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“A fé nos ensina que Deus vive na cidade, em meio a suas alegrias, desejos e
esperanças, como também em meio a suas dores e sofrimentos. As sombras que
marcam o cotidiano das cidades, como exemplo a violência, pobreza, individualismo
e exclusão, não nos podem impedir que busquemos e contemplemos o Deus da vida
também nos ambientes urbanos. As cidades são lugares de liberdade e oportunidade.
Nelas, as pessoas têm a possibilidade de conhecer mais pessoas, interagir e conviver
com elas. Nas cidades é possível experimentar vínculos de fraternidade, solidariedade
e universalidade. Nelas, o ser humano é constantemente chamado a caminhar sempre
mais ao encontro do outro, conviver com o diferente, aceitá-lo e ser aceito por ele”.
(DAp, n. 514)

RESUMO
Enquanto trabalho de tese para o doutoramento em Teologia na Pontifícia
Universidade Católica do Paraná (PUCPR), esta investigação tem por objeto a
evangelização das cidades hoje numa abordagem situada no contexto latinoamericano. Constitui uma pesquisa qualitativa, que se realiza de forma bibliográfica e
que tem como objetivo geral responder à indagação de como evangelizar as cidades
latino-americanas hoje. Em busca de respostas plausíveis, nas três seções que a
compõem, sistematizadas com base no método teológico-pastoral indutivo, próprio da
Teologia Latino-americana de Libertação, expresso nos verbos ver, confrontar e agir,
que indicam três níveis de mediações dialética e complementarmente articuladas – a
mediação sócio-analítica, a mediação hermenêutica e a mediação prática – se procura
situar a experiência eclesial no contexto de crise da Modernidade e das
transformações urbanas sobre as subjetividades e suas formas de relação com a
religião, de modo a identificar as implicações pastorais e compreender as exigências
daí decorrentes na consecução de uma evangelização inculturada das cidades e das
culturas urbanas emergentes destes contextos, consequentes às quais se propõe um
conjunto de considerações composto de indicações sobre o perfil e uma agenda para
as ações pastorais urbanas. Teve-se por suposto as ressonâncias da crise da
Modernidade na constituição de novas interpelações advindas do mundo urbano, das
culturas urbanas emergentes dos sujeitos urbanos na atualidade, diante do que se
percebe o esgotamento de alguns modelos de pastoral e a urgência e a necessidade
de gestar novas práticas pastorais, enquanto respostas novas às novas interpelações,
aos novos sinais dos tempos, o que aqui se fez assumindo o risco e o desafio de
pensar estas novas respostas a partir da opção por um novo paradigma de pastoral
urbana inculturada, como mediação e pedagogia capaz de compor, estruturar,
articular e potencializar novas ações pastorais urbanas que configuram uma
evangelização realmente nova para as cidades hoje e implicam em novas formas de
presença, de práticas e de vinculação entre a Igreja e os sujeitos urbanos, num
processo que tem como pontos de partida o ser humano e suas realidades concretas
nos espaços urbanos hoje. Conclui confirmando a hipótese inicialmente levantada,
inferindo-se que para evangelizar a cidade hoje é necessário um itinerário, uma
pedagogia, um caminho com jeito próprio, com rosto próprio dos sujeitos nos
diferentes espaços urbanos da atualidade, que tem como exigências que tanto
evangelizados quanto evangelizadores partam de uma atitude de assunção das
cidades, das culturas urbanas emergentes e seus sujeitos, assumidos em sua
integralidade, em suas luzes e sombras, saindo ao seu encontro nas novas condições
e situações socioculturais e espaço-temporais urbanas das cidades latinoamericanas, acolhendo suas múltiplas e diversas representações sobre a religião, a
vida, as relações, a pastoral, enfim sobre a evangelização urbana na qual estes novos
sujeitos são interlocutores e agentes. Implica também que a Igreja Local e suas
paróquias, bem como cada um dos agentes das pastorais urbanas, abram-se a esta
perspectiva de aprender e realizar desde este encontro do Evangelho com estes
sujeitos e as culturas urbanas, uma nova compreensão sobre sua presença, sua
identidade e sua missão, refontizando e renovando seus métodos, conteúdos e
práticas.
Palavras-chave: Modernidade. Cidades. Urbano. Evangelização. Inculturação.
Pastoral urbana.
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1 INTRODUÇÃO
Enquanto trabalho de tese para doutoramento em Teologia na Pontifícia
Universidade Católica do Paraná (PUCPR), esta investigação tem por objeto pensar
a evangelização das cidades hoje numa abordagem situada no contexto latinoamericano. Constitui uma pesquisa qualitativa, que se realiza de forma bibliográfica e
que tem como objetivo geral responder à indagação de como evangelizar a cidade
hoje. Investiga-se, portanto, sobre como situar a experiência eclesial neste contexto
de crise da Modernidade, diante do que se busca propor parâmetros para as ações
pastorais urbanas consequentes e inculturadas nas espaço-temporalidades urbanas
no momento atual.
Tem-se como pressupostos para esta investigação as ressonâncias da crise da
Modernidade na constituição de novas interpelações advindas do mundo urbano, das
culturas urbanas emergentes dos sujeitos urbanos na atualidade. Diante disso
percebe-se, por um lado, o esgotamento de alguns modelos de pastoral ainda em
prática e inconsequentes com mundo urbano e o momento atual; e, por outro, a
urgência e a necessidade de engendrar novas práticas pastorais, enquanto respostas
novas às novas interpelações, a partir de um novo paradigma de pastoral urbana
inculturada, a partir do qual se elaboram novos parâmetros para as ações pastorais
urbanas que configurem uma evangelização realmente nova para as cidades hoje.
Está-se diante não de um beco sem saída, mas de uma encruzilhada
(BRIGHENTI, 2001; 2004; 2006), frente a frente com os desafios postos pelos novos
cenários constituídos pela crise da Modernidade ampliados pelos processos de
urbanização e informatização das grandes concentrações urbanas da atualidade, em
que se disputam redutos de mentalidades pré-modernas e pós-modernas, perante os
quais a Igreja precisa encontrar novas formas para continuar a desenvolver a sua obra
evangelizadora, com novas configurações, pertinentes aos novos interlocutores, às
novas situações espaço-temporais e culturais dos sujeitos urbanos, possibilitando que
se pense a si mesma, que se possa fecundar-se novamente com o Evangelho e
ressignificar sua presença, sua ação e sua voz diante da sociedade e entre as pessoas
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e as diferentes culturas1.
Assumir a cidade, ou seja, sair ao encontro dos novos sujeitos nas novas
espaço-temporalidades urbanas, em suas múltiplas e diversas representações sobre
a religião, a vida, as relações, a pastoral, enfim sobre a evangelização urbana na qual
estes novos sujeitos são invitados enquanto interlocutores, constituem-se verdadeiros
desafios para a ação pastoral e evangelizadora da Igreja, uma vez que podem ser
tomados enquanto elementos de potencial importância para a compreensão da vida
da Igreja no mundo contemporâneo, de ressignificação de sua missão nas espaçotemporalidades urbanas, e de renovação de seus métodos, conteúdos e práticas, e
que aqui são tomados enquanto principal justificativa para a realização desta
investigação.
Contribui também, para legitimar a realização desta pesquisa, uma busca por
respostas que motiva a decisão deste autor por esta temática, em razão de sua
atuação pastoral junto às comunidades, sempre na fronteira entre a evangelização e
a educação. Neste serviço pastoral ao Povo de Deus em contexto urbano estão
implicados o desafio e a necessidade urgente de formar agentes de pastorais urbanas
capazes de ler, compreender e dialogar com as cidades, com as culturas urbanas e
com seus interlocutores, os novos sujeitos urbanos. Em razão disso se sente a
necessidade de engendrar e fomentar processos de evangelização apropriados a
desenvolver e sustentar uma visão capaz de integrar organicamente um olhar para os
problemas e as tarefas pastorais específicas com um olhar para o conjunto, que
_______________
1

A categoria cultura, que atravessará transversalmente todo este texto, em suas relações
constitutivas com a cidade, o urbano, a religião, as subjetividades urbanas e a evangelização, que
constituem as categorias-chave sobre que se vertebra a argumentação desta tese, é aqui tomada
em seu sentido amplo enquanto realidade antropológica e histórico-social, em concordância à
abordagem proposta por Brighenti (2004, p. 81-92), que distingue entre abordagens reducionistas e
maximalistas em busca de um conceito equânime de cultura que “atravessa todo o ser humano,
todas as suas dimensões, não se podendo limitá-la ao chamado ‘mundo da cultura’ ou ao ‘mundo
material’, mas nem por isso estendê-la às formas de um culturalismo” (2004, p. 84). Diferenciam-se,
desse modo, as alusões às “culturas naturais”, à “cultura moderna”, globalizada e neoliberal, às
“culturas urbanas” e “suburbanas” presentes nos diferentes cenários do mundo urbano na
contemporaneidade, de uma concepção mais acercada do atual entendimento da Antropologia
Cultural, que aqui se toma por base, e que vem descrita no Documento de Aparecida, que retoma
a Gaudium et spes (GS 53) e o Documento de Puebla (DP 386s), que, a partir de uma proposta de
evangelização integral optam por um conceito também integral de cultura, segundo o qual, “a
cultura, em sua compreensão mais extensa, representa o modo particular com que os homens e os
povos cultivam sua relação com a natureza e com seus irmãos, consigo mesmos e com Deus, a fim
de conseguir uma existência plenamente humana” (DAp 476). O tratamento mais aprofundado deste
tema pode ser conferido no item 4.2.1.2 – Um novo paradigma para uma evangelização urbana
inculturada.
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possibilite abranger, ao mesmo tempo e de forma complementar, a complexidade das
espaço-temporalidades urbanas e das culturas urbanas na atualidade, as múltiplas
realidades concretas vividas pelos sujeitos urbanos e a tarefa evangelizadora como
um todo articulado.
Uma tal urgência implica, por um lado, a escuta atenta aos desafios colocados
hoje pelos novos sujeitos e espaços urbanos, especialmente nas megalópoles atuais,
às diversas configurações, meios, métodos e práticas de evangelização, a
evangelizados evangelizadores; e, por outro, implica também, e simultaneamente, a
leitura crítica e analítica dessa questão de forma a melhor compreender, assumir,
contribuir e participar da construção de uma evangelização realmente nova, capaz de
responder de forma pertinente diante dos desafios colocados pela complexidade,
ambiguidades e diversidades das realidades urbanas latino-americanas hoje.
Justifica-se, também, esta investigação no sentido de contribuir para o
desenvolvimento das pesquisas sobre pastoral urbana, por um lado, trazendo para a
pauta uma leitura de tendências da crise da Modernidade, da urbanização e da
globalização em suas implicações sobre os sujeitos urbanos e a ação evangelizadora
nos espaços urbanos contemporâneos; e, por outro, inovando ao retomar a reflexão
sobre uma pedagogia de evangelização consequente com o mundo urbano, uma
evangelização realmente nova, capaz de responder de forma pertinente diante da
complexidade de se pensar o encontro entre o Evangelho e as novas culturas
emergentes do urbano na especificidade das condições e situações socioculturais
urbanas latino-americanas hoje.
Consequente a isso, e pertinente ao campo de estudos acerca da ação
evangelizadora da Igreja em contexto latino-americano, esta investigação insere-se
num quadro amplo de pesquisas que abrangem múltiplas temáticas analisadas sob
diferentes enfoques teóricos e metodológicos. O levantamento bibliográfico realizado
na etapa inicial desta pesquisa possibilitou a este autor a familiarização com esta área
de estudo e a delimitação do campo. Situada, portanto, neste contexto, com atenção
aos novos sinais dos tempos, nos espaços urbanos das grandes cidades latinoamericanas, e de forma a tornar relevante a ação evangelizadora da Igreja num mundo
em constantes mutações, destaca-se um conjunto de autores que abarcam matrizes
de pensamento advindas da teologia, da sociologia, da antropologia, da urbanística e
da história, cujas contribuições teóricas colaboram para a constituição de um
pensamento urbano, orgânico e pedagógico sobre pastoral urbana na pós-
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Modernidade, consideradas aqui em dimensão interdisciplinar no tratamento
argumentativo e dialógico desta questão no decorrer de seu desenvolvimento
analítico.
Segundo o levantamento bibliográfico realizado, na produção teórica em
pastoral urbana já se encontram elementos suficientes para avançar na proposição
de uma evangelização inculturada nas cidades hoje, como aqui se propõe realizar.
Confluem para este objetivo comum, entre outras, as contribuições de Brighenti (1988,
1998, 2000, 2010, 2015); Comblin (1968, 1991, 1996, 2001, 2002); Libânio (1996,
1997, 2002a, 2002b, 2003, 2008, 2012); Antoniazzi (1994, 1997); Azevedo (1981,
2001); Irarrázaval (2007); Suess (1991, 1995, 2007, 2008, 2013, 2015); Amado (1999,
2007, 2010); Galli (1998, 2011, 2012, 2014, 2016); Bravo (2008, 2009, 2010, 2013,
2016); Eckholt e Silber (2014, v. 1 e v. 2); França Miranda (2001, 2006, 2009).
Percebe-se, pois, que o campo de investigação da Teologia Pastoral Urbana
embora encontre-se consolidado por meio de grande quantidade de publicações que
expressam diferentes perspectivas de análise de seu objeto, não é um campo estático,
tampouco pronto e acabado. Há sim novas abordagens a serem realizadas, dado que
o seu objeto se realiza num mundo em constante fluidez, fragmentação e
transformação, não permitindo acomodações ou respostas definitivas. Parece mesmo
também marcar-se pela necessidade de rever-se continuamente, de adaptar-se,
características constantes da crise da Modernidade, para responder de modo sempre
novo à complexidade e às dinâmicas desafiantes do mundo urbano e da
evangelização neste contexto.
Por conseguinte, decorre da abordagem de seu objeto, a pastoral urbana, que
esta investigação se desenvolva metodologicamente de forma qualitativa de modo
que se possam apreender as interpelações do mundo urbano em condição de crise
da Modernidade, a partir das quais se vai buscar propor um conjunto de parâmetros
para as ações pastorais urbanas sob o paradigma de uma evangelização inculturada
nas cidades e consequente com os novos sujeitos nas diversas condições e situações
espaço-temporais urbanas na atualidade.
A expressão abordagem qualitativa constitui como que um termo guarda-chuva,
que compreende diferentes enfoques investigativos, enfatizando a descrição, a
interpretação e a indução. Deste modo, a pesquisa qualitativa possibilita ao
pesquisador contestar significados prontos e acabados advindos de processos
estatísticos ou relações de causa e efeito, e propor novas perspectivas que permitam
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conhecer, compreender e explicar um dado fenômeno a partir de novos olhares e
abordagens. Nesta pesquisa se utilizará o termo pesquisa qualitativa em uma
perspectiva ampla, referindo-se a várias estratégias de pesquisa que compartilham,
segundo Eisner (1999, p. 32-40), algumas características comuns entre as quais aqui
se destacam: a inserção do investigador no campo de investigação, que nesta
pesquisa ocorrerá por mediação analítico-bibliográfica, e o recurso a fontes diversas
para validar os estudos realizados, tendo em vista a coerência, o discernimento e a
persuasão.
Tributário de uma opção teológica situada na América Latina e consequente
com o presente e o futuro da ação evangelizadora da Igreja no mundo urbano, aqui
se opta por seguir o método teológico-pastoral indutivo, próprio da Teologia Latinoamericana de Libertação, que se baliza por uma tripla abordagem expressa por meio
dos verbos ver, confrontar e agir, que indicam três níveis de mediações – a mediação
sócio-analítica, a mediação hermenêutica e a mediação prática – que se articulam de
forma dialética e complementar (BOFF, Cl., 2012; BRIGHENTI, 2013a). Tarefa esta
que, segundo Libânio (1996, p. 11), impõe um processo de “escolha criteriosa dos
elementos absolutamente indispensáveis e fundamentais para a intelecção da
complexidade teológico-pastoral da cidade moderna”.
Pensar e realizar a evangelização no mundo urbano hoje implicam à Igreja, aos
teólogos, aos agentes de pastoral, e consequentemente também a esta investigação:
reconhecer e responder às novas interpelações pastorais advindas de sua situação
histórica contingente, situados em determinado contexto e sob condições específicas
que exigem respostas novas e próprias; buscar entender o mundo de hoje para poder
identificar e situar-se frente aos desafios pastorais aí engendrados; assim como,
assumir a cidade, sua complexidade, suas ambiguidades, sua diversidade, as culturas
urbanas que ali emergem e as subjetividades urbanas como pontos de partida de um
processo que envolve aproximação, encontro, diálogo, escuta, misericórdia, respeito,
alteridade, enquanto condições para o desenvolvimento de novas formas de presença
e novas ações pastorais urbanas consequentes com estes sujeitos em suas diferentes
condições, na diversidade espaço-temporal e sociocultural urbana latino-americana
na contemporaneidade.
Contudo, conforme adverte Amado (2010, p. 68), esse “novo perfil de cidade”
na Modernidade-tardia não cede fácil a leituras interpretativas. Será preciso envidar
esforço intelectual capaz de olhar o complexo, integrando o específico e o conjunto
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deste novo perfil, ou melhor, destes novos perfis, para perceber as características
superficialmente aparentes, assim como compreender as tendências latentes. Ou
seja, é preciso estar atento ao contexto em que se produzem e reproduzem estes
novos perfis, pois “qualquer reflexão sobre a cidade passa necessariamente por um
mínimo de compreensão das tendências da modernidade avançada e sua presença
nela; [pois,] a modernidade, rio sem margem, espraia-se indefinidamente” (LIBÂNIO,
1996, p. 11).
Assim sendo, situar a ação evangelizadora da Igreja no mundo urbano no
momento atual sugere, por sua vez, assumir uma nova consciência de eclesialidade
e de catolicidade, capaz de respeito e acolhida do outro – em particular preferência
aos “Outros pobres”, às suas idiossincrasias e diferenças, à sua alteridade
irrenunciável, de modo que se torna imprescindível assumir um processo de
conversão pastoral e de conversão estrutural que implicam em “mudanças na
consciência, nas práticas, na organização e nas estruturas eclesiais” (BRIGHENTI,
2010, p. 11).
Uma nova consciência que implica também a confrontação entre modelos,
paradigmas e práticas, de modo a realizar a tarefa de evangelizar inculturadamente
hoje num contexto plural, no respeito e colaboração entre culturas e religiões
diferentes, entre cristãos e de outras religiões, entre crentes e sem-religião. Segundo
Irarrázaval (2007, p. 89), aliada à proposta de inculturação, “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”.
Implicados nesse quadro, figuram os desafios colocados hoje pelas cidades e
as culturas urbanas emergentes à vivência cotidiana da fé, às dinâmicas das
comunidades eclesiais, assim como à reflexão teológica e às ações pastorais daí
decorrentes. Disto derivam, pois, a necessidade e a urgência de se colocar em
cotejamento, de forma a compreender seus nexos e imbricações, a crise da
Modernidade, em suas múltiplas configurações e desafios, assim como em seus
desdobramentos compreensivos como pós-Modernidade ou como Modernidadetardia, o mundo urbano e a evangelização em uma perspectiva de buscar pontos de
encontro e de diálogo entre estas categorias.
Torna-se pertinente um estudo crítico acerca dos impactos e das interpelações
das culturas urbanas e dos processos complexos de urbanização, globalização e os
consequentes deslocamentos produzidos, que caracterizam as cidades latino-
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americanas na atualidade, nas formas de evangelizar a partir das pessoas que vivem
nestes espaços urbanos, com características e jeitos próprios do urbano em condição
de crise da Modernidade.
Tendo-se como plano de fundo a análise crítica dos impactos da crise da
Modernidade, da urbanização e das culturas urbanas emergentes na vida das
pessoas, nas sociedades e no campo religioso, e consequentemente, na exigência de
elaborar novas pastorais urbanas, afirma-se a tese da necessidade de uma pedagogia
de evangelização capaz de potencializar e estruturar as ações pastorais da Igreja para
responder às pessoas frente aos desafios do urbano hoje, o que implica compreender
os significados dos novos sinais dos tempos, diante dos quais respostas novas e
esclarecidas são necessárias e urgentes.
Com base nisso, infere-se a necessidade de assumir os sujeitos urbanos,
desde suas realidades concretas vividas nas espaço-temporalidades urbanas atuais,
como interlocutores de um novo paradigma de evangelização urbana inculturada para
hoje. Tal desafio implica tomar em conta a compreensão e desconstrução de modelos
de ação pastoral inconsequentes com o momento atual, para assim avançar na
elaboração de uma pedagogia de evangelização a partir da qual se possa articular as
ações pastorais com as características próprias e desafiantes dos contextos
socioculturais emergentes dos espaços e sujeitos urbanos nas cidades hoje.
Com foco na questão de como evangelizar a cidade hoje, identificam-se e se
analisam as implicações das culturas urbanas emergentes para a evangelização,
assumindo-se, por meio desta investigação, o risco e o desafio de pensar em novas
formas de presença, de práticas pastorais e de vinculação entre a Igreja e os sujeitos
urbanos. Admitindo-se, portanto, que há um jeito próprio, com dimensões e princípios
próprios ao mundo e às culturas urbanas, para evangelizar, precisa-se assumir nas
ações pastorais uma atitude de aproximação e diálogo com seus interlocutores.
Entende-se que tal ações reclamam por uma pedagogia que forneça suas razões, que
as explique e que as sustente, fomente e constantemente permita rever-se e atualizarse. Assim sendo, tem-se como hipótese desta investigação que para evangelizar a
cidade hoje é necessário um itinerário, um caminho com jeito próprio, com rosto
próprio dos sujeitos nas diferentes espaço-temporalidades urbanas atuais, diante do
que se pensa como resposta possível uma pedagogia de evangelização urbana
inculturada.
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Pensar em pastoral urbana, portanto, tendo como plano de fundo o momento
atual, implica que se busque compreender também o fenômeno da urbanização, que
inclui a constituição das culturas urbanas e de novos perfis de cidades, com
características peculiares a essas espaço-temporalidades e com implicações nos
modos de ser e viver dos sujeitos urbanos, ao mesmo tempo em que se produzem
alterações profundas no campo religioso, estabelecendo novas formas de relações
entre os indivíduos e as religiões, novas modalidades de adesão, pertença ou afiliação
religiosa, assim como de desfiliação, fazendo assim surgir também novos perfis de
crentes e de não-afiliados nestes ambientes.
Se por um lado parecem ser consequentes e até óbvias as relações entre a
Modernidade e a cidade, naquilo que se define como “cultura urbana” (COMBLIN,
2002; 2011), no âmago de uma “sociedade fragmentada” (FRANÇA MIRANDA, 2006),
por outro, contudo, as relações entre a cidade e a Igreja não se parecem tão claras
assim. Muito embora, historicamente, essa relação se tenha iniciado quase que
simultaneamente à constituição da Igreja, desde que o cristianismo primitivo apareceu
no interior das cidades greco-romanas.
Compreender a cidade e as culturas urbanas que dali emergem, para situar a
presença e ação da Igreja nesses contextos, entretanto, parecem ser imperativos e
constituem desafios complexos, implicando olhares multi e interdisciplinares desde a
sociologia, a antropologia, a história e a teologia. Uma vez, portanto, que se queira
colaborar para a construção e implementação de um projeto de pastoral urbana
consequente com o momento atual, há que se tomar em conta os múltiplos desafios
para “uma evangelização inculturada no mundo urbano” (BRIGHENTI, 2010, p. 9),
assumindo também, como exigência, uma nova compreensão sobre o que seria
evangelização nesse contexto e as implicações disso a partir de um novo paradigma
eclesial e pastoral, não mais de conservação, tributário do modelo de cristandade,
mas “decisivamente missionária”, segundo aponta a Conferência de Aparecida (DAp
370).
Justifica-se, portanto, a busca desta investigação por compreender o mundo de
hoje, em especial as culturas urbanas, que se assentam e se expandem a partir das
novas condições espaço-temporais das cidades atuais, na intenção de ressignificar a
presença da Igreja enquanto “fermento na massa”, ou seja, enquanto se busca
“impregnar a cultural atual dos valores evangélicos e da utopia do reino de Deus”
(BRIGHENTI, 2010, p. 10). Implica, portanto, lançar mão de abordagens sobre a
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cidade e os espaços urbanos por meio das quais se possam identificar, como aqui se
pretende, as interpelações pastorais que se apresentam nestes e a partir destes
contextos, de tal modo a engendrar um projeto e uma pedagogia de pastoral urbana,
enquanto mediações para a Igreja e os agentes de pastoral se conectarem com “o
modo de ser, pensar e viver dos habitantes da cidade” (COMBLIN, 2011, p. 8), aqueles
que não apenas residem nas cidades mas são por ela atingidos e influenciados por
meio das culturas urbanas.
Segundo Comblin (2011, p. 8-9), a pastoral urbana da Igreja não é capaz hoje
de atingir a cidade porque, além de esconder-se dela, a ignora, tendo dificuldade de
sair ao encontro dos apelos da cidade e das subjetividades urbanas, presa ainda que
está no modelo de paróquia, tributário de uma cristandade à beira da extinção, incapaz
de seduzir as novas gerações, especialmente porque “continua tratando os habitantes
da cidade como se fossem os camponeses de outrora”.
Não se trata, contudo, de simplesmente adaptar estruturas, métodos e
linguagens, de forma superficial e aligeirada, apenas incorporando as tendências do
“marketing religioso” (COMBLIN, 2011) e do “pentecostalismo”, meramente de forma
“midiática” (CARRANZA, 2002; 2009; 2011), mas sim de assumir a realidade humana
em toda a sua complexidade, situada na cidade, nas espaço-temporalidades urbanas
atuais, tributária de uma cultura urbana fragmentada (FRANÇA MIRANDA, 2006),
incessantemente móvel e desterritorializada (AMADO, 2010), múltipla (SANCHEZ,
2009), contraditória e ambígua (SOARES; PASSOS, 2009), transformando-se desde
dentro (IRARRÁZAVAL, 2007) e das culturas em que se encarna (BRIGHENTI, 2014)
convertendo suas estruturas, seus métodos, conteúdos e linguagens (CELAM, 2007;
LOPES, 2011a; PAULO VI, 2011), como meios para ir ao encontro e acolher os
sujeitos urbanos, uma Igreja em saída e samaritana (BRIGHENTI, 2014).
Vale destacar essa transformação na abordagem sobre as relações entre as
culturas urbanas, as cidades e a evangelização, que parece sugerir que algo novo se
vai desdobrando no âmbito dessa compreensão. Na publicação de Comblin,
originalmente datada de 2002 e aqui utilizada em sua terceira edição (COMBLIN,
2011), este autor, com a pertinente justificativa metodológica de distinguir para melhor
compreender cada desafio da cidade e a eles responder de forma adequada, afirma
a necessidade de distinguir entre “o que é próprio da cidade e o que é da nova cultura
ocidental, pós-moderna, capitalista, globalizada” (2011, p. 12). Acrescenta-se,
portanto, à validade didático-metodológica deste esforço de distinção (BOFF, Cl.,
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2012, p. 269), com vistas a responder adequadamente aos desafios da cidade, mas
não em sua abordagem puramente urbanística, a necessidade de uma abordagem
interdisciplinar que possibilite aproximar-nos da complexidade das culturas urbanas
emergentes, sob os enfoques teológico, sociológico, antropológico, histórico, políticoeconômico, com base nas contribuições mais recentes de outros autores, que buscam
olhar as cidades e as culturas urbanas como “um todo complexo” (BRIGHENTI, 2010,
p. 15), sendo a cidade vista como um “grande laboratório da cultural atual” (2010, p.
22).
Nossa perspectiva integra-se a este conjunto de abordagens que apontam para
os nexos mutuamente implicados, simbióticos entre as cidades e as culturas urbanas.
Contribui, para esta compreensão, a perspectiva de Soares e Passos (2009, p. 8),
segundo os quais, “a contradição é o nome mais adequado para as megalópoles”,
uma vez que esta se expressa e ao mesmo tempo é originada pela chamada cultura
urbana, entendida como “produto que se expande a partir da metrópole, cria a
metrópole onipresente em todos os recônditos do planeta, impondo seus modos de
consumir e de pensar a realidade, [tornando-se] a metrópole onipotente” (2009, p. 18).
Do mesmo modo, Passos (2009, p. 21) afirma que “a compreensão da religião
na cidade deve ser buscada juntamente com a compreensão da própria cidade,
[enquanto] duas lógicas que se reproduzem mutuamente”. Diante disso, portanto, será
necessário nesta investigação manter esse esforço teórico-metodológico de distinguir
sem separar, de forma a perscrutar as relações de reciprocidade entre a cidade, o
urbano e o campo religioso, uma vez que, conforme Brighenti (2010, p. 15) “uma ação
eclesial não simplesmente na cidade, mas no modo urbano, [...] que incida sobre o
conjunto da cidade, começa com um conhecimento global e diversificado da mesma”.
Por conseguinte, se estaria reafirmando o que a Igreja, em sua caminhada
histórica na América Latina e no Caribe, já se colocou em seu horizonte como desafio
de evangelizar ou de sermos evangelizadores da cidade, desde a Conferência de
Santo Domingo (SD 256), quando se propusera “inculturar o Evangelho na cidade,
[discernindo] os valores e os antivalores” presentes neste contexto, captando a sua
“linguagem e os seus símbolos”. Trata-se, portanto, de assumir um desafio, pendente
em grande parte ainda hoje, de buscar caminhos para realizar uma pastoral urbana
inculturada, ou dito de outra forma, de pensar e projetar a experiência eclesial nas
espaço-temporalidades urbanas atuais buscando caminhos novos para retomar a
reflexão sobre uma pedagogia de evangelização para as ações pastorais na cidade
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hoje.
Trata-se de buscar compreender as realidades espaço-temporais das cidades,
dos sujeitos urbanos e das culturas urbanas hodiernas em sua complexidade, sem,
contudo, pretensões de totalidade teórica, mas para entender quais as implicações
destas realidades sobre a construção dos limites e das possibilidades das pastorais
urbanas nesse contexto de crise da Modernidade, que aqui se tem por objeto, com a
intenção de apresentar teologicamente alguns parâmetros de ação para pensar,
projetar e implementar novos modos de ser Igreja e de agir pastoral e
inculturadamente nas diversas condições e situações espaço-temporais urbanas
atuais.
Com base nisso, estrutura-se este trabalho em três seções, compreendendo os
três movimentos metodológicos postulados – ver, confrontar e agir –, organizadas de
forma interdependente e mutuamente complementar uma à outra. Cada seção
corresponde a um dos objetivos específicos desta investigação, compondo-se da
conjugação entre um olhar amplo e conjuntural, e um olhar específico acerca da
temática ou realidade enfatizada na mesma, enquanto tentativas de respostas aos
desafios de evangelizar a cidade hoje, que, por sua vez, referem-se às categorias
fundamentais sobre que se constrói e se delineia sua estrutura argumentativa.
Neste sentido, busca-se:
1) Compor um quadro de referências interdisciplinares sobre a cidade e o
urbano de modo a identificar as características fundamentais destes cenários e as
interpelações pastorais daí advindas;
2) Analisar as transformações das cidades, do urbano, das subjetividades e da
religião no contexto de crise da Modernidade destacando suas implicações sobre a
composição de novas exigências para evangelizar as cidades latino-americanas hoje;
3) Refletir sobre os desafios, os limites e as possibilidades de uma
evangelização inculturada e consequente com as novas condições socioculturais dos
sujeitos urbanos nas cidades latino-americanas no momento atual com o fim de propor
pautas para as ações pastorais urbanas na evangelização das cidades hoje.
Na primeira seção – Cidade e Urbano –, como tentativa de resposta ao
primeiro desafio, se buscará compor um quadro de referências interdisciplinares sobre
a cidade e o urbano mediante quatro distintas e complementares abordagens.
Consequente a esse desafio, tem-se por escopo da seção buscar identificar e
entender quais são as características fundamentais desse contexto de onde brotam
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as novas interpelações pastorais próprias às culturas urbanas emergentes no
momento atual, diante das quais é preciso tecer novas relações de compreensão,
aproximação e diálogo.
Em vista disso, parte-se inicialmente da tessitura de aproximações
compreensivas sobre as categorias de cidade e urbano, buscando-se situar a questão
desta pesquisa em seu quadro conceitual e contextual, distinguindo e destacando as
mutações produzidas na constituição histórica da cidade e do urbano sob os efeitos
dos fenômenos da globalização, da urbanização e da informatização na
contemporaneidade.
Avança-se procurando conhecer a cidade e o urbano por meio de abordagens
em que se conjugam elementos geográfico-espaciais, sociológicos, antropológicos,
históricos e teológicos, destacando-se os critérios de intelecção de sua complexidade
teológico-pastoral, ou seja, reconstruindo-se por mediação sócio-analítica os cenários
em que se situam e localizam as novas implicações e interpelações pastorais próprias
à cultura urbana no momento atual, diante das quais é preciso e urgente tecer novas
respostas e gestar novos espaços de mediação.
Na segunda seção – Crise da Modernidade, transformações urbanas e
religião –, tem-se por objetivo identificar as implicações da crise da Modernidade e
das transformações do urbano e da religiosidade nestes contextos na composição de
novas exigências para evangelizar a cidade hoje. Busca-se, assim, elaborar
argumentação analítica em torno de um conjunto relacional de categorias implicadas
nesta abordagem, quais sejam: a crise da Modernidade, enquanto chave de
interpretação do urbano hoje; as transformações do mundo urbano e suas implicações
na reconfiguração da experiência religiosa na atualidade, com especial destaque para
as mutações urbanas no campo religioso brasileiro; e, as configurações eclesiais e
modelos de ação pastoral na atuação da Igreja Católica em sua história de
evangelização, identificando as implicações urbanas para um novo modo de ser e agir
da Igreja hoje.
Primeiramente, portanto, se procurará destacar e analisar o quadro contextual
da crise da Modernidade, tomado aqui como chave de leitura para a compreensão do
urbano hoje sob o binômio continuidade/descontinuidade, e que, por um lado, constitui
a opção epistemológica desta investigação a partir da compreensão da crise da
Modernidade
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implicações da crise da Modernidade sobre os processos de urbanização e os
impactos produzidos nas culturas urbanas e na transformação e composição de novos
perfis de cidades e das subjetividades urbanas atuais, o indivíduo da “sociedade de
consumo”, assim como nas mutações consequentes no âmbito religioso.
Para isso, na sequência, se examinam, com particular destaque, as alterações
produzidas sobre as relações deste “indivíduo urbano” com a religião identificando as
mudanças na sua relação de pertença que caracterizam a pós-Modernidade. Realizase esta análise sob dois enfoques específicos: num primeiro momento se buscam as
implicações entre o urbano, o indivíduo e a religião na contemporaneidade, fazendose referência ao âmbito religioso em nível geral, partindo-se do contexto macrossocial,
até chegar-se às manifestações da religiosidade em contexto latino-americano e
brasileiro. E, num segundo momento, analisa-se, de modo específico, a atuação da
Igreja Católica em sua história de evangelização onde se buscam discernir os
desafios, limites e possibilidades de sua atuação para a ação evangelizadora na
atualidade, identificando as implicações urbanas para um novo modo de ser e agir da
Igreja hoje.
Toma-se em conta nestas análises o suposto de que as dissenções, os
distanciamentos, a perda de vínculos e as mutações no sentido de pertença na relação
entre a Igreja e os indivíduos na contemporaneidade devem-se, em grande parte, a
duas razões principais: por um lado à mudança cultural que permeia e funda o que
chamamos de mundo urbano hoje; e, por outro, à própria dificuldade na maneira de a
Igreja mesma situar-se no mundo, de como se dirige e o que propõe ou oferece às
pessoas. Neste sentido, torna-se urgente compreender a espaço-temporalidade
urbana em que cada igreja está inserida e as realidades concretas vividas pelos
sujeitos urbanos nestes espaços urbanos específicos.
Assim sendo, nas duas primeiras seções se buscará elaborar um conjunto de
procedimentos e tentativas de aproximação tendo em vista, por um lado, a intelecção
da complexidade teológico-pastoral da relação entre o indivíduo, a cidade, o urbano e
a religião na pós-Modernidade, e, por outro, a análise de modelos de presença e de
ação evangelizadora da Igreja, enquanto condições para o avanço que se pretende
na última seção, no sentido de apresentar pautas para as pastorais urbanas nesses
contextos.
Na terceira seção – Pastoral urbana no contexto da pós-modernidade –,
portanto, com base neste aprofundamento realizado sobre os desafios, os limites e as
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possibilidades da evangelização da cidade hoje, delineia-se esta última seção
buscando-se aterrissar na prática, assumindo o risco de pensar respostas novas e
plausíveis ao desafio da evangelização urbana na atualidade. Parte-se do suposto de
que a evangelização é a razão de ser da Igreja (COMBLIN, 2013, p. 1), e, a partir
disso, se consideram suas opções fundantes, os critérios e as mediações
considerados mais congruentes e pertinentes para refontizar e atualizar a práxis cristã
em nível pessoal e eclesial, tendo-se em vista uma evangelização da cidade hoje que
tenha como pontos de partida o ser humano e sua realidade concreta.
Com base nestes elementos fundamentais, finaliza-se apresentando uma
proposta de agenda para as ações pastorais urbanas. Enquanto possibilidades de
novas presenças e de novas formas de agir da Igreja nas cidades hoje, tais pautas se
desdobram, conforme nosso esforço criativo em que se conjugam o teológico e o
pedagógico, em três dimensões articuladas e mutuamente complementares na
relação da Igreja com o mundo e o ser humano situados nestes contextos da
contemporaneidade, compreendendo, desse modo: indicações para o perfil das
pastorais urbanas inculturadas, confrontado com as exigências provenientes tanto do
contexto urbano atual, quanto de seus novos interlocutores, os sujeitos urbanos,
diante das quais é preciso engendrar e trans-figurar novas e consequentes formas de
ser cristão e de agir pastoralmente.
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2 CIDADE E URBANO
O olhar interpretativo e sócio-analítico que aqui se pretende lançar sobre a
realidade insere-se numa perspectiva que tem por objetivo tecer aproximações
compreensivas e dialógicas com a cidade e o mundo urbano na contemporaneidade.
Aproximações tais que se integram na construção deste texto como condições para
avançar na próxima seção em que se buscará compreender as implicações do urbano,
no contexto da crise da Modernidade, sobre o campo do religioso e a contrapartida da
resposta da religião, no caso desta investigação, da Igreja Católica, na elaboração de
práticas pastorais condizentes ou não aos diversos contextos de suas configurações
e presenças históricas. Realiza-se, dessa maneira, nesta primeira seção, as
elaborações de contextos, conceitos, implicações e práticas que visam permitir a
construção da última parte deste trabalho onde se pretende apresentar critérios e
indicativos para uma ação pastoral urbana inculturada e consequente com o
momento, as subjetividades e os desafios do presente.
Esta primeira seção, portanto, dito de maneira metafórica, compõe a moldura
contextual e conceitual deste trabalho. Consiste numa composição dos cenários em
que se situam e se localizam as categorias cidade e urbano no quadro mais amplo em
que se configuram estas questões, num esforço de busca por sua compreensão e
leitura dos significados culturais urbanos que aí se produzem e ressemantizam-se e
que implicam em novas exigências para a evangelização da cidade hoje. Enquanto
categorias-chave deste primeiro debate, os conceitos de cidade e urbano serão aqui
abordados

de

maneira

específica

e

ao

mesmo

tempo

complementares,

interdependentes, lançando uma espécie de “zoom” sobre a realidade.
Constituem, assim, lentes aproximativas que visam a situar a questão desta
investigação no contexto de um mundo global, urbanizado, informacional e mutante.
Enfrenta-se, desse modo, a necessidade de estabelecer o contexto sobre o qual se
tecerá a abordagem central desta investigação, qual seja, a de identificar quais são
as novas interpelações pastorais que surgem do mundo urbano no momento atual e
que nos interpelam a tecer novas relações de aproximação, compreensão e diálogo,
bem como novas ações pastorais capazes de responder de forma consequente aos
desafios do presente.
Inicia-se com algumas considerações preliminares e conceituais de modo a
tecer aproximações compreensivas em relação à cidade e ao mundo urbano na
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contemporaneidade, em que se destacam e se ampliam, em caráter de
interdependência e de complementaridade, os fenômenos da globalização, da
urbanização e da informatização, que passam a caracterizar, com diferentes matizes
e intensidades, limites e possibilidades, a vida de praticamente todas as sociedades
no momento atual.
Sobre este pano de fundo, avança-se em busca do entendimento da cidade
enquanto construção histórica, social e cultural. Para isso, se revisita, de forma
panorâmica e interdisciplinar, seu processo histórico de constituição, destacando-se
elementos sociais, antropológicos, históricos, político-econômicos e arquitetônicourbanísticos, advindos de diferentes abordagens compreensivas e analíticas sobre a
espaço-temporalidade humana – a cidade.
Finaliza-se este zoom sobre a realidade, por meio do qual se buscam critérios
para a intelecção da complexidade do urbano hoje, destacando-se a passagem da
cidade para o urbano e o que isto implica em nossa percepção sobre convivência,
cidadania, exclusão, invisibilização, na constituição de desafios, limites e
possibilidades para se pensar a evangelização nestes contextos.

