3. Do transdisciplinar ao transreligioso
Introdução
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...Estas entidades não se comunicavam entre elas, as oposições
provocavam a repulsa ou a anulação de um conceito pelo outro (como
sujeito/objeto), a realidade podia portanto ser cercada por ideias claras e
distintas. (...) Ora este paradigma do Ocidente, de resto filho fecundo da
esquizofrênica dicotomia cartesiana e do puritanismo clerical, comanda
também o duplo aspecto da práxis ocidental, por um lado antropocêntrica,
etnocêntrica, egocêntrica desde que se trate do sujeito (porque baseada
na auto-adoração do sujeito: homem, nação ou etnia, indivíduo), por outro
e correlativamente manipuladora, gelada e ‘objetiva’ desde que se trate do
objeto. Ele está relacionado com a identificação da racionalização com a
eficácia, de eficácia com os resultados contabilizáveis; é inseparável de
toda uma tendência classificacional, reificadora, etc, tendência corrigida
por vezes fortemente, por vezes com dificuldade, por contratendências
aparentemente ‘irracionais’, ‘sentimentais’, românticas, poéticas.
1
Edgar Morin
De outro modo, incorre-se no que alguém já chamou, com acerto, de
‘traição semântica’, que acaba tornando inútil e até contraditório o recurso
a procedimentos hermenêuticos, artifícios oratórios ou refinamentos
teológicos para obter uma significatividade atual, pretendendo, ao mesmo
tempo, conservar palavras e expressões que são solidárias com o
contexto anterior. Como nesses diques cuja estrutura já cedeu à pressão
da enchente, os muros de contenção e os remendos provisórios são
incapazes de conter a hemorragia de sentido provocada pelas numerosas
e crescentes rupturas do contexto tradicional. Ou se renova a estrutura ou
o resultado só pode ser o transbordamento e a catástrofe.
2
Andrés Torres Queiruga

A compreensão geral da realidade religiosa ainda mantém profundas
marcas de saber objetivo simplificado, em atendimento às exigências da
lógica globalizada do consumo que simula a informação, que não se
transforma em conhecimento e, portanto, que nunca chega a ser sabedoria
para a sociedade. Na religião, reproduz-se o mesmo modus operandi, com
as cúpulas das instituições religiosas produzindo e disseminando um saber
unívoco, expresso em terminologia hermética, com universo conceitual
determinado e programado para construir certezas. Ao mesmo tempo a
complexificação vai ocupando as diversas áreas da vida humana, tornando
as dúvidas – a que o pensamento simplificado não responde – um
obstáculo epistemológico, ao tempo em que aquelas afirmações de fé
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MORIN, E. Introdução ao pensamento complexo. Lisboa: Instituto Piaget, 2003, p. 80.
QUEIRUGA, A. T. Fim do cristianismo pré-moderno: desafios para um novo horizonte. Trad. A.
M. L. Soares. São Paulo: Paulus, 2003, p. 84.
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cedem espaço à convicção de que a síntese resultante da razão ocidental
mostra-se simplória diante da complexidade do nosso mundo.
À constatação, segue-se um sentimento de impotência intelectual. Quem
sempre viveu num mundo vaidoso de sua cultura rica, sua ciência
acumulada e sua tecnologia avançada, percebe também que este é o
mesmo no qual os problemas não param de crescer, se complexificar e
exigir custos emocionais, existenciais e estruturais cada vez mais altos. O
esforço das instituições, especialmente as religiosas – que consolidaram
sua atuação por séculos, construíram sua influência no mundo ocidental à
base do discurso lógico e simplificador, e se tornaram forte sustentáculo do
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paradigma ocidental – concentra-se na mesma aposta por meio de
estratégias com sinais de falência discursiva, diminuição dos canais de
influência e aumento da restrição a mecanismos de controle político.
Essa aposta, mesmo contando com o apoio das mais fortes instituições do
mundo ocidental enfrenta sérias dificuldades de dirigir-se aos seres
humanos em escala global. "O desafio da globalidade é também um
desafio de complexidade. Existe complexidade, de fato, quando os
componentes que constituem um todo (como o econômico, o político, o
sociológico, o psicológico, o afetivo, o mitológico) são inseparáveis e
existem em um tecido interdependente, interativo e inter-retroativo entre as
partes e o todo, o todo e as partes"3.
Para discutir a transição do transdisciplinar ao transreligioso, como
resposta ao esforço da teologia aos parâmetros do capítulo anterior,
tornou-se imperioso assumir o desafio de entender o elemento includente
da transdisciplinaridade, aplicando seus parâmetros para entender a
realidade diversa a partir de diferentes níveis, a teologia em perspectiva
complexa, e o terceiro incluído na teologia latino-americana, que queremos
fazer neste capítulo.

3

MORIN, E. A cabeça bem-feita: repensar a reforma, reformar o pensamento. 13. ed. Trad. E.
Jacobina. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2007, p. 14.
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3.1. O elemento includente da transdisciplinaridade
O surgimento dos novos paradigmas em meio às expressões da fé cristã
ocidental – às antigas, que ancoram-se no Absoluto e subsistem ao tempo,
e às velhas, que associam-se à matéria e fenecem com ela – provocam
reações polarizadas. Há os que festejam os novos parâmetros apostando
na serendipidade4, na ars cogitandi e no pensamento que procura relações
e inter-retroações nos fenômenos e seus contextos, com o objetivo de
reconhecer a parte no todo e o todo na parte, chamado complexo. E há
quem se sinta escarmentado5, adote um discurso auto-elogiativo, nutra

PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0610544/CA

uma ‘absolutez’ e expresse uma falsa tolerância.
O tema da transdisciplinaridade – que se desdobra nos diferentes níveis de
realidade, na complexidade e na lógica do terceiro incluído – ao ser
aplicado à realidade religiosa latino-americana logo se depara com
apreensões históricas como o temor oriundo da “síntese escolástica,
seguida a partir do séc. XVIII, de uma crise de três séculos entre fé e
ciência, devido ao fato de Aristóteles ter sido integrado na doutrina da
Igreja quando estava ultrapassado no plano científico, criando oposição
religiosa a muitos aspectos da ciência moderna”6.
Esse fato teve dois efeitos nefastos: 1. gerou a falsa polarização entre o
saber e a fé, desdobrando-se em acusações que se mostraram infundadas
especialmente depois que a filosofia demonstrou tratar-se de objetos
distintos de experiência, saber e discurso, já que a substância das coisas,
que carregava a peculiaridade (eidos) através da forma associada à
matéria, conforme pensada por Aristóteles, distinguia-se de Platão que a
ligou à ideia que se eleva acima do mundo sensível e transcendente, pela
qual era possível ver apenas intuitivamente; e 2. atribuiu autonomia à
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“Arte de transformar detalhes, aparentemente insignificantes, em indícios que permitam
reconstituir toda uma história”. Ibidem, p. 23.
5
Punido com rigor, repreendido por experiência dolorida e desiludido.
6
Cf. ARAGÃO, G.; BINGEMER, M. C. L. Op. cit., p. 881. “Seguindo a lógica da filosofia
clássica, nossa Igreja desenvolveu uma soteriologia excludente, que permitiu uma pastoral invasiva:
quem não professasse, como nós o nome de Jesus Cristo, estaria fora da realidade religiosa e a ela
deveria ser reduzido”. ARAGÃO, G.; BINGEMER, M. C. L. Op. cit., p. 632.
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substância (ousia) para subsistir, possibilitando-lhe inclusive subdividir-se
aleatoriamente e gerar uma patologia do saber que fragmenta, esfacela,
especializa sem limites e reparte ao infinito o território do saber, tornando o
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especialista
portador de uma cegueira adquirida na medida em que, nele, o olho
ofusca o olhar. Torna-se cego pelo desejo de saber. Teme não saber.
Angustia-se com a ideia de que, um dia, nada terá a observar ou a dizer.
Então refugia-se na ilusão de que lhe compete acumular coisas: apega-se
à mentalidade do pequeno proprietário. Agarra-se à sua posse. E luta
contra todo invasor inoportuno. Defende com ardor seu micro-saber
conferindo-lhe um micropoder. Detém esse micropoder fazendo o vazio
em torno de si: reina, mas não tem súditos; sabe, porque fala a língua de
ninguém. Mas evita ingressar na aventura do saber (...) obcecado pelo
desejo paradoxal de aumentar sua propriedade de saber dividindo seu
território ao infinito, acaba por ignorar os objetivos solidaristas da vida
humana e a rica simbolização que a povoa. Trata-se de restaurar, na
atividade científica e nas práticas sociais, modos de produção de
conhecimentos orientados, não por objetos isolados, mas por projetos
contextualizados7.

