boa Nova, o pequeno é o de maior importân
cia no Reino de Deus; o de dentro do coração supera o externo; o de bai
xo vale mais do que os poderes do mundo; o resgate do povo crucificado 
é reivindicado na ressurreição; a fraqueza é o mais potente. Ao final das 
contas, nestas terras indo-afro-americanas, a ação e reflexão de fé opta 
pela pequenez e interioridade que têm uma potencialidade inextinguí-
vel.
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