2.1

CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES E CONCEITUAIS

Desde que o teórico da comunicação canadense Marshall McLuhan
(TREMBLAY, 2003) sugeriu e desenvolveu, na década de 1960, a ideia de que o
mundo inteiro viria a tornar-se uma “aldeia global”, em que os meios de comunicação
se tornariam extensão do próprio homem, num processo de abolição das distâncias
em escala global e que nos levaria à retribalização, uma vez que teria como resultado
uma homogeneização sociocultural, fomos e continuamos sendo instigados a pensar
e repensar nos efeitos da sociedade da informação sobre este modo de viver e
relacionar-se, “apocalípticamente” destinados ao determinismo do homogêneo.
Guardadas a singularidade e o potencial ilustrativo da metáfora da aldeia, mas há de
se ressaltar que se distancia do que a cidade se tornou no presente, ainda assim, se
pode admitir que em parte a profecia de McLuhan se tenha feito realidade, ao menos
no que concerne às virtuais e potencialmente ilimitadas possibilidades da rede
mundial de internet.
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Contudo, nossas cidades atuais, ou o que hoje chamamos de pós-metrópoles
ou megalópoles, parecem apontar para caminhos um tanto quanto distintos da
espaço-temporalidade que constituía uma aldeia tradicional e sua quase
impossibilidade de universalizar-se sem se desconfigurar em sua essência. As
megalópoles da sociedade informacional, em redes, cibernética, apesar de
ostentarem a intenção de um mundo unificado, homogêneo, cada vez mais complexas
e contraditoriamente heterogêneas, povoadas por conflitos étnicos, religiosos e
políticos, apenas denotam a pretensão universalista e interessada de sobreposição
de um conjunto de forças econômicas de internacionalização da lógica do capital, que
prevalece sobre o político, o cultural, o vivencial e o simbólico.
Tal situação nos coloca frente ao desafio de pensarmos em como projetar o
futuro desde o presente desta cidade como possibilidade de uma realidade urbana a
ser vivida como experiência humana, individual e coletivamente. Ou, colocando de
outra forma, como garantir ao cidadão como edificar um novo projeto de urbanidade?
Por urbanidade aqui se está entendendo o que propõe Duch (2015, p. 138142), enquanto “boa educação [ou seja], a codificação cultural das relações
interpessoais que se estabelece em uma sociedade por meio de um consenso social
explícito ou implícito” (p. 138). Neste sentido, continua: “a urbanidade é um sinal que
evidencia que a artificiosidade cultural configura os habituais mecanismos do ser
humano para instalar-se na história como lugar da mobilidade, da mudança e da
inevitável presença da contingência” (2015, p. 141).
Toma-se

a

urbanidade,

portanto,

enquanto

elemento

articulador

e

semantizador da espaço-temporalidade humana em cada época e cultura distintas.
Com base nisso se poderia pensar e gestar uma nova sociabilidade urbana, que nos
remetesse ao “direito à cidade”, em aproximação ao que Henri Lefebvre (2006, p.1)
preconiza em sua utopia urbana, ou seja, o direito “à vida urbana enquanto condição
de um humanismo e de uma democracia renovados”.
A cidade, enquanto fenômeno essencialmente ambíguo (FERRARO, 1990, p.
2), “o maior artefato produzido pelo homem que pode ser apreendido a determinada
distância pelo olhar contemplativo” (D’ASSUNÇÃO BARROS, 2012, p. 22), precede à
industrialização e à montagem do sistema capitalista. Suas diferentes formas e
conceitos representam cada qual uma versão-produto de seu próprio tempo, tributário
a um modo de produção e de posse sobre a terra e domínio sobre as pessoas, umas
mais de caráter político, como foram as cidades antigas e oriental, outras com um
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traço mais comercial, bancário e artesanal, como a cidade medieval, ou mais utópicohumanista como as cidades renascentistas e barrocas. Contudo, sob a marca da
industrialização, a cidade se torna uma mercadoria, configurada em sua organização
espacial e temporal conforme sua funcionalidade e seu uso, num processo de “ruptura
desse sistema urbano preexistente” (LEFEBVRE, 2006, p. 6).
A industrialização, ao mesmo tempo, rompe os vínculos de solidariedade
orgânica entre os cidadãos da cidade clássica, e produz um novo conjunto simbólico
e prático de significados acerca das relações entre as pessoas, de caráter utilitarista
e funcional, e destas com a cidade. Ao passo que se apodera dela e a “urbaniza”
segundo aqueles interesses, cria um tecido urbano marcado pela segregação e a
diferenciação espacial, que confere a cada um seu status, ou seja, o lugar afirma a
posição – territorial, econômica e social – que cada um ocupa nesta “engrenagem” da
“cidade-máquina”. A cidade, assim, sob a base econômico-industrial estabelece e dá
suporte a um modo de viver: a sociedade urbana.
A urbanização, por conseguinte, além de marcar e delimitar uma forma de
poder sobre os cidadãos, implica também uma fragmentação do território, e ainda
mais, uma fragmentação da própria representação deste cidadão e de seus vínculos
com a cidade e entre seus concidadãos, uma vez que se tornam grupamentos
altamente densos e heterogêneos, intensificando-se sua complexidade social à
medida que os torna um aglomerado onde todos são estranhos uns aos outros
(SENNETT, 1988, p. 24).
Tal situação implica manter, de forma vigilante e aproximativa, o olhar sobre a
cidade em busca de sua complexidade, sempre crescente e, portanto, sob o risco
permanente da contingência e do limite de nossas percepções sobre ela, seus
contextos, as relações que nela se constroem e se expressam entre interioridade e
exterioridade, entre espaço privado e espaço público, entre os espaços da intimidade
e os espaços coletivos urbanos, e as formas distintas de sociabilidade que “habitam”
seus cenários, assim como a simbólica que as sustenta, significa e ressemantiza,
designada de cultura urbana.
O urbano, portanto, ultrapassa a própria cidade, desliga-se do território,
açambarcando cidade e campo, penetrando todas as dimensões e âmbitos de sua
espaço-temporalidade,

veiculando

seus

valores,

regendo

comportamentos,

oferecendo formas de lazer e de comunicação, enfim, seus produtos e suas novas
exigências sob o ditame da sociedade de consumo, “uma sociedade burocratizada de
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consumo dirigido”, conforme especifica Lefebvre (2006, p. 103). Sob esta, a cidade,
histórica, clássica, se dissolve e decompõe-se, como consequência da desintegração
sociocultural promovida pela aliança mutuamente implicante e interdependente entre
os fenômenos da globalização e da urbanização, financiados por uma revolução
informacional e orientados ao mercado de consumo.
A “desintegração” do tecido das relações sociais urbanas, assim como a
crescente ameaça à dissolução do ideário socialdemocrata da cidade nascida no
segundo pós-guerra, despontam, portanto, como consequências, de um lado, pelas
concentrações nos ditos “centros globais” das funções mais avançadas do
capitalismo, reacomodado segundo a lógica de redes; e, por outro, dos crescentes e
intensos fluxos populacionais que emigram para estas megacidades, forçando sua
redistribuição espacial, aliados ao fato do crescente distanciamento na distribuição de
renda entre a “nova elite global móvel” e altamente profissionalizada, que se forma e
ocupa os bairros nobres, afastando o “restante” da população para as periferias, à
margem dos bens e dos sistemas de proteção social próprios à vida urbana. Deste
modo, o “direito à cidade”, como reitera Lefebvre (2006, p. 116-117), “se afirma como
um apelo, como uma exigência, [...] que não é apenas um direito de visita ou de
retorno às cidades tradicionais [...], mas sim um direito à vida urbana”.
A partir do final do século XX, avançando até o momento presente,
progressivamente, a metrópole industrial – produzida sobre a hegemonia do capital
industrial, das relações societárias definidas com base na estruturação e estratificação
do trabalho na fábrica, e dos diversos movimentos de afiliação que buscavam
melhores condições de trabalho e de vida –, vai sendo substituída pela metrópole
financeira – a “pós-metrópole”, “cidade-território”, “global cities”, entre outras tentativas
de conceituação conforme diferentes matizes e perspectivas.
Assiste-se nesse período também o “movimento que vai da internacionalização
do capital ao da mundialização da sociedade como sociedade urbana” (CARLOS,
2013, p. 105), que sob a égide da hegemonia do capital financeiro e da revolução
informacional submete a vida ao cotidiano urbano, tornando o cidadão um consumidor
de símbolos e espetáculos, absorvido numa busca compulsiva por satisfação, sempre
fugaz, provisória e insaciável.
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O espaço vivido na pós-cidade ou “não-cidade”, as metrópoles e megacidades
contemporâneas, ou nas grandes cidades latino-americanas2, sob os imperativos do
mercado termina por ser um espaço para um indivíduo solitário, um “não-cidadão”,
uma vez que conforme suas configurações espaciais e simbólicas que atravessam e
extrapolam as próprias cidades, torna-se fator de agregação e homogeneização, ao
mesmo tempo que de separação e segregação. No mesmo espaço, portanto, que
“para o processo produtivo une os homens, é o espaço que, por esse mesmo processo
produtivo, os separa” (SANTOS, 2012, p. 33). Enquanto produto do próprio mercado,
desta maneira, é mais que mera forma física, e manipulado segundo aqueles
interesses, aprofunda as diferenças entre as pessoas e seus estatutos sociais,
ressemantizando o sentido de cidadão, conforme expressa Santos (2014, p. 56):
o consumidor não é o cidadão. Nem o consumidor de bens materiais, ilusões
tornadas realidades como símbolos: a casa própria, o automóvel, os objetos,
as coisas que dão status. Nem o consumidor de bens imateriais ou culturais,
regalias de um consumo elitizado como o turismo e as viagens, os clubes e as
diversões (SANTOS, 2014, p. 56).

Consequente às características inerentes a este fenômeno de urbanização
contemporânea, a metrópole industrial se fragmenta desintegrando nesse processo
também a vida urbana que ela sustentava e promovia, encolhendo ainda mais o
espaço público coletivo num movimento contraditório de expansão para o privado.
Ocorre, assim, um esvaziamento das “sociabilidades e as ações possíveis em direção
à participação de todos nos rumos definidores da cidade” (CARLOS, 2013, p. 106).
_______________
2

São múltiplas as perspectivas de abordagens e as conceituações possíveis quando se busca
analisar e pensar a “pastoral das grandes cidades”, seja referindo-se ao seu aspecto demográfico e
sua densidade, ao seu tamanho geográfico, ao seu posicionamento estratégico ou de mercado, ou
sua influência sócio-política-econômica no globo. Entendidas no amplo quadro conceitual das
grandes concentrações urbanas, mas distintas em suas especificidades conforme sua situação
contextual se localize nos países ricos ou nos países pobres, aqui tomamos de empréstimo as
referências numérico-espaciais adotadas em Saviano (2008), segundo a qual “entende-se por
metrópole uma cidade que tem, pelo menos, um milhão de habitantes, uma densidade populacional
de mais de 2 mil habitantes por quilômetro quadrado e que evidencia uma estrutura monocêntrica;
por megacidades: aglomerações urbanas monocêntricas com mais de 5 milhões de habitantes e
mais de 2 mil habitantes por quilômetro quadrado da área de referência; e sob o termo grandes
cidades latino-americanas se enquadram suas metrópoles e megacidades juntas, ou seja, cidades
da América Latina com mais de um milhão de habitantes e pelo menos 2 mil habitantes por
quilômetro quadrado da área de referência, [aliados a certos fatores como:] a industrialização, a
prioridade de relações secundárias ou funcionais, o pluralismo cultural, ofertas plurais para a
realização humano-religiosa, a tolerância perante estas diferenças, a existência de meios sociais de
comunicação (rádio, jornal, canais de TV) e o fato de serem pontos de atração para a migração”
(SAVIANO, 2008, p. 25-26).
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Resulta deste processo uma ressemantização dos espaços coletivos, âmbito
da exterioridade, e uma negação do humano, da cidade e do cidadão, reduzido ao
consumo e à passividade em sua constituição e participação neste espaço, assim
como a um processo cíclico e veloz de satisfação/insatisfação que altera
profundamente também sua noção de tempo. Desse modo, a espaço-temporalidade
do urbano se torna mediação deste processo de remodelação do capital, do qual
resultam as megalópoles do presente como negócio. A cidade se mercadoliza e,
enquanto mercadoria, expande-se submetendo a esta mesma lógica todas as
relações sociais que ali se estabeleçam.
É, pois, contra tal situação que se levanta e defende o “direito à cidade”
(LEFEBVRE, 2006), uma necessidade prática de superação, um trabalho de negação
dos determinismos pretendidos, enquanto possibilidades para assumir o risco e
elaborar as mediações que propiciem a “construção de um projeto de ‘uma outra
sociedade’ capaz de contestar a propalada ‘missão civilizatória do capital’,
questionando a ideia de cidadania no momento em que o cidadão desaparece”
(CARLOS, 2013, p. 108), e nos conduza, ou pelo menos abra caminhos possíveis em
direção ao direito à liberdade, à individualização na socialização, ao habitar e à
habitação.
Daí nosso esforço na sequência em procurar entender o desdobramento destas
características nos cenários urbanos que caracterizam a atualidade. Faz-se isso,
primeiramente com base no resgate da história de formação da cidade. Destaca-se,
contudo, que não se tem a pretensão de realizar uma historiografia exaustiva da
cidade, apenas se busca situá-la, numa abordagem em que se procura integrar
interdisciplinarmente as contribuições da historiografia, da Sociologia e da
Antropologia, e que permitam, sobre o pano de fundo da história da cidade, destacar
aqueles elementos sociais e antropológicos necessários para uma aproximação à
intelecção da cidade e do urbano e suas implicações sobre a constituição do “cidadão”
(citadino), enquanto pressupostos para o passo seguinte deste trabalho em que se
buscará distinguir e compreender as consequências deste contexto sobre o campo do
religioso no atual momento.
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2.2

A CIDADE: UMA CONSTRUÇÃO HISTÓRICA, SOCIAL E ANTROPOLÓGICA
A compreensão acerca da cidade e dos fenômenos urbanos que estão

implicados em sua constituição, desde suas origens aos dias atuais, constitui tarefa
interdisciplinar de grande envergadura. Sua complexidade de tipos e formas e sua
polissemia

conceitual

demandam

sempre

múltiplos

olhares,

contingentes,

circunscritos aos limites e possibilidades dos instrumentais científicos da
especialidade que se lança na realização de tal empreendimento, quer sejam as
Ciências Sociais, a Historiografia e até mesmo a Teologia.
Parece-nos fácil compreender porque tantos teóricos, de diferentes matrizes
culturais, se debruçaram sobre os estudos da cidade e continuam a fazê-lo, uma vez
que se percebe a íntima relação que se deu entre a organização das sociedades e a
criação de cidades, durante a história da humanidade, desde as tribos primitivas às
civilizações modernas. Ainda mais que, por mera aproximação estatística se pode
facilmente entender a implicação e necessidade de enfrentamento teórico de tal
fenômeno uma vez que caracteriza os modos de vida de pelos menos dois terços da
população mundial na contemporaneidade3, que vive nas cidades, qualquer que seja
o nome que se dê atualmente a estes centros urbanos de diversos tipos, nos quais se
aglomeram as populações humanas em redor do globo hoje e a partir dos quais se
mantêm em constante fluxo migratório.
É parte essencial hoje, portanto, da tarefa de historiadores, cientistas sociais e,
também de teólogos, a compreensão crítica, analítica e hermenêutica da cidade e do
fenômeno urbano, se pretende-se compreender os problemas humanos, as
sociedades atuais e as relações entre elas, as instituições, as relações entre as
pessoas e destas com as instituições, entre elas a religião, nos complexos e mutantes
contextos sociais, antropológicos, culturais e mercadológicos que caracterizam os
modos urbanos de viver na atualidade.
_______________
3

“Vivemos em 2014 em um planeta predominantemente urbanizado, no qual 52% da população vive
na cidade. Esta população urbana alcançará os dois terços da humanidade em 2050. Na América
Latina é já de 80%. A Europa é 70% urbana e superará os 80% em 2050. [...] a globalização,
articulada pelas tecnologias de telecomunicação, informação e transporte rápido, concentra
população e atividade em grandes metrópoles coligadas globalmente e descentralizadas
localmente. Longe das metrópoles, o mundo rural permanece marginalizado e os modelos de
urbanização dependem em sua dinâmica dos nós metropolitanos que estruturam o planeta”
(CASTELLS, 2016, p. 29-31).
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Integrado ao movimento geral da história humana, à organização de suas
sociedades, e até mesmo à constituição cultural destas, o “modo de viver urbano”, nas
suas diversas modalidades de formação urbana, engendra uma multiplicidade
complexa de diferentes tipos de vida sociocultural, que é preciso decifrar, identificar e
distinguir sua história e suas mutações, com a necessária humildade de entender-se
sempre em tentativas de aproximação, mais ou menos provisórias e contingentes a
tais realidades, que, por seu caráter multifacetado e mutante, escapam a
enquadramentos e a determinações conceituais que se pretendem totais e perenes.
Neste sentido, se pode entender o século XX como o século da urbanização,
ou da passagem da cidade situada no mundo para um momento em que se tem uma
cidade que passa a abrigar o “mundo todo”, uma “cidade-mundo”, e, ao mesmo tempo,
uma cidade que se mundializa, um “mundo-cidade”. Diante disso, se pode perguntarse: ainda se está falando de “cidade” ou de outra coisa, um algo a mais, um para além
da cidade, o urbano?
A abordagem que se dará à cidade na sequência, não pretende, portanto, ser
um exaustivo narrar da história da cidade, mas sobre este seu percurso de formação
histórico-social-antropológico destacar alguns conceitos, elementos e metáforas
utilizados por um conjunto de teóricos em sua explicação. Perspectivas sociológicas,
historiográficas e antropológicas tendo a cidade como objeto de estudo são
recorrentes na literatura especializada. As minúcias descritivas de seu processo
histórico cabem a outros trabalhos e especialidades, e muito já se tem feito sobre isso,
sob diversas perspectivas e abordagens.
Aqui se pretende, por conseguinte, recolher e destacar alguns dados que falam
sobre a cidade ao mesmo tempo que permitam lançar um olhar analítico, para além
da especificidade de cada uma destas ciências, de modo a captar e sublinhar alguns
elementos ou traços das diferentes configurações da vida urbana no decorrer da
história. Tais elementos, oriundos, portanto, da vida social, do olhar antropológico,
geográfico, sociológico, arquitetônico, econômico e religioso, visam possibilitar
desenhar rostos das cidades e dos citadinos (cidadãos) que se vão progressivamente
construindo até chegar aos dias atuais. Nesta tessitura de aproximações
compreensivas sobre a cidade e o urbano, e depois, em suas implicações sobre o
campo do religioso, tais rostos são condições para situar a indagação desta pesquisa
sobre como evangelizar de forma inculturada e consequente o mundo urbano hoje.
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2.2.1 A cidade antiga
A cidade, de certo modo, pode ser considerada uma obra humana, coletiva,
que representaria uma espécie de “vitória” do homem sobre a natureza, em seu afã
de criar um “ambiente” habitável, sob controle, ordenado, manufaturado, portanto, e
concomitante ao processo histórico e socioantropológico que vai desde a
sedentarização até a sua forma mais atual de urbanização e globalização.
Enquanto obra humana, expressa uma nova forma de relação com a natureza,
marcada pelo domínio permanente de um território. Circunscreve, assim, uma dada
situação espaço-temporal onde e a partir da qual se organiza a vida social, se
estruturam os tecidos das relações entre as pessoas de determinado local e época,
ao mesmo tempo em que possibilita organizar a sua existência material e simbólica.
Desse modo, cada cidade tem “a alma dos que a habitam” (SUSIN, 2016, p. 13). Uma
alma que se encontra na biografia de todos aqueles que nela fizeram história, a sua
história e, por isso, a história de sua cidade. Uma biografia coletiva vivida, guardada
e revelada “com tudo o que a compõe humanamente” no cotidiano de seus habitantes:
“é sobre esta biografia da cidade que se pode também falar com acerto de ‘teologia
da cidade’4, expressão da presença e da biografia de Deus na cidade”, conclui o autor.
Neste sentido, a cidade não constitui apenas mera delimitação territorial, ainda
que não se possa prescindir do aspecto geográfico no entendimento da cidade, mas
constitui também uma espécie de “segunda natureza” (ROLNIK, 1995, p. 8), um
artefato cultural, simbólico, resultante de um processo histórico-sócio-antropológico
da relação material do homem com a natureza e a organização de suas sociedades,
e além disso, possibilitador e criador de certa racionalidade, que aos poucos vai
ficando cada vez mais evidente na história da humanidade, produzindo modos de vida
específicos daqueles que a habitam, ou que estejam sob sua influência. Uns modos
de vida e, portanto, cultura, um mundo simbólico e material partilhado entre estes,
umas mentalidades e umas formas de relação, num primeiro momento circunscrito a
estes, mas que contemporaneamente, como se verá adiante, se tornará afronteiriço e
mundializado.

_______________
4

Sobre esta questão, vale destacar: COMBLIN, José. Teologia da cidade. São Paulo: Paulus, 1991.
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Neste processo de sua constituição, pode-se localizar a forma embrionária da
cidade nos Zigurates, que foram templos construídos nas “planícies da Mesopotâmia
em torno do terceiro milênio antes da era cristã” (ROLNIK, 1995, p. 13). A apropriação
material do território, portanto, expressa-se em sua primeira forma como constituição
de um local cerimonial, um espaço sagrado.
A fundação da cidade enquanto local cerimonial tem profunda conotação
antropológica à medida que a cidade passa a ser um ponto referencial e orientador
para a vida. Tornada, portanto, centro do mundo, implica uma divisão espacial entre
o ambiente normal, cotidiano, em que se experimentam as circunstâncias da vida
cotidiana, e o espaço sagrado a partir do qual se experimenta uma vida orientada
pelos deuses. Na Antiguidade foram inúmeros os lugares sagrados tornados centros
do mundo, em diferentes culturas, cada qual tornando-se polo de atração e “a partir
do qual se organizava o conjunto da vida cultural, cultual, sexual, econômica e social
dos habitantes de um determinado território” (DUCH, 2015, p. 326).
A cidade sagrada, deste modo, era tomada enquanto matriz e farol para a
organização da cidade e da própria vida de seus habitantes, institucionalizando suas
formas de relação e convívio mediante a composição de um conjunto de diretrizes,
amparadas na sanção dos poderes sobrenaturais que a governavam, de modo a
promover uma “orientação segura para o pensamento e a ação, [...] para resolver os
assuntos da vida cotidiana mediante a contraposição entre espaço urbanizado
(cosmos) e espaço exterior (caos), e fortalecendo a consciência de uns (identidades
cidadãs) frente aos outros (estrangeiros)” (DUCH, 2015, p. 326).
A cidade vai se organizando em torno do Templo, do local sagrado. A partir
dele se vai ocupando e transformando o espaço circundante, de forma progressiva,
permanente. O Templo se torna a força atrativa que reúne o grupo, local onde “moram
os deuses capazes de garantir o domínio sobre o território e a possibilidade de gestão
da vida coletiva” (ROLNIK, 1995, p. 8).
Nesse processo de fundação e organização da cidade em torno de um centro,
de um local sagrado, tornado um ponto fixo orientador da vida equivalente “à criação
de um mundo” (DUCH, 2015, p. 328), um mundo “seu”, um mundo “humano”. Um
mundo que compreende e organiza o mundo dos seus habitantes, tornado seu mundo.
Assim como acontece na narração da fundação de Roma, descrito por Plutarco, na
qual “Rômulo toma o mundo (cosmos) como modelo da futura cidade” (2015, p. 328),
e a partir do qual se autoidentificam enquanto cidadãos de Roma, em oposição aos
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estrangeiros. A ordem presente no espaço interior à cidade constitui-se em oposição
ao caos que inunda o mundo exterior a ela.
A partir deste centro (cosmos) imóvel, seguro e ordenado, procede-se por
reprodução à “organização da urbe de acordo com as funções políticas, religiosas e
econômicas que se exerceriam nos diversos âmbitos urbanos, assim como a
distribuição dos habitantes segundo seu lugar de origem, sua riqueza ou sua
dignidade religiosa e social” (DUCH, 2015, p. 330).
A cidade dos deuses a preceder a cidade dos homens não deixa de guardar
em sua essência, contudo e desde lá, de forma ambivalente, a marca do
empreendimento humano, expressão de um outro ambiente, um habitat fabricado
conforme seus desígnios, representação de seu desejo de domínio e de modelação.
Enquanto obra, artefato humano, não deixa, portanto, de expressar a conquista e
realização de sua pretensão criadora, que lhe possibilita fixar-se e reunir-se, recriando
o mundo a seu modo.
Para além dos dados sociológicos e religiosos expressos na elaboração
arquetípica da cidade como centro do mundo, no qual se vinculam o macrocosmos ao
microcosmos, ou seja, entre “a cidade como espaço exterior e ele mesmo [o homem]
como espaço interior” (DUCH, 2015, p. 330), este centro se converte também em
centro antropológico no qual se integram sua exterioridade e sua interioridade, a partir
de cuja integração “o ser humano pode reencontrar a si mesmo em relação com o
outro” (p. 331). Pode-se perceber, portanto, que desde tempos memoráveis a cidade
fora também sinal da busca do ser humano por organização e administração da
convivência nas suas sociedades, mas também de articulação entre o material e o
espiritual, o social (exterioridade) e o psicológico (interioridade), entre técnica e arte
(DUCH, 2015, p. 335).
No sentido de manifestação de um elemento central sagrado e arquetípico,
organizador do “seu mundo” com referência à ordem do cosmos, a cidade pode ser
tomada também como expressão do desejo humano de superar a tensão e o caos da
vida cotidiana, de transpor o desconhecido. As configurações urbanas, assim,
transfigurariam uma forma de utopia simbólica e social capaz de articular e controlar
a vida tendo como referência reguladora o aspecto do sagrado, os ritmos litúrgicos.
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Tal processo pode ser percebido mais claramente a partir da oficialização do
Cristianismo enquanto religião do Império Romano por obra de Constantino5. A
referência à cidade utópica trazida no bojo do pensamento judeu-cristão na
representação arquetípica da “nova Jerusalém” enquanto cidade santa, realidade
humano-divina por excelência, em contraposição à “Babilônia”, a cidade sagrada. A
cidade santa se apresenta ao homem, assim, como lugar da esperança de superação
da “angustiante tensão entre o que é a cidade na realidade da vida cotidiana e a cidade
imaginada e desejada” e, portanto, “como lugar da ação culturalizadora do homem e
também lugar da ambiguidade própria dos seres humanos” (DUCH, 2015, p. 336).
Distinta, portanto, da Babilônia, imagem da cidade sagrada, centro
arquitetônico do universo, morada dos deuses e separada da morada dos homens (o
mundo profano) e, por isso mesmo, “carente de possibilidades de conferir aos
humanos o acesso ao mundo dos deuses” (DUCH, 2015, p. 337), uma vez que
utilizada não como utopia e esperança de outra realidade possível e superadora
daquela ambiguidade, mas como fonte legitimadora do poder, da propriedade da
escrita, das sociedades divididas e em conflitos e guerras constantes, enquanto
manifestação tácita da aliança entre o político e o religioso.
Jerusalém,

a

cidade

santa,

pelo

contrário,

é

fundada

sobre

uma

intencionalidade completamente diferente: não é fundação divina, mas humana e
_______________
5

Uma análise completa desta questão pode ser acessada em VEYNE, Paul. Quando nosso mundo
se tornou cristão. 2. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2011, do qual se lê em sua
contracapa: “Pelas mãos de Constantino, o trono romano se tornou cristão e a Igreja, uma potência.
A conversão do imperador antes de uma batalha foi um dos atos mais audaciosos cometidos por
um autocrata, desafiando e desprezando o que pensava a maioria de seus súditos. Sem ele, o
cristianismo permaneceria uma seita de vanguarda. Sinceramente convertido, favoreceu e
sustentou a nova religião”. Sobre a questão do sagrado como referência reguladora da vida social,
vale destacar deste autor as seguintes inferências: embora se admita que “sem a opção despótica
de Constantino, o cristianismo jamais seria a religião do dia a dia de toda uma população” (p. 74),
ou seja, “enquanto o regime imperial não viesse a ser oficialmente cristão, a nova religião estaria
condenada a permanecer como uma seita” (p. 75), “Constantino não pôs o altar a serviço do trono,
mas o trono a serviço do altar; considerou os objetivos e o progresso da Igreja uma missão
essencialmente do Estado: nisso está a novidade, é do cristianismo que data a grande entrada
sistematizada do sagrado na política e no poder, que a mentalidade primitiva apenas salpicava com
uma poeira de superstições” (p. 110-111); e, assim, “dois ou três séculos depois de Constantino, a
religião de dez por cento da população tornar-se-á nominalmente a fé que todos abraçam; a pessoa
passa a nascer cristã como se nascia pagão. Popularizado pelos milagres das relíquias, pelo
carisma de alguns e pela autoridade dos bispos, esse cristianismo transformado em hábito será
automático e sincero como os outros hábitos, e como eles dissimétrico: são respeitados sem que
se saiba por que, fica-se indignado se eles não forma respeitados. Essa conversão das massas
camponesas será uma longa história, da qual não podemos fugir em um ponto: que mudanças
conheceu essa seita tornada religião que se integrou aos hábitos, essa religião de elite tornada
religião de todos e o que, afinal, vale ela?” (p. 178).
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histórica, construída e adaptada para fazer transparecer o desejo divino da “Terra
Prometida” por Deus a seu povo, Israel. É cidade da esperança e da promessa
realizante e realizadora da Aliança de Iaweh com o povo hebreu, “lugar da unidade e
da fidelidade” (DUCH, 2015, p. 338).
Tal idealização, em caráter utópico, de lugar possível e esperado, mas ainda
não realizado, mantém despertos os sonhos do povo, o imaginário da esperança.
Lugar do possível e do desejado, sempre frente a frente com sua possibilidade de
negação, a cidade sagrada, a Babilônia, expressão da vontade autossuficiente do
homem, que exclui Deus e o outro de seu horizonte de sentido, tal como expressam
os exemplos modelizadores de Sodoma e Gomorra.
A tradição judeu-cristã imprime na cidade, portanto, com base na contraposição
entre Jerusalém e Babilônia, a necessidade do princípio irrenunciável “da atitude ética
de seus habitantes em favor do outro, no que consiste primordialmente a fidelidade a
Iaweh” (DUCH, 2015, p. 339). Desse modo, da cidade santa enquanto espaço-tempo
da convivência entre Deus e os homens, constitui-se uma possibilidade de um tempo
e de um espaço eticamente responsáveis, como resposta positiva à convivência
humana marcada pela “constituição do outro como centro ético de sua
responsabilidade e simpatia” (p. 339), princípio sobre o que se funda a noção de
comunidade.
Vale destacar aqui que a formação e o florescimento da cidade europeia
durante a Idade Média estará fortemente marcada, de um lado, pelo progressivo
abandono destas intuições judeu-cristãs e, por outro, pela substituição e o
alastramento de um cristianismo desfigurado desta substância ética e que se passará
a fundamentar-se no paradigma da dicotomização corpo-espírito, na contraposição
entre o material e o espiritual como expressão da polarização contraposta entre a
“sociedade visível, a partir da qual se organiza a vida cotidiana, e a cidade invisível,
fundamentada na comunhão dos santos” (DUCH, 2015, p. 340).
A sociedade visível, por sua vez, constituída pela Igreja, será plasticamente
representada naquilo que de invisível a basílica e a catedral contém e comunicam: a
comunidade reunida no templo como lugar do encontro material, “imagem de uma
vinculação invisível com uma comunidade universal” (DUCH, 2015, p. 340). Derivam
daí diversos tipos de espiritualismos desencarnados e de fuga mundi, entre os quais
se destacam os mosteiros medievais tradicionais, construídos em lugares elevados
(beneditinos) ou no campo (cistercienses), em áreas distantes da vida cotidiana
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urbana, tomada por lugar do caos e da perversão, que passam a ser considerados
como “referência suprema da perfeição cristã e humana” (p. 341).
Já, na alta Idade Média, por volta do século XII, este modelo de sociedades
centradas no castelo, no mosteiro e na vida rural, começa a ser questionado por
correntes de pensamento de cunho laico-renascentistas, propriamente urbanas, e
também por movimentos no interior do próprio cristianismo, especialmente pelos
frades mendicantes (dominicanos e franciscanos), provocando uma mudança radical
na organização da vida pública das cidades europeias e do próprio cristianismo. Este
processo,

compreendido

sob

o

título

de

secularização,

ou

seja,

como

desclericalização ou laicização da vida monástica pretendia, entre outros, “reabilitar a
cidade e inserir a organização monástica nas novas estruturas urbanas” (DUCH, 2015,
p. 342), num movimento do qual derivam a devotio moderna e o humanismo,
“fenômenos tipicamente urbanos e não clericais e que constituem o ponto de partida
da modernidade europeia” (p. 342).
O último suspiro da cidade utópica será dado ainda na luta do idealismo
renascentista europeu contra o determinismo maquiavélico do exercício do poder da
monarquia no Ocidente entre os séculos XVI e XVIII. Contudo, na disputa entre a
cidade ideal da Utopia de Thomas Morus (1516) e a cidade tirânica do Príncipe de
Maquiavel (1513), quem vence é a cidade desutopizada e despótica, mercantil e
industrial, e finalmente capitalista e do consumo, marcada por uma “fluidez cada vez
mais efetiva na ordem dos intercâmbios de todo tipo como característica dominante
das cidades a partir do século XVII, até chegar ao policentrismo e cosmopolitismo
típicos dos agrupamentos urbanos dos finais do século XX e começos do XXI” (DUCH,
2015, p. 343).
Apesar disso, se há de ressaltar como herança deste período o seu movimento
em favor da constituição das identidades cidadãs da Europa, tão caro aos cidadãos
na atualidade frente aos fatos da globalização e da urbanização nas sociedades de
consumo e informação que fragmentam as relações, os vínculos sociais e as
possibilidades e potencialidades comunitárias tragando o “cidadão” para o anonimato
do “consumidor” reduzindo-os “às formalidades amnésicas, vazias e sem rosto das
atuais instituições nacionais e supranacionais” (DUCH, 2015, p. 344).
A cidade, desde seus primórdios, portanto, constitui-se ambiguamente como
polo atrativo da reunião de pessoas, revelando-se como elemento de sua fixação em
determinado local, marcando o momento de sedentarização da humanidade; e, ao

42
mesmo tempo, como força dispersiva de sua influência sobre outras cidades e
regiões.
Assim como se prefigura no “mito de Babel”, metáfora da disputa entre os
deuses, sua obra divina, criadora e unitária, e os homens em sua obra de recriação
do mundo a seu modo, cujo resultado, por meio da vingança divina, é a dispersão, o
caos, a confusão de línguas. Uma dispersão que guarda em si também seu elemento
de ambiguidade, enquanto representa um novo ordenamento da humanidade dividida
em nações, cada qual responsável por construir sua própria cidade, constituindo seu
espaço vital e social expresso na cidade fortificada da Antiguidade, a cidadela, “em
guerra permanente contra os inimigos, na defesa de seu território” (ROLNIK, 1995, p.
16).
2.2.2 Fabricação do habitar: polis e civitas
A fabricação do “habitar” humano, do qual a cidade é ao mesmo tempo produto
e produtora, além de sua fixação territorial e da dispersão de sua cultura, influência e
domínio sobre outras cidades, expressa também sua organização política, seu projeto
de ordenação e normalização do trabalho, a construção de sua linguagem e de seus
códigos de sentido, ou seja, a cidade torna-se “centro e expressão de domínio sobre
o território, sede do poder e da administração, lugar da produção de mitos e símbolos”
(ROLNIK, 1995, p. 8).
Para além de polo de atração e dispersão de sua influência e poderio, a cidade
representa uma nova forma de existência, torna-se local permanente da moradia e do
trabalho, da produção e da troca, do consumo, o que passa a ser expresso na forma
como se constrói a cidade, sua estrutura, mas também na forma como se constrói a
sua própria imagem de cidade enquanto tal.
De um lado tem-se, portanto, a compreensão da cidade mediada por sua
estrutura arquitetônica. Mas, por outro, também a partir do registro por meio da arte,
da escrita, do monumento, em que se inscrevem a experiência e os significados
culturais daqueles que a construíram.
Na cidade, através da escrita e de suas formas arquitetônicas se registram a
acumulação das riquezas e dos conhecimentos daqueles que a constroem e vivem
nela, conferindo uma nova dimensão para o habitar, uma nova rede de significados
em que se conectam o passado, o presente e o futuro de sua história, e se interceptam
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os significados móveis de sua vida social, a serem decifrados, porque contidos “no
desenho de suas ruas e das casas, das praças e dos templos” (ROLNIK, 1995, p. 18),
nos textos em suas paredes, em suas leis, em sua língua. Há, pois, em cada um
destes elementos, além dos aspectos espaço-temporais de sua história e da
organização de suas sociedades, um elemento antropológico-cultural e político,
enquanto tais elementos são, ao mesmo tempo, constituídos e constituidores do
homem como “citadino”, o cidadão, o homem urbano, o que se pode perceber com o
advento das cidades da Grécia (Atenas, principalmente) e de Roma.
A construção das cidades e o que elas passam a significar enquanto lugar de
fixação, centro de circulação e de passagem, de pessoas e de trocas de coisas, de
defesa e de segurança, centro de poder, aliados ao fato de que tudo isso é, a um só
tempo, produto e produtor da aglomeração de pessoas nesses locais, traz consigo a
consequente necessidade de gestão da vida coletiva, da vida urbana, de sua vida
política.
A dimensão pública da vida coletiva, que emerge na cidade, precisa ser
organizada e regulada. Na Antiguidade, a forma de isto acontecer se deu por meio da
construção da cidadela, a cidade fortificada, em cujo centro estão o palácio (sede do
poder real), o templo (sede do poder religioso aliado àquele), e o silo (garantia de
alimentação e sobrevivência para todos). Este poder, cuja base e expressão material
é a guerra, mantido e centralizado nas mãos da realeza, organiza de tal modo a vida
dos habitantes, fazendo-se perceber por meio de uma estratificação social, tanto em
termos político-simbólicos quanto espaciais, que diferencia aqueles que vivem no
centro (reis, sacerdotes, guerreiros e escribas), daqueles que estão ao redor
(artesãos, empregados, camponeses e escravos).
Estabelece-se, nas cidades e a partir delas, desde sua origem, uma relação
entre o morar na cidade (habitar) e o poder urbano. Uma relação variável e ambígua
– entre estar protegido e ser controlado –, uma vez que a cidade representa uma
forma de organizar o território, mas também de estabelecer e garantir uma relação
política entre seus habitantes, que participam de alguma forma de sua vida pública,
estando no centro ou na periferia, na gestão ou submetendo-se a ela.
Vê-se isso, por exemplo, na polis grega, expressão da dimensão política do
poder urbano, territorialmente constituída pela acrópole (a colina fortificada e centro
religioso) e pela ágora (grande local aberto para a reunião do povo e em torno do qual
se desenvolvia e se organizava a cidade-baixa). Contudo, a polis “não designava um
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lugar geográfico, mas uma prática política exercida pela comunidade de seus
cidadãos” (ROLNIK, 1995, p. 23).
Para compreender as distintas formas de vida urbana que oferecem a polis
grega e a civitas romana, é preciso destacar a diferença quanto à origem de ambas.
Conforme Cacciari (2010, p. 9-10), enquanto que o termo polis remete imediatamente
à ideia de enraizamento, o termo civitas deriva da reunião de pessoas num mesmo
lugar, sob as mesmas leis. Para o grego, portanto, a polis indicava a “sede, a
residência, o lugar em que determinado genos, uma determinada estirpe, uma gente
(gens/génos) tem suas raízes” (p. 9). Para os romanos, por sua vez, o termo civitas é
proveniente do termo civis, e “os cives formam um conjunto de pessoas que se
reuniram para dar vida à cidade” (p. 10), enquanto produto desta reunião e sem
qualquer vinculação específica étnica ou religiosa.
Alicerçada sobre a ideia fundante do enraizamento, do pertencimento a
determinada polis, enquanto sede de sua estirpe, a polis grega, e mais especial e
concretamente a cidade de Atenas, “se apresenta como marco espaço-temporal ideal
para a articulação de uma existência humana convivida, plenamente realizada para
os homens que gozavam de cidadania” (DUCH, 2015, p. 347).
A organização da polis grega, encarna, desse modo, e também expressa sua
visão de mundo e de convivência humana, enquanto modelo ideal “totalizador, de
caráter antropo-sócio-cosmológico” (DUCH, 2015, p. 346) do exercício da cidadania6:
a polis é lugar privilegiado para viver juntos e compartilhar palavras e discutir ações
e, portanto, “espaço público que se constituía desde modo em âmbito da liberdade e
de administração democrática e responsável do poder” (p. 350).
Com base nos conceitos de pertencimento e de responsabilidade pela cidade,
por “sua” cidade, enquanto sede de sua gente porque é nela “que o meu génos está
sediado” (CACCIARI, 2010, p. 12), os atenienses compreendem a forma de conduzir
sua vida pública, de forma democrática, participativa e consensuada. Ainda que se
_______________
6