Ao aplicar essa projeção na perspectiva teológica tradicional, pode-se
encontrar teólogo/as de formação clássica que por vezes se mostram
incapazes de perceber outras razões, situação que se acentua quanto
mais se agarram aos filtros de leitura da realidade. Estes criam uma
barreira no processo de apreensão que provoca angústia por estarem
impedidos de acercar-se da realidade e de interagir com ela. Essa situação
desemboca na ilusão de que o acúmulo de poder teológico-pastoral gere a
saciedade necessária à função teologal, por isso dispendem tempo e
esforço para se agarrar a funções, cargos, tarefas e títulos. Surge nova
aflição, associada à visão patrimonial do saber8, angustiando-se porque
logo terá pouco a dizer, porque seu saber desatualizado perdeu poder de
alcance e que, por isso mesmo, a compreensão da realidade não mais se
lhe entrega como dantes, retomando o círculo vicioso da necessidade
patrimonial da acumulação de saber, da solidez institucional e do
reconhecimento da comunidade. A partir desse estágio luta contra
ameaças inoportunas, vê seu arcabouço se transformar em micro-saber e
logo se traduzir em micropoder, acentuando seu isolamento, divide-se
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JAPIASSU, H. O sonho transdisciplinar: e as razões da filosofia. Rio de Janeiro: Imago, 2006, p.
29.
8
Necessidade de acumular, disputa pela paternidade de ideias e insegurança para relações de troca.
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entre proteger seu território e, se possível, anexar outros, administrar
pequenos atritos, perder mais do que atrair discípulos, romper relações de
troca intelectual, deixar de viver o saber como aventura, abrir mão da
generosidade e da solidariedade, e ver seu papel delimitado9.
Japiassu chega ao extremo de pedir a renúncia ao desejo de dominação
pelo saber e à manipulação do discurso da disciplina, porque isso arruína
uma concepção de verdade que se integraria à busca causal da coisa. Não
é possível dialogar com quem transforma a própria causa em absoluto,
desconsidera as diversas outras causas e as converte em efeitos da sua.
Isso equivale a impor sua causa como se ela fosse a resposta a todas as
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perguntas, relacionando seu discurso com a origem de tudo. Essa
expressão autoritária e baseada no sagrado tem lugar assegurado nos
lugares onde a ciência é venerada, orgulhosa de reunir o melhor do
conhecimento, através de instrumentos como academias, colóquios,
congressos, simpósios e laboratórios10.
Com base conceitual aristotélica, a síntese teológico-filosófica que se
origina na Idade Média tende a ver-se como fim em si mesma, a identificar
a realidade na obra e almejar a consumação. A escolástica como discurso
sobre a realidade é um construto teológico-filosófico monolítico que
solidificou-se na Idade Média, teve a monumental construção eclesial
como elemento atestador de sua veracidade, tendo conseguido fortalecerse até mesmo em meio às crises de sentido. No entanto, elementos da
binariedade permanecem na abordagem científica, como na teológica
como
a dualidade onda-corpúsculo na física das partículas ditas elementares é
a mais comum no campo científico, mas também o contínuo vem sempre
junto com o descontínuo, o aleatório com o determinista, o subjetivo com
o objetivo, a entropia com a neguentropia, a ordem com a desordem, a
estabilidade com a instabilidade. Na abordagem teológica também são
associados termos que parecem contraditórios a um certo nível de
compreensão e de experiência: um Deus em três pessoas distintas,
participação na cruz e direito à felicidade, poder de Deus e esvaziamento
de Cristo, apresentação deste ao mesmo tempo como verdadeiro homem
9

Delimitar = dar limite a. Hilton Japiassu consegue descrever a patologia do saber.
JAPIASSU, H. Op. cit., 2006, p. 31.
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e verdadeiro Deus, o infinito no finito, ação e contemplação na vida do
discípulo, abandonar-se em Deus e tornar-se ele mesmo, abertura ao
novo e fidelidade à tradição, presença no mundo e ruptura com o mundo,
liberdade e autoridade11.

Essa tradição acadêmica provocou polêmicas desde a Idade Média. Já à
época do Debate de Heidelberg (1518), Lutero concentrou forças contra a
escolástica, condenando o uso de Aristóteles na submissão da filosofia à
teologia12. Na verdade, essas teses traduzem um gesto de desprezo
irônico contra o padrão tido como supremo de racionalidade e de curso
propedêutico para o trabalho teológico13. Ao dizer crux sola est nostra
theologia e manter-se num discurso mais propriamente teológico, Lutero
rejeitou a influência de Aristóteles e distinguiu a teologia da filosofia,
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escapando à cilada da busca do poder intelectual e à falsa polarização
entre

saberes

e

discursos,

que

agora

é

desconstruída

pela

transdisciplinaridade.
Com o fim do poder temporal e a manutenção do poder espiritual, a via da
influência no mundo das ideias passou a ser a única estratégia da busca
de poder, baseada na submissão dos saberes, a começar pela filosofia, da
identificação da Igreja de Cristo com apenas uma das quatro igrejas cristãs
existentes ao fim do século XVI, e da Revelação e do direito da
interpretação a ela concedidos com exclusividade. O impacto da Reforma
11

Cf. ARAGÃO, G.; BINGEMER, M. C. L. Op. cit., 2006, p. 898.
“Quem quiser filosofar sem perigo em Aristóteles precisa antes tornar-se bem tolo em Cristo.
Assim como não faz bom uso do mal da libido quem não estiver casado, da mesma forma ninguém
filosofa bem se não for tolo, isto é cristão. Foi fácil para Aristóteles opinar que o mundo é eterno,
pois, em sua opinião, a alma humana é mortal” (teses 29-31). LUTERO, M. Obras selecionadas.
São Leopoldo: Sinodal, Porto Alegre: Concórdia, 1987, v. 1, p. 39. Martinho Lutero (Eisleben,
10.11.1483 – 18.02.1546) foi um monge agostiniano alemão, teólogo, professor universitário,
considerado Pai do Protestantismo e reformista da Igreja Católica, cujas ideias influenciaram a
Reforma Protestante e mudaram o curso da Civilização ocidental.
13
Lutero admite o pensamento de Aristóteles na política e na filosofia. “Aristóteles era o filósofo
que fornecia a base para o ‘conhecimento acatado’ na Idade Média. Ele era também o padrão de
medida incontestável da teologia escolástica. Um ano antes, no ‘Debate sobre a Teologia
Escolástica’ (teses 43-44 e 50), Lutero disse: ‘É um erro dizer que, sem Aristóteles, ninguém se
torna teólogo [...] Muito pelo contrário, ninguém se torna teólogo a não ser sem Aristóteles. [...] Em
suma, todo o Aristóteles está para a teologia assim como as trevas estão para a luz. Contra os
escolásticos’” (...) “Martin Heidegger foi provavelmente o primeiro nos tempos modernos a
reconhecer na teologia de Lutero, mais incisivamente representada pelo Debate de Heidelberg, um
gesto epistemológico que por primeiro desconstruiu a tradição teológica ocidental conhecida como
ontoteologia, que se baseia na definição de Deus como Ser construída em analogia aos entes”.
WESTHELLE, V. O Deus escandaloso; o uso e abuso da cruz. Trad. Geraldo Korndörfer. São
12

67

Protestante (1517) na auto-compreensão cultural do ocidente deve-se a
dois fatos: 1. o cisma com o Patriarcado Ortodoxo (1054), que gerou um
impacto de menor intensidade às categorias de interpretação teológicas
europeias, por se referir ao mundo oriental; e 2. o surgimento das igrejas
anglicana, reformada e luterana no século XVI que, mais do que a ruptura
teológica e a divergência da igreja romana, significou a ruptura da unidade
teológica e intelectual, unificadas na cultura acadêmica pela escolástica.
A mesma via cultural ocidental possibilitou suportar as contradições com a
antropologia filosófica que mostrava sérias dificuldades em dialogar com a
modernidade, dirigir-se às pessoas de seu tempo e aproveitar a
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oportunidade do anúncio aos seres humanos. As dificuldades da teologia
de base filosófica aristotélica se acentuam até a atualidade, mas sempre
houve denúncias das implicações deste fato para o anúncio da salvação.
“Indubitavelmente, por alguma obscura razão, há algo que ‘não anda’ em
nosso tempo entre o homem e Deus, tal como Deus é apresentado ao
homem de hoje. Tudo acontece, hoje em dia, como se o homem não
tivesse diante de si a figura do Deus que deseja adorar”14.
Os avanços provenientes do Concílio Vaticano II, bem como a
independência da pesquisa bíblica, a aproximação entre o trabalho dos
teólogos e dos cientistas, a abertura de horizontes de análise teológicopastoral propiciada pela nova antropologia da Nouvelle Theologie, e a
influência dos mestres da suspeita (Freud, Marx e Nietzsche), como
observou Paul Ricouer, possibilitou uma aproximação na modernidade,
fazendo-os descobrir que “as conclusões a que podem chegar ciência e
teologia, no fim de contas, situam o teólogo muito próximo do cientista
autêntico e com um mínimo de sensibilidade humana”15.
Esses fatos, que têm aproximado as ciências da teologia nos últimos anos,
se deveu entre outros motivos, à inquietude com o balizamento cultural, à
Leopoldo: Sinodal/EST, 2008, p. 63. Ver recensão em RIBEIRO, A. C. Teologia da Cruz: A
coragem de dizer a verdade. Atualidade Teológica, 12 (29): 270-5, 2008.
14
TEILHARD DE CHARDIN, P. El porvenir del hombre. Madrid: Taurus,1965, p. 319-20.
15
ARAGÃO, G.; BINGEMER, M. C. L. Op. cit., p. 882.
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avidez da intelectualidade europeia laica, ao diálogo e à relutância dos
centros de poder eclesial com a modernidade, e à prudência de setores
conservadores da teologia – que visibiliza a ousadia dos setores
progressistas, especialmente os latino-americanos – ao dialogar com
outras áreas do saber.
O impacto dos novos paradigmas como mudança epocal, que durante
séculos não conseguiu harmonizar a sabedoria grega e o teocentrismo,
perpetua-se na escolástica através do uso da expressão sobrenatural.
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Mas, de acordo com Juan Luís Segundo,
... quando a filosofia, ao sair da Idade Média, recupera sua liberdade, a
Igreja, que considerou o mundo medieval do Ocidente quase como ideal e
a síntese de filosofia e teologia então conseguida como algo ‘perene’,
sente-se atacada por uma filosofia que abandona a antiga maneira de
pensar. E a história da filosofia na Idade Moderna, com seus pontos de
ruptura dualistas, terá seu espaço fora da Igreja e, em grande medida,
contra ela. No entanto, dentro da Igreja, a filosofia – considerada ‘perene’
– mantém-se por via autoritária. Ainda é a que se ensina à maioria dos
futuros teólogos católicos. E, desse modo, apesar de não convencer, a
síntese criada no mundo medieval continua marcando, pesadamente, o
pensamento que se cria dentro da Igreja católica até nossos dias16.