Contudo, “a polis, literalmente um espaço organizado para muitos, na verdade era a polis de uma
aristocracia, o poder e o governo ‘dos melhores’. A cidade, para o grego ilustrado, é o lugar próprio
das elites, não de todos os seres humanos. Uma aristocracia de guerreiros, de navegadores, de
artistas, de atletas, de sábios e filósofos, com uma política e uma paidéia apropriadas para a glória
da aristocracia, nisso poderíamos resumir os grandes traços da alma da polis grega. Sua
democracia tinha os limites da aristocracia, da elite. Seus mitos e seus deuses são aristocráticos,
necessariamente excludentes de todos os não eruditos – os ‘balbuciadores’ ou ‘bárbaros’, massa
de escravos, de estrangeiros, onde inclusive as mulheres gregas eram cidadãs pela metade, sempre
referidas aos homens” (SUSIN, 2016, p. 15; grifos no original).
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deva registrar que tal direito era reservado para aqueles que “desfrutavam da
condição de cidadãos, com a expressa exceção de estrangeiros, mulheres, escravos
e crianças” (DUCH, 2015, p. 362-363).
Fazer do homem um cidadão, conforme o desejavam os gregos, implicava
também que isto se fizesse num espaço de quase isolamento, sob um mesmo código
linguístico, e com base em um determinado limite populacional, como garantia de que
“todo cidadão” pudesse participar diretamente da vida pública de sua polis,
manifestando sua palavra, expressão de sua vontade e responsabilidade. Este espaço
público, portanto, que constituía a polis, não poderia ter pretensões a avolumar-se
demograficamente, tampouco, pretensões imperialistas de domínio sobre outros
povos, características estas definitivamente distintas da urbe romana e dos impérios,
como se verá na sequência.
A urbe romana7, por seu lado, deriva do termo civitas, uma representação
espaço-temporal de uma dimensão política no sentido de ser expressão da
participação dos cives na vida pública, não no sentido de pertencimento como o
entendiam os gregos, mas de submissão às mesmas leis e convenções. Ambos os
conceitos – polis e civitas –, portanto, não se referiam explicitamente à dimensão
espaço-territorial (DUCH, 2015, p. 346), ainda que se fizessem sobre esta, mas
designavam sua dimensão política, de modo que se pode afirmar que o conceito de
cidadão, concretamente, não se referia “ao morador da cidade, mas ao indivíduo que,
por direito, podia participar da vida política” (ROLNIK, 1995, p. 24).
Diferente do que acontecia com a polis grega, marcada por um isolamento e
autonomia em seus “pequenos núcleos urbanos” (DUCH, 2015, p. 357),
fundamentado na “unidade de pessoas do mesmo génos” (CACCIARI, 2010, p. 11), a
_______________
7

Conforme Susin (2016, p. 16), “Roma é a grande experiência da cidade ‘imperial’ que está no
imaginário ocidental, um modelo para a Paris de Napoleão, para Mussolini, para New York com seu
Word Trade Center, para os impérios que desejam ser centro mundial numa ‘Roma rediviva’, numa
‘Roma eterna’, capaz de renascer como fênix das cinzas. É a cidade imperial que incorpora, que
‘catoliciza’, que globaliza, que rege a diversidade de povos, de valores e de deuses, que sincretiza
com a condição de submissão ao seu poder e aos seus deuses. Ela renova ritualmente sua fundação
em todas as regiões conquistadas e representa seus deuses em seu centro de poder. [...] Roma,
com o seu Senado, seus tributos, seus oficiais de exército, seu Direito, é a cidade sob medida,
edificada sobre a medida jurídica. O jus romano estrutura o poder imperial da cidade. Sua alma
respira poder, conspira poder, deseja poder. Entende sua missão, seu exército, seus oficiais como
portadores da civilização, do Direito e da Pax romana, e nisso entende também os seus deuses
máximos, seus ritos e seus sumos sacerdotes. [...] é geradora de vítimas expiatórias, mais do que
qualquer outra cidade, para manter seu equilíbrio.”
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urbe romana foi marcada pelo poder político e militar (pax romana) que a tornaram
“paradigma do que deveria ser a capital de um império mundial” (DUCH, 2015, p. 351).
Formada pela confluência convergente de pessoas de diferentes etnias, religiões e
códigos linguístico-culturais, reunidos num mesmo local e concordando entre si
apenas por submissão a um mesmo código de leis, o direito romano. Roma é, assim,
“fundada pela obra concordante de pessoas que haviam sido, inclusivamente,
expulsas das suas cidades, ou seja, por exilados, errantes, refugiados, proscritos, e
que confluem para um mesmo lugar” (CACCIARI, 2010, p. 11).
Aliado a isso, outro dinamismo que se pode destacar na diferença entre a polis
grega e a urbe romana, diz respeito à questão do valor simbólico e político que estas
cidades representam. A polis era a expressão do ideal democrático de participação
do cidadão na sua vida pública, constituída por “um grupo humano bem definido, um
território e um centro político (ágora), apenas acessível aos cidadãos” (DUCH, 2015,
p. 347). Roma, por sua vez, era sede do império, a Urbs, “onde estão as grandes
instituições políticas (o Senado, a República e, depois, o Imperador), mas nela não
habita uma determinada estirpe ou raça” (CACCIARI, 2010, p. 13), de modo que
participar deste mundo faz-se por adequação e submissão às suas leis próprias, e em
constante movimento centrífugo de espalhar-se. Roma é móvel em sua essência –
Roma mobilis – tanto em sua origem, marcada pela confluência de diferentes
elementos, tradições e línguas, quanto em sua projeção para o futuro, uma vez que
se organizam em torno de um fim comum: “imperium sine fine”, uma Roma sem
fronteiras espaciais ou temporais (CACCIARI, 2010, p. 13-14).
O princípio que rege a civitas, portanto, é o da expansão de suas fronteiras, o
que progressivamente a torna um “Império sem fim”, sempre em crescimento,
impondo suas leis, sua língua e seus códigos ao mundo inteiro, penetrando e
anexando cada outra cidade, “globalizando-se”, fazendo da “orbis uma urbs”
(CACCIARI, 2010, p. 15), de modo que Roma dê suas leis à toda urbe: “a Urbs deve
tornar-se aquela que dita as leis, aquela que impõe a concórdia ao mundo inteiro
submetendo-o à lei” (p. 14-15). Disto se pode depreender elementos que permitem
refletir e compreender o processo de globalização eurocêntrica, tanto na Idade Média,
com as Cruzadas do século XI, quanto nos inícios da Modernidade, com o
mercantilismo, as navegações e conquistas (“descobrimentos”), inclusive enquanto
ideia paradigmática do processo de evangelização levado a cabo neste mesmo
empreendimento; assim como permite lançar um olhar crítico acerca da
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contemporânea ânsia imperial cultural, política e econômica estadunidense.
Paulatinamente, em seu decurso histórico, social e político de formação, a
cidade vai assumindo características que a um tempo a constituem, mas depois
passam a ser ampliadas e promovidas por ela: seu poder de atração de pessoas e de
trocas de valores, que aglomeradas em determinado local passam a registrar sua vida
urbana e a constituir um modo próprio de viver nestes ambientes (habitats),
organizando sua vida sócio-política por meio de um poder que, ambivalentemente, os
protege e os controla, agrega e junta-os, mas também os separa estratificando-os,
concentra-os mas os distribui territorialmente segundo perspectivas de poder e de
direitos e de participação ou não nesta vida pública.
A aglomeração de pessoas que a cidade constitui permite-lhe intensificar um
sistema de trocas e de colaboração, ou seja, permite estabelecer uma divisão social
do trabalho, uma divisão entre trabalho no campo e na cidade e a especialização de
algumas tarefas próprias ao interior da cidade, uma divisão no exercício do poder,
assim como estabelecer uma rede seminal de trocas de mercadorias que instaura o
mercado. Aliado ao crescimento do comércio marítimo, à afirmação política dos
comerciantes na cidade e ao melhoramento das condições da navegação e dos
portos.
De mercados locais, circunscritos a determinadas cidades se passará a
mercados interligados e cidades interligadas por redes de estradas e portos, criando
uma economia propriamente urbana, que possibilitará os impérios da Antiguidade. O
Fórum romano expressa tal compreensão de forma bastante clara, pois integra num
mesmo espaço e ao mesmo tempo, a ágora, a acrópole e o mercado, enquanto “lugar
da assembleia dos cidadãos, templo e troca” (ROLNIK, 1995, p. 30), tornando-se o
centro da vida pública da cidade do império.
2.2.3 A cidade medieval
A cidade europeia se gesta num longo, complexo e diversificado processo
compreendido pelo extenso período de tempo da Idade Média, marcada incialmente
pelo modelo da urbe romana, que aliás configura basicamente o modelo segundo o
qual se concebe a cidade até os dias atuais, enquanto “lugar para onde as pessoas
confluem ao aceitarem e obedecerem uma lei” (CACCIARI, 2010, p. 24). É o tempo
do casamento promovido por Constantino entre a cidade e a Igreja, o trono e o altar,
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que pouco a pouco, como já o dissemos, se vai tornando clara a relação de
subserviência do primeiro em relação ao segundo: “os bispos vão se tornando
governadores e príncipes, e os imperadores vão se tornando prelados e figuras do
Pantocrator, [...] num mundo fragmentado, fortificam-se os castelos feudais, e depois
as abadias como alternativas aos castelos” (SUSIN, 2016, p. 17).
Outros atores entram em cena neste longo período histórico: o direito europeu,
com base no direito romana; a Igreja8, enquanto comunidade que se universaliza
acolhendo a todos indiferentemente de etnia, língua ou costumes; o feudo e as
relações entre senhor e servo e tudo o que isso representa social, antropológica e
culturalmente; o mercado enquanto motor da atividade econômica, os comerciantes,
mercadores, as corporações de ofício, as universidades; a burguesia etc. Atores em
cena num cenário caracterizado pela tensão e o conflito constantes, um campo de
disputas, continuidades e descontinuidades com o mundo antigo, a afirmação e o
ocaso do sistema feudal, marcadamente rural e servil, e a constituição de um novo
cenário centralizado na atividade comercial e mercantil, marcadamente urbana e
tendente à universalização.
Tal processo produz distintas maneiras de conceber e organizar a ocupação do
espaço, tanto em sua dimensão territorial, quanto política e cultural, de modo que se
gestam e se conflitam diferentes modos de habitar, especialmente movidos pela
tensão entre a nostalgia da polis enquanto cidade-lugar para morar e as possibilidades
abertas da civitas em seu afã de conquistar, expandir e universalizar-se. Um conflito
tal que, segundo Cacciari (2010, p. 25-26), ainda hoje move as preocupações de quem
pense a cidade, na tensão da escolha entre: “a cidade como lugar para nos
encontrarmos e reconhecermos como comunidade, um lugar acolhedor, ‘seio’, um
lugar onde residir bem e viver em paz, uma casa”, à qual se vincula por estirpe, lugar
do “ócio”, de trocas humanas, um lugar para morar; e a cidade como “uma máquina,
uma função, um instrumento que nos permite, com o mínimo de impedimentos, fazer
os nossos ‘negotia’, os nossos negócios”, a cidade enquanto espaço do mercado, do
_______________
8

A institucionalização da Igreja no mundo feudal sob a figura do bispo-príncipe (“dono da diocese”),
marcada especialmente pela verticalização de relações servis entre a hierarquia e o povo e que se
expressa até hoje em toda a liturgia e simbólica cristã, segundo analisa Susin (2016, p. 17), constitui
um exemplo bastante claro da ambiguidade sobre que se estrutura a relação entre a experiência
cristã e a convivência urbana: “Deus é um Senhor, ora em cumplicidade com o senhor feudal, ora
um senhor mais poderoso, mais ‘dono’, acima do senhor feudal, que o submete e o julga”.
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negócio, da negação do ócio.
Conforme a tese defendida por este autor, amplamente consensuada na
literatura sobre a cidade, entre os séculos XVI e XX, que se seguem a este período,
em todas as cidades europeias, de maneira sistemática e programática se
desenvolveu um violento processo de “destruição, em nome da cidade instrumento,
de tudo aquilo que na cidade anterior impedia este movimento, obstaculizava as
dinâmicas dos negotia” (CACCIARI, 2010, p. 26). A violência do impacto entre a
cidade-mercado e, posteriormente, a cidade-indústria, contra a cidade antiga marcam
a base de fundação das sociedades capitalistas que começaram a se formar na
Europa ocidental em fins da Idade Média, e que transformará completamente a
imagem da cidade, que se torna metrópole, “centro de produção e consumo”
(ROLNIK, 1995, p. 30), tal como se vê na atualidade.
Antes disso, porém, vale destacar alguns elementos que ilustram este processo
e que permitam compreender as ambiguidades envoltas na montagem da cidade
europeia e na consequente dissolução da forma urbana do mundo antigo, a partir do
que se constitui o “novo espaço urbano continental europeu, mediante instituições que
jamais poderia ter imaginado ou inventado (novas ideias de direito, novas relações de
domínio, novas formas de comunidade e novos modelos de desenvolvimento urbano”
(CACCIARI, 2010, p. 27).
A cidade medieval9, que agora interessa destacar, aparece como construção
situada a partir do século XII, em meio a um processo marcado por fortes tensões
sociais e políticas advindas da convulsão do mundo feudal e no qual,
progressivamente, “o castelo e o mosteiro deixam de ser centro da vida social, cultural,
religiosa e econômica, convertendo-se a cidade, com suas diversas estruturas de
caráter mais horizontal e participativa, no novo centro da vida da baixa Idade Média”
(DUCH, 2015, p. 372).

_______________
9

A cidade medieval, também chamada de ‘comuna’ ou município, organiza-se por meio de “métodos
cada vez mais inclusivos, a partir de serviços. Exigiu ou ao menos inspirou formas de democracia e
de expressão religiosa e evangélica diferentes do feudalismo já enrijecido. [...] apesar disso, a
persistência do exercício feudal do poder e da propriedade, e a estruturação rural das paróquias,
não permitiram à Igreja um casamento mais feliz com a alma da cidade-município. [...] mas a grande
lição da comuna ou município medieval está no imaginário da cidade até hoje, cidade encimada
pela torre da Igreja, por seu relógio de sol e por seus sinos convocando ao ato litúrgico em que se
representava a cidade inteira” (SUSIN, 2016, p. 17-18).
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Nesta nova configuração urbana, em descontinuidade com a vida urbana
anterior, destacam-se elementos novos como o direito comunal, a implantação de
tribunais e a figura do cidadão, ordenados em torno da cidade, que ganha autonomia
jurídica e econômica segundo uma nova racionalidade, a lógica do mercado e da
acumulação de capitais. O contexto agora permite a combinação entre liberdade
política e criatividade espacial, promovendo um dinamismo antes impossível, um
ambiente de mobilidade e inovação que marca tanto o pensamento quanto as
“dedicações profissionais, a organização social, os intercâmbios comerciais, a relação
entre o religioso e o político, os avanços tecnológicos, as comunicações e as
universidades” (DUCH, 2015, p. 374).
No momento, portanto, em que a cidade passa a se organizar em função do
mercado, gesta-se um novo tipo de estrutura urbana que reorganiza seu espaço
interno e também redefine o espaço circundante, tornando-se em força catalisadora
da afluência de grandes contingentes de população, migrantes que se transferem para
ela, ao mesmo tempo intensificando seu movimento, seu fluxo.
Impulsionada pelo mercado, a cidade da baixa Idade Média, o “burgo”, vai se
organizando sobre os escombros do feudo, de forma um tanto desordenada,
descontínua, expressão mesma de uma crise da implosão lenta e gradativa dos muros
do feudo frente a um horizonte de possibilidades que se anunciam. Nela, o influxo de
população é que vai desenhando seu território, agora irregular, tortuoso, marcado pela
“sinuosidade, descontinuidade e surpresa” (ROLNIK, 1995, p. 37), não obedecendo a
nenhum traçado preestabelecido, conformando-se aos modos e tempos de sua
ocupação. De tal modo que mais que um processo de transformação espacial, a
cidade medieval, oriunda desta ocupação espontânea e gradual de seu território, é
resultante de um processo de adaptação consequente à fragmentação e ao colapso
do sistema feudal.
As cidades crescem, o comércio se intensifica e a circulação de mercadorias
torna necessário cada vez mais dinheiro. Tudo isso faz aumentar a pressão do senhor
feudal sobre a produção e, em contrapartida, faz crescer também “a revolta dos servos
e sua migração para as cidades” (ROLNIK, 1995, p. 38). A crise do feudo gera, por
conseguinte, um movimento crescente de migração de camponeses em direção à
cidade, que passa a representar uma possibilidade real de libertação, por um lado, à
medida que significava um rompimento das amarras que os vinculavam e os prendiam
ao senhor feudal, mas, por outro, implicava a perda do acesso à terra. Entra em cena,
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consequente a tal processo, um novo citadino, um novo trabalhador sob a dupla
condição de livre e despossuído, e sobre cuja força aliada ao lucro gerado pelo
comércio que a cidade possibilitava, “a atividade manufatureira começa a se
multiplicar, desafiando e deslocando o monopólio das corporações de ofício sobre a
produção artesanal” (1995, p. 39).
Marcada pelo rápido e crescente acúmulo populacional que migrava do campo
para a cidade, a cidade medieval tem sua vida urbana polarizada nas figuras do
comerciante e do artesão, exigindo uma nova forma de organização da convivência,
uma vez que este citadino “é um imigrante recente, um antigo campesino, que deve
submeter-se à aprendizagem das formas de vida e de trabalho da cidade,
apropriando-se da gramática que regula as relações urbanas” (DUCH, 2015, p. 375).
Portanto, exculturando-se de suas raízes rurais e inculturando-se à cidade, mantendose sempre aberto e receptivo às diversas influências que continuamente chegam à
cidade em seu fluxo e influxo de trocas de todos os tipos. É uma nova mentalidade
que se estabelece: a mentalidade burguesa, com base na troca e na ajuda mútua, em
direção oposta àquela mentalidade feudal que estabelecia uma relação de obediência
incondicional e unilateral do servo ao senhor.
Passa-se, assim, continua este autor, a constituir-se uma nova cultura urbana
centrada na responsabilização dos “habitantes da cidade, frequentemente leigos, que
agora são os encarregados de estabelecer as formas de convivência, de redigir
regulamentos de cortesia e de construir novas instâncias jurídicas de caráter
econômico e comercial” (DUCH, 2015, p. 376). É o “cidadão”, portanto, e não Deus,
ou a Igreja, ou o senhor feudal, o responsável por responder frente aos problemas,
interesses e necessidades que lhe são próprios à sua vida na cidade.
Sem querer criar-se qualquer visão romantizada acerca da cidade medieval,
mesmo porque também marcada pela presença da violência e da pobreza (DUCH,
2015, p. 380), supõe-se claro que uma vida urbana regulada pelo mercado, ao mesmo
tempo confinada ao interior de seus muros, e aberta ao mundo por seus portos e rotas
comerciais, necessitava de uma “estrita organização e regulação do limitado espaço
urbano de que se dispunha” (DUCH, 2015, p. 379), criando vias principais e
secundárias de circulação e praças públicas para a reunião dos cidadãos, além de
bairros autônomos mas interligados à cidade, assim como grande variedade de
organizações de ofícios e de ocupações.
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Contudo, a cidade mercantil, assim como o feudo, também se caracterizava,
em seus primórdios, como unidade localizada, autônoma, estruturando-se em “torno
da Igreja e suas instituições, vivendo para si mesma e para sua vizinhança” (ROLNIK,
1995, p. 35). Da mesma forma que sua produção artesanal era ainda estruturada e
fortemente controlada e hierarquizada pelas corporações de ofício, tal como eram as
relações entre o senhor e o servo no feudo. Mas, contrariamente ao feudo, na cidade
medieval, especialmente a partir do século XIII, auge do seu processo de
desenvolvimento econômico, técnico, demográfico e cultural, progressivamente vai
deixando

para

trás

“a

organização

feudal,

estritamente

hierarquizada

e

predeterminada, da vida cotidiana e de todos as funções e ofícios que se exerciam
nela” (DUCH, 2015, p. 406), e dirigindo-se a passos firmes em direção ao
Renascimento, à cidade utópica e, depois, à cidade barroca.
Tal processo se intensifica e atinge seu auge, mais precisamente, ao mesmo
tempo em que o sonho de conquista dos colonizadores espanhóis e portugueses os
faz buscar novos territórios entre fins do século XV e inícios do XVI, um processo de
globalização da economia mercantil, de ampliação de suas fronteiras e do domínio
sobre outros territórios, agora anexados e dependentes à metrópole, num processo
também de conquista sobre as outras culturas. A economia mercantil se intensifica,
impulsionada sobretudo pelo comércio de longa distância, e lentamente degrada e
supera o feudo.
2.2.4 A cidade utópica renascentista e a cidade monumental barroca
O desmoronamento do sistema feudal, a institucionalização da cidade como
centro comercial e da burguesia mercantil como novo polo do poder, aliados ao fato
da expansão dos mercados, tanto por rotas marítimas quanto terrestres, o
desenvolvimento da tecnologia e da afirmação das universidades, criam um ambiente
favorável para um novo capítulo da história das cidades europeias e seu processo de
expansão civilizacional chamado de Renascimento, entre os séculos XV e XVII, que
marcará profundamente seu futuro, assim como as configurações do espaço urbano
posteriores a elas.
Assim, sobre as “ruínas religiosas, culturais e sociais da Idade Média tardia”
(DUCH, 2015, p. 409), o Renascimento situa-se, assim, a meio caminho entre a
superação da Idade Média e o fincar das bases do mundo moderno, cujos elementos,
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ainda que mais na ordem da teoria do que de sua realização prática, podem ser
destacados enquanto possibilidades para a compreensão de fenômenos como a
afirmação do antropocentrismo e a desativação progressiva do ideário da cristandade
com a recuperação “das fontes cristãs e uma reforma da espiritualidade em muitos
ambientes da Europa central” (SUSIN, 2016, p. 19), enfim, como reação aos enormes
problemas sócio-políticos e econômicos causados pela peste negra, guerras e o
descontrole sobre grande parte dos territórios em toda a Europa à época.
Entre as novidades colocadas em cena pelo Renascimento destaca-se a
ruptura total com todas as formas e postulados medievais provocada pela afirmação
potencialmente subversiva do homem moderno e da “autonomia do ser humano
enquanto principal atributo de sua humanidade” (DUCH, 2015, p. 412), que
progressivamente vai se tornando a medida de tudo. Além disso, instala-se também
uma nova forma de “ser no mundo”, matizada como projeção idealizada do ser
humano em seus empreendimentos artísticos, políticos e comerciais, acreditando-se
que poderia imprimir sua marca em “todas as estruturas da vida cotidiana da cidade”
(p. 414). Contudo, constituiu também um movimento elitizante em consequência do
que “o povo ficou do lado de fora da cidade renascentista, que brilhava nos jardins e
nos palácios das famílias poderosas” (SUSIN, 2016, p. 19).
Se, de um lado, a intensificação da circulação de mercadorias e da
aglomeração crescente das pessoas na cidade regulada pelo mercado, cria um novo
tipo de relação com o trabalho e, consequente a isso, um novo tipo de trabalhador,
por outro, faz surgir também um novo grupo social, o do “patriciado urbano” (ROLNIK,
1995, p. 40), um poder centrado na figura dos príncipes enquanto homens de Estado,
configurando um deslocamento tanto no centro do poder quanto na sua “maquiavélica”
forma de controle.
Enquanto o centro do poder do patriciado urbano se instala na cidade e sobre
as suas possibilidades de acúmulo de fortuna geradas pelo comércio, a indústria e as
finanças, as suas potencialidades de controle e domínio aí geradas se alastram para
além de suas fronteiras, num processo que engendra uma nova configuração da
cidade: “a cidade-mundo, nó de uma rede de cidade que passa a cobrir largas porções
do planeta” (ROLNIK, 1995, p. 40), prenúncio da metrópole moderna.
Mas, o patriciado urbano e sua cidade-mundo não representam apenas um
desdobramento físico e territorial da cidade mercantil em sua dimensão econômica.
Neste processo está implicada também a emergência das cidades-estados, fruto da
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aliança entre o patriciado e a Igreja Católica, do “palácio com a catedral”, da “espada
com a cruz”, expressão política da montagem e expansão global do projeto
eurocêntrico de submissão e dizimação de culturas levado a cabo pelos
“descobrimentos” e conquistas, tidos por colonização, um processo flagrante de
aculturação civilizacional, travestido por vezes como sinônimo de evangelização. Tal
movimento expansionista, aliado à espiritualidade pietista barroca, atravessam o
Atlântico e chegam às cidades coloniais latino-americanas às quais se adaptam
perfectivamente. Conforme Susin (2016, p. 19):
a espiritualidade barroca é, de fato, a alma colonial e a herança que marca
as principais cidades latino-americanas, [constituindo a melhor forma de
entender sua religiosidade urbana], sua facilidade de reunir contrastes, de
suportar e absorver os poderes que lhe são impostos, de se sincretizar em
religião universalista através de formas aparentemente contraditórias, em
formas de procissões penitenciais com ares de compunção e,
simultaneamente, de carnavais catárticos e alegres.

A aliança do palácio com a catedral tem por base um interesse políticoeconômico de aquecer o mercado interno por meio da atividade produzida pelos
trabalhadores envolvidos na construção das catedrais. Consequente a isso, as
cidades-estados, a porção seminal da futura capital de Estado, começam a conquistar
cidades vizinhas, anexando seus territórios, construindo Estados territoriais, processo
que culmina na ascensão da monarquia como nova forma de poder e também no
estabelecimento de “um capitalismo incipiente de caráter internacional, acompanhado
do nascimento de uma certa consciência nacional dos diferentes povos da Europa”
(DUCH, 2015, p. 414).
Os Estados modernos, “centralizados, absolutistas e militarizados, dominados
por linhagens nobres” (ROLNIK, 1995, p. 42), estruturam-se de modo a atender a um
duplo jogo de interesses dominantes no momento e que se sobrepõem: proteger os
privilégios e as propriedades da nobreza, e ao mesmo tempo, responder aos
interesses da classe mercantil e manufatureira, o que só foi possível graças ao
processo que levou à unificação de suas fronteiras e de sua moeda.
Surge daí o Estado organizado em torno de uma cidade-capital, na qual se
centralizavam a autoridade administrativa e o comando das rotas comerciais e
militares, um processo que garantia, a um só tempo, o fortalecimento e a unificação
do Estado, mas também a sua expansão e conquista sobre novos territórios. Resultam
desse processo tanto a expansão de seu poder, quanto a concentração da população
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nas capitais.
A formação do Estados nacionais e de suas capitais, enquanto expressão de
um processo de “transformação da vila medieval em cidade-capital [...] vai operar uma
reorganização radical na forma de organização das cidades” (ROLNIK, 1995, p. 43),
marcado pela mercantilização do espaço, ou seja, a terra urbana passa ao estatuto
de mercadoria; pela divisão da sociedade em classes, hierarquicamente constituídas
enquanto proprietários, trabalhadores livres e despossuídos, e entre estes alguns
artesãos independentes. Como culminância da instalação desse novo tipo de poder,
centralizado e despótico, amplia-se, portanto, sua influência para além do aspecto
espaço-temporal, uma vez que passa a interferir diretamente “na condução do destino
da vida cotidiana dos cidadãos” (1995, p. 44), internacionalizando-se por meio dos
mercados e do capital, promovendo a globalização do Ocidente que inicia seu
caminho “rumo à modernidade e à afirmação do sujeito” (DUCH, 2015, p. 414).
Tal transformação da cidade, marcada por uma reorganização espacial e das
relações entre seus habitantes sob a tutela do mercado e da nobreza, é ampliada em
seus efeitos quando se coloca ao lado das influências renascentistas de cunho
antropocêntrico, humanista e iluminista que permitiram, com base na recuperação do
modelo da cidade ideal da polis grega, pensar um novo estilo de vida, enquanto uma
“nova maneira de perceber e situar-se frente à realidade, de levantar novas perguntas,
de compreendê-la e de explica-la de maneira diferente” (DUCH, 2015, p. 421).
Consequente a isso, os urbanistas renascentistas produziram, ao menos em
teoria, uma racionalização do espaço urbano como expressão de uma confluência
entre arquitetura e antropologia numa busca por fazer corresponder no espaço
exterior da cidade a mesma beleza e harmonia presente na geometria do corpo
humano, em sua organicidade. A cidade, portanto, passa a ser um ente de razão,
pensada e perspectivada a partir de um fundamento antropológico enquanto “reflexo
da maravilhosa disposição do corpo humano [...], a perfeita culminância natural e
racional de toda a criação” (DUCH, 2015, p. 424; 438), em constante tensão entre
interioridade e exterioridade, desejo e ação, projeção e realização.
Apesar de terem sido os responsáveis por afirmar a posição de protagonismo
do sujeito humano no mundo, os intentos dos renascentistas acabam por ficar no
plano ideal, apenas teórico, de modo que sua urbanística não teve “nenhum tipo de
incidência na plasmação concreta dos centros urbanos e nas moradias humanas”
(DUCH, 2015, p. 442). Efetivamente, o que se afirma nesse contexto são as grandes
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capitais sobre o declínio das cidades-estados, e os edifícios monumentais que
passam a apregoar o poder e a riqueza concentrados nas mãos soberanas das
monarquias absolutistas, que advêm a dominar a cena urbana da Europa entre os
séculos XVII e XVIII.
Lado a lado com a polarização do poder nas mãos da monarquia absolutista e
da burguesia, durante este período, coexiste uma grande variedade de ideias e
movimentos, conforme os diversos contextos das cidades europeias, algumas mais
orientadas aos princípios renascentistas, outras de orientação iluminista e palaciana,
outras ainda sob forte inspiração do movimento barroco.
Em finais do século XVI, grande parte das cidades ainda conservava seu
traçado

predominantemente

medieval.

Contudo,

sob

influência

das

ideias

renascentistas, progressivamente foram sendo modificadas segundo os princípios da
simetria e da proporção, dando espaço à construção de grandes ruas, praças que
ladeavam e confluíam para os palácios monumentais.
No entanto, a partir do início do século XVII, esta configuração passa a ser
remodelada tendo em vista atender tanto a estética aristocrática de reis, nobres e
clero, quanto ao poder socioeconômico da burguesia. Surge, assim, o movimento
denominado de Barroco, que promove um prolongamento do Renascimento, porém
com contornos mais liberais, fazendo transparecer nas cidades ora o poder absoluto
(como em Paris e Viena, por exemplo), ora o poder liberal dos burgueses (como em
Londres e Amsterdã). A ideia era a de colocar em evidência a ação humana e a cidade
como produto de sua criatividade, um cenário a ser visto e contemplado, uma
paisagem artificial moldada em escala monumental e composta por igrejas, palácios,
avenidas e jardins.
A cidade barroca aparece, assim, como uma cidade idealizada, para ser
contemplada, sem diferenciação em seu traçado geral com as cidades clássicas,
porém, com maior movimento devido às noções de perspectiva, linha reta e
uniformidade, que imprimiam um caráter racional no desenho do espaço urbano, mas
que conservava certa maleabilidade e porosidade quanto à contribuição de seu
construtor. É uma cidade tendente à aristocracia e à burguesia, que busca
transparecer isso por meio da grandiosidade de suas formas. O palácio, a praça ou o
jardim monumental e a avenida constituem suas principais edificações.
Até este ponto, mesmo que com certa variação e até sobreposição, a cidade
foi se construindo deixando prevalecer diferentes elementos, quer oriundos de um
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privilégio à dimensão espaço-territorial, ao caráter militar, ao espaço de trocas e das
relações e da convivência humana, ao aspecto político de sua condução e
governabilidade, ao aspecto econômico e mercantil. De modo geral, estavam em jogo
a prevalência da forma da “partilha comunitária dos espaços”, mas, a partir do século
XVIII, “essa cidade é destruída pelo ímpeto simultâneo da indústria e do mercado e,
assim, surge a metrópole” (CACCIARI, 2010, p. 29).
2.2.5 O advento da metrópole: a cidade moderna industrial-capitalista
O advento da metrópole, a cidade industrial-capitalista, a partir do século XVIII,
coloca num movimento constante de imbricação e de interdependência a revolução
industrial e a revolução urbana enquanto duas faces de um mesmo processo de
transformação radical da vida nas cidades e de reconfiguração do mundo. A cidade
industrial-capitalista aparece, assim, como o aspecto mais visível da revolução
industrial, uma vez que esta ocorre principalmente nas cidades e a partir da instalação
de fábricas nestes espaços, em consequência do que se dá vertiginoso crescimento
e acúmulo populacional em seu entorno.
A nova cidade, industrial e capitalista, centra-se agora em torno do lugar da
produção e da troca. A cidade moderna, distintamente da cidade medieval marcada
pela presença da catedral e do palácio, passa a ser regulada pelo ritmo da fábrica,
configura-se a partir das necessidades da produção e do consumo, e de suas
exigências quanto ao local de instalação e as funções que cada espaço passa a
desempenhar em função disso, condicionando também a disposição na cidade
daqueles que nelas irão trabalhar, ao mesmo tempo que fundam tipificações
funcionais e exigem especializações próprias ao desempenho das novas funções a
serviço da máquina.
A cidade-máquina toma o lugar da cidade monumental barroca, ao mesmo
tempo em que imprime seu ritmo, sua velocidade e aceleração à configuração da
cidade10 e à formatação da vida urbana que lhe serve de estoque de mão-de-obra,
erigindo para si mesma os novos ídolos da modernidade capitalista: “a busca
selvagem por benefícios, o mercado, o consumo, a exploração brutal de milhões de
_______________
10

Cf. WERTHEIM, Margaret. Uma história do espaço: de Dante à internet. Rio de Janeiro: Zahar,
2001.
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serem humanos em minas e fábricas insalubres” (DUCH, 2015, p. 448).
A metrópole moderna, portanto, industrial, capitalista, com alta concentração
populacional, inicia sua escalada adventícia em torno de um novo ponto fixo, a rigidez
“cimentada” do edifício da fábrica a partir do qual se organiza completamente a
sociedade “em função e a favor dos interesses do capitalismo” (DUCH, 2015, p. 451).
Um processo que se inicia com a primeira revolução industrial desde a Inglaterra, com
base no crescente desenvolvimento e uso das novas tecnologias do vapor e do carvão
mineral, e a partir do que se plasma uma nova ordenação urbana demarcada sob o
arbítrio da mecanização da indústria, que altera a forma do trabalho e as condições
de vida do trabalhador, o proletariado industrial, uma grande massa de artesãos e
trabalhadores oriundos do campo, que “imigram para a cidade industrial, massificada
e massificadora, que se converte no túmulo da raça humana porque a alimentação é
deficiente, o ar está poluído; as águas, contaminadas; as epidemias, constantes; a
mortalidade, enorme; a natalidade, insuficiente” (2015, p. 451).
Conforme Cacciari (2010, p. 30-31), esta “evolução” no sentido da metrópole
só foi possível porque seu paradigma de sustentação e expansão foi o da civitas
romana, a cidade móvel, em crescimento sempre, plástica e adaptável, que
possibilitou às formas urbanas europeias ocidentais contemporaneamente tornaremse grandes cidades, a metrópole, a cidade planetária, trazendo como consequência a
existência de uma única “forma urbis, ou melhor, um processo único de dissolução de
toda e qualquer identidade urbana”.
A cidade moderna se projeta para o futuro, enquanto promessa, rompendo
qualquer liame ou resquício de tradição, contrapondo-se a tudo o que pode
representar um risco ao seu projeto. Mas uma promessa que concretamente não se
realiza em presente algum, está sempre à frente, mantendo sua índole de uma
satisfação insatisfeita, de progresso contínuo, de consumo, de fascínio pelo invento,
pela novidade. Fruto de uma modernidade que se seculariza, que involucra na história
o horizonte escatológico, num “esforço prometeico e fáustico de trazer o céu para a
terra, de realizar, através do progresso, com a confiança na ‘mão invisível’ do ‘espírito
do tempo’11, os valores esperados no além” (SUSIN, 2016, p. 21).

_______________
11

Cf. HABERMAS, Jürgen. O discurso filosófico da modernidade. Lisboa: Dom Quixote, 1990, p.
13.
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Ilustrada, secularizada, anticlerical, industrial, intra-histórica, a cidade moderna
torna-se o lugar de expressão onde o humano, num contexto de revoluções sem
precedentes em todos os âmbitos de suas sociedades, “decide colocar o fundamento
em si mesmo, imanentizando e historizando a metafísica, secularizando e absorvendo
a espiritualidade e o messianismo na invenção, na criatividade e na tecnologia”
(SUSIN, 2016, p. 21). Provoca, assim, deslocamentos tanto em nível espacial – da
Igreja para a fábrica –, quanto no tempo, que já não é mais espera ou contemplação,
mas velocidade, aceleração, administração, economia, produção. Tempos e espaços
racionalizados em vista da produção e da circulação, do “disciplinamento dos
corpos”12, “das transações, do trânsito, das instituições, dos serviços, da burocracia”
(SUSIN, 2016, p. 21).
Esta nova cidade, veloz, sem fronteiras, de livre mercado, altera também a
representação simbólica do que se compreende até então por relação humana, que
fica a partir deste ponto, reduzida ao trinômio “produção-troca-mercado”, por meio do
qual se vertebram novas formas de vida e de relação social. São lugares simbólicos
onde “todas as relações se concentram e, assim, todos os lugares da cidade são
vistos, projetados, projetados de novo, transformados em função destas variáveis
fixas e do valor delas” (CACCIARI, 2010, p. 31).
O nexo entre lugar de produção e mercado, além de configurar a relação das
sociedades com suas cidades, tornadas seus centros, faz da cidade um
prolongamento da fábrica, separando centros industriais, ruas do comércio, bairros de
operários, determinando o processo de crescimento e segregação populacional que
aflui a elas como trabalhadores, alguns integrados, outros excluídos. Reconfigura as
formas de comunicação, alterando a paisagem urbana com a instalação de ferrovias
e malhas rodoviárias, que permitem o rápido deslocamento de pessoas (mão-de-obra)
e de matéria-prima, e o escoamento e distribuição de sua produção. A cidade industrial
torna-se uma cidade sem fronteiras, marcada desde cedo pela mobilidade constante,
velocidade acelerada e funcionalidade segundo as leis desumanizantes do livre
mercado, expressão máxima de progresso e modernidade (DUCH, 2015, p. 452ss).
_______________
12

Cf. FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir: nascimento da prisão. 38. ed. Petrópolis: Vozes, 2010;
_____. Microfísica do poder. Rio de Janeiro: Edições Graal, 2010a; MATOS, Olgária. O corpo e o
poder. REVISTA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS, São Paulo, v. 24, n. 1, p. 42-44, Mar. 1984.
Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-7590198400010000
5&lng=en&nrm=iso>. Acessado em: 13 jan. 2018.
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Sob o ponto de vista político-econômico, a incorporação da lógica capitalista ao
cenário urbano, traz uma redefinição também no exercício do poder urbano, o que
representa uma “transformação na composição das forças políticas que sustentam
este poder, fruto da incorporação do grupo social diretamente envolvido na
acumulação do capital nas esferas dominantes” (ROLNIK, 1995, p. 60). Tal
transformação tem como consequências: o alinhamento da ação do Estado “aos
interesses dos patrões” (DUCH, 2015, p. 453), promovendo o zoneamento da cidade,
a regulação das vidas de comunicação e infraestrutura das redes de transporte,
submetidas à lei do livre mercado; a tendência ao favorecimento da acumulação de
capital nas mãos da classe industrial; o espaço urbano que se torna mercadoria nas
mãos de empreiteiras e da especulação imobiliária por elas promovidas e a partir da
qual se define “a forma de ocupação da terra urbana: dividida em lotes geométricos,
facilmente mensuráveis, para que a eles se possa atribuir um preço” (ROLNIK, 1995,
p. 60).
Tendo-se por parâmetros o capital, a indústria e o consumo, organiza-se nova
forma de ocupação da cidade, que expressa também essa nova concepção de
intervenção do Estado neste espaço por meio da prática do planejamento, a
planificação estratégica. Tributário a este processo, estabelece-se uma visão
funcional da cidade enquanto mecanismo, simetricamente desenhado, regulado e
ordenado, e mediante um “urbanismo cirúrgico, derrubam-se as ruas labirínticas do
bairro antigo e constroem-se grandes avenidas por meio das quais, se necessário,
podem circular comodamente as tropas para reprimir revoltas e greves e manter a
ordem pública” (DUCH, 2015, p. 460).
A urbanística que se desenvolve nesse período, para dar conta de planificar a
cidade num duplo movimento de livre circulação da mercadoria e, ao mesmo tempo,
de possibilitar ao Estado manter sob controle a ordem pública na cidade por meio do
esquadrinhamento e domínio de seus espaços, se vê ante o desafio de recompor, ou
pelo menos, reparar ainda que de forma precária um pouco das consequências
desintegradoras e sacrificantes impostas à vida dos trabalhadores da indústria e à
configuração das cidades em função desta. Neste sentido, concretamente, a cidade
passa a ser projetada tendo como elementos essenciais as vias para a circulação da
classe dominante e seus produtos, um centro demarcado por um eixo monumental
para onde convergem grandes avenidas planificadas, que garantem relevância,
exteriorização e visibilidade ao poder instituído do Estado, e os arredores da cidade
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onde são instaladas as instituições disciplinares (prisões, hospitais, asilos, sanatórios,
escolas) destinadas a “abrigar e conter as tensões geradas pelo grande afluxo de
pobres que se encaminhavam para as cidades” (ROLNIK, 1995, p. 67).
Não é difícil imaginar o porquê da “obsessão” compulsiva da sociedade
industrial com o a questão do controle da “ordem pública” ( DUCH, 2015, p. 460), uma
vez que o mesmo movimento de crescimento populacional, a um tempo motivado,
incentivado e desejado porque serve ao abastecimento da indústria com mão-de-obra
disponível e barata, torne-se em outro momento uma espécie de bomba-relógio pronta
a explodir, constituindo-se como que num “poder popular potencialmente
revolucionário e anarquista” (p. 459), dadas as precárias condições de vida, trabalho
e habitação a que eram submetidos os trabalhadores da indústria, tomados à
semelhança,

conforme

expressa

este

autor,

de

verdadeiros

“campos

de

concentração” (2015, p. 457).
Nesse processo, ao mesmo tempo em que crescem as populações das cidades
industriais, crescem também a miséria, as tensões e os conflitos sociais, em razão do
que se constroem equipamentos públicos enquanto instituições fechadas e de
confinamento, isoladas da cidade e cuja função é a de “confinar, sob vigilância
permanente, uma população marginal que desafia e ameaça a fluidez da máquinacidade” (ROLNIK, 1995, p. 67). Como não lembrar aqui da figura típica dos
mecanismos de poder do disciplinamento e do controle do panoptismo de Bentham,
da separação entre o tido por “normal” e os outros, tidos por “anormais”, conforme
destacada por Foucault (2010, p. 186-214).
Consequentes a tais processos, criam-se novas formas de subjetividade, do
indivíduo urbano propriamente dito e esperado, adequadas à máquina-cidade, ao lado
do que se segregam todos aqueles “fora-do-padrão” burguês numa dinâmica de
progressiva separação e exclusão simbólico-espacial convertida e manifestada por
meio das separação das classes sociais e das funções de cada indivíduo, ou grupo
destes, no espaço urbano, demarcando a cidade e criando “fronteiras imaginárias, que
definem o lugar de cada coisa e de cada um dos moradores” (ROLNIK, 1995, p. 45).
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A segregação espacial13 a que são submetidas as massas de trabalhadores
reflete, portanto, uma separação, um apartheid simbólico e também espacial, entre o
“cidadão” e o “não cidadão”, estigmatizando comportamentos e separando pessoas,
mas também as mantendo (até que se tornem totalmente descartáveis), uma vez que
são necessárias à reprodução desta lógica, sendo absorvidos, em partes, em
subempregos.
Este contexto de segregação urbana é marcado de um lado pela afirmação da
heterogeneidade cultural, variável importante na formação do urbano e na relação
entre o citadino e a cidade. A cidade constitui-se, pois, num palco de estrangeiros,
migrantes de toda parte que para ela afluem, trazendo seus sonhos, costumes e
valores. Mas, por outro e consequente a este, pelo menos em parte, a cidade é palco
também da fragmentação étnico-cultural. Estes que para a cidade afluem
abundantemente ocupam-na em formas de guetos organizados e hierarquizados no
espaço urbano. Contudo, a própria cidade capitalista impõe-lhes sua lógica de
estratificação socioespacial, confinando grandes contingentes destes em territórios
populares, bairros de periferias, subúrbios, para os quais “a cidade oferece a
exploração do trabalho e a precariedade das condições de habitação” (ROLNIK, 1995,
p. 87).
A cidade capitalista-industrial cria seu próprio “espetáculo e seu inferno”
(ROLNIK, 1995, 89), ao mesmo tempo gerando e rejeitando um quadro de segregação
socioespacial, simbólico e territorial, dos bairros populares precarizados para servirem
de dormitório e de depósito de mão-de-obra de baixo custo, disponível e acessível à
indústria. Consequente a isso, precisa gerir a violência, as tensões e conflitos,
permanentemente em estado de potencial explosão, que se criam nestes territórios
densa e heterogeneamente povoados e excluídos das benfeitorias da cidade.
A cidade industrial-capitalista sobre a qual se monta o processo ambíguo,
marcado de um lado pela reconfiguração das cidades modernas e contemporâneas e,
por outro, pelo desmantelamento da cidade clássica como espaço para conviver e
morar, dissolvendo toda pretensão de pertencimento simbólico a este espaço, sob os
_______________
13

Cf. Entre outros artigos da coletânea, a análise de CARLOS, Ana Fani Alessandri. A prática espacial
urbana como segregação e o ‘direito à cidade’ como horizonte utópico. In: VASCONCELOS, Pedro
de Almeida; CORREA, Roberto Lobato; PINTAUDI, Silvana Maria. (Orgs.). A cidade
contemporânea: segregação espacial. São Paulo: Contexto, 2013, p. 95-110.
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imperativos da produção e do consumo tem, portanto, enquanto traços essenciais de
seu desenvolvimento: a privatização da terra e da moradia; a segregação do espaço
urbano conforme a posição social e a função de seus moradores; a intervenção
reguladora do Estado, assim como sua subserviência ao capital imobiliário e ao
mercado especulativo de terras urbanas, loteando a cidade conforme estes interesses
e promovendo a infraestrutura necessária para alterar o perfil e a composição dos
bairros da cidade de modo a deslocar e concentrar a população em determinados
locais. A cidade torna-se, assim, um espaço de afirmação, de exclusão e de lutas pela
ocupação do território urbano pelas diferentes subjetividades que nela habitam,
transitam, querem afirmar-se, ou expressar-se nela, ou ainda, apoderar-se dela.
Sob o ponto de vista teológico, a cidade moderna, expressão idílica de uma
promessa de liberdade e igualdade, ideais em que confluem as aspirações tanto da
modernidade quanto do cristianismo, torna-se palco para o exercício da autonomia,
da democracia, da luta por emancipação de um sujeito que se faz histórico e faz
história – que se seculariza –, que empreende e que se afirma na subjetividade e na
pluralidade, produz seus efeitos também no âmbito prático da religião nas expressões
de fé, de modo que “a liberdade religiosa, a religião do indivíduo, o pluralismo religioso,
a igualdade de religiões, os meios modernos de invenção e comunicação, de mercado
e de moda acabaram encontrando na religião um potencial virtualmente infinito”
(SUSIN, 2016, p. 23), tal como vemos e vivemos em nossas cidades hoje e que, por
isso mesmo, exigem que se analisem o tempo, o espaço, a liberdade, a igualdade, o
pluralismo e as tensões “que abrem, ao menos pelas frestas, novos convites para o
encontro com Deus” (2016, p. 20).

2.3

DA CIDADE AO URBANO

As cidades, tal como se pode percebê-las hoje, são, ao mesmo tempo, produtos
das condições de desenvolvimento tecnológico e de comunicações realizados até o
momento na história humana, mas também outra coisa, em franca descontinuidade
com os modelos até agora em vigor, ambiguamente preparadas por estes, mas a
ponto de dissolvê-los por completo. Tornaram-se, em alguns casos, megacidades,
megalópoles, metrópoles informacionais e do consumo, cidades-território, nãocidades, cidades-mundo, cidades pós-cidade... Em meio a um turbilhão de profundas
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e velozes transformações, possibilitadas de modo especial pela revolução
informacional e pelo fenômeno da urbanização a partir da segunda metade do século
XX e que avança século XXI adentro, redefinindo os espaços e os tempos urbanos,
“liquefazendo” o monumento, dissolvendo o centro, apagando fronteiras.
Estar-se-ia diante de um mundo totalmente transformado em cidade, ou diante
de uma cidade-mundo, ou ainda, diante de um mundo sem cidades ou depois das
cidades? Como se redefinem a espaço-temporalidade urbana e a identidade cidadã
que a acompanha até o momento? Num mundo “sem fronteiras”, pelo menos para a
internet, onde não existe mais a necessidade de concentração e no qual a cidade vai
progressivamente perdendo sua “antiga” forma-função de imã, a que e a quem servem
as “cidades” hoje? A proclamada “morte da cidade” anuncia um tempo sem
esperanças, sem possibilidades e alternativas? O mundo do indivíduo, efetiva e
finalmente, suplanta a comunidade e a “concidadania”?
Apesar das múltiplas questões postas e das inúmeras abordagens e
perspectivas de respostas para elas, aqui se vai buscar destacar como se vai
moldando essa nova configuração do urbano, que se desprende do território e que se
pretende culturalmente homogeneizante, devaneio da cidade moderna que nos
separa “do mundo real, faz pontes artificiais em busca da realização do que está no
horizonte escatológico, a Jerusalém Celeste, às expensas do cotidiano real” (SUSIN,
2016, p. 24), marcado tanto por traços de pré-Modernidade quanto de pósModernidade.
A cidade da sociedade informacional, sob as marcas da globalização e da
urbanização, a cidade-rede, vai se afirmando sobre todo o mundo, em cada recanto
da urbana aldeia global, seu território não tem limites nem fronteiras, espetacularizase, exterritorializando-se. Empurrada pelo processo de globalização econômica
choca-se com as “fronteiras culturais” potencialmente subversivas de “minorias
massivas”, uma “miríade de subculturas urbanas” (D’ASSUNÇÃO BARROS, 2012, p.
18), que buscam afirmar-se em seus palcos. O urbano, veloz e fugaz, a confunde,
produz vertigem, uma vez que não se limita a ela, mas servil ao consumo, dissolve
sua velha identidade.
Em meio a este profundo câmbio civilizacional, a cidade no momento atual se
coloca como desafio a “compreender e administrar, num movimento que vai do
monumental da cidade clássica ao virtual da cidade que vem” (DUCH, 2015, p. 468).
Enquanto prefiguração da urbe do futuro, se está diante de escolhas a serem feitas
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entre a submissão ao anonimato e à artificialidade e a criação de novos lugares como
outros lugares onde os cidadãos, não apenas para lá se dirijam e consumam, mas
como novos lugares onde seja possível desenvolver parte de sua vida social.
2.3.1 Globalização, urbanização e informatização
A vida urbana na atualidade, em continuidade e descontinuidade com os
processos que a precedem, é progressivamente tomada por um clima de
instantaneidade, simultaneidade e mudança em que a velocidade, a aceleração e a
fragmentação vão imprimindo um estado permanente de metamorfose, de stress, que
repercute

direta

e

incisivamente

sobre

a

espaço-temporalidade

humana,

reconfigurando o sentido e a prática de suas relações e criando uma condição
ambivalente de saúde e enfermidade individual e coletiva (DUCH, 2015, p. 464). Esta
nova fisionomia própria às cidades do momento presente aparece como resultado de
se estar passando da cidade ao urbano, das antes entidades circunscritas às
metrópoles, a uma nova configuração da cidade que parece condenada a adaptar-se
aos fluxos do mundo em redes, desmembrando-se, dissolvendo-se e expandindo-se,
num mundo completamente marcado pela “nova fragmentação do espaço da cidade,
o encolhimento e desaparecimento do espaço público, a desintegração da
comunidade urbana, a separação e a segregação – e, acima de tudo, a
extraterritorialidade da nova elite e a territorialidade forçada do resto” (BAUMAN,
1999, p. 30-31).
Neste processo confluem e se interpenetram três fenômenos essencialmente
interdependentes, fundantes da condição contemporânea de nossa civilização
moderna, a saber, a globalização, a urbanização e a informatização, que criam uma
vida em permanente movimento, marcada pela “insegurança e a incerteza” (BAUMAN,
1999, p. 11). A irrupção do urbano e a consequente “morte da cidade” (DUCH, 2015,
p. 464), dominam a cena a partir do exato momento em que os movimentos da
informação se libertaram da determinação e ineficiência em “relação aos movimentos
de seus portadores e objetos” (BAUMAN, 1999, p. 21), encolhendo-se ao ponto da
insignificância do instante e da simultaneidade promovidos pela revolução
informacional que faz do mundo uma rede planetária. Assiste-se a uma terceira
revolução industrial, que instaura um novo poder representado no controle da
informática e das telecomunicações, possibilitada e, ao mesmo tempo, facilitadora da
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expansão do urbano, a urbanização.
Global e urbano implicam, a um só tempo, o fragmento, a velocidade, o
deslocamento, numa realidade fluida, superficial e efêmera14, “líquida” (BAUMAN,
2001), que impregna tudo, conforma tudo, como uma gigantesca cidade, a “cidademundo” (YORY, 2006, p. 13), uma cidade em redes, conectada, uma cidade-compra,
uma cidade-consumo (ou qualquer outra metáfora utilizada entre os estudiosos da
cidade, conforme apresenta D’Assunção Barros, 2012, p. 17), uma cidade que se
porta como uma grande galeria, uma vitrine aberta a atrair turistas. Sob a lógica do
mercado, da produção-consumo, a cidade se torna polifônica (CANEVACCI, 2004),
dispersa, policêntrica (HALL, 2006), diversa, e, finalmente, “o ‘lugar’, que sempre teve
sua excelência na ‘morada’, ou seja, no lar, no sítio, na residência, se torna simulacro
nos ‘não-lugares’, espaços da cidade em que nunca se está com as mesmas pessoas:
aeroportos, shoppings, praças de alimentação, corredores” (SUSIN, 2016, p. 25),
estações de trens, ônibus, metrôs etc.
Nos lugares antes ocupados e a eles referentes, da fábrica e do centro, que
garantiam certa estabilidade e organização espaço-temporal à cidade e seus
habitantes, está-se agora “na presença de um espaço indefinido, homogêneo,
indiferente nos seus lugares” (CACCIARI, 2010, p. 33), a “cidade-território” da “pósmetrópole”, espaço da fluidez e da velocidade e, portanto, do não-espaço e do “não
lugar” (AUGÉ, 2012), sob a tirania do tempo, da instantaneidade do tempo e de sua
simultaneidade:
planejado, o espaço moderno tinha que ser rígido, sólido, permanente e
inegociável. Concreto e aço seriam a sua carne, a malha de ferrovias e rodovias
os seus vasos sanguíneos. [...] a chave para uma sociedade ordeira devia ser
procurada na organização do espaço. [...] sobre este espaço planejado,
territorial-urbanístico-arquitetônico, impôs-se um terceiro espaço cibernético do
mundo humano com a rede mundial de informática: [...] desprovido de
dimensões espaciais, mas inscritos na temporalidade singular de uma difusão
instantânea (BAUMAN, 1999, p. 24).

Consequente a isto, o território pós-metropolitano desprovido de sua dimensão
concreta de lugar, passa a ser um “não lugar”, móvel, desenraizado, no qual não se é
possível acomodar-se, morar nele, habitá-lo, apenas ocupá-lo, ainda que
_______________
14

Cf. LIPOVETSKI, Gilles. O império do efêmero: a moda e seu destino nas sociedades modernas.
São Paulo: Companhia das Letras, 2009.

67
momentaneamente, movendo-se nele de maneira incessante, produzindo um
fenômeno de megaurbanização, que em “lugar de homogeneizar a condição humana,
a anulação tecnológica das distâncias temporais/espaciais tende a polarizá-la”
(BAUMAN, 1999, p. 25). Quem vivia ali? Onde estão as casas e as pessoas que ali
construíam suas vidas e histórias, neste lugar onde agora está uma avenida, um
shopping, uma estação? São “resíduos urbanos” (EG, n. 74), sobras da
modernização, deixados à margem, “deslocados e expulsos de suas pobres casas
pela implacável construção da avenida, e que agora perambulam por um espaço que
não é mais seu, em que se tornaram estranhos” (SUSIN, 2016, p. 25).
São megacidades, com mais de dez milhões de habitantes15, que crescem a
um ritmo desenfreado, um problema de caráter social, cultural, alimentício, ético e
higiênico (DUCH, 2015, p. 465), que marca diferentemente as tradicionais cidades
europeias e norte-americanas em relação às cidades do Terceiro Mundo.
Particularmente condizente ao foco deste trabalho, nas grandes cidades latinoamericanas16 este processo de megaurbanização produz, além disso, uma extensa
“área indiferenciada do ponto de vista arquitetônico, a regurgitarem de funções de
representação, financeiras, de governação, cercadas por áreas periféricas
residenciais, ‘guetizadas’ umas em relação às outras, áreas comerciais de massa,
‘resquícios’ da produção manufatureira” (CACCIARI, 2010, p. 34).
Neste contexto, em que se fundem globalização e urbanização, a grande
ameaça à cidade, segundo Duch (2015) torna-se a incessante fragmentação a que
_______________
15

Em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, Manuel Castells afirma que “a maior transformação
urbana de nosso tempo é a formação de megacidades. Estas são aglomerações de grandes
dimensões (10 milhões de habitantes, às vezes mais, às vezes menos), que concentram o essencial
do dinamismo econômico, tecnológico, social e cultural dos países e que estão conectadas entre si
numa escala global. As megacidades se estendem no espaço e formam verdadeiras nebulosas
urbanas onde se integram campo e cidade, criatividade e problemas sociais ao mesmo tempo. Mas
são os centros nervosos do sistema mundial. Não há cidades globais. Toda grande cidade é algo
global, em proporções diferentes. E muito local ao mesmo tempo. A maioria dos bairros e pessoas
vive vidas locais. O que é global são as funções direcionais da cidade” (Folha de São Paulo, 23
maio 1999, para José Roberto de Toledo).

16

Vale destacar que embora se possa afirmar que tanto os países ricos quanto os países pobres são
atingidos pelos processos de megaurbanização, não se pode deixar, contudo, de ressaltar o grave
contraste existente entre as condições e formas destes processos nos países industrializados e nos
países em desenvolvimento. Essa dualidade urbana aparece mais claramente quando considerados
os “aspectos como justiça social, direção e controle democráticos, possibilidades de realizações ou
vida humanamente digna, [...] as disparidades intra-urbanas nas megacidades do ‘terceiro mundo’
são incomparavelmente maiores que as disparidades em megacidades do ‘primeiro mundo’ – que
existem também” (SAVIANO, 2008, p. 41).

68
são submetidos todos os processos do viver e do conviver, tanto de indivíduos, quanto
de grupos humanos inteiros. O fenômeno da urbanização e suas consequências
distingue-se, assim, da cidade e a submete. Enquanto a cidade é “parte de nossa
herança histórica e tem sido um fator importante de desenvolvimento cultural e social
da humanidade” (2015, p. 466), que, no cumprimento de sua função civilizatória
primordial, tem-nos permitido experimentar e viver, de diferentes modos e
configurações a condição de cidadãos, sempre situadas em contextos históricos
sociais e culturais específicos. A urbanização, por seu lado, e contrariamente àquela,
geralmente, implica a perda de controle do desenvolvimento urbano por parte
dos cidadãos em proveito de uma economia de mercado não submetida a
nenhum princípio ético, tendo-se convertido em um elemento tóxico para o
conjunto da população, e além disso tem destruído ou ao menos interferido
negativamente no entorno natural de cidades e povoados (DUCH, 2015, p.
467).

Valiosa é a observação colocada por este autor e aqui cabe destacar sua
insistência na necessidade de se manter a distinção entre estes termos e o que eles
significam concretamente quanto ao ordenamento e configuração da espaçotemporalidade urbana, assim como as possibilidades que daí advêm ou são desfeitas
para o existir cidadão ao se considerar, por um lado, “a cidade como entidade política
que engendrou as grandes civilizações do mundo”, e, por outro, o fenômeno da
urbanização no momento presente que engendra “as megalópoles modernas, que de
forma geral se desenvolvem como um subproduto do capitalismo selvagem que
impera sem obstáculos na economia moderna” (DUCH, 2015, p. 467).
2.3.2 A cidade-território desterritorializa e polariza
O fenômeno da urbanização, em seu afã homogeneizador, submete tudo e a
todos a um ritmo de mobilidade universal e universalizador. Fluxos incessantes de
população e de informação que se alteram com altíssima velocidade. Ambiguamente,
a “cidade informacional” produz, de um lado, o refinamento tecnológico e, de outro,
populações inteiras subjugadas a condições de vida miseráveis, amontoadas em
periferias marginais e marginalizadas, desestruturadas, uma vida social fraturada e
dominada pela corrupção, a violência, a insegurança, a incerteza. Tal situação é
particularmente grave entre nós, “países que passaram mal pela industrialização e
pela urbanização, [nos quais] a tensão [gerada na violência do desequilíbrio do
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contato entre pobres e abastados nas cidades] se tornou fator de fragmentação e
desagregação, de violência urbana e de desespero” (SUSIN, 2016, p. 26).
Passamos a habitar territórios, não mais cidades. Lugares onde as fronteiras
são apenas “administrativas e artificiais, não têm qualquer sentido geográfico,
simbólico ou político” (CACCIARI, 2010, p. 52). São territórios indefinidos,
homogeneizados conforme os interesses especulativos do capital financeiro e
imobiliário. Territórios onde impera a “mobilidade de pessoas, bens, notícias e
imagens, [que] gera anonimato, indiferença e doses de terror” (DUCH, 2015, p. 473).
A mobilidade dissolve as presenças simbólicas tradicionais, desestabilizando,
desenraizando e desterritorializando as pessoas. A cidade industrial já praticamente
não existe mais, uma vez que a produção, antes centralizada na fábrica e na cidade
funcional e habitacional a ela relacionada, agora se dissemina sobre os espaços, não
precisando mais daquele local fixo, maciço que a fábrica representou. Os espaços da
produção são agora polivalentes, “corpos elásticos, deformáveis”, assim com o são as
moradias e os edifícios funcionais, tudo sob a lógica da relatividade de seus usos no
tempo (CACCIARI, 2010, p. 52; 59).
A acelerada mobilidade urbana atual implica, portanto, “a dissolução do modelo
urbano tradicional, sobretudo a perda do centro como ponto de referência simbólica
do poder político, religioso, econômico e social da urbe” (DUCH, 2015, p. 473). Ainda
que se percebam concretamente a polarização entre centro e periferias, ou seja, de
certa “especialização do território” (CACCIARI, 2010, p. 53), isso não é fixo, podendo
substituir-se incessantemente entre si os papéis, entre atividades ora consideradas
centrais, ora tratadas por periféricas.
A lógica do território pós-metropolitano redunda na composição do “não lugar”
sob dois aspectos, que compreendem duas dimensões interdependentes da espaçotemporalidade urbana atual: na constituição de espaços vazios ou esvaziados de sua
significação e, por isso mesmo, flexíveis, adaptáveis a outros fins conforme os
interesses que os produzem, em relação ao solo urbano. Assim como, na criação de
espaços relativos a determinados fins, locais de paragem ou de passagem, mas
sempre em movimento e, que, por sua vez, determinam os tipos de relação
“esvaziadas”, num “lugar” tal como a define Sennett – “um assentamento humano no
qual estranhos têm a chance de se encontrar” (SENNETT, 1988, p. 58). “Estranhos”
que se encontram, mas não interagem, não se comunicam, continuam estranhos um
ao outro, apenas agem, fazendo o que estava previsto para aquele local,
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solitariamente. Conforme Augé (2012, p. 87), portanto, sob a lógica do “não lugar”
subsistem duas realidades distintas e complementares: “espaços constituídos em
relação a certos fins (transporte, trânsito, comércio, lazer) e a relação que os
indivíduos mantêm com esses espaços”.
Na cidade pós-metropolitana, as megalópoles contemporâneas, que se
disseminam por toda parte, e por isso já não existe mais enquanto cidade (CACCIARI,
2010), constituem-se diferentes espaços do “não lugar”, segundo os interesses da
lógica mercantil, do consumo e da especulação, caracterizados por uma
“permanência” breve e superficial. Não há como “permanecer” nestes “não lugares”
(shoppings, estações de metrô, uma plataforma de rodoviária, um saguão de
aeroporto, um quarto de hotel etc.), a não ser por instantes. São “lugares” do
anonimato, da pressa, do consumo, do movimento constante, do “encontro de
estranhos”.
Território antiespacial, “não lugar”, do “lugar sem lugar” (BAUMAN, 2001, p.
126), onde se criam, destroem-se e recriam-se “imensos espaços vazios, áreas para
atravessar, não para usar, áreas para se movimentar através delas, mas não para se
estar nelas” (SENNETT, 1974, p. 12-1417, citado por BAUMAN, 1997, p. 181), onde
as presenças indiferenciadas se tornam ausências, presenças anônimas, sem
identidade, relações ou história, resultando num processo de fabricação de
invisibilidade social, que se expressa tanto nas áreas da cidade tornadas invisíveis –
periferias, bairros guetizados, campos de refugiados –, quanto da invisibilização dos
indivíduos que ali habitam, ou melhor, “não habitam”, o estrangeiro, o não cidadão, o
não...
O território pós-metropolitano alarga-se indefinidamente, limitado apenas e
momentaneamente pela “fronteira” da rede de comunicações, até que esta se
expanda e possibilite atingir outro local. O “não lugar”, espaço da mobilidade, vazio,
indiferente, flexível, ausente e intencionalmente tornado invisível, em permanente
mudança se vai “preenchendo” de maneira sempre precária, provisória, de tal modo
que onde hoje está uma antiga igreja, amanhã pode-se ter uma biblioteca, um
supermercado, escritórios, metamorfoseando-se e ocupando-se de maneira não
previsível, segundo interesses privados. A função de um “local” torna-se apenas a de
_______________
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ser um acontecimento, um evento (CACCIARI, 2010, p. 55-57).
Consequente a esta lógica da mobilidade e do “não lugar”, o “centro” se dissolve
enquanto referência simbólica da espaço-temporalidade urbana. O centro tradicional
das cidades reduz-se ao “centro histórico”, numa espécie de “musealização”, de mera
evocação nostálgica de uma memória já perdida. O centro histórico das urbes passa
a servir, quase que de maneira exclusiva, “para encenar (mitificar), como palco e
episódios de um passado que é irrecuperável” (DUCH, 2015, p. 473).
Sob tal configuração cênica, os antigos centros urbanos, tornados centros
históricos agora, particularmente nos países avançados, outrora verdadeiros centros
gestores da vida econômica e industrial, mas agora “des-situados”, “des-localizados”
de suas antigas atribuições, passam a desempenhar um papel periférico na
“paisagem” das cidades, limitando suas “possibilidades comerciais ao oferecimento
de cultura e ócio a turistas e visitantes” (DUCH, 2015, p. 473). Tornam-se cidades de
moda, de ofertas culturais e de ócio, verdadeiras galerias a céu aberto, um espetáculo
de produtos típicos, vitrines, luzes, perfumes. Convertem-se, pois, em eventos, em
“cidades-espetáculo”: “altamente especializadas nas técnicas de diversão e
passatempo que, nas grandes urbes submersas no anonimato e na mediocridade,
resultam cada dia mais indispensáveis para tornar suportável a apatia e o tédio” (2015,
p. 474).
O fenômeno da deslocalização, consequente ao que Bauman (1999, p. 26)
chama de “nova incorporeidade do poder”, fruto da anulação das distâncias via rede
mundial de comunicação, produz consequências ambivalentes. De um lado permite
aos detentores do poder financeiro tornarem-se “extraterritoriais”, ou seja, uma
experiência vivida por essa nova elite que habita o ciberespaço enquanto “uma
combinação extraordinária e assustadora do etéreo com a onipotência, do não físico
com um poder conformador da realidade”. Por outro lado, aqueles que não pertencem
a esta nova elite, “todo o resto”, são afastados, separados, não integrados ao
ciberespaço por meio de uma “estruturação cada vez mais estrita do território” (1999,
p. 27). Desse modo, produz-se uma “progressiva ruptura de comunicação entre as
elites extraterritoriais cada vez mais globais e o restante da população, cada vez mais
‘localizada’” (1999, p. 9).
As forças desintegradoras da espaço-temporalidade urbana colocadas em
curso no atual momento de nossa história, num mundo onde “não há mais fronteiras
naturais, nem lugares óbvios a ocupar” (BAUMAN, 1999, p. 85), polarizado entre
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integração e divisão, globalização e territorialização, extraterritorialização e
localização, todos processos mutuamente complementares e interdependentemente
globalizantes a serviço dos mercados financeiros mundiais, traduzem-se, assim, na
extensão totalitária da lógica do processo de globalização a todos os aspectos da vida
(BAUMAN, 1999, p. 73ss).
Sob os arbítrios desta nova ordem mundial, nas megalópoles atuais se
autoimplicam sua complexidade inerente, sua heterogeneidade invisibilizada, sua
polarização segregacional, a velocidade e a mobilidade, a serviço do consumo.
Conforme Yory (2006, p. 18), “complexidade, consumo e globalização conformam
uma indissolúvel tríade sem a qual é impossível compreender a cidade hoje”. Tais
características,

aliadas aos processos ambivalentes de desterritorialização-

territorialização, conforme se viu, “dão um toque final na desintegração das formas
localmente baseadas de comunhão, de vida comunitária” (BAUMAN, 1999, p. 28),
produzindo um estado de risco e caos permanente, de insegurança e de medo, de
patologias sociais e individuais.
2.3.3 Uma cidade onde imperam o risco, a insegurança e o medo
Nas sociedades informacionais contemporâneas, o urbano, o móvel, o
fragmentado e veloz, aparecem como consequências e ao mesmo tempo suportes
necessários para a reprodução e ampliação do modelo de livre mercado a níveis
globais, fazendo com que se experimente nas cidades atuais um crescimento
demográfico totalmente descontrolado que as agiganta cada dia mais. Redundam
desse processo, e o sustentam também, a especulação imobiliária e uma série de
patologias individuais e sociais como a dependência química e o narcotráfico a ela
associado, o abuso do álcool, o aumento da criminalidade e da violência, que se
generalizam criando um clima de insegurança, temor e medo e tornando a cidade um
“lugar de perigosos desencontros, sintoma de uma ‘dessocialização’ generalizada”
(DUCH, 2015, 468).
O fenômeno da dessocialização, analisado primeiramente por Richard Sennett
em 1974, expressa o “declínio do homem público” (SENNETT, 1988) nas sociedades
informacionais contemporâneas, manifesto na “inexorável redução do espaço público
urbano e na retirada igualmente irrefreável dos habitantes da cidade” (BAUMAN,
1999, p. 53). Consequentes às sucessivas tentativas de homogeneização e
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desterritorialização promovidas pela globalização-urbanização que redundam, por sua
vez, “na desintegração das redes protetoras tecidas pelos laços humanos, na
experiência fisicamente devastadora do abandono e da solidão” (BAUMAN, 1999, p.
53).
Assiste-se, hoje, a uma completa inversão no papel historicamente
desempenhado pela cidade, que por meio de suas formas, suas muralhas e fossos,
protegia os cidadãos: “a cidade, construída originalmente em nome da segurança,
para proteger de invasores mal-intencionados os que moravam intramuros, torna-se
em nossa época associada mais com o perigo do que com a segurança” (BAUMAN,
1999, p. 55). Em lugar, portanto, de serem refúgio frente aos perigos externos,
convertem-se na sua principal fonte, a ponto de a vida nas cidades parecer estar
regressando, conforme sugere Duch (2015, p. 469), a um “estado de barbárie,
caracterizado pelo domínio da violência, acompanhado por um estado de angústia
onipresente”.
Conforme a análise das sociedades estadunidenses realizada por Sennett, “os
sinais gritantes de uma vida pessoal desmedida e de uma vida pública esvaziada [...]
são resultantes de uma mudança que começou com a queda do Antigo Regime e com
a formação de uma nova cultura urbana, secular e capitalista” (SENNET, 1988, p. 30).
Uma sociedade altamente submetida à planificação do espaço urbano com a intenção
de torná-lo lógico, funcional e homogêneo, que redunda na dissolução de sua
essência enquanto espaço público e numa regularidade de comportamentos que
passam a marcar a cultura urbana pela “suspeita em relação aos outros, a intolerância
face à diferença, o ressentimento com estranhos e a exigência de isolá-los e bani-los,
assim como a preocupação histérica, paranoica com a lei e a ordem” (BAUMAN, 1999,
p. 54). A isto se acrescenta uma preocupação obsessiva e orquestrada com a
segurança, a vigilância e o controle.
A angústia e o temor, a violência, o crime organizado, a corrupção
generalizada, especialmente tornadas “visíveis” e amplamente divulgadas pela mídia,
quando e como lhes interessa fazê-lo e à medida que se refiram a comunidades locais,
isoladas e marginalizadas, aumentando-lhes sua estigmatização social, segregadas
sob o ponto de vista racial, étnico ou de classes, subjetividades anônimas e
invisibilizadas, exemplarmente características das periferias urbanas e subúrbios
atuais, tem como um de seus efeitos mais perceptíveis o “encapsulamento
(isolamento) dos indivíduos no interior de sua própria casa” (DUCH, 2015, p. 470).
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A “casa” torna-se uma espécie de metáfora urbana para o “forte”, intencionada
e interessadamente produzida enquanto local do isolamento, colocada à margem de
qualquer contato ou proximidade de vizinhança e, por isso mesmo, não comunitária,
mas individual como ficção de garantia de segurança tendo por base a anulação ou
invisibilização do outro, do “vizinho com pensamentos, atitudes e aparência diferentes”
(BAUMAN, 1999, p. 55). Nesse contexto, vigiar significa “determinar horários, trajetos
mais ou menos seguros, censura da espontaneidade e das relações de boa
vizinhança” (DUCH, 2015, p. 470).
A homogeneização territorial pretendida traz consigo o imperativo da
uniformidade, ilusão “pós-modernista” num urbano que se estrutura difuso e acósmico,
e que para expandir-se e mundializar-se uniformiza conformando e diluindo a espaçotemporalidade das megacidades atuais num processo que gera o evitamento dos
contatos e da proximidade, a separação e a segregação da diferença, como
estratégias de sobrevivência que resultam no banimento e isolamento do diferente. A
estes se os expulsa desterritorializando-os, mas depois se os reterritorializa
concentrando-os a espaços de confinamento como os atuais “campos de refugiados”,
expressão cuja marca é a intolerância, o “não lugar” de permanência dos “não
cidadãos” (BAUMAN, 1999, p. 55; DUCH, 2015, p. 481).
Para uns, portanto, o isolamento e a segregação espacial e simbólica dos
“campos de refugiados”, metáfora “pós-Moderna” dos campos de concentração
nazistas das guerras do século XX. Para outros, o refúgio e a proteção dos
condomínios fechados, as “gates communities”, ou dos recentes “Alphavilles”.
Produtos dos medos urbanos, diferentes daqueles que outrora levaram a humanidade
a construir suas fortalezas e cidadelas e que agora concentram-se sob o foco do
“inimigo interior”. Conforme Bauman (1999, p. 55), aqueles muros que na antiguidade
serviram para a proteção da cidade e eram construídos à sua volta, hoje “cruzam a
própria cidade em inúmeras direções: bairros vigiados, espaços públicos com
proteção cerrada e admissão controlada, guardas bem armados no portão dos
condomínios e portas operadas eletronicamente”.
Com o intuito de afastar, ou manter isolados, os “concidadãos” indesejados, os
condomínios fechados nas megacidades atuais surgem como resposta aos medos
urbanos, produto de uma orquestração cultural que têm por bases a espetacularização
e disseminação da sensação de insegurança onipresente e do medo, visando ao
consumo de condições e produtos de “segurança”. A insegurança tornou-se, assim, o
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grande motor do espetáculo urbano midiatizado, fator de recordes de audiência,
estratégia para a especulação imobiliária dos novos zoneamentos urbanos, assim
como do consumo da cidade como fonte de espontaneidade, flexibilidade e surpresa
e da promessa de aventuras, de esportes radicais. Consequente a isso, promove-se
uma “arquitetura do medo e da intimidação [que] se estende aos espaços públicos e
os transforma em zonas fechadas, vigiadas e submetidas a um implacável controle
policial” (DUCH, 2015, p. 470).
Segundo afirma Yory (2006, p. 73), ao analisar a relação entre a grande cidade
atual, o consumo e a globalização, “o global avança sem fazer distinções locais, [...]
impondo seu imaginário dentro dos assuntos locais” a ponto de desfigurar o local
tornando-o uma “mesmidade” global. Contudo, afirma ainda, a homogeneização do
espaço urbano proposta e pretendida pela globalização não passa de uma de suas
ficções (2006, p. 75ss), uma vez que aquilo que se afirma ser uma espécie de
“indiferenciação geográfica”, que cria “cidades globais”, sem fronteiras, é uma
realidade visível apenas no nível funcional e estratégico de sua própria expansão, pois
os espaços e os bens veiculados por entre este “território” não são os mesmos para
todos os lugares, tampouco para todas as pessoas. O resultado prático disso é uma
paisagem fragmentada, marcada pela exclusão e pela segregação. Para isso, basta
ver:
o aumento das restrições e o fortalecimento dos mecanismos repressores e de
controle, o incremento do trabalho clandestino e de economias na
informalidade, aumento do lucro, discriminação espacial, étnica e social,
especulação com o uso do solo, enfim, um aumento desmedido da
marginalidade, da seletividade e da segregação; formas, todas elas, de um
crescente processo de fragmentação que fala apenas da heterogeneidade
espacial desta cada vez mais duvidosa aldeia-mundo, onde por todas as partes
cresce a tribalização e a diferença, por acaso o único reduto de identidade para
essas, cada vez mais, grandes ‘minorias’ excluídas, mas, ao mesmo tempo,
recapturadas pelo consumo (YORY, 2006, p. 82-83).