Isso demonstra que em muitos espaços eclesiais havia uma aparente
concordância com novos paradigmas, ao mesmo tempo que uma
resistência surda, cujo efeito foi deter o avanço da cultura e determinar
uma postura intelectual contracultural. Intelectuais sensíveis ao diálogo
com a cultura na Europa, com base na formação recebida e no testemunho
dos teólogos da Nouvelle Theologie que, tendo sido punidos nos anos 50,
foram reabilitados nos anos 60 e tornaram-se os principais assessores
teológicos do Concílio Vaticano II, puderam nos anos 80 e 90 dar
significativa contribuição.
O conjunto das influências de gerações de teólogos que aparece
sinteticamente na obra de Carlos Palácio, Andrés Torres Queiruga e
Claude Geffré se deve ao fato de terem embasado seu raciocínio teológico

16

SEGUNDO, J. L. Que mundo? Que homem? Que Deus? São Paulo: Paulinas, 1995, p. 91. Juan
Luis Segundo (Montevidéu, 1925-17.01.1996) é um teólogo jesuíta, um dos grandes representantes
da Teologia da Libertação e considerado o maior teólogo latino-americano.
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em conceitos que colaboram na desconstrução da síntese escolástica e,
consequentemente, da revisão dos instrumentais de análise dela
decorrentes. Dada a importância que a Bíblia passou a ter nas
comunidades eclesiais, sua influência consolidou-se ao enfatizar que
autêntica tolerância descansa sobre convicções profundas e na verdade
bíblica17.
As propostas de Edgar Morin, que tem se dedicado a refletir sobre a
transdisciplinaridade, partem de três desafios básicos: o cultural, o
sociológico e o cívico. O primeiro, o cultural, é composto das reflexões
humanísticas que giram em torno de uma cultura técnico-científica e têm
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campos definidos e – apesar de conseguir descobrir fatos extraordinários –
não reflete sobre o destino humano e o da ciência. A reflexão sobre os
problemas humanos fundamentais deve contribuir para a integração dos
diversos conhecimentos; o segundo, o sociológico, propugna a integração
da informação como matéria prima, a ser disponibilizada para que possa
ser aprendida pelo conhecimento, através de modelos de estudo a serem
aplicados e debatidos regularmente pelo pensamento. Este é o elemento
mais importante para nós e para a sociedade; e por último, o cívico,
tornando o saber quantitativo, formatado e acessível a especialistas
divulgado ao conjunto da cidadania. O enfraquecimento da percepção
global desta, leva ao enfraquecimento do senso de responsabilidade –
tendendo cada um a ser responsável somente por sua tarefa especializada
– assim como ao enfraquecimento da solidariedade, já que não se
preserva o elo orgânico com a cidade e seus concidadãos. Se a política for
apenas técnica, mais a competência democrática regride.
Esses são três aspectos fundamentais do processo de humanização,
segundo

Morin,

que

contribuirão

para

integrar

uma

cosmovisão

hiperespecializada e reducionista. “A inteligência que só sabe separar
fragmenta o complexo do mundo em pedaços separados, fraciona os
17

Gefrée conquistou a atenção na América Latina ao enfatizar que a verdade bíblica é absoluta
porque não exclui outras verdades religiosas e culturais; não teme o devir da humanidade e remete
ao futuro; e mantém a essência preciosa em vaso de barro (o relativo como oposto ao absoluto, que
deve ser compartilhada, e que a verdade elevada supera o caráter da verdade particular).
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problemas, unidimensionaliza o multidimensional. Atrofia as possibilidades
de compreensão e de reflexão, eliminando assim as oportunidades de um
julgamento corretivo ou de uma visão a longo prazo”18.
A transdisciplinaridade propõe a busca do conhecimento pertinente, que
pode situar e englobar a informação no seu contexto, agregando
elementos e sendo uma forma do conhecimento progredir. Agora vamos
analisá-la a partir da complexidade.
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3.2. Realidade diversa, diferentes níveis
A dificuldade em encontrar o lugar da teologia num continente marcado
pela teologia escolástica – pela via dos que a pregaram durante séculos,
pela via dos que protestaram contra ela e pela via dos que ainda laboram
nestes mesmos parâmetros até a modernidade, como pós-modernidade ou
sobremodernidade – permanece. Nesse capítulo vamos ver como essa
situação se estabeleceu, os conflitos que viveu com a razão moderna, a
forma como perenizou-se na teologia

ocidental

e,

sobretudo, a

possibilidade trazida pela transdisciplinaridade e seus diferentes níveis de
realidade.
Para vislumbrar a aplicação deste novo paradigma é preciso dialogar com
o saber estabelecido com uma atitude desconstrutiva, buscando novos
conhecimentos e procedimentos, estabelecendo os modos de operação do
saber nas bases, de acordo com as exigências e a partir das perspectivas
de elaboração do novo saber.
Na teologia latino-americana e diante da impossibilidade de continuar
laborando com parâmetros pré-modernos, resta constatar o fim de uma era
teológica, na qual obriga-se a teologia a rever sua relação de dependência
da razão ocidental, sofrendo os impasses da crise dessa razão, que
resultam em depauperação do conhecimento e ocultamento de Deus:
18
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A razão moderna se tornou alvo de muitas críticas. As perspectivas
podem variar mas todas acabam por denunciar o mesmo mal: o caráter
unilateral, fragmentário, instrumental do conhecimento científico como
protótipo do conhecimento humano... A razão instrumental pressupõe um
modelo de ‘sujeito’ e se apoia numa concepção antropológica que
ameaça o equilíbrio da experiência humana. O chamado ‘pensamento
débil’ é a expressão perfeita desse ‘homo debilis’, desse estado de
penúria ao qual foi reduzida a experiência humana19.

As causas se encontram nos inícios da época moderna, nesse século XVI
marcado pela transição, com os pressupostos e as opções que modelaram
a razão moderna, no qual surge um ser humano absolutizado, mas
curvatus in se20. Com essa base antropológica é concebido um ser
humano como ‘natureza pura’, à margem de referência à visão de fé. Com
a compreensão da religião e da teologia se fechando em círculos
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concêntricos de negação do corpo, da vida, do prazer, premido pelo medo
e a culpabilização, em nome da fé, o homem cristão; e, por outro lado, com
a compreensão da ciência voltada a um homem, a quem importa entender
anatômica e fisicamente, o homem natural, que por circunstâncias, acaba
sendo visto em oposição. Mesmo aqui a teologia, por causa da associação
à razão ocidental, peca por permitir a ruptura no conceito de natureza21.
A razão moderna não se deu conta de que não é obra apenas da
inteligência humana, mas também do desejo, e por isso passou a
transformar, dominar e fazer do mundo criado o seu fim supremo,
conquistando a vitória do produzir para consumir. Essa razão exorbitada
perdeu as referências de estar dentro de um conjunto maior, chegando aos
resultados que se fazem sentir no desamparo em que está hoje o ser
humano, movendo-o em direção às experiências-limites, às drogas, ao
terrorismo, à violência e às paixões desenfreadas que desembocam numa
razão irracional.
O que está em jogo é a evolução religiosa do ocidente. E mais
exatamente a sua matriz cristã. O fenômeno histórico da secularização
não pode ser analisado unicamente na sua vertente teórica, segundo a
lógica inerente à razão secular. A indiferença religiosa e o ateísmo
19

PALÁCIO, C. Novos paradigmas ou fim de uma era teológica? In: ANJOS, M. F., org. Teologia
aberta ao futuro. São Paulo: SOTER/Loyola, 1997, p. 84.
20
Encurvado sobre si mesmo. Para compreender esse período é fundamental ler DELUMEAU, J. O
pecado e o medo; a culpabilização no Ocidente (séculos 13-18). Trad. Á. L. Bauru: EDUSC, 2003.
21
Cf. PALÁCIO, C. Op. cit., p. 85.
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moderno no ocidente têm causas históricas e explicações culturais que
não podem ser transpostas em argumentações ontológicas. É preciso
levar em conta os condicionamentos históricos que tornaram possível a
inflexão ateia da cultura ocidental para não fazer do mundo moderno um
mundo constitutivamente a-teu e incompatível com a fé cristã22.

Se a culpa da teologia é estar efetiva e visceralmente associada à razão
moderna, deve ela buscar uma distância que lhe possibilite a perspectiva
crítica que rompa com a reclusão na imanência da história. Enquanto ela
permanecer nesse labirinto vai aventurar-se na busca de legitimação, cujo
maior sinal são os saberes que não poderá integrar a seu próprio saber,
tendo que continuar a tomar linguagens de empréstimo. Quando for capaz
de integrar outros saberes e elaborar seu discurso, próprio e legítimo, vai
recuperar o específico de seu saber, interrompendo o movimento
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esquizofrênico entre o altar e a cátedra, e conquistar a possibilidade de
melhor falar dessas e a essas realidades. Categórico, o teólogo jesuíta,
conclui que
a crítica dos limites da razão deve ser, ao mesmo tempo, uma autocrítica
da teologia. A sua palavra só será levada a sério se for capaz de mostrar
o que possui de novo, de diferente, de irredutível. Saber específico, mas
não absoluto. E muito menos totalitário. Dito com outras palavras, a ratio
theologica deve mostrar que é ratio e que é theologica, ou seja, que é um
saber sensato (e, portanto, racionalidade, não puro sentimento nem
experiência cega) sobre a experiência comum da vida humana. Por isso
pode interessar a outros. Mas saber específico, a partir da perspectiva
particular que é a fé (e, portanto, irredutível a outros saberes, ainda que
não oposto a eles)... Ou a relevância da teologia brota do que ela é, ou
estará condenada a ser um discurso mimético e repetitivo de linguagens
já conhecidas... É visível, por outro lado, o caráter fragmentário da
teologia atual, reflexo de uma razão fragmentada. Em parte por opção
metodológica23.