2.3.4 Na sociedade informacional, a urbe do consumo
Consequente a isso, vê-se cada vez mais a redução do espaço público urbano,
que se vai apressadamente encolhendo, interiorizando-se, privatizando-se e se
tornando fragmentado e segregado. Determinando, desse modo, o andar e os rumos
tomados de crescentes parcelas das populações que “habitam” as megalópoles
atuais. Nega-se a uns, aquele “mesmíssimo direito à liberdade de movimento que se
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elogia como a máxima realização do mundo globalizante e a garantia de sua crescente
prosperidade” (BAUMAN, 1999, p. 84).
A inexorável disseminação dos princípios de velocidade e mobilidade nas
grandes cidades atuais vai tornando “nômades” seus habitantes, autóctones ou
visitantes, de modo que se passa a viver um “nomadismo em sua versão urbana”
(YORY, 2006, p. 62). O imperativo é mover-se continuamente, de forma tão veloz
quanto a própria informação extraterritorializada, difusa. Mover-se consumindo, como
se habitasse um shopping, “construídos de forma a manter as pessoas em circulação,
olhando ao redor, divertindo-se e entretendo-se sem parar com inúmeras atrações”
(BAUMAN, 1999, p. 33). Num movimento frenético que não permite parar, que não
possibilita o aproximar-se, conversar ou pensar, afinal, ali “se está para” consumir.
A sociedade do consumo vai, desse modo, criando novas formas de ser e estar
nesta espaço-temporalidade urbana. Não é mais espaço público, lugar de afirmação,
visibilidade e experiências do “cidadão”. Mas, sim, uma espaço-temporalidade do
consumo, da sedução e do desejo, da imagem e da velocidade, do instantâneo e de
um presenteísmo absolutizados, ocasionados pela “tecnologia compressora do tempo
e pela lógica da economia orientada para o consumidor” (BAUMAN, 1999, p. 89). À
medida em que a cidade vai deixando de ser a cidade como lugar do cidadão, tornase um território, uma imagem, uma rede, enfim, uma urbe-consumo, marcada por um
“urbanismo sem urbanidade” (YORY, 2006, p. 62), uma “estrutura estruturante”
(BOURDIEU, 198818, citado por YORY, 2006, p. 64). A cidade passa, desse modo, a
constituir-se enquanto princípio indutor de um determinado tipo de existência urbana
que vertebra e organiza “tanto as práticas como as percepções e, com elas, os modos
de uso e de significação” (YORY, 2006, p. 64).
Desta nova espaço-temporalidade, na qual se constitui a cidade-rede e na qual
passa a habitar, ou melhor, a mover-se nela não um cidadão entre concidadãos, mas
um indivíduo “ensimesmado”, fragmentado, um estranho entre estranhos a transitar
entre os espaços públicos das urbes, fadado a encontros incidentais segundo sua
utilidade e funcionalidade em relação ao consumo, porque os espaços públicos da
urbe-consumo são lugares em que estranhos “transitam sem ter que dar-se a
conhecer, formam parte da massa de desconhecidos em incessante movimento”
_______________
18

BOURDIEU, Pierre. La distinción. Madrid: Taurus, 1988.
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(DUCH, 2015, p. 472). O urbano, portanto, ressignifica e ressemantiza o espaço
público enquanto espaço de consumo, estabelecendo uma “cultura da cidade” – a
chamada cultura urbana de massa – que “induz comportamentos, perfila itinerários,
propicia hábitos e estabelece toda uma série de sequências nas dinâmicas que suscita
sua espacialidade” (YORY, 2006, p. 63).
Na urbe do consumo, a cidade-rede do século XXI, a espaço-temporalidade
humana deixa de ser humana e mundana e se virtualiza, “viralizando-se” para usar
um termo corrente atualmente em tempos de redes virtuais. Torna-se possibilidade de
se estar “em cada instante, e, ao mesmo tempo, aqui e lá, continuamente em trânsito
do local ao global” (DUCH, 2015, p. 475). São fluxos dinâmicos, intensos e velozes de
informação que convergem da cidade, este ponto difuso donde se dissemina o intento
globalizador da homogeneização urbana por meio da comunicação de massas.
Ao consumidor, o indivíduo “gerado e incubado na sociedade de consumo”
(BAUMAN, 1999, p. 90), fadado a estar sempre em movimento e em busca por
satisfazer seus desejos, a urbe-consumo oferece um sem número de experiências
sensoriais. Compelido a “acumular sensações” (1999, p. 91), especialmente
promovidas pela imagem, os consumidores tornam-se indivíduos insatisfeitos,
impacientes, instigáveis e que facilmente deslocam seus interesses de um produto e
de uma sensação para outra, de tal modo que se pode afirmar que, hoje, o consumo
deixa de ser mera atividade para tornar-se, por um lado, gerador da “forma de vida
que por excelência nos caracteriza” (YORY, 2006, p. 96), e por outro, uma vez que
neste contexto tudo se vende e sobretudo enquanto imagem, converte-se “na maneira
como habitamos o mundo” (2006, p. 96).
Consequente a isso, em lugar do cidadão que habitava, conformava e resultava
dos processos e lutas próprios de sua ação e participação na cidade, por obra de uma
globalização financeira niveladora e invisibilizadora de culturas locais e das diferenças
entre elas, que produz e espetaculariza o “ser nada” (nova forma de “ser”) e o “não
estar em lugar algum” (nova forma de “estar”), tem-se essa “enorme massa acéfala e
acrítica de consumidores silenciada pelo mercado” (YORY, 2006, p. 82) e
desenraizada de “seu” mundo e, portanto, desresponsabilizada de gestar e participar
de sua condução.
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2.3.5 Vida urbana e concidadania na urbe do consumo
Estas novas formas de “ser” e de “estar” no espaço urbano atual, que
ambiguamente rejeita a diferença e o movimento de pessoas, ideias e formas de vida
distintas homogeneizando-as e, por isso mesmo, deixando de ser espaço público,
constituem, pois, os traços definitórios da vida urbana atual expressos sob as formas
de individualismo e heterogeneidade (DUCH, 2015, p. 472).
Compreender os modos de existência da vida urbana hoje, na cidade global
(“global-cities”), nas megacidades contemporâneas, implica desfazer o mito
avassalador da homogeneização, uma ficção do projeto de globalização conforme
afirma Yory (2006, p. 75ss), uma vez que não é difícil identificar nas grandes cidades
de hoje “territórios diferenciados” (ROLNIK, 1995, p. 44), aliado a um forte sentimento
de não pertença à cidade, mas a um fragmento de seu território, a uma situação sua,
“como se a cidade fosse demarcada por cercas, fronteiras imaginárias, que definem o
lugar de cada coisa e de cada um dos moradores” (1995, p. 45).
São fronteiras invisíveis e invisibilizadoras, que demarcam a pertença ou a
exclusão a mundos distintos, num jogo simbólico entre interioridade e exterioridade,
outrora entre campo e cidade, rural e urbano, centro e periferia, atualmente entre
cidadãos autóctones e estrangeiros, entre turistas e “refugiados”, pessoas com
direitos e sem, “não pessoas” (“ser nada”), portanto, entre humanos e inumanos, uma
quantidade alarmante de não cidadãos, “refugiados, migrantes, voluntários e
involuntários, os deslocados” (BAUMAN, 2004, p. 161).
Estas grandes massas de “deslocados”, “refugiados da bestialidade das
guerras, dos despotismos e da brutalidade de uma existência vazia e sem
perspectivas” (BAUMAN, 2017, p. 13), são “estranhos que batem à nossa porta” e
constituem hoje signos incontestes da força subversiva da diferença, que a todo custo
se intenta inviabilizar, mas que, não obstante continuam aí reclamando por seu direito
de existir. Expulsos de seus países nativos, exterritorializados, inumanizados porque
“sem cidadania” de nação alguma, “não mudam de lugar – perdem seu lugar na terra,
catapultados para lugar algum” (BAUMAN, 2004, p. 164). Negados em sua condição
de cidadãos de uma nação, e também em sua condição de humanidade, precarizados
em sua dignidade e em seus corpos, “problemáticos, irritantes, inadmissíveis e
indesejados” (BAUMAN, 2017, p. 87) para onde quer que avancem, os “refugiados”
se tornam “a imagem caricatural da nova elite do poder no mundo globalizado, a
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epítome daquela extraterritorialidade em que se fincam as raízes da atual precarité da
condição humana, que tem lugar de destaque entre os temores e ansiedades de
nossos dias” (BAUMAN, 2004, p. 164).
Todos estes processos, sempre ambíguos e em construção e reconstrução
permanentes no palco da ambivalente e complexa relação entre a cidade, que se
permite ler, e o urbano fugaz que nos escapa (YORY, 2006, p. 63), desta maneira e
conforme as perspectivas de aproximação que se utilizam, permitem inteligir, ainda
que de modo sempre contingente e precário, a situação da cidade na tardoModernidade, assim como a situação dos homens e das mulheres que por ela
transitam, habitam-na, deslocam-se, ou são excluídos dela.
Por todas as situações, características e exemplos até o momento destacados,
parece óbvio não ser possível afirmar que se vive uma cidadania planetária, uma vez
que tal ideário não se legitima na prática, pelo menos não para a grande maioria das
populações mundiais que vivem nas megalópoles do consumo atuais, ou que são
atingidos pelo seu modo de existir urbano que as reveste, fragmenta e segrega.
O que está ocorrendo no momento atual da sociedade da informação e do
consumo, que se poderia chamar de uma progressiva redefinição do conceito e das
práticas de cidadania, surge da própria contradição entre as características e a
natureza dos processos de globalização e urbanização que promove as megalópoles,
que se expande virtualmente, mas que ocorre tangivelmente sobre as ruínas de
concreto e aço da cidade-industrial e o que nesta se propunha enquanto formas de
integração urbano-sócio-políticas, promovidas por um sem número de processos e
instituições de afiliação, como os sindicatos, os partidos políticos, os centros culturais,
orfanatos e agrupações religiosas, entre outros. Eram estas instituições e seus
processos de afiliação, vinculação e engajamentos de diferentes tipos, os
responsáveis por exercer “a função de transmitir os diferentes conteúdos informativos
e comunicativos próprios da ‘segunda estrutura de acolhida’” (DUCH, 2015, p. 475).
Naquele contexto, portanto, haviam formas diversas de o citadino fazer-se um
cidadão, ou melhor, um “concidadão”, uma vez que tais processos são sempre
coletivos. Sua vinculação à “segunda estrutura de acolhida”19, a sociedade com que
se vincula e a cidade em que se dá tal processo de vinculação e corresidência, de
_______________
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Para Duch (2015), a primeira estrutura de acolhida é constituída pela família.
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concidadania, ou seja, de engajamento na gestão e condução de seus rumos, uma
vez que “é cidadão aquele que participa responsavelmente do poder” (DUCH, 2015,
p. 477).
Ser cidadão, por conseguinte, o concidadão, significa participar de alguma
forma (sempre circunscrita às limitações e possibilidade de sua espaço-temporalidade
concreta) da vida política de uma cidade ou de um Estado, gozar de seus direitos e
cumprir seus deveres em relação de reciprocidade com os demais. Concidadania,
deste modo, não é um estado de fato, acabado, que simples e permanentemente se
outorga a alguém, mas, semelhante a um processo de construção da identidade,
“continuamente é o resultado ou a consequência de processos de integração de um
indivíduo em um grupo social urbano, no qual atua de acordo com as ordenações
jurídicas ali vigentes” (DUCH, 2015, p. 476).
Contudo, na atualidade, um mundo sem referentes claros e confiáveis, e
contraditoriamente àqueles processos afirmativos e constitutivos de afiliação e de
concidadania, assiste-se a amplos movimentos de “desfiliação” (DUCH, 2015, p. 475),
marcados, de um lado, por um crescente desinteresse em criar possibilidades de
convergência em todos os âmbitos, quer seja na política, na cultura, nos sindicatos ou
na religião. E, por outro, marcado também por processos e movimentos de
“hiperfiliação” (DUCH, 2015, p. 476), quase sempre de caráter conservador, tendentes
ao fundamentalismo, ao prejulgamento e ao exclusivismo, que propagam rivalidades
étnicas, sexuais, políticas e religiosas.
Consequente a isso, no atual momento de intensificação do processo de
“declive do homem público” (SENNETT, 1988), têm-se poucas possibilidades de
construir este mundo comum, compartilhado, uma vez que se declara o primado cabal
da “privacidade como a única forma de vida responsável e plenamente humana”
(DUCH, 2015, p. 477). A plenitude da privacidade se proclama sobre a afirmação da
crescente autonomia dos indivíduos, levada aos extremos de sua individuação e
recolhida em seu ensimesmamento absoluto, que tem como “consequência inevitável
a fragilização das comunidades” (2015, p. 478).
Conforme se pode observar nos breves relatos sobre a história da cidade
apresentados no início desta seção, em nossas tentativas de aproximação e
compreensão da cidade, destacando seus elementos históricos temporais, ou
socioespaciais, ou ainda antropológicos e culturais, parece ficar clara a intrínseca e
complementar relação entre a constituição do cidadão enquanto resultante, para bem
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ou para mal, das peculiares e qualitativas características do mesmo processo em que
se engendra e, por isso mesmo, a ambos sustenta, ou seja, a cidade na qual
desenvolve sua vida cotidiana, seja ela a polis, a civitas, a cidadela, a cidade medieval,
renascentista, barroca, industrial, pós-fordista, território, rede, consumo, ou o nãolugar de um campo de refugiados.
Isto posto, não é de se surpreender que nas megacidades atuais, marcadas
pelo

individualismo,

fragmentação,

heterogeneidade,

desterritorialização

e

“dessemantização do lugar, a fragilidade e descartabilidade dos meios, a
indeterminação e a plasticidade das identidades, e acima de tudo, a nova
permanência da transitoriedade” (BAUMAN, 2004, p. 168), pairem sobre os homens
e mulheres de nossa época os espectros da exclusão, da segregação, do ocultamento
e da invisibilização, expressamente visíveis na periferização das cidades e na
guetificação de populações, artificial e forçosamente agregados, mas não
comunidades. Deste modo, apressada e fugazmente, a cidade vai “perdendo seus
antigos valores e sinais distintivos, porque a cidade atual e seus habitantes estão cada
vez mais submergidos em uma civilização do esquecimento” (DUCH, 2015, p. 478).
2.3.6 A urgência de gestar novos espaços de mediação
As características que marcam os cenários construídos até o momento,
resultado de um esforço por tecer aproximações compreensivas à cidade e ao
fenômeno urbano, podem transparecer certa tendência ao determinismo da “morte da
cidade” e o consequente desaparecimento da figura tradicional do cidadão, como um
tempo sem esperanças de futuro, “fim da história” como apregoam alguns pósmodernistas.
Contudo, não é isso que se quer destacar aqui. Pelo contrário, nosso
posicionamento, como se verá no início da próxima seção, é o de entender a crise da
Modernidade como Modernidade-tardia. Nesta atitude já está contida, portanto, ainda
que sempre submetida à provisoriedade e contingência, um gérmen de esperança
diante do presente, uma reserva utópica aberta à projeção de um “outro mundo
possível” e à uma tarefa sempre inacabada de gestar as possibilidades ou alternativas
na própria concretude ambígua e fugaz daquilo que se pode entender ainda hoje como
cidade e concidadania.
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Não será mero acaso, portanto, que na sequência deste texto quando se
abordará a cidade e o urbano sob a perspectiva teológica, que é o que define a
natureza, os limites e as possibilidades desta elaboração, se parta justamente do
suposto de que “Deus vive na cidade”. Por conseguinte, cabe aqui destacar ainda
alguns pontos, ou melhor, outros sinais desta nova espaço-temporalidade que é a
cidade hoje, que permitam antever espaços de abertura e possibilidades de
articulação para a pastoral urbana, objeto focal deste trabalho.
A sociedade urbana e informacional atual, apesar da aparente e intencionada
homogeneidade e de sua pretensiosa e artificiosa aspiração ao uno, não deixa de ser
um campo de tensões e conflitos, um lugar para o enfrentamento e a confrontação,
de ocultamento e de luta por afirmação, em especial das diferenças entre cada cidade.
As diferenças locais são, nas palavras de Yory (2006, p. 14), esse “ruído urbano, uma
forma de linguagem, expressão da luta no enfrentamento da imposição da
racionalidade cibernética, niveladora de tudo. Ruídos que surgem desde o marginal,
o deslocado, o migrante, o refugiado, o indocumentado, que se espalham por
periferias, subúrbios, “campos” e toda parte. Ruídos que, por si mesmos, dizem muito
dos tecidos das relações urbanas que de fato caracterizam e qualificam cada cidade
enquanto tal. Ruídos que escapam à ordem, à planificação, que são polifônicos,
dispersos, policêntricos, multiculturais, que resistem à progressiva implantação e
conformação aos imaginários urbanos, mas por vezes também sucumbem a eles,
perdendo-se na surda orquestração entre globalização e urbanização.
Nestes enfrentamentos, relutam em deixar-se domesticar ou conformar,
opõem-se ao triunfalismo da “mesmidade”, afirmam o princípio da diversidade, da
diferença, como demonstram, ainda que um tanto caoticamente, a presença, ao
mesmo tempo, dialógica e conflitiva, entre as inúmeras “formas tribais de apropriação
e uso do espaço [e] os centros comerciais e as ilimitadas zonas de ócio e consumo
disponíveis; ali se encontram as linhas e fronteiras que indistintamente demarcam
todo tipo de territórios como formas de mobilidade subversivas” (YORY, 2006, p. 16).
Mesmo diante da aparente inexorabilidade do projeto do uno, da ordem global,
em que se autoimplicam complexidade e consumo nas grandes cidades, é necessário
libertar e potencializar aquelas possibilidades ocultas ou ocultadas, lá onde se
reconhece a própria diferença que habita as ruas e que faz de cada cidade ainda
distinta das demais, lá onde se pode ler os papeis e representações da simbólica
urbana enquanto indutora das culturas que a habitam, onde se pode também enfrentar
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a sua manipulação, dado que sempre provisória e disponível à ressemantização.
Contudo, conforme adverte Yory (2006, p. 63), a “legibilidade da cidade supõe
uma pedagogia: a cidade ensina a viver nela, mas não garante, em si mesma, um
determinado projeto de urbanidade”. Para além, portanto, de qualquer presunção
determinista, abrir o pensamento em direção a novas possibilidades que mostrem
novos horizontes e caminhos. Sendo a cidade uma obra, o que há de mais
característico nela é que, de alguma forma, sempre foi o resultado da ação humana
sobre a natureza, o território, implicando um modo de ser e estar, um modo de viver e
relacionar-se, social e culturalmente estruturada, que fala de sua apropriação, de suas
lacunas, de sua metamorfose. Fala também, assim, de suas possibilidades de
transformação e da reconstrução de equilíbrios socialmente aceitáveis e desejáveis.
Na cidade hoje experimenta-se, pois, uma “dramática carência de uma cultura
da cidade” (DUCH, 2015, p. 468), capaz de responder aos desafios e
questionamentos do momento presente, condição de possibilidade para a superação
destas circunstâncias de insuficiência cognitiva, indeterminação e incertezas. Uma
cultura da cidade capaz de superar a situação de temor e pânico desta condição de
viver desenraizados, deserdados, estranhos, estrangeiros e nômades.
Uma cultura da cidade por meio da qual seja possível elaborar saídas também
diante da situação de esquecimento e de indiferença que se vive nesta sociedade
urbana de redes cibernéticas, que dessocializa criando imensos espaços vazios,
lugares de passagem, simulacros de proximidade apenas (internet, celular, televisão
etc.), capazes de produzir meramente “telepresenças, ou seja, ausências práticas,
sujeitas à vertigem sem objetivo” (DUCH, 2015, p. 468). Realidade ambígua que, ao
mesmo tempo, expressa o avanço das capacidades criativas e de comunicação
humano-tecnológicas, bem como transforma-se em resposta uniformizada, doentia,
entorpecida e dissimulada à fuga diante do temor e do pânico frente ao exterior e ao
estrangeiro, ao diferente, ao plural. Uma espécie de imigração interior, pretexto para
uma evasão a espaços e tempos privatizados frente às exigências éticas próprias à
espaço-temporalidade humana compartilhada em sociedade e, portanto, segundo
Duch (2015, p. 479), “uma psicologização enferma e global do social, que consiste na
retirada às supostas seguridades do castelo interior e da intimidade despojada de
qualquer vislumbre de responsabilidade ética e simpatia”.
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Nesse novo modo de viver promovido, expandido e sustentado pelas culturas
urbanas, destaca-se nas cidades atuais o papel relevante e ao mesmo tempo ambíguo
das juventudes urbanas, capazes de assimilar em si mesmas, de forma muito rápida
e também volátil, as representações oriundas da cidade (LEFEBVRE, 2006, p. 12).
São “presenças” por vezes “incômodas”, indesejadas, mas também “produzidas” sob
certos aspectos, que interpelam à compreensão. Dado seu caráter de absorção das
culturas urbanas, representam, além disso, um papel agregador de tendências, de
ocupação pela diferença como forma de instituir sua presença, conforme expressam
as diversas “tribos urbanas” que entram em cena nos cenários urbanos atuais,
caracterizadas por enormes doses de “fragilidade organizativa e excessiva
precariedade temporal”, segundo a análise de Duch (2015, p. 482).
Resultam, assim, por um lado, sob o impulso do individualismo possessivo que
fragmenta os “tecidos sociais” urbanos pela imposição de modismos e tendências que
sob a aparente evocação de buscas de identidades, denotam homogeneização; e, por
outro, procedem também de capacidades associativas devido a interesses comuns,
muito próprias do momento presente, o que se percebe em sua distinção em relação,
por exemplo, às “tribos clássicas”, conforme sustenta Bauman (1997, p. 164).
De todo modo, parecem representar aquele mesmo movimento, presente
desde outrora nas dinâmicas associativas humanas e na sua fabricação de culturas,
de superar sua situação de contingência diante do que se buscam respostas em
inúmeras narrativas simbólicas de caráter místico, religioso, utópico e político, tendo
em vista possibilitar redimir e sanear seu tempo e seu espaço. Talvez isto esteja
presente ali nestas tribos juvenis urbanas atuais, sempre em posição ambígua,
lacunar, abertas às contradições que lhes são próprias. Talvez esteja presente
também, mas de outra forma, que se supõe doentia, na contradição exposta pelo
movimento de hiperfiliação de grupos minoritários em torno de lideranças
personalistas, pseudocarismáticas, de características até messiânicas, e na maior
parte das vezes fundamentalistas, igualmente presentes nos cenários urbanos atuais.
Diante disso, parece-nos salutar e necessário pensar e engendrar novas
formas de convivialidade na espaço-temporalidade da cidade atual, de exercícios de
concidadania, orientadas conforme expressa Duch (2015, p. 479), “enquanto práxis,
sempre provisória e conjuntural, de dominação da contingência”, por meio do que seja
possível “manter um nível aceitável de humanidade, a partir da definição de
parâmetros de sua vida pública em termos políticos, de comunicação, saúde e
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responsabilidade” (2015, p. 480).
Desafia-nos, assim, a criar um espaço-tempo de vida comum (“cidade”)
enquanto expressão e possibilidade de saúde da vida pública daqueles que a habitam,
promovendo uma “sociedade civilizada” (dimensão macroética), que tenha por
objetivo sustentar uma “sociedade decente” (dimensão microética), de tal modo
constituída que suas instituições não apenas proponham explicitamente o
reconhecimento e o respeito a todos os seus concidadãos, mais que isso, “que os
praticam, e assim evitam as exclusões por razões de raça, sexo ou convicção
religiosa” (DUCH, 2015, p. 480).
Entretanto, não se pode deixar de notar, também, ao se contemplar as culturas
urbanas atuais, os fenômenos da mestiçagem e do sincretismo cultural na
conformação de realidades híbridas. O hibridismo constitui atributo peculiar das
culturas do presente, assim como em todas as culturas do passado. Consiste uma
espécie de “idioma planetário”, na avaliação de Duch (205, p. 484), mediante o qual
se pode interpretar alguns acontecimentos que marcam os cenários urbanos atuais.
Nesta condição de interpenetração cultural, por um lado, podem-se criar
espaços de mediação, “interstícios culturais” enquanto pontes para o encontro, o
diálogo, a intersubjetividade. São fronteiras, “periferias existenciais”, margens, nas
quais se pode reencontrar possibilidades de humanização. Por outro lado, aparece
também como possibilidade de compreensão e de caracterização dos dinamismos de
certos grupos, movimentos e tendências, ambígua e fortemente marcados por algum
tipo de fundamentalismo político, religioso ou cultural, manifestadamente intolerantes
ao diverso, ao plural, ao exterior e ao diferente.
O que se afirma com isso é sim a complexidade da situação atual, que parece
absorver-nos ao submergir-nos na fluidez de um constante estado de desequilíbrio,
sempre inesperado, vacilante, que oscila entre os contraditórios do homogêneo /
heterogêneo, monocentrismo / policentrismo, singular / plural, ordem / desordem, que
vai impedindo que se formulem conceitos claros sobre algo, que se chegue a
consensos mínimos, e ofuscando nossas capacidades de “captar com clareza a
situação religiosa, política, cultural e social da atualidade”, conforme afirma Duch
(2015, p. 485).
Diante disso, e da busca enfrentada neste trabalho por uma pastoral urbana
inculturada, se aponta para a urgência de pensar e gestar espaços de mediação,
espaços de proximidade e de troca, enquanto “interstícios culturais” entre um mundo
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e outro, entre alteridades e identidades, entre um ponto de vista e outro, entre um
sexo e outro... Habitar o espaço fronteiriço, portanto, nas margens destes processos,
lá onde e a partir dos quais talvez se possam engendrar “novas visões e interpretações
da realidade, novos enfoques teóricos e práticos” (DUCH, 2015, p. 487), sugerem não
apenas possibilidades mas também enquanto exigências a se ter em conta nas
práticas pastorais.
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3 CRISE DA MODERNIDADE, TRANSFORMAÇÕES URBANAS E RELIGIÃO

Nesta seção se buscam compreender e analisar as implicações da crise da
Modernidade e das transformações do urbano sobre a experiência religiosa na
atualidade, com o escopo de depreender disso a consequente composição de novas
exigências para evangelizar a cidade hoje. Para isso, procuram-se distinguir, destacar
e compreender as consequências dos contextos levantados na primeira seção, que
se caracterizam por expressar um mundo global, urbano, informacional, plural e
mutante, sobre o âmbito da religião.
Há expressões diversas para designar o momento atual, cada qual
expressando um modo de ver e reagir às intensas e profundas mutações que estão
reconfigurando os modos de vida e as relações de todas as sociedades na
contemporaneidade, podendo ser descrito como crise, avanço ou superação da
Modernidade, e que constitui, de maneira geral, desafio a ser enfrentado tanto em
perspectiva

teórica

quanto

prática,

sob

os

aspectos

de

continuidade

e

descontinuidade.
Pode-se dizer, enquanto resumo preliminar, que tal cenário é especialmente
marcado pelos fenômenos da globalização, da urbanização e da informação, que
sintetizam as grandes mutações porque passa o mundo e que se caracteriza, por um
lado, pela mudança, pelo desencantamento, pelo dissenso e pelo eclipse das
metanarrativas modernas, mas por outro, pela afirmação do sujeito individual e do
pluralismo.
Organiza-se

esta

seção

apresentando-se

três

abordagens

que

se

complementam: primeiramente, se situa a compreensão do urbano na atualidade sob
a chave de interpretação da crise da Modernidade, com base no binômio
continuidade/descontinuidade e se apresenta, como opção epistemológica, o
entendimento desta crise como possibilidade aberta, e, portanto, como Modernidadetardia.
Avança-se considerando-se os impactos da crise da Modernidade na
constituição dos novos perfis das cidades contemporâneas, as metrópoles e
megalópoles da atualidade, e sobre a constituição das novas subjetividades urbanas,
o indivíduo urbano e suas novas formas de expressar sua religiosidade nestes
contextos. Neste quadro das expressões de religiosidade na atualidade destacam-se
as implicações destas mutações urbanas na reconfiguração do campo religioso
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brasileiro.
Faz-se, portanto, um duplo movimento. No primeiro, investigam-se as
implicações do urbano sobre os processos de composição e de recomposição das
identidades individuais e as consequentes transformações que daí decorrem sobre as
relações entre os indivíduos e as religiões, focalizando de maneira particular as
alterações nas formas de pertença que estes indivíduos passam a estabelecer com
as religiões na atualidade. Depois, aprofundando desta atividade analítica, se buscará
distinguir os novos valores emergentes do urbano na pós-Modernidade, a chamada
cultura urbana, ou melhor, culturas urbanas, em suas múltiplas implicações na vida
das pessoas, nas suas formas de comunicar-se e relacionar-se, nos seus modos de
situar-se e deslocar-se nestes contextos, assim como nas decorrências desse quadro
de características na dimensão da sua vivência de fé, nas suas relações com a
religião, num mundo urbano marcado pelo pluralismo, pela diversidade, pela
necessidade de desconstruir e descobrir novas formas de diálogo e convivência com
as diferenças.
Na sequência, focaliza-se ainda a Igreja católica, destacando-se suas
configurações históricas (tipos eclesiais) e seus modelos de ação evangelizadora e
pastoral, com o intuito de compreender como estas formas de ser e de agir da Igreja
expressam as suas respostas frente aos desafios da realidade e à busca religiosa do
ser humano, e em que medida podem ser tomadas, enquanto elementos de
discernimento, como modelos ou indicativos consequentes ou inconsequentes com o
contexto atual.
Busca-se, desse modo, problematizar a constituição da Igreja enquanto
mediação no processo de evangelização, a partir do que se procura destacar
elementos, critérios e pistas indicativos de uma evangelização consequente com os
desafios dos cenários urbanos contemporâneos. Resulta deste debate que se
repensem modelos, concepções e práticas de evangelização. Trata-se, portanto, de
compreender quais as interpelações deste contexto, as novas perguntas emergentes
diante das quais será preciso formular novas respostas (BRIGHENTI, 2004), que
redundem na configuração de pastorais urbanas consequentes com o momento atual,
para a qual se pretende aqui contribuir e que constitui a razão pela qual se constrói
este trabalho.
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3.1

CRISE DA MODERNIDADE

Organiza-se esta primeira exposição tratando-se de situar a questão em torno
de dois debates: num primeiro momento, debate-se sobre a crise da Modernidade e
as possíveis leituras que se podem fazer deste cenário, tomando-se a crise enquanto
anti-Modernidade, pós-Modernidade ou Modernidade-tardia, cada qual configurandose em um projeto histórico do qual é tributário e produzindo distintos olhares e práticas,
caracterizando, portanto, uma opção epistemológica e práxica. Enfrentar este primeiro
debate implica assumir uma destas perspectivas.
O segundo debate diz respeito à relação entre a crise da Modernidade e os
processos de urbanização e os impactos que se produzem nas culturas urbanas e na
constituição de novos perfis de cidades (AMADO, 2010) e de citadinos (cidadãos) que
se movem por entre elas. A implicação teórica deste segundo debate consiste em
assumir a cidade em sua complexidade e diversidade, a propósito do que se torna
imprescindível também conhecer analiticamente a cidade “desde baixo e de dentro”
(IRARRÁZAVAL, 2007), penetrando a própria cidade, seus significados e seus
citadinos (COMBLIN, 2002), que aqui se toma por base o que já se realizou na
primeira seção, na qual se resgatou o processo histórico, social e antropológico de
construção da cidade e do urbano.
3.1.1 A Modernidade em crise: entre disputas semânticas e diferentes
perspectivas
A Modernidade, cuja marca essencial traduz-se na substituição da Tradição e
da Religião como critérios de verdade pela crença na Razão e no Progresso,
constituiu-se enquanto uma metanarrativa, ou seja, um projeto de emancipação
humana centrado na razão e fundado sobre o indivíduo e seus direitos de cidadania,
e, por isso mesmo, uma “promessa”20. A condição humana de salvação que na Idade
Média “implicava a passividade humana e a atividade divina, passa a ser substituída
_______________
20

Uma promessa que, inclusive, conforme a tese sustentada por Bruno Latour (1994), nunca foi
cumprida. Jamais fomos modernos é o título de sua obra na qual procura demonstrar “como a
modernidade é uma relação com o futuro que se aproxima, mas está sempre mais adiante, num
lugar de referência maior e mais abstrato – para a aldeia, está na cidade, para a cidade está na
metrópole, para um país está em outro mais moderno, e finalmente está apenas idealmente, mas
não realmente, nas grandes metrópoles do mundo” (SUESS, 2016, p. 24).
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por emancipação que supõe a participação ativa do ser humano e dispensa a
assistência da divindade” (GOERGEN, 2005, p. 16).
Porém, a substituição da autoridade metafísico-religiosa pela autoridade da
razão produz em si as suas próprias contradições e paradoxos. A eficiência e a
regulação racional da vida, dos processos produtivos e das relações sociais colocam,
na Modernidade, a humanidade em patamares de desenvolvimento e progresso
nunca antes sequer pensados, mas com graves consequências para a organização
de suas sociedades, nas relações entre as pessoas e destas com a natureza. Assim,
“a escatologia moderna, impulsionada pela ciência e tecnologia, denegria-se na
contraface das desgraças e riscos que foram sendo gerados ao longo do caminho”
(GOERGEN, 2005, p. 88).
A grande narrativa da Modernidade, de uma racionalidade secularizada capaz
de progresso e felicidade para as pessoas e para as sociedades, é colocada sob
suspeita a partir da evidenciação paulatina dos seus próprios limites em garantir este
mundo melhor através da razão, transformada em um “poder que já não conhece
barreiras nem limites, que não se detém ante a destruição da natureza, da
escravização da criatura, ou da manipulação do próprio ser humano” (GOERGEN,
2005, p. 20).
É neste cenário, marcado em sua agudização a partir da segunda metade do
século XX, que alguns teóricos começam a perceber e a propalar os sinais do colapso
daquele projeto de Modernidade, uma ruptura de época descrita particularmente por
Lyotard (1979)21 como “condição pós-moderna” para designar “o estado da cultura
após as transformações que afetaram as regras dos jogos da ciência, da literatura e
das artes a partir do final do século XIX” (LYOTARD, 2008, p. xv), e que se caracteriza
_______________
21

Jean-François Lyotard publica “A Condição Pós-Moderna” em 1979, focalizando a pós-modernidade
como condição cultural presente nas sociedades desenvolvidas, as sociedades informatizadas nas
quais há uma transformação nos modos como o conhecimento é gerado, organizado e empregado,
e, portanto, uma condição marcada pela incredulidade quanto às metanarrativas modernas e que
provoca um estado de mudanças profundas na cultura e na estrutura dos vínculos sociais. Sua
análise enfatiza o processo de linguagem que assume características singulares nesta nova
condição, assegurando a cada um recorrer a diferentes conjuntos de códigos simbólicos, permitindose flexibilizar a comunicação e legitimando o mundo da polissemia, da polifonia e da poligrafia, cujas
diversas imagens podem sempre ser vistas sob novos e diferentes ângulos, contudo, e aqui se
expressa a sua crítica também à degeneração da própria pós-Modernidade, tendentes sempre à
superficialidade porque desprovidas de densidade, dado que se busca apenas o momentâneo, o
instantâneo e o fugaz na plasticidade do aparente e do espetacular, provocando o colapso dos
horizontes espaço-temporais.
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pela mudança, pelo desencantamento, pelo dissenso e pelo eclipse das
metanarrativas modernas.
O debate que se trava entre os teóricos que defendem a continuidade da
Modernidade e aqueles, como Lyotard, que argumentam sobre uma época que se
encerra e o advento de uma nova era e de um novo tipo de sistema social, conforme
sugere o uso do prefixo “pós”, uma sociedade pós-industrial denominada por uns de
“sociedade de consumo” e por outros de “sociedade de informação”, expõe uma série
de conceitos e classificações controversos que surgem no auge de um tempo em crise
e de transição, mas de fronteiras não nítidas e também não consensualmente
delimitadas ou definidas.
Assim, compondo o amplo campo destas disputas semânticas, entram em cena
outras perspectivas, como as de David Harvey (1989)22 – “sociedade pós-Moderna” , e Anthony Giddens (1991)23 – “sociedade de Modernidade-tardia” –, segundo os
quais não se estaria propriamente em um novo período histórico, mas em um novo
ciclo de expansão e crise do capitalismo, caracterizado pelo ciclo da acumulação
flexível do capital em oposição ao método de produção/acumulação fordista.
Sobre isso, Giddens (1991, p. 13) afirma que “em vez de estarmos entrando
num período de pós-Modernidade, estamos alcançando um período em que as
consequências

da

Modernidade

estão

se

tornando

mais

radicalizadas

e

universalizadas que antes”. Tais consequências representariam, segundo esse autor,
um conjunto de “descontinuidades” consequentes às profundas e dramáticas
transformações produzidas em todos os modos de vida pela Modernidade, atingidos
_______________
22

David Harvey, geógrafo britânico e professor de universidades norte-americanas, teve como foco
de suas pesquisas o estudo das cidades, sua arquitetura e as mudanças nas noções de espaçotempo consequentes aos impactos das novas condições socioeconômicas que marcaram os anos
do pós-Guerra, particularmente a partir da segunda metade do século XX, nos países
industrializados. Em “A Condição Pós-Moderna: uma pesquisa sobre as origens da mudança
cultural”, originalmente lançado em 1989, e no Brasil em 1992 pela Loyola, Harvey define os
contornos culturais da 'condição' pós-moderna em seus aspectos estéticos, sociais, literários e
filosóficos. Toma o rol de mudanças que ocorreram na experiência do espaço e do tempo como
centro de sua tese, vendo nesta 'condição' pós-moderna uma consequência da atual crise do
capitalismo, e não como um sintoma do surgimento de uma sociedade pós-capitalista ou pósindustrial.

23

Anthony Giddens, sociólogo, conferencista e professor britânico, reconhecido por sua Teoria da
Estruturação e por sua análise das sociedades modernas. Em seus trabalhos mais recentes
destacam-se como foco de estudo a modernidade, a globalização e a política, principalmente o
impacto da modernidade sobre o social e a vida pessoal dos indivíduos: “Consequências da
Modernidade” (1990), “Modernidade e Identidade” (1991), “A Terceira Via: A Revolução da Social
Democracia” (1998).
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em tempos, formas e com intensidades diversas, mas comumente caracterizados pelo
desvencilhamento de “todos os tipos tradicionais de ordem social” (1991, p. 14).
Por conseguinte, a radicalização das “consequências da Modernidade” passa
a caracterizar um contexto histórico-social globalizado, marcado por um acelerado
ritmo de mudança, uma mudança que se mundializa penetrando e fragmentando
todas as sociedades e suas instituições, bem como as rotinas e as relações entre as
pessoas e destas com as instituições todas, entre as quais, e consequente a isso,
destacaremos aqui, mais adiante, os impactos deste contexto na relação com a
instituição religiosa.
Este acelerado e global processo de mudança tem provocado um
“esvaziamento” de tempo e de espaço, acarretando um movimento de perda de raízes
e que se amplia em forma de desterritorialização, de fragmentação das relações, de
perda de referências culturais e de uma sensação paradoxal, que se globaliza, de não
pertencimento a lugar nenhum ou a instituição nenhuma, ainda que, ao mesmo tempo,
se possa estar conectado a ‘todos’ de ‘qualquer lugar’.
O “vazio” característico desta condição pós-moderna globalizada possibilita,
segundo Giddens (1991, p. 31), o “desencaixe”, ou seja, “o deslocamento das relações
sociais de contextos locais de interação e sua reestruturação através de extensões
indefinidas de tempo-espaço”. Este deslocamento de cenários relacionais locais para
contextos culturais e informacionais globalizados produz efeitos ambivalentes ao
propiciar novas formas de interação e reencaixe, tornando possível, por exemplo,
alguém estar conectado através das redes sociais com uma pessoa do outro lado do
mundo, ao mesmo tempo em que sequer conhece as pessoas que estão ao seu lado
nas salas de espera de um aeroporto ou num café.
Estas duas características – a separação espaço-tempo e o desenvolvimento
de mecanismos de desancaixe – aliam-se, segundo este autor, a uma terceira, a
reflexividade da vida social que “consiste no fato de que as práticas sociais são
constantemente examinadas e reformadas à luz de informação renovada sobre estas
próprias práticas, alterando assim constitutivamente seu caráter” (GIDDENS, 1991, p.
49).
Aqueles mecanismos, pois, estariam implicando na destruição das certezas e
das definições, tornando tudo sujeito ao risco, à desconfiança, à revisão e à
descartabilidade e, no seu conjunto, consistiriam nas fontes do dinamismo que
marcam este período de radicalização da Modernidade, identificado pelo autor através
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da imagem do carro de Jagrená24, um carro em alta velocidade, desgovernado e cuja
direção não se pode controlar, mas do qual também não se tem como sair, que
atropela as pessoas, que não respeita limites impostos, acarretando sentimentos de
desorientação e de mal-estar.
Tais condições de vida “tardo-Modernas” intensificam-se e alongam-se num
processo que desconhece fronteiras territoriais e culturais e se dissemina
globalmente, e que se caracteriza ainda por inserir a “todos” em cenários culturais e
de informação globalizados, cuja expressão se dá pela “intensificação das relações
sociais em escala mundial, que ligam localidades distantes de tal maneira que
acontecimentos locais são modelados por eventos ocorridos a muitas milhas de
distância e vice-versa” (GIDDENS, 1991, p. 76).
Ainda que haja algum consenso entre estas perspectivas sobre este novo
cenário, ou sobre esta nova condição da humanidade cujas marcas comuns são a
mudança, a crise, a velocidade, a ambiguidade, parece oportuno salientar as
diferenças entre elas para compreender e até “desconstruir” as atitudes que delas
derivam. Por um lado, têm-se os teóricos que defendem a descontinuidade com a
Modernidade, para os quais a esta nova era da história corresponderia uma nova
condição da humanidade, que se apresenta de forma global e tendente “ao
rompimento ou à dissolução das fronteiras, das economias, das culturas e das
sociedades” (LOMBARDI, 2009, p. xxxii). E, por outro, os defensores da continuidade
da Modernidade, denominada de sobre-Modernidade ou Modernidade-tardia, para os
quais a perspectiva pós-Modernista consistiria numa representação discursiva que
dissimula as reais condições dos crescentes níveis de exploração e desigualdades
que se escondem por detrás desses processos de transformação em curso.
Desta forma, tem-se uma situação tal que imprime uma sensação de risco e
desconfiança onipresentes, ambiguamente marcada de um lado por um pessimismo
conformista, determinista e imobilizador porque nega a possibilidade de alternativas,
de projetos sociais de transformação e emancipação (metanarrativas) que se baseiem
em utopias não circunscritas na resignação ao acaso do aqui e agora. E, por outro, a
exposição destas condições, conforme fazem perceber as constatações dos teóricos
_______________
24

“O termo vem do hindu Jagannãth, ‘senhor do mundo’, e é um título de Krishna; um ídolo desta
deidade era levado anualmente pelas ruas num grande carro, sob cujas rodas, conta-se, atiravamse seus seguidores para serem esmagados” (GIDDENS, 1991, p. 145).
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possibilidade para o pensamento emancipatório, pois “este discurso do fim de tudo
traz no seu âmago a necessidade de novos sonhos e novos ideais” (GOERGEN, 2005,
p. 36).
A crítica pós-Moderna, em seu afã desconstrucionista e de suspeita, poderia
tornar-se substrato crítico para uma visão otimista para com a história, fonte para um
olhar que se manteria utópico em relação ao futuro e que possibilitasse a
compreensão das complexas e contraditórias condições de mudança pelas quais
passa a humanidade e os ajustes teóricos interpretativos necessários à sua
compreensão. Contudo, são parcas suas possibilidades de aterrissagem na realidade
e de tecimento de novas situações e de novas relações de vínculos com a realidade,
sem refugiar-se dela em passados considerados tempos ideais, tampouco subsumirse a ela de forma racionalmente debilitada e emocional.
Este é um debate ainda inacabado, principalmente porque até mesmo o termo
pós-Moderno não é de forma alguma um conceito de significado consensual entre os
teóricos. Apresenta-se, assim, como uma questão disputada entre otimistas e
pessimistas em relação ao projeto de Modernidade, cada qual configurando-se em
esboço de um projeto histórico do qual é, ao mesmo tempo, tributário e produtor de
distintos olhares e práticas e em razão dos quais defendem o esgotamento ou não do
projeto de Modernidade, assim como a resignação e o conformismo diante do fim da
história, do crepúsculo das metanarrativas.
Entretanto, quer se opte por reafirmar a validade do projeto (“ideal”) da
Modernidade – “a conquista de um futuro melhor pelo uso da razão” (GOERGEN,
2005, prefácio), ou como querem os pós-modernos, afirmar o fracasso desse projeto,
parece-nos razoável admitir que se está no centro de um turbilhão de aceleradas
transformações estruturais, institucionais e éticas, e que a compreensão da realidade
atual, dado o seu caráter ambivalente, plural e complexo, não se pode fazer
dispensando tal análise, assim como a escolha de uma perspectiva.
3.1.2 A crise da Modernidade enquanto Modernidade-tardia: campo aberto a
possibilidades de mudança
O debate, portanto, sobre a crise da Modernidade, cuja base material é a
globalização econômica que avança em direção a uma globalização cultural,
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informacional e urbana, e as possíveis leituras que se podem fazer destes cenários,
abre-se para perspectivas que concebem a crise enquanto anti-Modernidade ou pósModernidade, mas também e para além destas, como Modernidade-tardia, ou sobreModernidade.
Condizente a isso e antes de concordar com uma concepção de crise ou de
superação da Modernidade, é preciso dialeticamente destacar antiteticamente o
caráter ideológico destas visões a partir das quais se produzem intencionadamente
representações de um mundo tendente ao caos, sem projeto de futuro, sem
esperanças e sem utopias, assim como as implicações de tais representações
enquanto desafios ao labor teológico contemporâneo.
Supõe-se que a “teologia é, ou deveria ser, contemporânea a seu tempo”
(TRANSFERETTI; GONÇALVES, 2003, p. 9), e que ignorar sua historicidade a
tornaria incapaz de responder às indagações e aos desafios que emergem de cada
contexto e tempo histórico. Por conseguinte, na produção teológica atual, e neste
contexto a própria produção desta tese, implica tomar em consideração o debate entre
modernos e pós-modernos a propósito da crise da Modernidade e de sua
racionalidade, assim como a resultante nova condição da humanidade, que
demandam lançar um olhar interpretativo sócio-analítico e teológico sobre esta
realidade na qual se pode distinguir:
pelo menos três hermenêuticas, que se configuram em projetos históricos
distintos, com repercussões também no seio do labor teológico: a crise da
Modernidade como anti-Modernidade, que nos obriga a abjurá-la e fazer do
passado um refúgio; a crise da Modernidade como pós-Modernidade, que nos
condena à razão débil e emocional; e a crise da Modernidade como sobreModernidade ou Modernidade-tardia, que nos leva a desconstruí-la e, com os
fios de seus valores, tecer uma terceira ilustração, capaz de integrar os novos
valores emergentes (BRIGHENTI, 2013, p. 1431).

Nesta pesquisa, portanto, se toma como hermenêutica a perspectiva que
assume a crise da Modernidade enquanto Modernidade-tardia ou sobre-Modernidade
e busca-se contribuir na construção desse tecido novo, elaborando um discurso
teológico sobre pastoral urbana que busque inculturar-se no momento atual e daí
encontrar os fios necessários para estabelecer um diálogo com seus interlocutores,
no contexto do mundo urbano.
Neste sentido, opta-se por uma perspectiva em direção contrária daquela de
caráter pessimista e resignado, de anti-Modernidade e de refúgio no passado. Em
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direção contrária também a uma romantização ingênua e emocional do presente,
preconizada como pós-Modernidade. Aqui posiciona-se em defesa do presente-futuro
enquanto “possibilidade de construção de um projeto social que nascido do real [...]
sirva de telos para a construção de uma sociedade melhor, mais justa, mais humana
e feliz” (GOERGEN, 2005, p. 36).
Entende-se, por conseguinte, que esta é uma condição para se pensar a
contemporaneidade a partir de um projeto de emancipação ainda viável, onde será
necessário uma boa dose de “sonhos despertos” (BLOCH, 2005, v. 1), que
mantenham o caminho aberto em direção a um “outro mundo possível” (SILBER,
2014a), e que implicam assumir o risco de um “otimismo militante”, percebendo que
este cenário de indecisões é, “contudo, passível de ser decidido por meio de trabalho
e ação concretamente mediada” (BLOCH, 2005, v. 1, p. 197).
Portanto, sem se deixar conduzir por um discurso conformista, tampouco por
um otimismo utópico ingênuo, se reconhecem criticamente os limites ideológicos de
tais representações, assim como dos projetos históricos dos quais são tributárias as
perspectivas de anti-Modernidade e pós-Modernidade, sem, contudo, desmerecerlhes o crédito de que estas mesmas representações trazem à luz possibilidades de
compreensão das condições históricas em que se vive.
Nesta concepção de Modernidade-tardia toma-se por pressuposto, portanto, a
paradoxalidade de continuidade e descontinuidade entre Modernidade e pósModernidade. Descontinuidade por se recusar a absolutização do antropocentrismo e
do cientificismo modernos, que intentavam ser as respostas últimas a todas as
indagações humanas, e que por isso mesmo fazem o projeto da Modernidade ruir por
excesso da mesma razão que o fundou, seu dogma fundamental que “estabelece o
sujeito, a razão crítica, a experiência como fonte de interpretação, conhecimento e
aceitação das verdades” (LIBÂNIO, 2003, p. 164).
Descontinuidade sim, mas sem negar a importância devida a tais conquistas
para a humanidade, e sem deixar de opor-lhes a crítica e o questionamento à sua
subserviência à razão instrumental. Está-se, neste sentido, diante de um novo
momento histórico e existencial, filosoficamente marcado pelo enfraquecimento desta
razão, tomada de assalto pela pluralidade de pensamentos, de valores e de culturas
em oposição à monotonia da metafísica tradicional, pela contingencialidade do
pensado, pela assunção da diferença, da heterogeneidade, do efêmero, do múltiplo e
do ambíguo.
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Mas, entre Modernidade e pós-Modernidade há também continuidade, uma vez
que se assume como consequência daqueles valores – o homem e a ciência – uma
nova cosmocentricidade, característica de uma mentalidade científico-tecnológica,
que em lugar de compartimentalizar e fragmentar, possibilita sua superação com a
emergência

da

interdisciplinaridade,
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e

da

transdisciplinaridade, ao mesmo tempo em que se intensificou o desenvolvimento dos
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e

com

consequências numa mudança global na forma de as pessoas se comunicarem e se
relacionarem entre si e com as instituições e a informação.
Há de se considerar também que, neste processo mútuo-implicante de
enfraquecimento da razão instrumental de um lado, e de fortalecimento da
subjetividade, por outro, houve a liberação de elementos culturais antes sufocados
pela razão instrumental moderna como “a consciência ecológica, a feminilidade,
algumas novas formas de relacionamento e um novo dinamismo nas instituições”
(TRANSFERETTI; GONÇALVES, 2003, p. 11). Contudo, vale ressaltar que a razão
pós-Moderna levará ao extremo a assunção da subjetividade enquanto critério de
verdade, fazendo migrar “a opção por uma verdade para o campo da afetividade e
não para o da racionalidade” (LIBÂNIO, 2003, p. 164), trazendo graves e desafiantes
consequências para o campo também das questões de fé, de relação (“pertença”)
com a instituição religiosa e de evangelização, ampliadas ainda por serem situadas
no contexto do mundo urbano latino-americano em que se as focaliza neste estudo.
3.1.3 Consequências da crise da Modernidade: novas condições sociais e
culturais num mundo globalizado, urbano, plural e informacional
Ainda, portanto, que não se esteja frente a uma nova época histórica, está-se
vivendo uma sobre-Modernidade que engendra um novo cenário cultural e
informacional que se mundializa e se expressa em sua multiplicidade ambivalente,
plural e complexa, que por sua vez expõe uma pluralidade de novas condições sociais
e culturais para a humanidade. Cabe ressaltar que os impactos produzidos por estas
novas condições sócio-política-econômicas e culturais que se globalizam atingem
diferentemente as diversas culturas e povos, as cidades, as religiões, as paróquias,
fazendo com que num mesmo contexto espaço-temporal, mesmo aqueles tidos por
mais avançados, sobrevivam redutos e mentalidades pré-modernas ou pós-
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modernas, que se refletem, por exemplo, na “vida paroquial” fazendo com que alguns
se sintam atraídos pela realização de antigas fórmulas e modelos de pastoral rurais
transplantados para a cidade.
Tais cenários constituem-se de forma contingente, circunstanciada e
heterogênea, marcados pela presença do múltiplo, do diferente, do efêmero e do
ambíguo, representando desafios às instituições, e no caso desta pesquisa à Igreja, à
sua significação e ação, quer para a compreensão como para a atuação diante destes,
e para os quais tem-se escasso, e até mesmo esgotado repertório de respostas.
Contudo, neste cenário complexo, amplo e ambíguo que aqui se toma na
perspectiva de Modernidade-tardia, antes de sugerir uma nova época, estaria
apontando para uma tendência globalizante de um conjunto de situações
consequentes às profundas e dramáticas transformações produzidas nos diferentes
modos de vida e mentalidades pela Modernidade, atingidos em tempos, formas e com
intensidades diversas, alterando de forma significativa “os mecanismos tradicionais
de socialização e integração social, a inserção no mundo trabalhista, a família, a
vizinhança e as instituições educativas” (ZAFFARONI, 2006, p. 70).
Consequente a esta radicalização das consequências da Modernidade,
entende-se, assim, a Modernidade-tardia como um contexto histórico-social,
globalizado, urbano, plural e informacional, marcado por um acelerado ritmo de
mudanças que se mundializam, mas distintamente conforme os diversos contextos,
penetrando as sociedades e suas instituições, bem como as rotinas das pessoas, as
relações entre elas e suas mentalidades. Implica-se nisto, por conseguinte, assumir,
de forma plural, as cidades e os sujeitos urbanos em sua complexidade e diversidade
de condições sociais, geográficas, históricas e culturais nos espaços-tempos urbanos
na atualidade.
Tal processo de mutação nas relações sociais produz um consequente
movimento de “deslocamento das relações sociais de contextos locais de interação e
sua reestruturação através de extensões indefinidas de tempo-espaço” (GIDDENS,
1991, p. 31). Deslocamentos estes que não seriam possíveis sem as novas
ferramentas e configurações das redes de comunicação informacionais, que por sua
vez, os potencializam e os ampliam indefinidamente.
Ao provocar tais deslocamentos, este movimento mostra sua face mais
ambígua, paradoxal e global: ao mesmo tempo que provoca o esvaziamento, o
desenraizamento, a desterritorialização e a perda de referências culturais locais,
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produz uma sensação paradoxal que se globaliza de não pertencimento a lugar
nenhum, mas de poder estar conectado a qualquer um, de qualquer lugar, a qualquer
momento.
Por conseguinte, tais mecanismos implicam em reestruturações das relações
sociais entre as pessoas, fenômeno claramente visível nas grandes concentrações
urbanas da atualidade, tornando tudo sujeito à impermanência, à fragilidade e
flexibilidade dos laços entre elas e destas com as instituições sociais tradicionais,
como o caso da religião, a vida comunitária, os laços de vizinhança. Contudo,
aparecem nestes cenários novas formas de conectar-se com o outro, especialmente
por meio de relacionamentos em redes sociais virtuais, com base não na proximidade
geográfica, mas na coincidência de interesses comuns.
Os deslocamentos de cenários relacionais locais para contextos culturais e
informacionais globalizados produzem efeitos ambivalentes ao propiciar novas formas
de interação e reencaixe, tornando possível, por exemplo, alguém estar conectado
através das redes sociais com uma pessoa do outro lado do mundo, ao mesmo tempo
em que pode não conhecer ou não estar se comunicando com pessoas que estejam
ao seu lado, ou que sejam seus vizinhos num grande condomínio urbano.
Estas novas condições de vida, cujos relacionamentos se firmam por meio de
redes de comunicação informacionais, intensificam-se e alongam-se num processo
que desconhece fronteiras territoriais e culturais e se dissemina globalmente, e que
se caracteriza ainda por inserir a “todos” (mas, não igualmente!) em cenários culturais
e de informação mundializados, marcados pela intensidade e globalidade destas
relações “que ligam localidades distantes de tal maneira que acontecimentos locais
são modelados por eventos ocorridos a muitas milhas de distância e viceversa”(GIDDENS, 1991, p. 76).
Neste mundo em constantes mutações, outra importante característica da
influência destes fenômenos sobre as pessoas e as sociedades, seus estilos e formas
de vida e de relações, bem como sobre suas mentalidades, pode ser denominado de
a passagem “do perene ou eterno para o momentâneo ou passageiro” (AMADO, 2011,
p. 3). Ou, para trazer à cena a expressão já consagrada, a passagem para um tempo
de “relações líquidas” (BAUMAN, 2001, p. 8), de laços débeis.
A título de ilustração apenas, sobre isto, podem-se citar os exemplos da
fragilização da temporalidade dos laços matrimoniais tradicionais e o enfraquecimento
da “pertença religiosa”, se é que ainda se possa falar nestes termos. Em ambas as
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situações podem-se ver delineando-se outras facetas deste fenômeno que se
expressam sob as formas da emergência do sujeito individual e autônomo, da
pluralidade e da mobilidade. O transitório, o fluido e o móvel trazem à cena o sujeito
que busca, que escolhe, que refaz sua escolha indefinidamente, em um mundo do
plural e da diferença, mas também da indiferença.
O mundo já não é mais feito do uno e do comum. Das cinzas do domínio do
“grupal sobre o individual, do institucional e do tradicional sobre as escolhas pessoais,
do unificado sobre o diversificado” (AMADO, 2011, p. 3), surgem e afirmam-se o
individual e o plural, o sujeito capaz de escolhas, capaz do múltiplo, autônomo a ponto
de se desvencilhar do vínculo institucional e das escolhas coletivas.
Está-se, portanto, diante de um novo modo de existir, onde as possibilidades
de ser se ampliam e onde cada indivíduo é interpelado a “fazer suas escolhas e a
compor seu quadro de existência, sem o forte compromisso de seguir a mesma
tendência de seus antepassados, sem aderir às tradições e instituições transmissoras
e garantidoras desse passado” (AMADO, 2011, p. 4).
As consequências deste processo, nomeadamente sobre a perspectiva de suas
implicações para o âmbito do religioso, serão objeto de estudo na sequência deste
trabalho que se comporá de dois enfoques interdependentes e complementares: no
primeiro se buscará destacar as implicações do urbano sobre o religioso na
contemporaneidade e, no segundo, se examinará como se dá a presença e ação da
Igreja no mundo frente ao desafio de responder de forma consequente às
interpelações urbano-pastorais do momento atual.

3.2 IMPLICAÇÕES ENTRE O URBANO, O INDIVÍDUO E A RELIGIÃO NA
CONTEMPORANEIDADE

Em nossas tentativas de aproximação à realidade concreta, aqui se tem como
plano de fundo o amplo e complexo campo em que se enredam e se desenvolvem as
relações complexas e multifacetadas entre o mundo urbano, sua cultura de massas e
de consumo, as subjetividades e a religião na contemporaneidade, em contexto de
crise da Modernidade. Pretende-se, assim, nesta busca, destacar as implicações que
surgem nesta relação entre o urbano, a subjetividade e a religião no momento
presente, de forma a possibilitar que no passo seguinte se possa situar a ação
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evangelizadora da Igreja em suas interpelações pastorais pela realidade, seus limites
e suas possibilidades.
Busca-se, portanto, passar em exame aquelas características levantadas até o
momento acerca da situação das cidades no amplo e complexo contexto de crise da
Modernidade, marcado pelos fenômenos da globalização, da urbanização e da
informatização, e a consequente formação das culturas urbanas, que as ultrapassam
atravessando de lado a lado a espaço-temporalidade humana, implicando desafios,
dificuldades e possibilidades para o anúncio do Evangelho, a realização da missão da
Igreja, conforme as ênfases específicas desta seção.
Estatisticamente, hoje, tem-se 52% da população mundial vivendo nas grandes
cidades, as megalópoles do presente, e, na América Latina esses dados são ainda
mais alarmantes, correspondendo a 82% da população (SISTACH, 2016, p. 11;
CASTELLS, 2016, p. 29). Sua concentração nestes espaços, com uma configuração
inédita na história e apresentando um crescimento descontrolado nas áreas
metropolitanas, como já se viu, questiona a própria possibilidade da cidade enquanto
tal, fazendo ruir os critérios rurais herdados no período anterior à urbanização
globalizante.
Torna-se urgente, diante disso, pensar e projetar ações pastorais urbanas
enquanto condições de possibilidades para novas presenças e significação da ação
evangelizadora da Igreja no mundo urbano, para que esta seja efetivamente urbana,
inculturada, resposta nova às novas condições e situações da humanidade. Desse
modo, aqui toma-se como pressuposto que “as transformações das grandes cidades
e a cultura que exprimem são um lugar privilegiado” (SISTACH, 2016, p. 12), ou seja,
um “locus theologicus” para uma evangelização “realmente nova” (BRIGHENTI,
2013).
Assim sendo, na sequência cabe destacar da relação entre as culturas urbanas
e o mundo das megacidades aqueles elementos indicativos dos impactos, desafios,
dificuldades e possibilidades sobre o âmbito religioso, com especial atenção para o
conjunto das modificações produzidas sobre a relação do “indivíduo” com a religião
nestes cenários da espaço-temporalidade urbana atual, que permitam discernir e
ressituar, de modo consequente e urbano, a ação evangelizadora da Igreja por meio
de ações pastorais urbanas, que aqui se intenta como objetivo último desta construção
e que será objeto de exposição na última seção deste trabalho.
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3.2.1 Urbanização e metropolização: implicações sobre as condições de vida
das pessoas
Conforme já se destacou, há um dinamismo essencial de interdependência e
complementaridade entre os fenômenos da globalização e da urbanização,
especialmente ampliado pela revolução nas tecnologias de informação e comunicação
na constituição do que Castells denomina de “sociedade em rede”25, que resulta na
progressiva metropolização da espaço-temporalidade urbana no momento atual e
aponta para uma ressemantização da cidade, que se amplia territorialmente, mas
também simbolicamente, uma vez que leva consigo algo mais que ela mesma, que se
desprende de seus limites, a reconfigura e supera, a cultura urbana. Sob as marcas
da urbanização e da globalização, e dos “mass media” que artificializam a distinção
entre relação e contexto, nas megalópoles se polarizam centro e periferia como
condição e sustento da situação de segregação socioespacial.
A globalização, constituída por uma “rede de redes”, produz um duplo efeito
sobre os territórios. De um lado, flexibiliza suas fronteiras permitindo coligar territórios
antes isolados e, por outro, fragmenta e decompõe o solo urbano pelo seu valor de
uso e condizente à funcionalidade que lhe é atribuída na ordenação desse sistema.
Dessa confluência ambivalente surge a concentração espacial designada por área
metropolitana que, então, passa a ser o motor dos processos de imigração das
populações, alguns na intenção de ocupar os espaços mais valorizados, e para outros
sendo expulsos e confinados em territórios marginalizados.

_______________
25

Pode-se ampliar estas leituras sobre as alianças entre tais fenômenos e suas implicações com base
no estudo desenvolvido por Manoel Castells: CASTELLS, Manoel. Sociedade em rede. 17. ed. São
Paulo: Paz e Terra, 2016a. No comentário de Edna (2000), à obra “Sociedade em Redes” – o
primeiro volume da trilogia “A Era da Informação”: economia, sociedade e cultura, destaca-se a
afirmação do autor acerca da sociedade em rede como espaço-tempo “onde convivem a rede e o
ser, a fragmentação social se propaga gerando situações que desestruturam os movimentos sociais,
causam problemas entre as normas internacionais e a oposição política torna-se inexistente”. Neste
contexto, tem-se o fato de nossas sociedades estarem cada vez mais estruturadas em uma
oposição bipolar entre a rede e o ser. Diante disso, “nestas sociedades, só mesmo uma redefinição
profunda do ser humano permitirá vencer as resistências e os obstáculos de uma sociedade
emergente - a sociedade em rede. É nessa redefinição do ser humano, embutida nesta sociedade,
que estamos insistindo, porque ela mexe com o indivíduo a ponto de redesenhar uma profunda
sensação de isolamento devido estar sem identidade, sem base de princípios e valores coerentes
que possam orientar melhor o seu processo comportamental e, uma necessidade constante de
definir diretrizes para uma nova vida” (PINHEIRO, Edna Gomes. Resenha. Informação e
Sociedade: Estudos. João Pessoa – UFPB, v. 10, n. 2, 2000).

103
Por área metropolitana aqui se está entendendo o conceito expresso por
Castells:
um conjunto de habitats que compreende espaços naturais e agrícolas além
de áreas urbanizadas descontínuas, coligadas por linhas de transporte e
comumente fragmentadas funcionalmente, socialmente e institucionalmente.
É uma ocupação de grandes dimensões oriunda da fusão de núcleos urbanos
preexistentes, pela sua suburbanização periférica do espaço rural e do
crescimento de diversos centros urbanos em uma metrópole policêntricas
(CASTELLS, 2016, p. 29).

O contexto, portanto, não existe mais, tornou-se todo o planeta, mas existem
as cidades, enquanto extensão contínua do tecido urbano num processo de
conformação estética, econômica e tecnológica, que gera o mundo tornado cidade.
Mas, também, existe a “cidade-mundo”:
a megalópole dentro da qual se conectam claramente todas as diferenças
sociais, étnicas, culturais e econômicas em que a miséria apoia a opulência
e na qual um punhado de quilômetros separa os maiores laboratórios de
pesquisa científica das áreas ‘desfavorecidas’ em que se isolam os
analfabetos (AUGÉ, 2016, p. 55).

Nesse processo, imbricam-se e se complementam outros dois fenômenos
centrais para a compreensão do momento presente: a metropolização e a
periferização, tanto em nível mundial quanto local, como que duas faces da mesma
moeda, a um só tempo, produto e produtor um do outro, marcados pela
descentralização da cidade, pelo deslocamento da vida comum para a vida privada
em torno dos meios de comunicação e das redes digitais, e também da própria pessoa
forçada a deslocar-se continuamente, mantendo contatos e relações apenas virtuais,
de não presença diante dos demais.
Paradoxalmente, portanto, a metropolização produz, de um lado, o
desenvolvimento

de

tecnologias,

infraestrutura

urbana,

de

transportes

e

comunicações, concentrando riquezas e poder, criação cultural e oportunidades de
ocupação, serviços essenciais de saúde e educação, enquanto ofertas a estas
populações e atividades concentradas nas grandes metrópoles e nas áreas
adjacentes e dependestes a elas.
Mas, por outro, produz também uma polarização expressa por meio da
segregação espacial e social concentrando os grupos sociais mais ricos e com poder
que ocupam os territórios social e economicamente mais valorizados, cada vez mais
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distantes e isolados, cultural e territorialmente, daquelas porções de população que
migraram dos seus habitats tradicionais em busca de melhores condições de vida.
Resulta, por conseguinte, numa situação de extrema desigualdade social, na
deterioração do estado de bem-estar, na informalidade da economia, em
desocupação e subocupações.
Ainda que se tenham melhorado as condições de vida, em termos tradicionais
de análise, que se baseiam em níveis quantitativos genéricos da disponibilidade dos
elementos básicos de renda, ocupação, instrução e saúde, as grandes cidades
colocam em destaque o acúmulo e agravamento de problemas sociais oriundos da
própria lógica neoliberal que as originou, um “modelo de desenvolvimento desumano”,
conforme afirma Castells (2016, p. 33), e que hoje apresenta novas razões para o
agravamento das condições de vida das pessoas, entre as quais este autor destaca:
a destruição ecológica crescente nas regiões metropolitanas; a deterioração da vida
cotidiana, das condições habitacionais e dos transportes; a desintegração do tecido
social, marcado pela desagregação da comunidade, por tendência ao individualismo
e à competição desenfreada, que geram um clima de desconfiança generalizado; a
explosão da cultura do consumo, especialmente entre as gerações mais jovens; a
destruição do espaço público de convivência enquanto suporte da cultura urbana; o
aumento substancial do tempo gasto em deslocamentos, reduzindo drasticamente o
“tempo da vida” (CASTELLS, 2016, p. 33-35).
Estes

processos

comportam,

sustentam

e

dinamizam,

em

relação

interdependente e diretamente proporcional, a extensão contínua das megalópoles, a
extensão do tecido urbano e a extensão das redes de comunicação, de modo que “o
mundo-cidade se encontra no centro da cidade-mundo” (AUGÉ, 2016, p. 56),
tornando-se a organização concreta do mercado mundial, ao mesmo tempo presente
em todo lugar e deslocalizado, numa virtualização de presença-ausente em que o
lugar submerge ao não-lugar, “espaço sem regras, nem obrigações coletivas de
qualquer tipo: um espaço sem alteridade, um espaço impregnado de solidão infinita”
(2016, p. 57).
Cada vez mais, portanto, a vida humana se vê ameaçada, especialmente em
seus modos de vida coletiva, conforme expressam as atuais condições de
deterioração da vida social nas grandes cidades, evidenciadas no duplo
interdependente da generalização da violência urbana e da cultura do medo que lhe
é consequente, que invadem e perpassam todos os âmbitos da vida citadina. Entre os
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fatores de tal agravamento, Castells (2016, p. 35-37), destaca: o clima de
desconfiança generalizada, a cultura do individualismo e da competitividade, bases
do pensamento neoliberal, como suporte a uma agressividade social voltada à
concorrência de mercado e ao consumo, com efeitos políticos, sociais e pessoais;
ausência de redes de proteção social; a falta de perspectivas de futuro para as
juventudes, agora mais instruídas, porém excluídas; a corrupção institucionalizada; a
falência do sistema prisional, tornado escola do crime; a exclusão do sistema
habitacional formal, assim como da formalidade ocupacional; “crise da alma”, que
corresponde ao agravamento das situações de saúde mental, depressão, alienação,
desespero e suicídios; velhice marginalizada.
A metropolização que marca de forma contundente o processo de urbanização
nos países pobres (periféricos), em especial a realidade latino-americana, fragmenta
as sociedades, mantém sob contínuas e crescentes tensões a polarização entre ricos
e pobres, expande sua mentalidade (imaginários urbanos) sobre o rural,
homogeneizando os espaços e os tempos da vida sob os signos do urbano, a
mobilidade permanente e a sobreaceleração do tempo, a individualização e a
competição. Enfim, “as grandes urbes converteram-se em ‘espaços em movimento’,
polifacéticos [policêntricos], plenos de tensões, de centros cambiantes” (ECKHOLT,
2014, v.1, p. 28). Produz-se, desse modo, uma “urbanidade líquida” que se expressa
na pluralização de estilos de vida, na desobrigação perante às cosmovisões e
instituições tradicionais, na fragmentação de antigas hegemonias culturais, entre elas
a da religião, fazendo aparecer uma “pluralidade de formas e práticas de vida cultural”
(2014, p. 28).
Tudo isso acaba por contribuir para uma crise generalizada nos modos de
relacionar e de confiar que as pessoas têm frente às instituições políticas, locais e
nacionais, nos serviços de saúde, educação e de transportes, e também alteram suas
relações com outras instituições, de caráter simbólico, como as instituições religiosas,
em especial com as religiões tradicionais, questionando seus modos de pertença e
suas práticas. A religião que, “em situações de crise pessoal e social, teve
historicamente um papel essencial de consolação, refúgio e proteção” (CASTELLS,
2016, p. 38) passa por uma crise de legitimidade, especialmente no que diz respeito
à religião tradicionalmente institucionalizada, mesmo que contraditoriamente se esteja
percebendo, com base nos dados estatísticos apontados pelo Censo de 2010, o
crescimento do número de pessoas que se declaram religiosas em nível mundial, e
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no contexto latino-americano, o aumento do número de outros cristãos e daqueles que
se declaram “sem religião”, conforme sinalizam os estudos de Teixeira (2013).
Cabe ainda destacar que, consequente ao objeto desta investigação – a
pastoral urbana enquanto forma de dinamizar a evangelização na cidade hoje – temse uma exigência metodológica de situar ambos os polos desta questão – cidade e
evangelização – na qualidade de fenômenos que acontecem historicamente.
Implicam-se aí, portanto, uma delimitação quanto à sua cobertura espaço-temporal,
circunscrevendo-se esta abordagem ao contexto latino-americano e à temporalidade
da Modernidade, particularmente em como esta se efetivou assimétrica e
heterogeneamente na América Latina.
Modernidade aqui, como já se disse, na perspectiva de Modernidade-tardia e,
por conseguinte, não enquanto ruptura, conforme defendem os pós-modernos, mas
em continuidade, em exacerbação e remodelação do processo de Modernidade no
qual se pode entender a formação das megacidades atuais. Megacidades, por sua
vez, marcadas pelos fenômenos da pluralidade, da diversidade e da identidade
(ORTIZ, 2014, p. 197-198), tanto em sua fragmentação, ambiguidades e crise, quanto
nas profundas mutações que provocam em todos os âmbitos da vida humana, e em
especial

na

experiência

religiosa,

agudizados

ainda

pelos

fenômenos

contemporâneos interdependentes da globalização e da urbanização.
Uma Modernidade em crise, portanto, tomada aqui com base no binômio de
descontinuidade/continuidade sob que se abrigam disputas semânticas, mas também
de perspectivas, especialmente consideradas a partir da radicalização de suas
consequências na configuração de novas condições sociais e culturais que passam a
expressar-se num mundo global, urbano, plural e informacional e, por isso mesmo,
um fenômeno complexo e ambíguo que desafia nossas possibilidades de o
compreender e de agir nele, diante do qual não se trata de o negar refugiando-se num
passado idílico, tampouco esvair-se em seu relativismo e fluidez.
Tais disputas, travadas entre aqueles que defendem a passagem para uma
nova época na história da humanidade, e aqueles que defendem seu ocaso, implicam,
pois, tomar em conta que se está vivendo uma situação cuja complexidade demanda
muito mais que apenas rejeição ou defesa e optar por essa ou aquela perspectiva.
Implicam, sim, entender o colapso do sonho moderno, a agudização da situação
dramática das condições de vida das pessoas, especialmente daquela porção
majoritária da população mundial deixada à margem das benesses prometeicas da

107
Modernidade e de suas megalópoles, que nos coloca frente a frente com um “cenário
de escombros civilizatórios” (MENDOZA-ÁLVAREZ, 2015, p. 40) de uma
“modernidade fragmentada e colapsada” (2015, p. 41).
Trata-se, assim, de tomar em conta este tempo em suas ambiguidades,
tendentes à fragmentação, aos relativismos e aos fundamentalismos, mas não como
fim da história, mas sim como fenômeno complexo potencialmente pleno de
possibilidades abertas e de mudanças de rumos. Tomado, portanto, segundo o
enfoque deste trabalho, enquanto desafio importante à fé cristã, capaz de nos fazer
repensar nossos modos de ser e de agir em Igreja diante da acolhida ou não de suas
complexidades, ambiguidades e desafios, ao passo que poderiam nos sugerir os
limites, mas também as possibilidades de novos enfrentamentos na ação
evangelizadora.
Desse modo, tais possibilidades de prosseguir em direção a um “outro mundo
possível” (SILBER, 2014a) podem ser gestadas inclusive e especialmente desde as
margens, exatamente desde aqueles deixados ao largo e de onde brotam, como
promessas de um novo começo de vida, quando em nossas ações pastorais são
tomados como pontos de partida, quando nos dispomos a aproximar-nos dos espaços
urbanos periféricos, escondidos, ocultados, lá onde se encontram em sua frágil
debilidade e potência “aqueles marginais que não perderam ainda a capacidade para
a compaixão e a solidariedade” (MENDOZA-ÁLVAREZ, 2015, p. 42), diante dos quais
somos interpelados a defender sua dignidade e restaurar, tanto quanto possível, sua
humanidade vitimada e ferida.
3.2.2 Mutações e desafios da experiência religiosa na atualidade
No âmbito da experiência religiosa no momento atual, situada, portanto neste
conjunto de considerações sobre o mundo urbano, foco contextual deste trabalho, a
seguir destacam-se alguns elementos que se considera imprescindíveis na
estruturação desta argumentação sobre as implicações do urbano enquanto desafios,
dificuldades, limites e possibilidades, sobre a experiência religiosa na tardoModernidade.
Para isso, na abordagem destes elementos parte-se das características mais
gerais deste fenômeno destacando-se o caráter pluricultural da sociedade atual,
marcada pelo advento da subjetividade e da autonomia das novas gerações, e pela
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consequente transformação na experiência religiosa e reposição da transcendência.
Apontam-se também, como elementos nestas transformações e reposicionamento da
experiência religiosa na atualidade, os fenômenos da secularização e da subjetivação
e seus impactos na recomposição destas experiências. Resultante desse quadro mais
amplo, avança-se nesta perspectiva da recomposição do religioso e na constituição
de novas formas de pertença e de expressão do religioso, enquanto difuso e eclético,
de novas buscas simbólicas e da oferta plural de novas formas de experiência religiosa
numa espécie de “mercado do religioso”. Finalmente, se apresenta uma
caracterização da experiência religiosa na contemporaneidade, com especial aceno
às suas características de fragmentação e reconfiguração no momento atual e os
desafios aí implicados na transmissão desta herança cultural às novas gerações.
3.2.2.1 Transformações na experiência religiosa na contemporaneidade: a reposição
da transcendência
Parte-se do suposto de que as transformações ocorridas no âmbito do religioso
são consequências decorrentes das próprias transformações que estão acontecendo
no complexo mundo urbano em que se vive hoje, ao mesmo tempo que expressam
também as modificações e necessidades internas ao fenômeno religioso em si, suas
visões de mundo, sua significação e legitimidade para aqueles que praticam, deixam
de praticar, ou alteram suas formas de experiência religiosa, em confronto ou sob as
influências daquele contexto marcado por crescentes, permanentes e aceleradas
mutações que implicam alterações em todos os âmbitos da vida humana, inclusive o
religioso.
Entre os fatores resultantes das profundas mudanças que marcam o atual
momento, e que no contexto deste trabalho merecem ser destacadas pelas suas
implicações evidentes sobre o âmbito da experiência religiosa, podem-se destacar a
individuação, a emergência do subjetivo e o pluralismo, enquanto fenômenos que, por
um lado, modificam a compreensão do sujeito sobre si mesmo, de suas relações com
outros e com as instituições, e por outro, articulam novas e específicas maneiras “de
crer no universo cultural da Modernidade” (HERVIEU-LÉGER, 199326, p. 103, citado
por MARDONES, 1996, p. 51). Estes fenômenos influem sobre as formas de viver a
_______________
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experiência religiosa na atualidade produzindo ao mesmo tempo a homogeneização
destas experiências sob os signos da fluidez e dos deslocamentos, num processo
dispersivo, de multiplicação de ofertas possíveis para sua realização, e de pluralidade
de itinerários de espiritualidade, ou seja, de fragmentação.
Consequente, portanto, de maneira especial às transformações no campo das
tecnologias de informação e comunicação, que remodelam o acesso à informação e
o processamento de seus conteúdos, tem-se uma radical mutação na relação com os
saberes, desde sua produção à sua transmissão, ou seu acúmulo enquanto
conhecimento historicamente construído. A informação torna-se abundante,
rapidamente distribuída e diversa, implicando em alterações profundas na relação
com as verdades. Diante de um vasto campo de escolhas, variadas e contraditórias,
provisórias e efêmeras, aparece um sujeito autônomo e disperso. Vive sob os
imperativos da inovação constante, do transitório, do flexível e da adaptação contínua,
colocando tudo sob o crivo de suas escolhas, numa espécie de self-service de
interminável degustação de novidades, num eterno presente, sem projeção para o
futuro, tampouco fazendo memória do passado, que se tornou irrelevante.
Nestes cenários de fluidez, decompõem-se as certezas, os sistemas
tradicionais rígidos, relativizam-se normas, valores e credos. A multiplicação de
escolhas favorece a indecisão, a perplexidade, a relativização e o nivelamento que
reduz tudo ao ponto de vista individual e à provisoriedade de cada escolha. No âmbito
religioso resulta no fenômeno da fragmentação e da superabundância de opções
religiosas diversas, na seletividade e desfiliação em relação às religiões tradicionais,
a que corresponde um processo de redistribuição da afiliação religiosa, configurando
pertenças parciais e provisórias e até mesmo de indeterminação religiosa, cada
indivíduo percorrendo seu próprio itinerário nesse processo.
Apesar disso, não há dúvidas, conforme corrobora o Documento de Aparecida,
quanto ao fato de que “a emergência da subjetividade, o respeito à dignidade e à
liberdade de cada um” (DAp 479) representam importantes conquistas da humanidade
na Modernidade. Ainda assim, há de se destacar que o pluralismo cultural, e também
religioso, que faz recair sobre o “indivíduo toda a responsabilidade de construir sua
personalidade e plasmar sua identidade social [...], acaba por erigir o individualismo
como característica dominante da atual sociedade” (DAp 479).
Tem-se, portanto, num mesmo e interdependente processo, por um lado, a
afirmação do sujeito-subjetividade enquanto expressão da “especificidade de ser
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alguém, um ego, e tudo o que mora em seu interior” (ALMEIDA, 2010, p. 111); e, por
outro,

o

“paradigma

do

indivíduo-sujeito

[individualismo]

que

reina

na

contemporaneidade” (ALMEIDA, 2010, p. 113), emancipado do peso da “trindade
romana: religião, autoridade ou tradição”, conforme afirma H. Arendt (2009, p. 167),
implicando para o âmbito do religioso os processos de destradicionalização e
desfiliação.
Interdependentes entre si, os fenômenos da individuação e da emergência do
subjetivo tipificam mutações específicas. Enquanto a individuação “altera a relação
[do sujeito] com as instituições sociais” (COSTA, 2006, p. 231), a emergência do
subjetivo implica uma recomposição do sujeito enquanto corporeidade, sexualidade e
sensibilidades, expressando, assim, “a emergência do experiencial, a necessidade de
experimentar as opções, os valores, os comportamentos etc., e a não aceitação
passiva do transmitido pelas instituições sociais” (2006, p. 232).
Aliados a estes, irrompem nestes cenários urbanos atuais outros dois valores
sociais: o pluralismo e a diversidade cultural, ou seja, o direito de ser igual e diferente.
Enquanto que por meio do pluralismo se reitera a marca do plural na qualidade de
condição de igualdade de todos os seres humanos, por meio da diversidade cultural
se sustenta a singularidade de cada pessoa e das diferentes culturas, raças, povos e
nações. Contudo, sob a ingerência do mercado, o pluralismo se torna fragmentação,
desintegração, oferta de soluções provisórias e descartáveis, fazendo da experiência
de fé também uma mercadoria, num processo religioso que culmina tornando
“inócuas, inadequadas e ineficazes muitas referências vitais do passado,
questionando assim o valor das tradições responsáveis pela vida social e pelas
identidades individuais” (FRANÇA MIRANDA, 2006, p. 195).
A ênfase antropológica sobre a subjetividade, a liberdade e o direito do
indivíduo, enquanto valores irrenunciáveis da Modernidade (RENAULT, 2004, p. 61),
portanto, possui uma ambivalência de resultados sobre o sujeito, suas relações e
também sobre as instituições, tanto na reconfiguração de suas identidades, como nas
relações de pertença e significação que constroem os sujeitos em suas relações com
estas. Se, por um lado, oferece “espaço para que cada um construa sua própria
biografia e siga seu próprio itinerário existencial” (FRANÇA MIRANDA, 2006, p. 196),
por outro, resulta na atribuição ao indivíduo, e somente a ele, o ônus da escolha; assim
como resulta na desregulação do sistema de transmissão de saberes, de transmissão
da herança cultural, de valores, sentimentos e práticas sociais, dificultando
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sobremaneira a relação das instituições com as gerações jovens.
Para o âmbito religioso, em decorrência do pluralismo e das rupturas presentes
tanto no aspecto institucional das religiões quanto de sua influência sobre seus
seguidores e na conformação de sua pertença a elas, assiste-se a uma “mudança
profunda na sua representação” (MARDONES, 1996, p. 67), ou seja, uma mudança
que estaria afetando também o “imaginário que acompanha toda a fé religiosa” (1996,
p. 67), o que pode ser visto nesta descrição deste autor sobre as formas religiosas
que expressam as novas gerações:
a geração jovem parece apontar para formas menos ‘humanistas’ do sagrado,
mais emocionais e expressivas. O caráter voluntário de sua vinculação
religiosa, juntamente com a procura da comunicação como forma de
expansão espiritual e do indivíduo, unir-se-ia ao gosto pelo cerimonial onde a
expressão corporal tivesse o seu lugar e importância. A emoção, certa alergia
anti-intelectual e a fluidez das suas concepções dogmáticas, fazem-nos
pender para um tipo de religiosidade subjetiva e espiritualmente pragmática
(MARDONES, 1996, p. 67).