Os efeitos da razão ocidental, que obrigam teólogos a reverem o estatuto
ontológico da ciência na qual militam, encontram na transdisciplinaridade
uma motivação, criam a possibilidade de conquista da respeitabilidade
acadêmica e tornam factível as tão sonhadas autonomia e autenticidade
do discurso, no campo da ciência. Da mesma forma possibilitará a
proximidade da experiência da vida de fé, das urgências pastorais e dos
problemas reais da comunidade eclesial. Humilde, o teólogo aprenderá
que a teologia não é o único saber científico sobre o mundo, o homem e
22
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Deus, mas um ao lado de outros, igualmente parciais. Com isso a teologia
vai renunciar à pretensão de ser rainha das ciências, ter claro que não há
outra a lhe servir, como julgou ser a filosofia24, aprender a conviver num
mundo plural, iluminar e ser iluminada, fazer interpretação, de forma
particular mas com sentido, re-descobrir que a melhor forma de ser
universal ainda é mover-se no seu ambiente – sua região, seus povos e
suas línguas para cantar sua própria aldeia, como ensinou Dostoiévski, e
mostrar-se aberta para receber das ciências os conteúdos sobre o homem,
a sociedade, a história e o cosmo, numa palavra: “pôr em contato essa
atualidade histórica com a tradição de Jesus de Nazaré, da qual vive a
teologia. Nesse sentido a função da teologia é a de mediação: fazer com
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que as questões do presente interroguem a tradição para que a tradição
possa ressoar no presente”25.
A mudança de paradigmas não mostra seus efeitos apenas para a teologia
e a necessária re-elaboração de seu estatuto ontológico. A maior tensão,
na qual a teologia tem dificuldades de intervenção, vem do fato dos
paradigmas culturais da modernidade, que já começaram a criar certo
incômodo para a religião há alguns séculos, agora serem responsáveis
também por sua acentuação, especialmente com o avanço da globalização
na última década do século passado.
O paradigma da teologia tradicional, baseado na razão aristotélica,
contempla a possibilidade de apenas um nível de realidade, por isso ele
não consegue dar conta das demandas atuais. A compreensão do
conjunto da realidade a partir da lógica aristotélica é inaceitável, mesmo se
for considerado apenas o mundo ocidental, ou o mundo das ciências ou
exclusivamente

o

ambiente

teológico

cristão.

O

efeito

da

transdisciplinaridade, com seus níveis de realidade, abre possibilidades até
então inaceitáveis para a lógica aristotélica. A primeira é a percepção
dialógica, que avança em relação à dialética ao supor que dois

23

Ibidem, p. 89.
Philosophia ancilla theologiae.
25
Cf. PALÁCIO, C. Op. cit., p. 93.

24
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posicionamentos, além de criarem polos opostos, operam com sistemas
lógicos diferenciados mesmo tendo objetivos semelhantes, especialmente
em conflitos de interpretação que polarizem os aspectos biológicos e
culturais. “O termo dialógico quer dizer que duas lógicas, dois princípios,
estão unidos sem que a dualidade se perca nessa unidade: daí vem a ideia
de ‘unidualidade’ que propus para certos casos; desse modo, o homem é
um ser unidual, totalmente biológico e totalmente cultural a um só
tempo”26.
Essa compreensão ajuda na superação de tensões em que se
contrapunham os aspectos biológicos e culturais, com cientistas das
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ciências naturais e das ciências sociais tentando afirmar o primado da sua
ciência como prioritário em relação ao outro. A transdisciplinaridade ajudou
na compreensão de que a lógica desenvolvida por cada ciência resultava
de uma compreensão matricial baseada num único nível de realidade, que
acabou por empobrecê-la, seja por ser restritiva, seja por obrigar o
cientista a um sistema lógico que abarque o conjunto da realidade, e seja
por afirmar-se como definitivo.
A compreensão dos diferentes níveis de realidade implicava também em
preconceitos

contra

outras

formas

de

apreensão

e

percepção,

simplesmente porque a razão oriunda da referida lógica só admitia como
conhecimento legítimo o que pudesse ser dissecado, quantificado, testado,
mensurado e validado em laboratório. “A contribuição do sociólogo alemão
Max Weber (+1920), responsável pela introdução da compreensão nas
ciências humano-sociais, foi decisiva para que os filósofos renunciassem a
uma Razão abstrata, total e única, e passassem a valorizar a multiplicidade
das racionalidades práticas e complexas”27. Com o avanço das ciências da
psique, descobrindo novos contornos da condição humana, com os
espaços da personalidade e os condicionamentos que a conformam, para
Freud, ou as condições da vida social e econômica de grandes
contingentes populacionais, com a necessidade de provimento de soluções

26
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MORIN, E. Op. cit., 2007, p. 189.
JAPIASSU, H. Op. cit., 2006, p. 9.
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para demandas coletivas, imprevistas nas ciências econômicas e políticas
da época, para Marx, ou ainda com a perspectiva cristã da condição
humana de seu tempo, com seu dolorismo e culto ao sofrimento,
negadores da condição ontológica humana básica que exige afirmação,
para Nietzsche. As suspeitas em relação à incapacidade da razão para dar
conta de dramas humanos se sucederam com tal ritmo, denunciadas
especialmente pela literatura28, que logo não se podia esconder sua
falência.
A literatura e artes começaram a solapar o primado da razão não apenas
pelo encanto e beleza, mas também pelo saber e pela interpretação da
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condição humana que podiam traduzir para as pessoas, especialmente na
Idade Média. Mesmo não sendo capazes de compreender, quando a
genialidade do artista estava séculos adiante do seu tempo, gerando
angústias para quem podia apenas ver tonalidade, cor, formas e
concepções nas telas dos pintores e ouvir compassos dos diferentes
ritmos nas músicas. Os níveis de realidade mostram-se como um labirinto
para quem apreende um novo conhecimento – sem poder contar com a
interlocução do público – e para o público que intui o novo saber pela
beleza e pelos sentimentos que evoca – sem conseguir integrá-lo ao
conjunto da sua vida, criando vácuos de reflexão, lacunas de leituras
aparentemente contraditórias e hiatos de sentidos. O teólogo Vítor
Westhelle cita a poetisa brasileira Adélia Prado e o escritor e diretor de
cinema italiano Pier Paolo Pasolini, em seu recente livro de cristologia29.
A divisão da compreensão da natureza humana nas ciências físicas e
humanas só postergou a constatação da unidade originária básica
expressa na noção grega de holos. Isso se deveu ao confronto dos
saberes da ciência que implicavam em separar para entender as partes em
contraposição à afirmação teológica que propugnava um princípio único.

28

“A cultura humanística é uma cultura genérica, que, pela via da filosofia, do ensaio, do romance,
alimenta a inteligência geral, enfrenta as grandes interrogações humanas, estimula a reflexão sobre
o saber e favorece a integração pessoal dos conhecimentos”. MORIN, E. Op. cit., 2007a, p. 17.
29
Cf. WESTHELLE, V. Op. cit., p. 47, 115. Teólogo luterano brasileiro, professor de Teologia
Sistemática na Lutheran School of Theology at Chicago, EUA.
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“Ao princípio dialógico precisamos juntar o princípio hologramático no qual,
de uma certa maneira, o todo está na parte que está no todo, como num
holograma. De certo modo, a totalidade da nossa informação genética está
em cada uma de nossas células, e a sociedade, enquanto ‘todo’, está
presente na nossa mente via a cultura que nos formou e informou. Ainda
de outro modo, podemos dizer que ‘o mundo está na nossa mente, a qual
está no nosso mundo’ (...) nós produzimos a sociedade que nos produz”30.
Na América Latina essa concepção teve efeitos semelhantes aos obtidos
na

Europa,

gerando

condicionamentos

históricos,

polarizações

equivocadas entre ciência e fé, e nesta, conflitos nos desdobramentos das
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afirmações teológicas básicas entre católicos e protestantes. Quando o
avanço do movimento atenuou os efeitos dessa tensão, o conflito religioso
intracristão ampliou-se sem unificar-se, gerando desgastes e novos
desdobramentos no contato com as novas religiões, filosofias e
expressões de fé, algumas delas oriundas ou com passagem por regiões
onde os diferentes níveis de realidade são aceitos, que possibilitam o
acesso simultâneo a uma religião de base teológica conceitual, a outra de
base sincrética e anímica, e a outra de conteúdo mais vivencial, já eram
admitidos, abrindo novos focos de tensão religiosa e compreensão da
realidade. Essa tensão teve como efeito mudanças na religião, mas
sobretudo a mudança do comportamento da população frente à religião.
Essa situação pode ser confirmada na realidade brasileira. Apresento
dados sobre o crescimento da população sem religião, em gráfico por
estado, da época em que o censo começou a ser realizado (1940) e
quando este foi feito (2000), seguido de mapa da concentração população
sem religião no território brasileiro, e do crescimento da população
evangélica pentecostal diante das igrejas e religiões tradicionais em São
Paulo, a maior cidade do país, baseados no censo de 200031.

30

MORIN, E. Op. cit., 2007b, p. 190.
Ver RIBEIRO, Antonio Carlos. A mobilidade religiosa nas grandes cidades. Resumos dos Anais
do VII Congresso de Teologia da PUCPR: A Igreja a serviço da Paz. Curitiba: Champagnat, 2007,
p. 15 (http://www.celurj.org.br/imagens/pub023.2007.3.pdf).

31

PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0610544/CA

77

O fato que mais desperta a atenção neste gráfico foi o crescimento
silencioso e contínuo dos que se dizem sem religião nestes 60 anos. Esses
dados propiciam especulações sobre a existência dessa situação, a
migração populacional entre os credos religiosos e destes para a categoria
dos sem religião. Conquanto os fatos que mais tenham chamado a
atenção de teólogos/as e cientistas da religião foram o decréscimo
percentual de cristãos católicos e evangélicos tradicionais, inversamente
ao crescimento dos pentecostais, e o crescimento dos que se afirmam sem
religião. Três hipóteses figuram como possíveis: um percentual de pessoas
que se professavam cristãs e ligadas a uma igreja, perderam o medo de
assumirem sua verdadeira religião; ou tinham uma fé sincrética, mas
declararam apenas uma pertença religiosa; ou ainda decidiram assumir
que não professam nenhuma religião.
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No mapa acima32 pode-se ver as regiões do país onde se encontram os
maiores contingentes de pessoas sem religião. Coincidentemente, as cinco
maiores capitais brasileiras, incluídas as regiões metropolitanas, e que são
as que abrigam os maiores contingentes populacionais e de igrejas cristãs
católicas, evangélicas e pentecostais, são também as cidades em que
estão mais presentes os que se declaram sem religião.
A chamada dupla ou tripla pertença religiosa, que aparece no censo e
brota nas respostas a pesquisadores de entidades como o Centro de
Estatística Religiosa e Investigação Social (CERIS), atesta a existência da
noção dos níveis de realidade na religiosidade brasileira. Três hipóteses
podem ser suscitadas diante desta situação: a primeira, que a dupla ou
tripla pertença religiosa já é assumida sem maiores medos pelos fiéis; a
segunda, que a exigência de fidelidade absoluta, frequente nos discursos

32

JACOB, C. R.; HEES, D. R.; WANIEZ, P.; BRUSTLEIN, V. Atlas da Filiação Religiosa e
indicadores sociais no Brasil. Rio de Janeiro: PUC-Rio; São Paulo: Loyola; Brasília: CNBB, 2003,
p. 117.
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religiosos tem perdido influência sobre os fiéis; ou ainda, a terceira, que
lideranças teológicas e administrativas das igrejas têm consciência deste
fenômeno e temem perder ainda mais membros, caso exijam total
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fidelidade.

A outra forma é a cultura religiosa tradicional estar sofrendo uma pressão
real a partir do crescimento numérico da população de fiéis que aderem
aos cultos pentecostais. O mapa acima33, da cidade de São Paulo, mostra
o crescimento populacional dos professantes da fé cristã pentecostal,
distinto através do perfil econômico, traço fisionômico, matrizes culturais
distintas e residência na periferia, geograficamente representados pela cor
vermelha, crescem proporcionalmente aos cristãos tradicionais, católicos e
evangélicos, cuja condição sócio-econômica, traço fisionômico que revela
a origem da elite social e econômica, representados por cores que variam
em tons degradê do amarelo escuro ao amarelo claro.
Ao aplicar as noções de diferentes níveis de realidade ao trabalho eclesial
no diálogo inter-religioso na América Latina, passamos a trabalhar com
horizontes com mais possibilidades para as comunidades, geralmente
vistos com dúvidas pelos administradores eclesiais; seja porque o trabalho
teológico pode lançar mão de diferentes saberes, nas diversas formas de
expressão, sem aprisionamentos de natureza moral; seja porque considera
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a Tradição mas não está cerceado por ela; seja porque não está amarrado
aos postulados e premissas próprios da instituição34; seja porque o
intelectual pode lidar com temas com que a instituição não teria interesse e
não gostaria de difundir antes de poder posicionar-se teologicamente; seja
porque as comunidades acadêmica e científica tendem a respeitar e
confiar mais em intelectuais independentes de tutela; seja porque o público
tem tido mais acesso às publicações, tornando-se mais bem informado e
crítico com quem admite laborar com uma epistemologia balizada.
Diante da receptividade do público, teólogos têm ousado mais e se sentido
mais fortalecidos para realizar seu trabalho. À medida que a teologia se
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torna acessível ao grande público, ela rompe a relação de dependência
com a instituição religiosa, admite que não é o único discurso sobre o
sagrado, postula um discurso propriamente teológico e legitima os demais
discursos sobre o sagrado, apropriando-se de diversos saberes e
disponibilizando os que produz.
Pesquisa recente da estudiosa brasileira Lícia Soares de Souza traz novas
reflexões sobre primeiridade, segundidade e terceiridade, ao apresentar as
propostas de Peirce, a partir da semiótica de Jean Fisette (1990), para
quem,
1. O pensamento de Peirce é ternário. O imaginário de Saussure e de
Hjelmslev e o pensamento cartesiano se baseiam nos princípios
aristotélicos da não-contradição e do terceiro excluído. Peirce se inscreve
nas correntes dialéticas que aceitam o terceiro incluído; 2. O signo
imaginado por Peirce está em movimento constante. Na tradição
saussureana, o signo é uma unidade fixada em diversas relações,
principalmente na da diferença. Em Peirce, o signo pertence a uma série
de códigos que estão sempre se transformando; 3. O pensamento não
está em nós; pelo contrário, nós estamos no pensamento. Em Peirce, a
semiótica não é um quadro aplicado á realidade. Ela dá conta de um
processo de aquisição de saberes35.

33

JACOB, C. R.; HEES, D. R.; WANIEZ, P.; BRUSTLEIN, V. Religião e Sociedade em capitais
brasileiras. Rio de Janeiro: PUC-Rio; São Paulo: Loyola; Brasília: CNBB, 2005, p. 155.
34
Fontes e metodologia de pesquisa exclusivas, normatização do trabalho e controle da produção
intelectual.
35
SOUZA, L. S. Contribuições da Semiótica de Peirce para os estudos da narrativa. CaligramaECA/USP, 4 (2): 1-18, maio-ago 2008.
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Os mesmos sentimentos de expectativas alvissareiras que alimentam a
reflexão de teólogos, partindo das comunidades para o mundo como
horizonte de sua fé dialogal, soam como ingenuidade, sonho utópico e
risco de incerteza para os que comandam as instituições religiosas. “O
trabalho com a incerteza perturba muitos espíritos, mas exalta outros;
incita a pensar aventurosamente e a controlar o pensamento. Incita a
criticar o saber estabelecido, que se impõe como certo. Incita ao autoexame e à tentativa de autocrítica”36.
Desse primeiro esforço de aproximação da teologia latino-americana a
partir da perspectiva transdisciplinar, descobrimos que “é a imaginação
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que nos faz mergulhar na profundidade das coisas. Ela nos faz descobrir
as forças vivas da natureza. Ao libertar-nos de tudo o que é convencional,
social, mundano, superficial, ela nos faz penetrar no interior das coisas.
Podemos dizer que ela é o espírito, enquanto voltado para o corpo e
misturado com o mundo”37. Ao agir assim, teólogos/as começam a lidar
com um novo perfil da atividade teologal.

3.3. A teologia em perspectiva complexa
A noção do raciocínio complexo é, provavelmente, o aspecto da
transdisciplinaridade que tem maior potencial de impacto sobre o
pensamento teológico porque incide sobre o que o paradigma do sistema
de pensamento que marcou o mundo ocidental desde a Idade Média. Na
prática, acaba por incluir uma condicionante que afeta o conjunto do
raciocínio

da

civilização.

Além

disso,

supera

a

fragmentação,

demonstrando que o próprio tecido da civilização já é perpassado pelos
diferentes fios das entidades que não se comunicavam entre si. A noção
de holos, que provocava repulsa entre as diferentes cores, hoje percebe o