Parece oportuno ainda destacar, a análise feita por Peter Berger 27 (1994, p.
220-221, citado por MARDONES, 1996, p. 70) sobre a “desinstitucionalização”
realizada por ele com base no fenômeno do “denominacionalismo” na história das
religiões estadunidenses, resultantes do fato do pluralismo. Segundo este autor, o
denominacionalismo foi mais que mera aceitação da existência de outras Igrejas, foi
a legitimação desta pluralidade, assumida mais tarde como princípio na Constituição
e que teve como consequências a transformação da religião naquele país, em sua
dimensão institucional, “em algo voluntário e privatizado” (MARDONES, 1996, p. 70),
de modo que a partir disso “é o indivíduo quem decide tal adesão, e mesmo que se
integre na comunidade em que nasceu, sabe que isso também é algo que é escolhido
por ele”, num processo progressivo de privatização das crenças religiosas que ocorre
concomitantemente à sua pluralização e subjetivação, fazendo surgir, na atualidade,
“um cristianismo atomizado, em pequenos grupos, ‘fraternidades emocionais’” (1996,
p. 72), que denota um movimento de “recomposição da tradição por meio das figuras
carismáticas e das ‘comunidades emocionais’” (1996, p. 72).
Este movimento de reposição da transcendência, contudo, em nada tem a ver
com a hegemonia de sentido dado pela fé cristã no passado, num contexto de
_______________
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cristandade em que o religioso se tornara majoritário e respaldado pela sociedade.
Pelo contrário, difunde-se uma sensação de “incapacidade das vias tradicionais
religiosas de dar resposta ao sagrado existente e aos anseios dos homens de nosso
tempo” (MARDONES, 1996, p. 129).
Por conseguinte, nesse novo contexto, fragmentado e plural, tais perspectivas
se relativizam sob a hegemonia do mercado fazendo surgir uma espécie de “fé
religioso-cultural, sem muita raiz, frágil, que explica bem a situação que hoje vivemos”
(FRANÇA MIRANDA, 2006, p. 197). Redundam daí experiências religiosas diversas
caracterizadas enquanto movimentos de fuga, autoajuda, emocionalismo e
fundamentalismos, assim como, em direção contrária a estes, de tendência ao
indiferentismo religioso, ou ainda, no aparecimento daqueles que se autodenominam
“sem religião”. Quanto às tendências fundamentalistas destaca-se o fato de que
geralmente têm sido associadas a grupos, religiosos ou não, que “tenham as
convicções de que possuem a única verdade”, transformando-se, hoje, em “sinônimo
de sectarismo, intolerância, dogmatismo, extremismo violento” (MADURO, 2006, p.
225), e até de terrorismo, usado como justificativa e forma de desqualificar e excluir
quem quer que pense de modo diferente.
As cidades, as megacidades atuais, lugar próprio de assentamento e expansão
destes fenômenos, produtores de novas configurações e representações das culturas
urbanas, com novas linguagens e simbologias (DAp 510), que se difundem
homogeneizando territórios, fundindo urbano e rural sob uma mesma mentalidade
urbana, constituem também os cenários onde se registra um processo crescente e
permanente de mutações no âmbito da experiência religiosa e, de modo específico,
para uma nova configuração da fé cristã, uma vez que é “exatamente nas grandes
metrópoles que a diversidade cultural e religiosa mais se manifesta” (FRANÇA
MIRANDA, 2006, p. 264).
3.2.2.2 Entre secularização, subjetivação e recomposição da experiência religiosa na
atualidade
Sob todas as formas, a Modernidade revela suas ambiguidades, sua
policentricidade, desafiando nossas capacidades e investidas em compreendê-la.
Mas, em cada canto, em cada nível da realidade, em cada uma de suas dimensões,
global ou localmente, manifestam-se arranjos subversivos que desafiam sua intenção
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homogeneizadora e globalizante. Se de um lado “cresce a individualização da
experiência religiosa e a sacralização do profano – o mercado e o consumo”
(IRARRÁZAVAL, 2013, p. 174), por outro, mostra-se que a secularização e a
indiferença são processos reversíveis, cambiáveis, conforme evidenciam a
reconstrução do religioso nos contextos seculares e como nestes o “secular é
ressacralizado” (2013, p. 174).
A secularização, ao mesmo tempo produto e produtora da Modernidade, influi
de maneira paradigmática sobre o âmbito do religioso, produzindo “a perda do
significado social das crenças e instituições religiosas, com frequência visto como
fenômeno de ‘crer sem pertencer’, ou processo de desinstitucionalização” (AZCUY,
2011, p. 5). Contudo, tal influência não é irreversível e, sob os impactos dos processos
de individuação e outros oriundos da globalização, vai cedendo espaço para um “novo
modo de compreensão que se entende como recomposição religiosa” (2011, p. 5). O
que pode explicar porque nas sociedades contemporâneas, portanto, a perda da
hegemonia das instituições religiosas tradicionais sobre a vida de seus fiéis não tem
significado o fim das crenças religiosas, pelo contrário, há todo um dinamismo de
recomposição das mesmas sob diversas formas de subjetivação do religioso, sobre
que se propagam os novos movimentos religiosos, característicos da nova
espiritualidade do atual momento, ainda que de caráter “subcultural” (MARDONES,
1996, p. 113). Tais movimentos, entretanto, expressam uma recomposição mas
também um deslocamento nas representações sobre o religioso, que se pode
perceber na vitalidade do fervor místico hodierno, um misticismo que, segundo Azcuy
(2011, p. 5), caracteriza-se por ser “difuso e eclético, supõe o deslocamento da
espiritualidade cristã tradicional para uma ‘nova’ espiritualidade que oscila entre o
fundamentalismo, o orientalismo, a New Age, e uma contrarreação dogmática, que
intenta sustentar a tradição em termos religiosos”.
Na reedição de seu clássico – A Cidade Secular – Harvey Cox (2015), publicado
originalmente em 1965, o próprio Harvey, na introdução à nova edição, observa que
distintamente daquilo que inúmeros teóricos da secularização28 previam à época, de
_______________
28

Aqui, vale destacar a distinção proposta pelo autor quanto aos termos “secularização” e
“secularismo”: “a diferença entre secularização como um movimento histórico e secularismo como
uma ideologia. Nunca devem ser confundidos. A secularização é um processo libertador. Esta
expulsa as opressões antigas e destrona as convenções frustrantes. Coloca nas mãos do homem
a sua vida social e cultural, exigindo deste um emprego constante de competência e visão. O
secularismo põe em xeque a revolução secular, congelando-a em uma nova concepção do mundo.
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que “a religião estava em declínio e que tal declínio inevitavelmente continuaria à
medida em que nação após nação avançasse em direção à era ‘moderna’” (COX,
2015, p. 19). Pelo contrário, tal declínio não aconteceu. Sob a ótica reformulada com
base na atual relação entre o religioso, o secular, o urbano e o político, situa-se esta
questão num “mundo que insiste em ser religioso”, e observa que mais do que discutir
a respeito do “ressurgimento da religião” ou da “ressacralização”, a questão de fundo
a ser enfrentada diz respeito não a um “retorno”, mas ao “emergir de algo que sempre
esteve ali, a dimensão espiritual da natureza humana, que no momento passa por
múltiplas mutações e reaparece em uma miríade de novos e antigos modos ao redor
do globo” (2015, p. 20).
Concorde a isso, já afirmava Mardones (1996, p. 153), que o fato de se ter na
sociedade moderna o afloramento de tendências neo-esotéricas, difusas e ecléticas,
como traço característico do religioso na atualidade e sua reconfiguração, estaria
indicando, por um lado, a unilateralidade racional do projeto secular ocidental
moderno, o reducionismo imposto sobre a experiência, o esquecimento pretendido da
dimensão simbólica, e por outro, e mais profundo traço da crise da Modernidade, “a
anemia espiritual do nosso tempo”, que lançou para a hermeticidade do individual e
do privado a “presença e recordação do ‘oculto’ ou ‘reprimido’ na nossa sociedade e
cultura modernas”.
A tríade sobre a qual se assentou o projeto “colonizador” da Modernidade
ocidental, baseado no “credo de progresso = ocidentalização = secularismo” (COX,
2015, p. 27), e também o potencial de secularização que comportava, começou seu
declínio mesmo antes da inevitável assunção do pluralismo religioso e cultural, por
força da ideologia do secularismo que caracterizou e promoveu, fundamentado numa
“visão provincial de progresso infinito sob a tutela da civilização moderna” (2015, p.
27). Diante das ambiguidades que marcam a própria história, em especial no século
XX, assinalado por destruição, guerras e holocaustos, as narrativas de progresso não
se sustentaram. O mesmo aconteceu com as ideias de “moderno” e “secularidade”,
que se tornaram “desconectadas tanto da civilização ocidental como do secularismo”
_______________
Corta as asas da emancipação e prende uma sociedade a outra ortodoxia. O objetivo de nosso
exame em volta do mundo é o de mostrar que o tom polimórfico da secularização em diferentes
lugares exige uma estratégia decididamente distinta da parte dos cristãos que vivem nessas áreas;
que a diversidade é um valor digno de ser defendido e planejado; e que o secularismo é um perigo
que deve ser combatido seja qual for o disfarce que usar” (COX, 2015, p. 117).
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(2015, p. 27), sofrendo um processo de ressemantização e fragmentação de
significados: “há atualmente múltiplas maneiras de ser ‘secular’ que carregam
diferentes possibilidades de incorporar, infletir e transformar das religiões e das
culturas das quais esta emerge” (2015, p. 27).
Nessa dinâmica de ressemantização, de metamorfoses, pode-se entender
também a caracterização da religiosidade moderna como um processo cambiante e
ambivalente entre um “retrocesso da transcendência e uma expansão da religião”,
conforme afirma Mardones (1996, p. 154), ou seja, uma reconfiguração do religioso
na qual se repõe a experiência de transcendência situada no cotidiano, uma espécie
de “secularização da transcendência e sacramentalização do cotidiano”.
Situados no cotidiano das experiências individuais, transcendente e sagrado
antes unificados e forças de unificação, agora se dissolvem, disseminando-se por
todos os lados. Consequente a isto, ainda segundo aquele autor (MARDONES, 1996,
p. 154-155), pode-se observar pelo menos duas implicações fundamentais tangíveis
sobre a forma e configuração da experiência religiosa na atualidade: por um lado, o
sagrado fora da regulamentação exercida pela instituição tradicional, ou seja, afirmase a secularização de sua presença, aproximando-se dos problemas e das vivências
do cotidiano – o âmbito do secular –, ligando-se a questões de ecologia, sexualidade,
esportes, viagens etc., e indicando que o religioso assume o “lugar de encontro com
o sagrado” (1996, p. 155), mas fora do esquema institucional, de caráter imanentista,
portanto. Por outro lado, e consequente a esta, ocorre também uma relativização da
religião institucionalizada, que indica a suspeição quanto à necessidade de um
dispositivo institucional regulador e unificador do sagrado, uma vez que o polo
definidor das diferentes formas de crer passa a ser “o indivíduo, o pequeno grupo ou
a fraternidade” (1996, p. 155).
Pode-se entender, assim, a profusão do movimento de pentecostalização do
cristianismo enquanto expressão mais contundente dessas novas mutações da
experiência religiosa na atualidade, e que se globaliza. Um movimento que, segundo
Cox (2015, p. 27-28), melhor e criativamente conjuga o religioso e o secular
especialmente porque “oferece às pessoas uma maneira de ser ao mesmo tempo
‘moderno’ e intensamente religioso (ou ‘espiritual’)”. Uma nova proposta para a
experiência religiosa, portanto, que coloca em suspeição a forma e as configurações,
assim como as práticas das religiões históricas tradicionais em sua crescente
dificuldade de diálogo com o mundo urbano atual, diante das “cosmópolis”
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marcadamente plurais e multiculturais.
3.2.2.3 Novas formas de religiosidade: o religioso móvel, difuso e eclético
Ainda neste contexto de recomposição do imaginário religioso e da crise das
instituições tradicionais, cabe também destacar a mobilidade destas novas
configurações da experiência religiosa na atualidade, eclética e difusa, sempre “multi”,
em que se fluidifica a ideia de pertença, na qual se proliferam as crenças e
“comunidades”, enquanto expressões de uma condição de “composição” a motu
próprio (tragado para o âmbito da interioridade, da subjetividade), que transforma de
maneira profunda a relação e a experiência deste sujeito com a religião e suas
expressões e itinerários de pertenças.
Sob a ótica desta dinâmica, da “religião em movimento”, entram em cena
figuras explicativas como a do “peregrino” e do “convertido”, em oposição à do
“praticante”, conforme as metáforas propostas pela socióloga francesa Danièle
Hervieu-Léger (2015), num mundo “marcado pela difusão do crer individualista, pela
disjunção das crenças e das pertenças confessionais e pela diversificação das
trajetórias percorridas por ‘crentes passeadores’” (HERVIEU-LÉGER, 2015, p. 28).
Neste quadro de elaboração individual de uma trajetória de experiências, na
forma de uma “bricolagem de crenças” (HERVIEU-LÉGER, 2015, p. 43), o sujeito
recompõe tanto a sua identidade subjetiva “processada por experiências
sucessivamente assumidas” (SANCHIS, 2013, p. 13), quanto a sua relação identitária
de pertença ou de vinculação religiosa, tornando comuns comportamentos que
denotam a relativização destas experiências tornadas “construções seletivas e
pertenças eventualmente plurais” (SANCHIS, 2013, p. 16), compondo o quadro desta
categorização os “sem-religião”, uma “religiosidade consciente e cultivada, sem
referência a qualquer instituição” (2013, p. 14). No campo do evangelismo de tipo
“denominacional”, a ocorrência de um movimento de intensa circulação, marcado pela
seletividade da escolha pelo fiel daquela instituição capaz de lhe oferecer a satisfação
de uma das “dimensões de eficácia mundana: a paz, o amor, o emprego, a
prosperidade, a cura” (2013, p. 14). Assim, quer estejam circulando, recompondo ou
pertencendo a múltiplas religiões ao mesmo tempo, ou mesmo a nenhuma delas, estáse diante de uma pluralidade de opções disponíveis que expressam um paradoxo
intrigante no campo religioso atual polarizado entre a “crise da credibilidade dos
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sistemas religiosos e a emergência crescente de novas formas de crença” (TEIXEIRA,
2015, p. 8).
Neste contexto de crise da credibilidade e de legitimidade das religiões
institucionais tradicionais e do crescimento da oferta de novas formas de experienciar
o religioso na atualidade, Hervieu-Léger destaca ainda o “fim das identidades
herdadas” (2015, p. 57), referindo-se ao fenômeno da “crise da transmissão” implicado
neste colapso e de crucial importância para se pensar a evangelização e a pastoral
urbana no momento presente, como aqui se intenta. Trata-se, assim, de compreender
a mutação consequente a esta crise nos processos de transmissão das identidades
religiosas por meio da tradição – “memórias herdadas” – entre as gerações, enquanto
elemento garantidor da continuidade e sobrevivência das sociedades e, por isso
mesmo, também condição para a continuidade das religiões institucionalizadas.
No caso das instituições religiosas, o processo de transmissão sofreu abalos
ainda maiores que em outras instituições de formação, porque “envolve aquilo que
está na própria gênese de sua existência, a saber, a continuidade da memória que as
funda” (HERVIEU-LÉGER, 2015, p. 61). Submetida a um processo coletivo e
constante de construção e reconstrução simbólica, essa “memória autorizada” é
histórica e ritualmente transmitida de geração a geração num processo de atualização,
repetição e refundação da mesma. Contudo, nas sociedades modernas, sob o
paradigma da imediatez e do presenteísmo imanentista, que decompõem as
estruturas imaginárias e as memórias coletivas, constata-se uma “crescente
impotência para manter viva a memória coletiva portadora de sentido para o presente
e orientações para o futuro” (2015, p. 63), constituindo-se em “sociedades amnésicas”,
o que pode explicar a afirmação de Mardones (1996, p. 153) sobre a “anemia espiritual
do nosso tempo”, que se manifesta sob a forma da “nebulosa esotérica”.
Amnésicos daquelas memórias autorizadas, fundantes, de experiências
originárias herdadas e partilhadas, construídas e reconstruídas ritual e coletivamente
nas comunidades tradicionais, o “praticante” vai cedendo lugar ao “peregrino” e ao
“convertido” em suas buscas infindáveis de “uma identidade religiosa mais adequada
à sua natureza e da qual, cada vez mais, deve imbuir-se” (HERVIEU-LÉGER, 2015,
p. 107), capaz de suprir a anemia espiritual da modernidade num contexto de crenças
dispersas, de pertenças móveis e de identificações fluidas. O “praticante”, figura
modelo da participação religiosa, ou seja, aquele que “manifesta no dia a dia o vínculo
existente entre a crença e a pertença” (2015, p. 85), é agora confrontado com a figura
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do “peregrino” em meio à “mobilidade das pertenças, à desterritorialização das
comunidades, à desregulação dos procedimentos da transmissão religiosa e à
individualização das formas de identificação” (2015, p. 85).
O “peregrino” torna-se, então, metáfora do indivíduo que constrói sua própria
trajetória de identificação religiosa, assim como de sua forma de associação, móvel e
temporária com a comunidade. Identificação esta que pode se dar sob quatro
dimensões, conforme esta autora: a dimensão comunitária, que radica a definição
formal e prática da pertença; a dimensão ética, que indica a aceitação dos valores de
certa mensagem religiosa, sem, contudo, representar um caráter vinculante a uma
determinada igreja; a dimensão cultural, que serve como referência de adesão a um
patrimônio cultural – “conjunto de elementos cognitivos, simbólicos e práticos de uma
tradição particular” (HERVIEU-LÉGER, 2015, p. 67) – sem implicar na incorporação
do indivíduo a um grupo religioso específico; e a dimensão emocional, no que se refere
à “experiência afetiva associada à identificação” (2015, p. 67). Neste sentido, cada
uma destas dimensões, associada ou não às demais, pode tornar-se o núcleo a partir
do qual o indivíduo constrói ou reconstrói sua identidade religiosa, ou seja,
a experiência emocional, a necessidade de integração comunitária, o cuidado
com a preservação dos tesouros de uma cultura religiosa, a mobilização ética:
as experiências que operam em cada um desses registros podem constituir
o ponto de partida de uma elaboração identitária singular, que elas ‘colorem’
de maneira única (HERVIEU-LÉGER, 2015, p. 73).

Nesse processo de elaboração identitária a partir de experiências pessoais,
operadas num destes registros, ou na combinação de um e outro, esta figura religiosa
peregrina vai construindo sua trajetória, tecendo suas narrativas autobiográficas na
trama das trajetórias de identificação que percorre, numa prática “voluntária,
autônoma, variável, individual, móvel e excepcional” (HERVIEU-LÉGER, 2015, p. 98),
nitidamente oposta ao modo de sociabilidade da figura do “praticante”, marcada por
uma prática de caráter obrigatório, “regida pela instituição, fixa, comunitária,
territorializada (estável) e repetida (ordinária)” (HERVIEU-LÉGER, 2015, p. 98). A
figura do peregrino constitui, portanto, segundo esta autora, o “emblema de uma
modernidade religiosa caracterizada pela mobilidade” (2015, p. 107), enquanto que a
figura do “convertido” aparece como “aquela que oferece a melhor perspectiva para
identificar os processos de formação das identidades religiosas nesse contexto de
mobilidade” (2015, p. 107).
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Nesse cenário de desregulação das crenças, pela perda da hegemonia das
religiões institucionais sobre o domínio do religioso, da crise de identidades religiosas
herdadas, e de mobilidade de pertença, a figura do “convertido” impõe-se como figura
exemplar de crente “associada mais estreitamente do que nunca à ideia de uma
intensidade de engajamento religioso que confirma a autenticidade da escolha
pessoal do indivíduo. Converter-se é, em princípio abraçar uma identidade religiosa
em sua integralidade” (HERVIEU-LÉGER, 2015, p. 130-131).
A partir da figura do “convertido”, portanto, pode-se identificar os processos de
formação destas identidades enquanto escolha individual que se desdobra sob três
modalidades principais: uma primeira modalidade que contempla o indivíduo que
muda de religião, no seu exercício de direito à escolha, e que explicita, ao mesmo
tempo, a “opção de uma nova adesão” e a “expressão desenvolvida de um refuto”
(HERVIEU-LÉGER, 2015, p. 109); uma segunda modalidade de conversão que
considera aqueles indivíduos tidos por “sem-religião” e que descobrem, “a partir de
um caminho pessoal mais ou menos longo, aquela na qual se reconhecem e à qual
decidem, finalmente, integrar-se” (2015, p. 110); e, uma terceira modalidade de
conversão que engloba o que a autora tipifica de “refiliação” daquele que “redescobre
uma identidade que permanecera até então formal, ou vivida a minima de maneira
puramente conformista” (2015, p. 111), característica bastante presente nos
movimentos de pentecostalização cristã, tanto no âmbito do catolicismo quanto
protestante, com acentuado apelo à emoção, à tradição, à mudança de vida e, por
vezes, derivando para o fundamentalismo.
3.2.2.4 Fragmentação e reconfiguração da experiência religiosa na atualidade
No contexto da crise da Modernidade, portanto, com base nesse quadro de
dimensões dos processos de identificação identitário-religiosa marcados pela
mobilidade de pertenças, cuja figura exemplar é o “peregrino”, assim como nos modos
como estas identificações se produzem neste contexto, explicitados na figura do
“convertido”, podem-se destacar como consequências para o âmbito das experiências
religiosas ainda: a fragmentação destas experiências, tanto nas igrejas institucionais
quanto no pentecostalismo, e a irrupção de uma nova forma de religiosidade eclética
e difusa.
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Conforme a análise proposta por Brighenti (2001), no âmbito da experiência
religiosa do catolicismo no ocidente29, o que se vê não é apenas pluralismo, mas uma
explícita fragmentação. Disto surgem pelo menos sete tipos ou modos particulares de
viver o Evangelho no interior de uma mesma instituição: o “catolicismo popular”: tratase de fé cristã tradicional, pré-científica, de mentalidade rural, vaga em seus
conteúdos, pouco esclarecida e pouco consciente, caracterizada pelo devocionismo,
fatalismo e pelo clericalismo; de marca tridentina e contrarreformista; o “catolicismo
comprometido”: enraizado na eclesiologia proposta pelo Vaticano II e nas
conferências latino-americanas de Medellín, Puebla e Santo Domingo, “caracteriza-se
por uma ação evangelizadora e pastoral com e na perspectiva dos pobres, dos
empobrecidos, dos oprimidos e excluídos” (2001, p. 16); com ênfase na dimensão
social e política e na atitude ética dos cristãos frente às situações de injustiça; tem
como expressões mais genuínas as Comunidades Eclesiais de Base (CEBs) e a
Teologia da Libertação; o “catolicismo reacionário”: que se caracteriza pela oposição
ao modelo comprometido e libertador, com ênfase no institucionalismo, na ortodoxia
e na restauração; o “catolicismo universalista”: constituído pelos movimentos
apostólicos internacionais, contrapõe-se ao modelo libertador reforçando a tendência
reacionária; ênfase na restauração da identidade católica, no apego ao catecismo,
numa evangelização de reconquista, sem integração com as Igrejas locais, num
movimento em direção para dentro de si mesmos; o “catolicismo pentecostal”:
originário dos movimentos pentecostais de cunho protestante, disputam frente a estes
o mercado religioso; com ênfase no emocionalismo, característico de uma
_______________
29

Sobre esta questão e de obra publicada na sequência desta, vale destacar o tom profético da análise
feita por Brighenti (2004), em sua busca por respostas novas frente às novas perguntas do momento
atual sobre a maneira de a Igreja situar-se no mundo de hoje: “Pouco a pouco, o sistema liberal
capitalista, que tudo privatiza e individualiza, vai inviabilizando a especificidade do cristianismo – a
vivência da fé no seio de uma comunidade. A crise generalizada das instituições, a Igreja entre elas,
contribui para a emergência de ‘igreja invisíveis’, comunidades emocionais, em que cada vez mais
se tem dificuldade em crer com os outros naquilo que os outros creem. Há o descrédito numa Igrejacomunidade e a aposta em projetos pessoais, em que ‘padres pop stars’ substituem a comunidade
pela massa e o compromisso pela catarse. A questão de fundo que se coloca é como evangelizar
sem pregar o Evangelho e como pregar o Evangelho sem testemunhá-lo. Das chamadas ‘pastorais’
passa-se aos movimentos de espiritualidade intimista, à exuberância da emoção. Quase que
instintivamente, o medo do novo tem levado a um enrijecimento institucional e a um
entrincheiramento identitário, tributário da redogmatização da religião, em detrimento da pesquisa
teológica. A partir do vazio teológico, postula-se a ‘volta à grande disciplina’, caminho para o
fundamentalismo. Apodera-se, não de poucas pessoas, a sensação de ‘inverno eclesial’, de uma
‘noite escura’ ou de ‘involução eclesial’ etc., atitude de hibernação, no entanto, que levará a Igreja
a acordar na manhã de um tempo e de um espaço que já não serão os seus” (BRIGHENTI, 2004,
p. 25).
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religiosidade intimista e desencarnada – “religião do coração ou religião do corpo, [...]
que privilegia o acesso a Deus através do mágico e do maravilhoso e procura
responder às necessidades imediatas, como problemas de saúde física e psíquica e
de relacionamento” (2001, p. 20); o “catolicismo emancipado”: formado por
“segmentos de católicos ditos ‘adultos na fé’ e que advogam uma Igreja em
continuidade com as intuições e teses do Concílio Vaticano II, [...] reivindicam uma
descentralização na decisão das nomeações episcopais e uma maior valorização das
conferencias episcopais nacionais”, esforçam-se na busca e esperança por um maior
protagonismo dos leigos, a revisão do celibato dos clérigos, a possibilidade da
ordenação das mulheres e a readmissão dos padres casados (2001, p. 20-21); e o
“catolicismo descomprometido”: diz-se popularmente daqueles “não-praticantes”, ou
para os quais a fé católica não passa de um rito social, que vive de tradição familiar,
de obrigações religiosas formalistas e ritualistas, como se a fé não tivesse nenhuma
implicação ética, nenhum comprometimento com as situações concretas da vida, seja
no âmbito individual ou no coletivo.
No âmbito da experiência religiosa dos evangélicos pentecostais por sua vez,
quanto ao fenômeno da fragmentação, ainda conforme este autor, há que se distinguir
primeiramente entre as Igrejas protestantes históricas e as Igrejas ou grupos
evangélicos pentecostais. As Igrejas protestantes históricas, muito embora se
distanciem dos grupos evangélicos pentecostais mais recentes, na atualidade,
também estão sofrendo com os embates provocados pela fragmentação e
questionados pelas características dos grupos pentecostais de caráter emocionalista
e fundamentalista. Por outro lado, com as Igrejas protestantes históricas, depois de
longo período de choques e controvérsias com a hegemonia e resistência católica,
após o Concílio Vaticano II e a criação do Conselho Mundial de Igrejas, florescem
possibilidades de diálogo ecumênico sincero e produtivo, apesar de ainda haver
resistências localizadas em ambos os lados. Já, do lado das Igrejas ou grupos
evangélicos pentecostais, que constituem uma outra vertente protestante, destacamse a Assembleia de Deus, a Igreja Quadrangular, a Igreja Deus é Amor, a Igreja
Universal do Reino de Deus, a Igreja Mundial da Graça, cuja expansão se deu
principalmente junto às populações pobres para as quais ofereceram serviços
religiosos de cunho imediatista e mágico. Caracterizam-se pela personalização das
relações comunitárias; adaptação da pregação à linguagem e ao contexto urbano e
às dificuldades que enfrentam essas pessoas no seu cotidiano; pela simplificação da
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doutrina enquanto resposta aos sofrimentos psíquicos e corporais das pessoas; pela
leitura fundamentalista da Bíblia; pela popularização das lideranças e pela
proximidade dos pastores ao povo; oferecem o acesso a Deus através do mágico e
do maravilhoso, por via do afeto e da emoção; pela pregação proselitista e a
demarcação nítida e defensiva de suas fronteiras com outros cultos.
E ainda, no âmbito mais amplo das consequências da crise da Modernidade
sobre a experiência religiosa na atualidade, além de sua crescente fragmentação vêse também a irrupção de uma nova forma de religiosidade eclética e difusa. Essa nova
forma de religiosidade, embora tributária do cristianismo ocidental, marca-se pela
“confluência de experiências religiosas do Oriente, de enfoques humanísticos de
inspiração ecológica, de elementos oriundos da astrologia e de outras expressões
esotéricas” (BRIGHENTI, 2001, p. 25), e tem como sua principal expressão a chamada
Nova Era muito difundida, sobretudo nos Estados Unidos e na Europa. Entre suas
características destacam-se: a falta de consistência teórica, uma vez que “não
pretende ser uma religião institucional” (2001, p. 25-26), acaba por ser uma espécie
de sincretismo entre a expressão religiosa de origem de seus adeptos e elementos
esotéricos, gnósticos, constituindo-se numa “religião sem deus, sem templo, sem
normas” (2001, p. 26), centrada sobre o afeto, a emoção, a integração espiritual
cósmica, o holismo, o ocultismo. Seu caráter difuso deixa em aberto uma gama muito
grande de possibilidades e alternativas de identificação para seus possíveis adeptos,
muitos dos quais já cansados dos imperativos éticos e de exigências de eficiência das
Igrejas institucionais.
Assiste-se, sem dúvida, ao crescimento do religioso e do espiritual,
especialmente visível no contexto latino-americano, mas também em outros contextos
e sob formas diversas, de tal modo que se pode inferir uma consequente globalização
do religioso, ou, como se queira, uma reconfiguração dos sistemas simbólicos sob a
forma de um mercado de bens simbólicos em escala mundial, no qual se destacam
como elementos constitutivamente essenciais a “desterritorialização de elementos
religiosos, que se movem como liberdade de um lugar a outro, [...] um marketing de
ofertas religiosas plurais e sincréticas; globaliza-se a religiosidade da felicidade
subjetiva” (IRARRÁZAVAL, 2013, p. 175), que têm como consequências a
substituição da crença pela experiência e o reforço do individualismo.
Ainda conforme a crítica deste autor à absorção, aparentemente onipotente, da
religião pelo mercado e a indústria cultural que o sustenta e é condição de sua
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expansão, cabe ressaltar que neste contexto a religião passa a se caracterizar como
aquela que oferece “bens de salvação”, entendidos como soluções das necessidades
humanas e fomentos de bem-estar imediato a uma “multidão empobrecida, cuja
insatisfação é induzida pela sociedade de consumo” (IRARRÁZAVAL, 2013, p. 175).
Tais bens de salvação, bens simbólicos, em sua diversidade e capacidades de atrair
e seduzir, produzem também uma espécie de ‘politeísmo religioso’, “ofertado e
consumido no mercado de bens modernos” (2013, p. 175), por uma multidão
continuamente insatisfeita e ansiosa por respostas que lhe supram suas necessidades
de sentir-se bem em meio às incertezas, inseguranças, medos, de forma imanentista,
imediatista e presentista.
Consequente a estas mudanças, constata-se o aparecimento de uma nova
sensibilidade religiosa, enquanto expressão da “vitalidade do sagrado e da busca de
uma experiência religiosa para o homem e para a sociedade de hoje” (MARDONES,
1996, p. 114), peculiarmente marcada por um sujeito que reivindica seu protagonismo
no exercício da religião ao mesmo tempo que se “relativiza para ele a definição e a
regulação institucional da mesma” (AZCUY, 2011, p. 6). Apresenta-se sob formas e
tendências diversas, que correspondem a: movimentos fundamentalistas, tanto de
matriz católica quanto protestante; religiosidade oriental; esoterismos holísticos; New
Age, que segundo Mardones (1996, p. 122), é o movimento mais representativo do
modelo de ‘nova espiritualidade’: “um movimento sem textos sagrados e sem líder,
sem organização rigorosa e sem dogmas”. Uma nova sensibilidade religiosa, portanto,
marcadamente subjetiva, experiencial e emocional, mas que aponta para um fato a se
destacar neste nosso tempo: nossa “sede de sagrado” (MARDONES, 1996, p. 127),
ou “sede de espiritualidade” (AZCUY, 2011, p. 1), e, por isso mesmo, um campo
desafiante e potencialmente aberto para repensar a presença e pertinência da Igreja
neste contexto e, aqui, em particular, sob a ótica da pastoral urbana, para a qual “a
sede de interioridade e o crescimento explosivo de ofertas de espiritualidade
representa um desafio específico que requer ser atendido” (AZCUY, 2014, p. 373).
3.2.3 Transformações e desafios urbanos da religiosidade no Brasil
De forma a dar um passo a mais nessas aproximações e análises da realidade,
aqui efetivadas com o intuito de compreender as implicações entre o urbano e a
religiosidade e as consequências daí resultantes para a reconfiguração do papel da
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religião nestes contextos, na recomposição do cenário religioso atual, aqui se lança
um olhar especial para as transformações urbanas produzidas na religiosidade
brasileira, destacando-se, num primeiro momento, o quadro geral sobre que se situa
esta questão, a partir da qual se distinguem algumas características próprias a este
contexto de composição e recomposição no campo religioso brasileiro.
3.2.3.1 Transformações urbanas na religiosidade brasileira
A sociedade urbana contemporânea, conforme os posicionamentos dos
diferentes teóricos aqui já destacados, reúne e condensa as novas condições sobre
que se reconfiguram as formas de construção das identidades subjetivas, seus
diferentes modos de pertença, de identificação, de experimentação e de expressão
de sua religiosidade, construídas com base num itinerário de múltiplas e movediças
experimentações, cambiantes entre relativismos e fundamentalismos, mas também
sobre outras formas, cada uma delas expressando um seu momento, um seu ponto
de vista e de sua escolha diante de uma sempre crescente pluralidade de ofertas e de
alternativas religiosas.
No Brasil, assim como em outras realidades urbanas, o sagrado e o urbano se
encontram, fundem-se, fragmentam-se mutuamente num processo do qual resultam
a diversidade, a multiplicidade e a complexidade das manifestações religiosas, de
suas formas e configurações. Confluem, portanto, no atual campo religioso brasileiro
aquelas importantes mutações já sinalizadas no campo religioso em âmbito geral,
ainda que guardadas as peculiaridades próprias a cada situação, conforme suas
próprias trajetórias de formação de cada contexto, e que resultam na produção de um
mosaico repleto de centros diversos de referências e de experiências do sagrado.
Conforme alerta Teixeira (2013, p. 18-21), sobre o perfil atual das religiões no
mundo, é preciso lançar um olhar abrangente para além do que simplesmente
demonstram os números dos censos, entre os quais os dados divulgados pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE) do Censo de 201030. Segundo este autor,
_______________
30

Quanto aos dados disponibilizados pelo Censo de 2010 pelo IBGE, vale ressalvar, com base nas
abordagens realizadas por Clara Mafra (2013, p. 37-47) e Renata Menezes (2013, p. 329-346),
acerca da contingencialidade de tais índices, assim como de seus limites quando considerados a
sua metodologia e seu instrumental, interessados apenas na “pertença formal”, causa de sua
dificuldade em captar a dinâmica religiosa do Brasil, ou seja, a prática religiosa dos entrevistados,
marcada por grande mobilidade, diversidade e ampliada complexidade. Sendo assim, se requer
uma exploração qualificada aproximando os dados quantitativos de análises qualitativas que
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combinando dados do Censo de 2010 do IBGE com os dados provindos do relatório
publicado pelo Pew Research Center31 em 2012 sobre a distribuição das religiões
mundiais no globo:
o cristianismo continua hegemônico, abarcando 31,8% da população
mundial, com cerca de 2,2 bilhões de adeptos (entre os cristãos, os católicos
ocupam a primeira posição, respondendo pela metade desse contingente de
adeptos – 50%, e, na sequência, a tradição protestante, com a inclusão dos
anglicanos e outras tradições evangélicas independentes, e igrejas nãodenominacionais – 37%, bem como a Comunhão Ortodoxa da Grécia e da
Rússia – 12%). O islamismo vem em seguida, envolvendo 23,3% da
população geral, com cerca de 1,6 bilhão de adeptos. Os não afiliados
(categoria que inclui ateus, agnósticos ou pessoas que não se enquadram
em nenhuma das religiões indicadas na pesquisa) vêm em terceiro lugar,
abrangendo 16.3% da população global, em torno de 1,1 bilhão de adeptos.
O hinduísmo ocupa a quarta posição, cobrindo 15% da população mundial,
com aproximadamente 1 bilhão de fiéis. Na sequência, aprecem o budismo
(7,1% - 488 milhões), as religiões étnicas ou regionais, que incluem as
religiões africanas tradicionais, as religiões populares chinesas, as religiões
americanas nativas ou dos povos originários e as religiões dos aborígenes
australianos (5,9% - 405 milhões); outras religiões como a bahá’í, o taoísmo,
jainismo, xintoísmo, tenrikyo, wicca, zoroastrismo (0,8% - 58 milhões; e
judaísmo (0,2% - 14 milhões). (TEIXEIRA, 2013, p. 18-19).