36

MORIN, E. Op. cit., 2007b, p. 205.
JAPIASSU, H. Introdução ao pensamento epistemológico. 3. ed. Rio de Janeiro: Francisco Alves,
1979, p. 76.
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conjunto e faz descobrir que o arco-íris é sempre mais belo que uma cor
apenas.
A dificuldade de composição do complexo se deve à esquizofrenia
resultante do confronto do cartesianismo e do puritanismo clerical,
casamento do qual nasceu uma cultura antropocêntrica, etnocêntrica e
egocêntrica que, séculos depois foge do espectro da culpa, vê no
sofrimento a punição, e se contradiz ao ter desenvolvido todas as terapias,
sem ter conseguido a cura dos males mais comuns.
Para compreender o homem, fragmentou-o a tal ponto que teve dificuldade
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de descobrir seu destino no universo. A busca da hominização, exigiu
abandonar o sonho alucinado de conquista do Universo, para que “a
psicologia, tendo como diretriz o destino individual e subjetivo do ser
humano, deveria mostrar que Homo Sapiens também é, indissoluvelmente,
Homo demens, que Homo faber é, ao mesmo tempo, Homo ludens, que
Homo economicus é, ao mesmo tempo, Homo mythologicus, que Homo
prosaicus é, ao mesmo tempo, Homo poeticus 38.
Da mesma forma a sociedade como organização recursiva, com efeitos e
produtos necessários à sua causação, gesta sua autoprodução e autoorganização, sendo “produzida pelas interações entre indivíduos e essas
interações produzem um todo organizador que retroage sobre os
indivíduos para co-produzi-los enquanto indivíduos humanos, o que eles
não seriam se não dispusessem da instrução, da linguagem e da cultura”39.
Mas ainda neste espaço é perpassado por contradições, apesar dos
esforços de ordenamento em vigor. Essa circunstância não é incomum na
atualidade, porque “ao aspirar a multidimensionalidade, o pensamento
complexo comporta em seu interior um princípio de incompletude e de
incerteza”40.
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Os conflitos com as ordens vigentes resultam, na maior parte dos casos,
do confronto entre estruturas lógicas distintas. A explicação de Edgar
Morin é que “a desordem invadiu o universo; é certo que a desordem não
substituiu totalmente a ordem do universo, mas já não existe nenhum setor
em que não haja desordem. Ela está na energia (calor), no tecido
subatômico do universo, em sua origem acidental. A desordem está no
coração chamejante das estrelas. Ela é inseparável da evolução do nosso
universo; onipresente, não só se opõe à ordem, mas, estranhamente,
também com ela coopera para criar organização; na verdade, os encontros
aleatórios, que supõem agitação e, portanto, desordem, foram geradores
das organizações físicas (núcleos, átomos, astros) e do(s) primeiro(s)
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ser(es) vivo(s). A desordem coopera na geração da ordem organizacional;
ao mesmo tempo, presente na origem das organizações, ameaça-as
incessantemente com a desintegração, ameaça que tanto vem do externo
(acidente destrutivo) quanto do interno (aumento da entropia)”41.
A admissão dessa ideia é bastante difícil, especialmente em sociedades
cuja influência filosófica do positivismo se mostrou em diversas áreas da
formação e do desenvolvimento e durante muito tempo. Para estes é difícil
admitir que “a ideia de desordem é não só ineliminável do universo, mas
também necessária para concebê-lo em sua natureza e evolução”42. Ao
mesmo tempo – e como parte da própria situação contraditorial – é uma
condição fundamental para sua existência, já que “um universo
estritamente determinista, que fosse apenas ordem, seria um universo sem
devir, sem inovação, sem criação; um universo que fosse apenas
desordem, entretanto, não conseguiria constituir organização, sendo,
portanto, incapaz de conservar a novidade e, por conseguinte, a evolução
e o desenvolvimento. Um mundo absolutamente determinado, tanto quanto
um completamente aleatório, é pobre e mutilado; o primeiro, incapaz de
evoluir, e o segundo, de nascer”43.
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Neste mesmo texto, escrito para professores-as, administradores-as
escolares e executivos que organizam programas educativos em diversos
níveis e instituições, Morin afirmou que precisamos aprender a viver,
inclusive com a incerteza, transformando as informações em conhecimento
e o conhecimento em sapiência, destacando que os três princípios da
incerteza no conhecimento são o cerebral, pelo qual o conhecimento
nunca é um reflexo do real, mas sempre tradução e construção, isto é,
comporta risco de erro; o físico, que faz entender que o conhecimento dos
fatos é sempre tributário da interpretação44; e o epistemológico, originário
da crise dos fundamentos da certeza, em filosofia, a partir de Nietzsche, e
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em ciência, a partir de Bachelard e Popper.
Para aprender a movimentar-se num mundo complexo, esse autor propõe
três viáticos, que possibilitam aprender a viver com a incerteza. A ecologia
da ação, o primeiro, é praticar um pensamento aplicado constantemente
na luta contra falsear e mentir para si mesmo, o que acaba por nos exigir
uma cabeça bem-feita; a estratégia, em oposição ao programa
determinado a priori, recorrendo à arte e à serendipidade para acolher os
acasos que aparecem na busca de um objetivo; e o terceiro, a aposta,
como integração da incerteza à fé ou à esperança – um não à falsa certeza
– que cegou generais, políticos e empresários e os levou a desastres45.
A complexidade do mundo já foi percebida desde inícios do século
passado, obtendo reações de diversas áreas das ciências. Depois que
Max Weber se referiu às ciências humano-sociais, atribuindo importância
às racionalidades complexas, “a filosofia e as ciências humanas deixam de
ser dois caminhos incomensuráveis. Não há um absoluto a ser
conquistado. Esta secularização vai permitir uma valorização da eficácia
do pensamento prático e o estabelecimento de uma nova relação possível
entre os estudos empíricos e sua problematização”, segundo Hilton
Japiassu46. Entre os teóricos da epistemologia47 poucos se referem à
44
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complexidade. Gaston Bachelard, a exceção, afirma que o papel da
epistemologia é “refletir sobre os métodos, a significação cultural, o lugar, o
alcance e os limites do conhecimento científico”48, mostrando

“que a

ciência contemporânea obrigou-nos a renunciar à pretensão de um saber
universal”49.
Entre esse saber universal, pretendido pela ciência, e o saber
especializado da década de 80, surgiu uma forma complexa, que pretende
“conceber a articulação, a identidade e a diferença de todos esses
aspectos, enquanto o pensamento simplificante separa esses diferentes
aspectos, ou unifica-os por uma redução mutilante”50. O saber complexo é

PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0610544/CA

o que foge à simplificação pela universalidade e pela especialização,
dando a possibilidade de lidar com as situações distinguindo aspectos
gerais, assim como detalhes significativos que relevam situações que
antes poderiam passar desapercebidas.
A subjetividade é outro aspecto importante para compreender a
complexidade. Antes um enunciado genérico dava conta do conjunto da
situação e tamponava conflitos, diferenças de percepção e discordâncias
que geravam grandes divergências no resultado final ou na conclusão do
conjunto. Atualmente descobrimos que temos um problema conceitual de
complexidade quando “no universo das coisas simples, é preciso ‘que a
porta esteja aberta ou fechada’, mas, no universo complexo, é preciso que
um sistema autônomo esteja aberto e fechado, a um só tempo. É preciso
ser dependente para ser autônomo”51. Isso exige um maior grau de
sensibilidade para lidar com os interesses dos diversos tipos de pessoas
que compõem o grupo.
O esforço a ser exercido por pessoas em posição de decisões de alcance
amplo, nas mais diversas situações, pede a formação de profissionais com
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capacidade de reflexão, abrangência da gama de interesses, e tomada de
decisão diante da demanda, especialmente as de grande porte. “A
complexidade é difícil; quando você vivencia um conflito interno, esse
conflito pode ser trágico; não foi por acaso que grandes mentes beiraram à
loucura, e estou pensando em Pascal, em Hölderlin, em Nietzsche, em
Artaud. Deve-se conviver com essa complexidade, com esse conflito,
tentando não sucumbir e não se abater. O imperativo da complexidade,
nesse sentido, é um uso estratégico do que eu chamo de dialógica”52.
No caso da teologia a complexidade será cada vez mais exigida em
centros de poder decisório e pastoral, especialmente quando os
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conhecimentos exegéticos, hermenêuticos, sistemáticos, pastorais e
jurídicos, relacionados às etnias e culturas das populações envolvidas
forem insuficientes para dar sustentabilidade a decisões. Nas diversas
áreas que implicam no bem-estar de populações, mormente as mais
expostas a todo tipo de riscos, espera-se interação de saberes, prudência
e responsabilidade. Deve-se ter clareza que “a complexidade não é só
pensar o uno e o múltiplo conjuntamente; é também pensar conjuntamente
o incerto e o certo, o lógico e o contraditório, e é a inclusão do observador
na observação”53.
Leonardo Boff insiste que o Real, em razão da sua teia de relações, é
complexo e é nesse ambiente de diferentes fatores, elementos, energias e
estruturas temporais irreversíveis que se formam sistemas abertos. O caos
é generativo e princípio de criação de singularidades e novidades. Ele
difere do paradigma científico clássico porque esse se funda na física dos
corpos inertes, enquanto nos métodos adequados à complexidade é
necessário que sejam mantidos vivos, para que surjam formas de
encadear e relacionar as realidades do universo, as lógicas.
Deve-se aguardar a maturidade no debate de um tema pela sociedade,
aprender dos saberes acumulados das culturas e evitar discursos com
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definições, orientações e, sobretudo, gestos condenatórios. Não se deve
perder de vista que “a complexidade é insimplificável. É o que decorre do
paradigma-sistema. É complexo porque nos obriga a unir noções que se
excluem no âmbito do princípio simplificação-redução. É complexo porque
estabelece implicação mútua, portanto uma conjunção necessária, entre
noções classicamente distintas. É complexo porque introduz causalidade
complexa,

sobretudo

a

ideia

de

eco-autocausalidade,

autocausalidade (que precisa sempre

sendo

a

de causalidade externa)

a

causalidade recorrente, em que o processo organizador elabora os
produtos, ações e efeitos necessários à sua própria geração ou
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regeneração”54.
Há assuntos que demandam dedicação extrema. O trabalho de elucidação
é premido pelo tempo, há riscos grandes e pessoas que dependem dessa
intervenção, ao mesmo tempo que pede calma, persistência e a paciência
de ir desemaranhando as teias. “Nesse ponto chegamos ao complexus do
complexus, a essa espécie de núcleo da complexidade onde as
complexidades se encontram. No primeiro momento, a complexidade
chega como um nevoeiro, como confusão, como incerteza, como
incompressibilidade algoritma, incompreensão lógica e irredutibilidade. Ela
é obstáculo, ela é desafio. Depois, quando avançamos pelas avenidas da
complexidade, percebemos que existem dois núcleos ligados, um núcleo
empírico e um núcleo lógico. O núcleo empírico contém, de um lado, as
desordens e as eventualidades e, do outro lado, as complicações, as
confusões, as multiplicações proliferantes. O núcleo lógico, sob um
aspecto, é formado pelas contradições que devemos necessariamente
enfrentar e, no outro, pelas indecidibilidades inerentes à lógica”55.
Para mostrar noções distintas de aproximação da realidade, Boff fala de
diferentes modelos de realização da lógica. O primeiro, é a lógica da
identidade, que estuda a coisa em si, desconsidera o conjunto de relações
que a cerca, tenta enquadrar os diferentes em seu esquema e é comum
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aos sistemas autoritários; o segundo, é a lógica da diferença, que
reconhece a alteridade, a autonomia e a singularidade e reflete a
pressuposição para o diálogo pessoal e intercultural; o terceiro, é a lógica
dialética, que confronta a identidade (tese) com a diferença (antítese),
buscando como resultado um nível de qualidade e abertura para novos
confrontos e inclusões (síntese), comuns em pensamentos criativos,
sistemas de comunicação e ambientes comunitários; o quarto, é a lógica
da complementaridade/ reciprocidade, que além das oposições da lógica
dialética, inclui a formação de campos dinâmicos, complexos e unificados,
que possibilita valorizar diferenças, oposições dialéticas, abertura às
diversas posições e contribuições; e o quinto, a lógica dialógica ou
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pericorética, que promove circularidade e inclusão de todas as relações e
de todos os seres relacionados, com diálogos em todas as direções e
circunstâncias, sendo a lógica mais complexa e a mais completa56.
Para falar de Pericórese como lógica da complexidade, este teólogo
católico chega a aludir ao discurso cristão sobre a Trindade, no qual “se
capta a relação de mútua presença e interpenetração entre Deus e o
universo ou entre as Três Divinas Pessoas (Pai, Filho e Espírito Santo)
entre si e com toda a sua criação”57.
O teólogo protestante Vítor Westhelle tenta atualizar o sentido da
mensagem de Lutero usando esse mesmo raciocínio lógico. Para tal,
recorre à firme determinação de buscar, num jogo complexo de revelações
e ocultamentos, no caminho de busca espiritual e método teológico que o
reformador chamou de teologia da cruz, baseado na tríplice regra
medieval. “O esquema de Lutero começa com a oratio, que é mais do que
oração; é todo discurso relativo a Deus, conversa de Deus e com Deus,
quando se sabe que a razão não será suficiente”58. Além do aprendizado
do uso da fé e da razão nas questões teológicas complexas, Morin ensina
que na arte, “é o romance que expande o domínio do dizível à infinita
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complexidade de nossa vida subjetiva, que utiliza a extrema precisão da
palavra, a extrema sutileza da análise, para traduzir a vida da alma e do
sentimento"59.
O espaço ocupado pela complexidade resulta da busca por um saber mais
confiável, consistente e menos enganoso dos que foram produzidos pela
razão ocidental. Mas há quem aposte que o modelo pré-moderno resistirá
à pós-modernidade e à sobremodernidade da mesma forma que resistiu à
modernidade por séculos, apesar da mudança cultural ser consequência
da mudança de paradigma. Ao criticar essa postura, Queiruga é
metafórico, observando que os diques já cederam à pressão da enchente e
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os remendos mostram-se incapazes de conter a hemorragia de sentido.
Por isso, mais do que se dar conta, a circunstância pede gestos como
"substituir um pensamento que isola e separa por um pensamento que
distingue e une. É preciso substituir um pensamento disjuntivo e redutor
por um pensamento do complexo, no sentido originário do termo
complexus: o que é tecido junto"60.

3.4. O terceiro incluído na teologia latino-americana
O terceiro aspecto proposto pela transdisciplinaridade é a noção do
terceiro incluído, que buscamos aplicar à realidade do diálogo interreligioso. Neste capítulo, partimos dos arrazoados de Basarab Nicolescu
sobre o terceiro incluído, aplicando-os ao conflito vivido pela teologia cristã
latino-americana ao defrontar-se com o diálogo inter-religioso, do qual
diversas religiões estiveram excluídas desde o processo de colonização.
Para tanto, utilizo conceitos de Gilbraz Aragão e Maria Clara L. Bingemer,
Paulo Suess, Raimon Pannikar, Rudolf von Sinner e Vítor Westhelle.
Esse saber surgiu após uma busca e trabalho intensos, a partir das suas
implicações práticas e políticas, informam Aragão e Bingemer, destacando
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o avanço desde a constituição da mecânica quântica por volta de 1930 e
como os fundadores da nova ciência foram levados a elaborar uma lógica
quântica, que tem

modificado o segundo axioma da lógica clássica,

determinante da contradição, incluindo a não-contradição com vários
valores da verdade no lugar daquela do par binário (A, não-A). Mesmo
assim, essas lógicas multivalentes, ainda controversas, não levaram em
consideração a modificação do terceiro axioma: o axioma do terceiro
excluído. A importância do trabalho de Stéphane Lupasco foi demonstrar
historicamente que
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a lógica do terceiro incluído é uma verdadeira lógica, formalizada e
formalizável, multivalente (com três valores: A, não-A e T) e nãocontraditória. A compreensão do axioma do terceiro incluído – existe um
terceiro termo T que é ao mesmo tempo A e não-A – fica totalmente clara
quando é introduzida a noção de ‘níveis de realidade’, formulada por
Basarab Nicolescu. Para se chegar a uma imagem clara do sentido do
terceiro incluído, representemos os três termos da nova lógica – A, não-A
e T – e seus dinamismos associados por uma triangulação onde um dos
ângulos situa-se num nível de realidade e os dois outros num outro nível
de realidade. Se permanecermos num único nível de realidade, toda
manifestação aparece como uma luta entre dois elementos contraditórios
(por exemplo: onda A e corpúsculo não-A). O terceiro dinamismo, o do
estado T, exerce-se num outro nível de realidade, onde aquilo que parece
desunido (onda ou corpúsculo) está de fato unido (quantum), e aquilo que
parece contraditório é percebido como não-contraditório. É a projeção de
T sobre um único e mesmo nível de realidade que produz a impressão de
pares antagônicos, mutuamente exclusivos (A e não-A). Um único e
mesmo nível de realidade só pode provocar oposições antagônicas. Ele
é, por sua própria natureza, auto-destruidor, se for completamente
separado de todos os outros níveis de realidade. Um terceiro termo,
digamos, T, que esteja situado no mesmo nível de realidade que os
opostos A e não-A, não pode realizar sua conciliação61.

A comparação da tríade do terceiro incluído com a tríade hegeliana
encontra seu diferencial no fator tempo. Na tríade do terceiro incluído, os
três termos coexistem no mesmo momento do tempo, enquanto na tríade
hegeliana, eles se sucedem no tempo, razão pela qual não lhe é possível
promover a conciliação dos opostos. Isso não acontece na tríade do
terceiro incluído. Além disso, na lógica do terceiro incluído os opostos são
contraditórios e a tensão entre eles promove uma unidade que inclui e vai
além da soma dos dois termos. Na lógica do terceiro incluído respeita-se o
axioma da não-contradição, exigindo apenas o alargamento das noções de
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verdadeiro e falso, do que resulta que as regras não se refiram a dois
termos (A e não-A), mas três (A, não-A e T), com coexistência no mesmo
momento do tempo.
A proposição da lógica do terceiro incluído quando aplicada por Nicolescu
aos diferentes níveis de realidade, demonstra que sua sustentação
depende do elemento A parecer desunido de –A, fazendo crer que eles
são naturalmente antagônicos e exclusivos. No

entanto, quando

confrontada com os diferentes níveis de realidade, essa percepção é posta
em

dúvida.

Essa

constatação,

nos

seus

desdobramentos,

tem

demonstrado como a lógica da exclusividade é equivocada como
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parâmetro de análise para analisar a condição humana. Esse equívoco se
transforma em limitação quando aplicada às diferenças religiosas, como
analisa Hermann Brandt:
Esse substantivo encerra o verbo latino excludere = segregar, excluir,
deixar do lado de fora. Quando falamos de exclusivo ou de exclusividade,
referimo-nos com isso, p. ex., a um carro particularmente caro, ou seja, da
classe dos carros exclusivos. Ele é tão exclusivo, que pessoas de classe
média estão “excluídas” da aquisição desse produto de primeira linha.
Conhecemos essa exclusividade mais ainda no relacionamento interreligioso, a saber, quando uma religião se considera a única verdadeira e,
com isso, exclui todas as outras de sua verdade62.

Com a pós-modernidade e a aceleração do processo de trocas de saberes,
informações, tecnologias e serviços entre países de diferentes regiões do
mundo, chamado globalização ou mundialização, a lógica que esteve
associada

ao

período

colonial,

marcado

pela

imposição

política,

econômica, militar e, sobretudo cultural dos países desenvolvidos,
começou a sofrer perda de influência.
Ao mesmo tempo a mais típica religião ocidental, nas suas diferentes
igrejas, por estar muito próxima dos empreendimentos coloniais, nos
diversos momentos, passou a ter um apelo cada vez menor, sofrendo
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visível perda de influência, sem conseguirem estar presentes diante dos
fatos de maior impacto ou ainda perdendo o status de canal priviliegiado
de interlocução, fazendo com que a espiritualidade e a força da tradição
religiosa tenham cada vez mais dificuldade de dialogar com as culturas e
as religiões.
No caso da América Latina, a lógica excludente se mostrou desastrosa
para a compreensão da relação entre as culturas. Ela serviu bem ao
processo de colonização e de imposição religiosa por ajudar os europeus a
sentirem-se superiores, exigindo sua distinção frente ao outro e a exclusão
do outro. A lógica do terceiro incluído não só contraria a noção de
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superioridade étnica e cultural, mas denuncia a limitação da lógica
empobrecida pela visão reduzida a apenas um nível de realidade. Ademais
opera uma inversão no raciocínio ao convidar/ admitir o outro na conversa,
mas neutralizando-o, percebeu muito bem Suess.
Pode-se pensar num modelo, onde a dimensão universal faz parte da
dimensão contextual e vice-versa, desde que não se compreenda mais a
unidade como redução ao unum (Plotino), mas como articulação do
múltiplo. A convivência articulada com o Outro diferente é a resposta à
redução ao mesmo universal. O diálogo intercultural pode não criar
concordâncias materiais, mas pode imaginar o terceiro como incluído
neste diálogo e pode efetivamente incluí-lo. A imaginação não é uma
‘realidade inferior’ à realidade física, nem uma ‘realidade alienada’. Ela é
um outro nível de realidade. A imaginação é a realidade necessária que
precede as transformações sociais63.

A mesma insegurança que o obriga a negar o universo cultural e religioso
alheio, é a que precisa eleger o próprio universo como único, a partir da
mesma lógica. Ao admiti-lo, garante um grupo humano em busca de
interlocução, e, ao mantê-lo numa situação inferiorizada, a partir do seu
nível de realidade, tido como único, assegura a população, frente à qual
mostrar-se superior. Na polaridade A e não A, o segundo cumpre o papel
de afirmar a superioridade do primeiro, sem tomar consciência que
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também é dependente do segundo, enquanto durar a polarização. A visão
do mal na leitura teológica desta situação, a partir de outra ciência,
contempla essa marca de insegurança na teologia cristã ocidental, ao
tratar do problema do mal.
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É certo que a lógica clássica de identidade e não-contradição vai tentar
impor-se. Nas religiões monoteístas, Deus não terá o mesmo estatuto que
o seu inimigo Satanás ou Diabo, por exemplo. Deverá dominá-lo, e
dominá-lo sem que possa suprimi-lo. Todos os esforços dos teólogos
consistirão em diminuir o seu poder até o derrotarem, sem contudo o
expulsar da existência concreta dos homens a quem incumbe lutar contra
a força satânica do anjo caído. Ao contrário nas religiões politeístas
encontraremos um chefe, como Júpiter na mitologia romana, que
representa a força homogeneizante (...). Em todas estas religiões,
assistimos sempre ao balanceamento entre termos antagônicos que são
energias contraditórias64.

O teólogo Raimon Panikkar, com formação, experiência cultural e religiosa
ecléticas, conseguiu perceber a contradição que impede a teologia
ocidental de estabelecer relações de trocas significativas com outras
culturas e religiões: é binária e o outro termo é antagônico, além disso sua
compreensão é monoteísta desde suas origens. Assim, ele intui sua
limitação básica desde a elaboração mais fundamental da experiência de
fé cristã.
A maioria dos teólogos, ainda que se chamem cristãos, são todavia
praticamente monoteístas, como se a Trindade não existisse ou fosse só
uma ‘revelação’ divina para humilhar nossa mente sem outra
transcendência para a teologia, nem por fim para nossa vida. O theos da
teologia é todavia monoteísta – embora pague tributo verbal à Trindade. A
teologia corrente, sobretudo a oficial, não cruzou todavia ‘o Rubicão’. Não
se banhou no Ganges, por assim dizer, ou no Amazonas, que todavia é
mais largo65.

A realidade latino-americana propiciou a reflexão sobre o diálogo interreligioso por causa desse conjunto de situações: os povos originários
foram mantidos por causa da necessária polarização, mas neutros; sua
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religião resistiu, sofreu amálgamas e elaborou sincretismos, sempre
negados pela religião monoteísta. A outra explicação é que
O pensar racional é um grande aliado do monoteísmo, posto que justifica
a reductio ad unum necessária para a racionalidade. Mens plura in unum
cogit, unde eligere possit (a mente constrange a pluralidade à unidade
para assim poder eleger) dizia já muito antes Varron, depois de nos haver
informado que cogitare a cogendo dictum (cogitar vem de [se diz de]
coagir): coagir a realidade para que ela se adapte a nossa forma de
pensar racional. O monoteísmo nos dá a segurança porque constrange a
realidade à sua inteligibilidade racional, reduzindo-a à unidade. Só o
pensar dialético pensa que a única alternativa à unidade seja a
pluralidade: ou monoteísmo ou pluralismo – ambos incompatíveis com a
66
encarnação, que não é nem uma coisa nem outra – .

Para Panikkar, a resposta aparece na noção trinitária porque o

PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0610544/CA

monoteísmo não responde à intuição profunda da maioria dos povos do
planeta, que tem dificuldade com a ideia de uma transcendência absoluta.
“A Trindade, em troca, nos diz que o Mistério divino é relação na que se
encontram também o Homem e o Cosmo – no que tem sido chamado
intuição cosmoteândrica67.
Ao dedicar parte de seu trabalho doutoral à teologia trinitária de Pannikar,
o teólogo suíço que atua no Brasil, Rudolf von Sinner, enfatiza que para
ele a constituição da realidade agrega Deus, as pessoas e o mundo, dando
o sentido das dimensões da divindade, da humanidade e da mundanidade,
mas o sentido não é adquirido cronologicamente, mas kairologicamente,
segundo o qual as dimensões não surgem apenas lado a lado, mas
também uma após a outra68. E agrega que “o teandrismo é o nome
clássico e tradicional para aquela profunda e completa unidade entre a
divindade, que se concretiza paradigmaticamente em Cristo, e a
humanidade, o objetivo final em cuja direção tudo neste mundo se
movimenta através de Cristo e do Espírito Santo69.
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Numa leitura atualizada do mistério da cruz, Westhelle reflete sobre a ação
do terceiro elemento da Trindade, que possibilita a tensão do primeiro e do
segundo, até então opostos, enfatizando que o lugar do abandono – a cruz
onde Deus abandona e a cruz onde é também abandonado – é o mesmo
lugar onde o terceiro se mostra e aponta para
aquilo que não pode ser regulado, exceto por um terceiro que não é
expresso, mas que torna possível a confissão dessa divindade
implausível, aquela que implica sua própria negação e abandono: o
Espírito Santo. Esse terceiro permite que os opostos permaneçam em
tensão. As diferenças radicais entre vida e morte, infinitude e finitude, são
reconciliadas por uma radical afirmação de que na paixão do próprio
70
abandono de Jesus existe a compaixão de Deus .

Dessa compreensão cristológica, dialógica e ternária, surge a convicção de
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que o maior campo de afirmação não está na reação polarizada Pai-Filho,
mas no Espírito, que na ação pericorética propicia a tensão que cria e
recria, transformando o par binário paixão-abandono, na manutenção da
tensão criativa através da relação ternária expressa na compaixão de
Deus.

Conclusão
O objetivo deste capítulo, ao responder ao anterior, foi mostrar uma
proposta de busca de respostas através da metodologia transdisciplinar
para as eclesiologias latino-americanas diante do diálogo inter-religioso.
Em resposta ao elemento excludente na filosofia de Aristóteles, de que
tratou o capítulo anterior, procurou mostrar elementos de inclusão
presentes no discurso e na prática da transdisciplinaridade.
Sobre a atuação da teologia, concebeu-a como um saber que parte da
revelação, nutre-se das tradições eclesiais e tem as sociedades como seu
horizonte, garantindo seu caráter público. A liberdade de abordagem, a
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troca de saberes e capacidade de interlocução com diversos setores da
sociedade são parâmetros fundamentais ao exercício da função de
teólogo/a.
A transdisciplinaridade engendra, pois, uma atitude trans-cultural e transreligiosa. A atitude trans-cultural designa a abertura de todas as culturas
para aquilo que as atravessa e as ultrapassa. Ela indica que nenhuma
cultura se constitui em um lugar privilegiado a partir do qual podemos
julgar universalmente as outras culturas, como nenhuma religião pode ser
a única verdadeira – mesmo que cada uma possa se experimentar como
71
absolutamente verdadeira e universal .

A respeito do perfil das sociedades às quais dirigir-se e o modo mesmo de
sua operação, o texto enfatiza a complexidade, mostrando a legitimidade
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do diálogo ordem-desordem, entendendo a estrutura do complexo e
propondo rupturas com metodologias e respostas simplificadoras, e
aprofundando o diálogo com o complexo.
E, por último, procurou indagar sobre o sentido da categoria terceiro
incluído que, ao possibilitar a percepção da realidade por outros níveis,
ajuda a teologia a lidar com novos sistemas lógicos, a encontrar outras
respostas, e assim buscar em outros saberes, os estímulos e as
percepções para aperfeiçoar-se em sua tarefa, com clareza de que
a transdisciplinaridade não é religiosa nem não religiosa, ela é transreligiosa. É a atitude trans-religiosa que emerge da transdisplinaridade
vivida que nos permite aprender a conhecer e apreciar as especificidades
das tradições religiosas e não religiosas que nos são estranhas, para
melhor perceber as estruturas comuns nas quais elas estão
fundamentadas e, assim, chegar a uma visão trans-religiosa do mundo72.

A partir desse arcabouço instrumental passamos a nos defrontar com as
posturas das eclesiologias latino-americanas diante do diálogo interreligioso.
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