A descrição de tal quadro serve para, entre outras possibilidades, confirmar a
tese já aqui levantada de que, apesar dos indícios de secularização e indiferentismo
no continente europeu, se está vivendo um intenso processo de ressurgimento da
religião em todo o mundo, uma “nova onda religiosa”, conforme declara o sociólogo
Peter Berger (2001, p. 28, citado por TEIXEIRA, 2013, p. 20)32, numa dinâmica de
“dessacralização”, aqui também já destacada por Cox (2015, p. 19-21), quando
_______________
permitam ver para além do que os dados dizem, o que eles ocultam, como a complexa situação
multifacetada do fenômeno das pertenças, “dos fluxos e trânsitos religiosos ou os sincretismos
menos visíveis” (TEIXEIRA, 2013, p. 23). Ainda, portanto, que seja um instrumento altamente válido
quando de sua intenção de oferecer uma visão panorâmica das transformações da experiência
religiosa no decorrer de uma década, a macroscopia oferecida esbarra nos limites de apresentar
uma leitura qualificativa da mudança e de suas nuanças. Apesar disso, registra-se que o Censo de
2010 sinaliza as macrotendências perceptíveis no campo religioso brasileiro, sobre que se
destacam: “a progressiva pluralização e diversificação do campo em questão; a intensificação do
trânsito religioso; a provisoriedade da adesão e a dinâmica da privatização da prática religiosa;
verifica-se também uma queda percentual católica, uma continuidade no crescimento evangélico e,
um ritmo menor, dos sem-religião” (TEIXEIRA, 2013, p. 23).
31

Segundo o autor, “um dos mais importantes centros de pesquisa de opinião pública dos Estados
Unidos da América, localizado em Washington, DC, que presta informações sobre questões,
atitudes e tendências que estão moldando os EUA e o mundo” (TEIXEIRA, 2013, p. 18, nota de
rodapé n. 2).

32

BERGER, Peter. La désecularisation du monde: un point de vue global. In: BERGER, Peter. (Org.).
Le réenchantement du monde. Paris: Bayard, 2001.

126
sublinha o “retorno do sagrado”, a “ressacralização de um mundo que insiste em ser
‘religioso’”, e do mesmo modo por Hervieu-Léger (2015, p. 20-25), quando fala da
passagem de uma “religião perdida à religiosidade em toda parte”.
Nesse contexto de “metamorfoses da fé”, sob os impactos da crise da
Modernidade, da individualização e da globalização, a tendência parece confirmar o
suposto da afirmação da liberdade religiosa, do declínio das religiões tradicionais em
sua capacidade de normatizar a vida de seus adeptos a partir de uma tradição
imutável, em lugar do que se estabelece “uma visão cada vez mais pessoal da religião”
(TEIXEIRA, 2013, p. 21), que submete o religioso aos itinerários de suas
experimentações, das quais resultam, perfis de identificação, modos de pertença e
configurações diversas da experiência religiosa, ora sob a forma de sincretismos, ora
como bricolagens, relativismos e fundamentalismos. De modo geral, portanto, “o
universo das experiências religiosas deixar de ser regido por estruturas sólidas e
reguladoras, tornando-se mais fluido, pontuado agora por relações menos totalizantes
entre os fiéis e as suas instituições religiosas de pertença” (2013, p. 22).
Com base nisso e lançando um olhar de aproximação para o amplo campo da
religiosidade brasileira, diversa e multifacetada, os dados do Censo de 2010, em
comparação com o anterior, sublinham certa estabilização no tocante ao declínio do
catolicismo no Brasil. Ainda que os dados de autodeclaração demonstrem o
catolicismo com a religião da maioria da população (64,63%), tais índices parecem
apontar para uma contínua redistribuição do número de adeptos cristãos entre
catolicismo e protestantismo, tradicional e evangélico, que somados chegam a 86,8%
da população. Visivelmente cristão, mas plural, portanto, conforme sinalizam Almeida
e Barbosa (2013, p. 312), uma pluralidade que se expande para todos os âmbitos,
“institucional, ritual, cosmológica, socioeconômica etc.”, facilmente perceptível no
campo religioso oscilante entre o decréscimo do número de católicos e o crescimento
dos pentecostais e sem religião, que passaram de “11% em 1980, para 35,5% em
2010”. Tal processo, destacam estes autores, apontam dois vetores desta mudança
no quadro de configuração das pertenças no Brasil: “a pluralidade das alternativas
(dentro e fora do cristianismo), e uma transição no interior do cristianismo, que se
torna cada vez mais diverso e misturado internamente” (2013, p. 315).
Da análise realizada por estes autores sobre as mutações nos processos de
transmissão religiosa nos domicílios brasileiros, destacam-se ainda, pertinentes ao
que se pretende neste trabalho, duas conclusões: a primeira que se refere ao
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catolicismo, que sob a ótica dos efeitos do pluralismo religioso e da crise nos
processos de transmissão por herança cultural e parentesco, estaria se tornando uma
“alternativa individual”, um “catolicismo de opção”, uma vez que, conforme mostra a
realidade observada, continua a perder fiéis “preferencialmente entre aqueles que
apenas o herdaram, mas não o escolheram” (ALMEIDA; BARBOSA, 2013, p. 324),
vulgarmente definidos de “católicos não praticantes”. E, a segunda conclusão, diz
respeito ao mundo evangélico, no qual se percebe o crescimento de uma nova forma
de afiliação – “evangélicos não determinados” –, ou seja, aqueles que se
autodeclararam evangélicos, mas sem pertença a uma denominação específica, que
“adotam um conjunto de práticas (boa parte delas individuais) e de crenças sem o
engajamento moral, afetivo e rotineiro com uma comunidade” (ALMEIDA; BARBOSA,
2013, p. 324), numa demonstração clara do enfraquecimento dos vínculos entre o fiel
e a instituição, de não coincidência no mesmo fiel entre “a identidade, o pertencimento,
o comportamento e a doutrina de uma igreja evangélica” (2013, p. 324).
A crise das afiliações tradicionais, portanto, faz aparecer os “cristãos sem
igreja” (BRIGHENTI, 2007a, p. 10), os “católicos por opção” e os “evangélicos não
determinados” (ALMEIDA; BARBOSA, 2013, p. 324), como expressões de
modificações profundas na religiosidade do brasileiro. Faz aparecer também os que
se autodeclaram “sem religião”, que podem resultar, entre outros, como efeitos da
dupla de fatores interdependentes: o crescimento da liberdade religiosa e o declínio
da religião tradicional, conforme a tese defendida por Pierucci (2013).
Para este autor, o traço inegável a marcar o panorama atual do campo religioso
brasileiro é o do “catolicismo em declínio” (PIERUCCI, 2013, p. 50). Um movimento
progressivo que se acelera, se comparados os dados dos últimos censos, num
contexto profundamente marcado, de um lado, pela desregulação e efervescência em
termos de mercado de livre concorrência entre diferentes expressões religiosas,
enquanto “resultado da liberdade ampla” (2013, p. 53) no campo religioso,
desmonopolizado, aberto a uma profusão ilimitada de “novidades religiosas, serviços
espirituais, bens simbólicos e os mais variados artigos de consumo” (2013, p. 55)
oferecidos por uma miríade de profissionais religiosos. E, por outro, marcado também
pelo “deslocamento e pilhagem mútua de séquitos, públicos, clientelas e membresias
molecularmente constituídas pela multiplicação de conversões individuais, em
detrimento das identidades coletivas herdadas” (2013, p. 55).
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As religiões tradicionais no Brasil, por conseguinte, entre as quais se destacam
o catolicismo (FERNANDES, 2013, p. 111-126), o luteranismo (CAMPOS, 2013, p.
127-160) e também a umbanda (PRANDI, 2013, p. 203-218; DUCCINI; RABELO,
2013, p. 219-234), apresentam níveis de declínio demográfico relevantes, num
processo que se acelerou na última década, frente ao crescimento dos pentecostais
(MARIZ; GRACINO JÚNIOR, 2013, p. 161-174) e dos sem-religião (NOVAES, 2013,
p. 175-190), denominado por aquele autor “como destradicionalização cultural”
(PIERUCCI, 2013, p. 59) do Brasil, o que no campo religioso se desencadeia por meio
de “um processo de ‘desfiliação’ em que as pertenças sociais e culturais dos
indivíduos, inclusive as religiosas, tornam-se opcionais, mais que isso, revisáveis; e
os vínculos, quase só experimentais” (PIERUCCI, 2013, p. 56).
3.2.3.2 Características e composição do campo religioso brasileiro na atualidade
Segundo afirma Sanchis (1997, p. 28), o pluralismo constitui o traço
indubitavelmente mais significativo da profunda mutação que ocorre no campo
religioso dos brasileiros, correspondente à “passagem do quase singular (‘a religião’)
para um claro e crescente plural (‘as religiões’)”. Anuncia, assim, o fim da hegemonia
e do quase monopólio cultural e religioso católico. Um pluralismo “à brasileira” que
abarca diferentes níveis de diversidade, que implicam maneiras diversas de adesão e
de pertenças em um campo de múltiplas modalidades de crença, no qual o indivíduo
exerce suas escolhas. Escolhas estas, também multiconfiguradas, exclusivas ou
múltiplas, distinguindo ou combinando tais identidades.
Nesse sentido, conclui o autor, que a diversidade religiosa no campo religioso
atual do Brasil se vai consolidando sob dois movimentos que ocorrem em
simultaneidade: “um primeiro de distinção, multiplicação e rupturas; um segundo de
relativa homogeneização” (SANCHIS, 1997, p. 29). Rupturas e multiplicação, de um
lado, no fenômeno contundente e perceptível do avanço dos pentecostais no campo
religioso brasileiro, que reconfigura e fragmenta tanto o universo católico quanto o
protestante, criando um movimento crescente de trânsito entre estas religiões. E, por
outro, de relativa homogeneidade no meio religioso brasileiro, sobretudo no “meio
popular, mas não exclusivamente”, que passa a viver “num certo clima espiritualista
que parece compartilhado por várias mentalidades no Brasil” (1997, p. 33).
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Característicos deste contexto plural, a diversidade, a fragmentação e a
mobilidade do campo religioso brasileiro, constituem marcas confirmadas por
sucessivas pesquisas, tanto na área da sociologia da religião, quanto no âmbito
especificamente institucional e confessional. A sequente oferta de dados por parte do
IBGE por meio dos censos, em suas várias edições, tem contribuído para a
visibilização de índices concretos acerca da pertença ou filiação religiosa, segundo
autodeclaração dos entrevistados. Contudo, os dados censitários, sendo registros
numéricos, oferecem visualizações quantitativas, temporais e panorâmicas de uma
determinada situação, uma “fotografia panorâmica”, conforme afirma Menezes (2012,
p. 10), e, por conseguinte, não permite qualificar a mudança ou suas nuanças.
Deriva daí a constante necessidade de estudos e outras pesquisas que
permitam adentrar na profundidade compreensiva de tais fenômenos. Uma destas
pesquisas, realizada em parceria entre o Instituto Nacional de Pastoral (INP), órgão
da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), e o Centro de Estatística
Religiosa e Investigações Sociais (CERIS), e publicado em 2002 (SOUZA;
FERNANDES, 2002), teve como objetivo “elaborar um mapeamento de tendências
interpretativas do catolicismo contemporâneo” (FERNANDES, 2002, p. 15). Nas
conclusões desta pesquisa, centrada sob o universo católico, mas não restrito a ele,
já se destacavam fenômenos como o declínio do catolicismo e sua perda de
hegemonia, a fragmentação no campo religioso brasileiro, assim como a percepção
de um movimento de adesão parcial às orientações ético-religiosas face a um
pretenso monopólio religioso.
Na seção conclusiva do documento, Antoniazzi (2002, p. 256) destaca a
confirmação da hipótese do subjetivismo na escolha da religião e acrescenta a este
os dinamismos de uma escolha sob fundo pragmático e utilitarista: “o sujeito faz suas
escolhas segundo critério predominantemente pragmático” (2002, p. 257), ou seja, da
satisfação imediata. Associado a isto, percebe-se também que esta busca se dá tanto
de forma isolada, individualista, quanto na forma de grupos por afinidades e gostos
comuns, o que em certo sentido, poderia explicar a procura das tais “comunidades
afetivas” e “movimentos carismáticos”, que segundo este autor baseiam-se, ambos,
“sobre a escolha, a amizade, a emoção, e que duram tanto quanto duram o calor e a
animação do grupo” (2002, p. 262).
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Na década atual, contudo, sob impulsos dos novos índices fornecidos pelo
Censo de 201033, as pesquisas se avolumaram e também as controvérsias acerca
das questões suscitadas, como os inúmeros destaques produzidos na obra
organizada por Faustino Teixeira e Renata Menezes – Religiões em movimento: o
censo de 2010 – (TEIXEIRA; MENEZES, 2013). Para Teixeira, comentando esta
questão em entrevista concedida à Revista do Instituto Humanitas Unisinos (IHU Online, n. 400, 2012b, p. 14), o principal desafio e a tarefa ainda a ser realizada é a de
assumir a “diversidade religiosa como um valor e uma riqueza”. Em sua análise,
destaca uma tendência nítida de diminuição da declaração católica quando se
aproximam os dados dos últimos censos: “1970 (91,1%), 1980 (89,2%), 1991 (83,3%),
2000 (73,8%) e 2010 (64,6%). E as projeções estatísticas indicam que até 2030 os
católicos terão um índice menor que 50%, e em 2040 ocorrerá um empate com o
grupo evangélico” (2012b, p. 15). Mesmo estando ainda em posição de destaque, o
cristianismo precisa encarar sua própria diversidade interna, assim como as disputas
que acontecem nesse âmbito, expressas no “crescimento dos evangélicos 34,
sobretudo pentecostais, que passaram de 15,4% para 22,2%” (2012b, p. 14).
_______________
33

Conforme aponta Teixeira (2012a), os dados que acabavam de ser divulgados pelo IBGE sobre o
quadro das religiões brasileiras, vinham confirmar a “situação de progressivo declínio na declaração
de crença católica. Os dados apresentados indicam que a proporção de católicos caiu de 73,8%
registrados no Censo de 2000 para 64,6% nesse último Censo, ou seja, uma queda considerável.
Trata-se de uma queda que vem ocorrendo de forma mais impressionante desde o Censo de 1980,
quando então a declaração de crença católica registrava o índice de 89,2%. Daí em diante a sangria
só aumentou: 83,3% em 1991, 73,8% em 2000 e 64,6% em 2010. O catolicismo continua sendo um
‘doador universal’ de fiéis, ou seja, ‘o principal celeiro do qual outros credos arregimentam adeptos’,
para utilizar a expressão dos antropólogos Paula Montero e Ronaldo de Almeida. A redução católica
ocorreu em todas as regiões do país, sendo a queda mais expressiva registrada no Norte, de 71,3%
para 60,6%. O estado que apresenta o menor percentual de católicos continua sendo o Rio de
Janeiro, com 45,8%. O estado brasileiro com maior percentual de católicos continua sendo o Piauí,
com 85,1% de declarantes. Os dados indicam que o Brasil continua tendo uma maioria católica, mas
se a tendência apontada nesse último censo continuar a ocorrer teremos um breve uma significativa
alteração no campo religioso brasileiro, com impactos importantes em vários campos” (IHU On-line,
20 de junho de 2012).
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Sobre o crescimento dos evangélicos, segundo os dados apontados pelo Censo de 2010, Teixeira
(2012a) analisa: “foi o segmento que mais cresceu, passando de 15,4% registrado no Censo de
2000 para 22,2%. O aumento mais significativo, em torno de 16 milhões de pessoas. Um olhar sobre
os três últimos censos possibilita ver claramente essa irradiação crescente: 6,6% em 1989, 9,0%
em 1991, 15,4% em 2000 e 22,2% em 2010. O Brasil vai, assim, se tornando cada vez mais um
país de presença evangélica. Há que sublinhar, porém, que a força desse crescimento se encontra
no grupo pentecostal, que é o responsável principal por tal crescimento, compondo 60% dos que se
declararam evangélicos (no censo anterior, o peso decisivo no crescimento dos evangélicos, em
15,44% da declaração de crença, foi dado também pelos pentecostais, que sozinhos mantinham
10,43% do índice geral evangélico). Os evangélicos de missão não registram esse crescimento
expressivo, firmando-se em 18,5% da declaração de crença evangélica”.
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Menezes (2012), por sua vez, insiste que os dados do Censo de 2010 não
mostram apenas a confirmação de mudanças já esperadas, como o declínio católico
e o crescimento evangélico. Para esta autora, os dados também surpreendem,
apontando para certas descontinuidades com os censos anteriores, tais como: “o
decréscimo no número de membros da Igreja Universal do Reino de Deus, uma igreja
de modelo hierárquico, centralizado e episcopal, e o crescimento expressivo da
Assembleia de Deus, igreja de modelo mais congregacional, capilar e deliberativo”
(MENEZES, 2012, p. 11). Implicado nesta constatação está a compreensão de que a
rica complexidade que envolve a pluralidade do campo religioso do Brasil 35, precisa
ser sempre levada em conta, impedindo generalizações de nomenclaturas que
indiferenciam as modalidades de agregação e pertencimento que se constituem no
interior das composições a que se referem.
Neste sentido, aponta-se para uma outra característica marcante no amplo e
diverso quadro de composição da religiosidade do brasileiro: o sincretismo religioso36,
_______________
35

Em relação à pluralidade e diversidade no campo religioso brasileiro, são dignos de nota também
os dados referentes aos espíritas, às religiões afro-brasileiras e às outras religiões. Segundo a
análise de Teixeira (2012a), “os espíritas também seguem crescendo. Os dados do censo de 2010
indicam um crescimento importante, com respeito ao censo anterior: de 1,3% para 2%. São agora
cerca de 3,8 milhões de adeptos declarantes. Trata-se do núcleo que tem os melhores indicadores
de educação, envolvendo o maior número de pessoas com nível superior completo (31,5%). Os
dados apontados pelo censo são importantes, mas há que lembrar a presença de uma ‘impregnação
espírita’ na sociedade brasileira que escapa à abordagem estatística. Isso os estudiosos do
espiritismo têm mostrado com pertinência. As crenças e práticas espíritas têm uma alta ‘ressonância
social’, transbordando a dinâmica de vinculação aos centros espíritas. Quanto às religiões afrobrasileiras, tanto a umbanda como o candomblé mantiveram-se no eixo de 0,3% de declaração de
crença. Não houve mudança substantiva com respeito ao censo anterior, que indicava a
porcentagem de 0,26% para a umbanda e 0,08 para o candomblé. Com respeito às outras religiões,
permanecem com uma representatividade pequena que em sua soma geral não ultrapassa 3,2% de
declaração de crença. Mantém-se viva a provocação feita por Pierucci em artigo escrito depois do
censo de 2000 sobre a diversidade religiosa no Brasil, de que o Brasil continua hegemonicamente
cristão, e a diversidade religiosa – ainda que em crescimento -, permanece apertada em estreita
faixa um pouco acima de 3% da declaração de crença. Com base nos dados do censo agora
apresentado, os cristãos configuram 86,8% da declaração de crença”.
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Explica-se porque a opção e preferência de usar-se o termo hibridismo em relação ao termo
sincretismo. Sobre o temo “sincretismo”, vale ressaltar que se trata de uma categoria complicada,
com usos diversos e, por vezes, tendentes a distorcer ideologicamente o fenômeno que se quer
caracterizar. Indicando, a princípio, um processo de misturas entre sistemas religiosos, mas que foi
utilizado, muitas vezes, para indicar a desqualificação de práticas alheias tidas por “impuras”, como
pretexto para condenar tais práticas por aqueles que, pretensamente, se autointitulavam “puros”.
Para evitar qualquer forma de estigmatização, aqui se utilizará com maior frequência o termo
“hibridismo” para designar estes processos de mútua imbricação entre uma prática religiosa e outra,
sem qualquer pretensão a ajuizar sua legitimidade ou não, ainda que fundamentalmente se esteja
a expressar a mesma coisa sob a forma de outro conceito, ou seja, uma “mistura”. Assim, quando
da utilização do termo sincretismo se estará referindo-se a este mesmo fenômeno. Para maior
aprofundamento desta questão, sugere-se: MENEZES, Renata. Censo 2010, fotografia panorâmica
da vida nacional. IHU On-line, São Leopoldo, n. 400, 27/08/2012, p. 10-13; FERRETTI, Sérgio F.
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ou melhor, o fenômeno dos “hibridismos religiosos”. A dinâmica de mutações no
campo religioso brasileiro marca-se, conforme vão confirmando os dados levantados,
não apenas pela troca da religião de nascimento por outra, mas pelo fato de que a
mobilidade continua a acontecer, num movimento de (re)construção de uma trajetória
individual de sua identidade religiosa, na qual são possíveis adesões transitórias,
intermediárias, esporádicas, incluindo, portanto, a “dupla ou tripla pertença”
(FERNANDES, 2012, p. 22).
O tema dos hibridismos religiosos, das bricolagens, está intimamente
relacionado aos fenômenos da autonomia e da subjetividade, frequentemente
associado, por inúmeros teóricos, sociólogos, antropólogos, entre outros, às angústias
modernas e, neste sentido, à redefinição do papel das religiões sobre a vida dos
indivíduos. Resulta, assim, do trânsito religioso, de uma série de experimentações
num movimento que marca, de um lado, os indivíduos em sua busca e (re)construção
de sua identidade religiosa, diante de um quadro de “busca de certezas, tanto quanto
da negação destas. Os dois aspectos convergem para a autonomia na construção das
identidades onde a religião pode estar integrada ou não” (FERNANDES, 2012, p. 25).
Mas, por outro, marca também as religiões, enquanto “religiões em trânsito”, que por
sua vez buscam afirmar-se nestes cenários plurais, conforme se evidencia no
crescimento e diversificação de ofertas de bens simbólicos (“verdades religiosas”)
colocados à disposição das escolhas individuais, caracterizando o pluralismo religioso
brasileiro como de tipo “concorrencial”, conforme afirma Lopes, J. (2012, p. 19), “onde
as doutrinas religiosas apelam constantemente para a cooptação ou a fidelização dos
fiéis”.
Nesse contexto acontece, portanto, uma dinâmica de mútua imbricação entre
diferentes fatores: a liberdade de escolha; escolhas que se fazem e se refazem em
processos de experimentações múltiplas; a disponibilização visivelmente mais
declarada e acessível de ofertas diferenciadas conforme os diversos gostos; a
velocidade com que tal processo é viabilizado atualmente, muito provavelmente
_______________
Sincretismo e religião na festa do Divino. Revista Anthropológicas. São Luís: UFMA, ano 11, v.
18(2), 2007, p. 105-122; SANCHIS, Pierre. Sincretismo e pastoral. In: CAROSO, Carlos; BACELAR,
Jefferson. (Orgs.). Faces da tradição afro-brasileira. Rio de Janeiro, Salvador: Pallas/ CEAO,
1999; FERRETTI, Sergio. Repensando o sincretismo. São Paulo, São Luís: Edusp/
FAPEMA,1995. FERRETTI, Sérgio. Sincretismo afro-brasileiro e resistência cultural. Horizontes
Antropológicos, Porto Alegre, ano 4, n. 8, p. 182-198, jun. 1998.
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resultante dos impactos das novas tecnologias de informação sobre este campo; a
busca de “seguranças” de ordem material ou espiritual e, por vezes, como se uma
viesse em consequência da outra (como acontece no círculo - mais fé/mais
dízimo/mais bênçãos - da “teologia da prosperidade”), diante da crise tornada
onipresente pela Modernidade “líquida”; num círculo “vicioso” que volta ao seu início,
convergindo estes diferentes fatores para a autonomia na construção das identidades.
Construção de identidades que se fazem por meio de escolhas, com base em
experimentações e, por isso mesmo, escolhas provisórias que permitem ao indivíduo
mover-se, deslocar-se, transitar entre as ofertas disponíveis, diante das quais pode
também “não escolher” e, neste sentido, escolher “não ter vínculo institucional com
nenhuma religião” (FERNANDES, 2012, p. 25). Tal processo, de escolher continuar
movendo-se, de não aderir definitivamente, ainda ou nunca, é o que explica, segundo
esta autora, o aumento dos “sem-religião”37, que “representa a existência de pessoas
em redefinição de identidade” (2012, p. 24).
Identidades, escolhas, mobilidade e trânsito religioso, elementos que se
implicam mutuamente, colidem, fundem-se, reconfigurando o complexo mapa
religioso do Brasil, ou melhor, dos brasileiros, indicando um duplo movimento de
“circulação de pessoas pelas diversas instituições religiosas [...], e de metamorfose
das práticas e crenças reelaboradas nesse processo de justaposições, no tempo e no
espaço, de diversas pertenças religiosas” (ALMEIDA; MONTEIRO, 2001, p. 93).
Enquanto que o catolicismo, apesar do declínio e fragmentação interna,
continua a exercer no país o papel de “doador universal”, ou seja, o grupo que fornece
adeptos às demais religiões, o “grupo preferencial para onde migram os católicos é o
pentecostalismo, seguido por aquele sem-religião” (ALMEIDA; MONTEIRO, 2001, p.
_______________
37

Conforme Teixeira (2012a), sobre os “sem religião”: “no censo de 2000 representavam a terceira
maior declaração de crença no Brasil, mantiveram o seu crescimento, ainda que em ritmo menor do
que o ocorrido na década anterior. Eles eram 7,28% no censo de 2000 e subiram agora para 8%
(um índice que comporta mais de 15 milhões de pessoas), e o seu registro mais significativo continua
sendo no Sudeste. Esse crescimento não indica, necessariamente, um crescimento do ateísmo,
mas uma desfiliação religiosa, um certo desencanto das pessoas com as instituições religiosas
tradicionais de afirmação do sentido. Reflete um certo ‘desencaixe’ dos antigos laços, como bem
mostrou Antônio Flávio Pierucci em suas pesquisas”. Conferir também: PIERUCCI, Antônio Flávio.
O crescimento da liberdade religiosa e o declínio da religião tradicional: a propósito do Censo de
2010. In: TEIXEIRA, Faustino; MENEZES, Renata. (Orgs.). Religiões em movimento: o Censo de
2010. Petrópolis: Vozes, 2013, p. 49-61; NOVAES, Regina. Jovens sem religião: sinais de outros
tempos. In: TEIXEIRA, Faustino; MENEZES, Renata. (Orgs.). Religiões em movimento: o Censo
de 2010. Petrópolis: Vozes, 2013, p. 175-190.
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97). Assim, o trânsito religioso no campo brasileiro acontece tanto em sentido da
desfiliação quanto da mobilidade de adeptos, que migram de uma para outra, como
também na circulação de crenças no interior de uma mesma religião e entre elas,
buscando acomodações e reconfigurações, como acontece com o movimento de
pentecostalização do cristianismo, que se apresenta como um novo padrão de
religiosidade em que conflitam e, ao mesmo tempo, interagem e se absorvem
elementos que se fundem advindos de outros contextos e de outras experiências
religiosas.
Nesse processo de múltiplas interações, tensões e fusões, portanto, migram os
indivíduos, mas também as crenças e as construções simbólicas das religiões.
Almeida e Monteiro (2001, p. 97-99) distinguem três casos exemplares destas
interações simbólicas e destes fluxos migratórios no campo religioso brasileiro: o
primeiro refere-se ao grupo dos sem-religião, que os autores reconhecem como
equivalente a um “receptor universal” – “que recebe pessoas de todas as confissões”
(2001, p. 98). Este grupo em especial, em direção contrária ao que se poderia supor
a partir apenas de sua denominação, não se trata apenas de um grupo tendente ao
ateísmo, mas da construção de um “repertório particular de crenças e práticas
variadas, massa que não se identificam com nenhuma religião específica” (2001, p.
98). São arranjos simbólicos particulares, sem filiação, que se expressam,
representativamente nas classes média e alta dos grandes centros urbanos, nos
grupos e movimentos “neo-esotéricos, cuja religiosidade não se expressa
prioritariamente pela filiação a uma instituição, e não é definida por um certo estilo de
vida” (2001, p. 98).
O segundo caso exemplar que integra mobilidade de adeptos com hibridismos
de crenças, segundo estes autores, é a neopentecostal Igreja Universal do Reino de
Deus

(IURD),

enquanto

“resultante

da

interação,

tanto

simbólica

quanto

numericamente, dos universos evangélico e umbandista” (ALMEIDA; MONTEIRO,
2001, p. 99). A IURD elabora uma síntese que mistura “exus com glossolalia,
exorcismos com transe”, graças aos quais pode ser proselitista e sincrética ao mesmo
tempo, incorporando elementos simbólicos da umbanda e os ressemantizando,
invertendo seus significados.
E, finalmente, o terceiro fluxo gerador de uma nova religiosidade foi formado
pela “interação entre catolicismo, pentecostalismo e protestantismo histórico,
resultando na Renovação Carismática” (ALMEIDA; MONTEIRO, 2001, p. 99). Na
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Renovação Carismática Católica (RCC) fundem-se os carismas (do pentecostalismo)
com a ideia de conversão pessoal (do protestantismo histórico) na produção de um
“novo homem”, numa espécie de ‘readesão’ “a um novo corpo de fiéis atingido pela
religiosidade evangélica dentro da própria Igreja” (2001, p. 99).
Produzem-se, desse modo, mutações no campo religioso brasileiro, marcado
por uma dinâmica de percursos e trajetórias religiosas, assinalados por duplicidade e
multiplicidade de crenças, de experimentações, de participações, de fluxos e refluxos,
com ou sem adesão, de adesões parciais ou provisórias, e de não exclusividade das
pertenças, fazendo aparecer nestes cenários o que Negrão (2008, p. 125) denomina
de “mutantes religiosos”, isto é, indivíduos que “mudaram de orientação religiosa ao
menos uma vez em suas vidas, ou então, que são dúplices ou multíplices religiosos,
participantes de dois ou mais universos simbólico-religiosos simultaneamente”.
Estabelece-se, assim, nesse quadro de mobilidade e mutações religiosas, um
indivíduo que se lança em busca de experimentações do religioso, quer pela via
institucional, quer por um investimento pessoal na composição e recomposição da
identidade religiosa de forma autônoma. Isto não significa, contudo, um processo
linear de individualização autofágica. Mas, se está indicando um processo no qual se
articulam a diversidade religiosa, o pluralismo e as identidades subjetivas, envoltos
numa dinâmica de trânsitos e hibridismos experimentados e vividos sob a “forma de
indecisões, de cruzamentos, de porosidade e pertença dupla, de contaminação
mútua” (SANCHIS, 1997, p. 37).
Entende-se, desse modo, que a mobilidade religiosa acontece articulada à vida
social, ou seja, num processo de simultaneidade de incidências de uma esfera sobre
a outra, onde a atitude experimentação exerce força sobre a reconfiguração,
transformação e reelaboração de práticas e crenças religiosas, mas também sobre
influências plurais advindas “de um cotidiano social que impõe e demanda escolhas e
que irá definir a dimensão religiosa entendida de modo experimental, por meio da
subjetividade individual, ou formal, ou por meio das instituições e instâncias
mediadoras” (FERNANDES, 2013, p. 122). É sobre esse complexo e intrincado
processo de mútua implicação entre o indivíduo e a religião, a que se agrega um
terceiro elemento, o urbano, que se buscará compreender na sequência.
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3.2.4 Implicações entre a cidade, o urbano, as subjetividades urbanas e a
religião no Brasil
Nesta exposição se tem por base estrutural a imbricação entre três categorias
fundamentais – subjetividade / urbano / religião – que serão analisadas em suas
relações como que formando um tríptico, um conjunto de três quadros articulados,
interdependentes, onde no quadro central focalizamos o urbano a partir do qual se
articulam os quadros que o ladeiam, de um lado, a subjetividade, e de outro, a religião.
Nas sociedades atuais, conforme já exposto na primeira seção deste trabalho,
constituídas como sociedades da informação, em redes, cria-se um intenso e
acelerado processo de movimentações que invade e submerge todos os âmbitos da
vida social e individual, produzindo num mesmo impulso, integração e desintegração,
localização e globalização, territorialização e desterritorialização, unidade e
fragmentação, implicando reconfigurações e ressemantizações de dimensões
individuais e coletivas, do público e do privado.
A mobilidade, a incessante mudança e a velocidade, aliados à produção de
possibilidades de escolhas num mundo de ofertas e de consumo, funcionam assim
como que as “dobradiças” que articulam as relações nesses contextos. E é nas
megalópoles do presente, nas suas grandes aglomerações, onde este caráter
integrador e, contraditoriamente, desintegrador, fica exposto de forma mais evidente,
onde as promessas da Modernidade, suas benesses e o concreto das precariedades
humanas tornadas periféricas revelam suas ambiguidades e sua crise.
A cidade, portanto, expõe, revela as “feridas abertas” da crise da Modernidade,
à medida que se torna a principal, mas não exclusiva porque não restrita à ela, vitrine
da chamada cultura urbana, enquanto “produto que se expande a partir da metrópole,
cria a metrópole onipresente em todos os recônditos do planeta, impondo seus modos
de consumir e de pensar a realidade, do ponto de vista de sua dinâmica diária”
(SOARES; PASSOS, 2009, p. 8). Estabelece-se, assim, como “metrópole onipotente”,
ao mesmo tempo, limite e campo aberto de possibilidades, tanto para o indivíduo em
suas trajetórias de subjetivação, experimentações e escolhas, quanto para as religiões
em sua afirmação, declínio, fragmentação e (re)composição.
Mas, como nas megalópoles atuais se articulam o urbano e a religião, a religião
e as subjetividades? A megalópole constitui espaço-temporalidade de contradições,
das promessas não cumpridas da Modernidade, sobretudo quando se contempla sua
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exibição orgulhosa da potência da revolução informática e dos avanços científicos em
contraste com as condições de vida precarizadas de imensas parcelas da população
mundial deixadas à margem de tais benesses. Entrecruzam-se em seus espaços e
tempos fragmentados, o local e o global, a desterritorialização e a segregação
espacial regida pela lógica financeira e da especulação imobiliária, que amontoa nas
periferias aqueles que lhe são periféricos, supérfluos, e ali os territorializa confinandoos à marginalidade de suas benesses reservadas para poucos.
Nesse contexto também o sujeito se fragmenta, reduzindo-se ao indivíduo
consumidor em busca de saciedade de seus desejos de bem-estar, satisfação,
ascensão social e prosperidade. O cidadão se retrai, se perde e já não mais se sente
capaz de articulações coletivas das quais pudessem germinar projetos alternativos a
tais condições de vida. Sua autonomia fica subjugada à hegemonia do urbano, uma
cultura de massa que se generaliza sobre as culturas tradicionais, sobre as
associações comunitárias, que condiciona a vida na cidade em todas as suas
dimensões, numa espécie de grande mosaico de ofertas, de buscas e de escolhas
por satisfação individual, uma satisfação sempre insatisfeita, porque se há de
consumir indefinidamente. Na megalópole, sob a hegemonia do urbano, portanto,
“misturam-se, em um grande engenho movido pelas urgências vitais e pela corrida
pelo supérfluo, a cultura do consumo, a cultura da subsistência, a cultura da
malandragem e do crime” (PASSOS, 2009, p. 24).
A criação cultural desempenha um papel indispensável na relação do ser
humano com a natureza, com as inseguranças de sua própria contingencialidade, com
suas necessidades associativas e os problemas daí decorrentes, com sua busca por
significados transcendentes, enfim, com a construção de sentidos para sua vida e de
estratégias que lhe garantam sobrevivência. Neste sentido, pode ser compreendida
como “esforço criativo do espírito humano em oferecer saídas concretas e simbólicas
para as precariedades da vida” (PASSOS, 2009, p. 24). Ainda que tais elaborações,
por vezes, não se tornem tão eficazes assim em garantir sobrevivência material e, até
pelo contrário, muitas vezes as construções simbólicas acabam servindo para
reproduzir, mascarar ou mesmo manter as contradições da vida material, conforme
enfatizam os teóricos marxistas. Desse modo, pode-se entender a religião também
como instância simbólica, mediação de elaboração de sentidos de vida e de modos
de convivência, enquanto ofertas de salvação, tanto em direção escatológica, quanto
para o “aqui e agora”. Contudo, nas megalópoles atuais, sob a hegemonia do urbano
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e do mercado de consumo, torna-se também ela uma mercadoria, “subsidiária do
desejo de felicidade imediata e perde seu protagonismo como promessa de salvação
e felicidade eterna ou ainda de controle moral dos desejos humanos” (2009, p. 25).
Parece-nos explícita a incidência destes discursos de salvação, presentes nos
cenários urbanos atuais, sobre os processos de buscas individuais de bem-estar e
felicidade imediatos, produzindo mutações no campo religioso, como aqui já se
destacou anteriormente. A busca por bem-estar, em suas múltiplas configurações e
trajetórias possíveis no mundo hodierno, tem sido conjugada com a estratégia de
mercado da indústria cultural de massa no oferecimento de “promessas” capazes de
tudo, sob o ponto de vista financeiro, estético, físico-corporal, relacional e também
espiritual. Por conseguinte, “a religião tem assumido esse script moderno em suas
múltiplas formas de adaptação na metrópole nas últimas décadas” (PASSOS, 2009,
p. 28), fazendo da “promessa” o eixo dinamizador de sua atuação pastoral, oferecendo
vasto repertório de estratégias de atingimento da prosperidade imediata, de
manipulação da “graça” conforme os desejos individuais, de conquista social, de
êxtases etc. Mas, a promessa, e com ela a religião, perde seu potencial escatológico
e utópico, reduzindo-se ao presente, imanentizando-se e expulsando o transcendente
de seu horizonte.
E, nas subjetividades, qual o impacto dessa relação com o urbano, a cidade e
a religião? O tríptico agora se completa: religião, cidade e o sujeito se imbricam
mutuamente. Os impactos são múltiplos, complementares, consequentes e
mutuamente implicados. Sob a hegemonia do urbano e do mercado de consumo, a
cidade se metropoliza, fragmentando-se e fragmentando a vida, as relações, o
território que se segrega, apagando as memórias do passado, expulsando as
esperanças de futuro e absorvendo-as num eterno presente: a cidade não dorme!,
dizem sobre Nova York. E o presente, tornado prisão inextinguível do insaciável
desejo do eu, de possuir, de descartar, de consumir, torna-se palco, espetáculo,
consumo, aparência, anonimato. São, portanto, sujeitos anônimos, bastante distantes
de sua idealista configuração moderna que os pretendia sujeitos autônomos,
cidadãos, ou seja, “um indivíduo que tem consciência de si, assume sua condição e
age no meio em que se encontra situado” (PASSOS, 2009, p. 31).
O sujeito, na presente Modernidade-tardia, sob as forças interdependentes dos
fenômenos do individualismo e da massificação, correspondentes antropológicos dos
fenômenos sociológicos da localização e da globalização, torna-se o “indivíduo,
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incluído no sistema de consumo, que se universaliza e afirma-se ensimesmado como
polo passivo dos produtos e valores oferecidos pela sociedade” (PASSOS, 2009, p.
32). O sujeito individual se mundializa, um indivíduo isolado no espaço privado e
anônimo no espaço público, implicando a desintegração da vida coletiva tradicional e
sua reconfiguração sob formas diversas, como grupos isolados, sectários, redes
anônimas e comunidades virtuais, condomínios sem vizinhança etc. Programado no
modo automático de consumidor, torna-se força motriz da contínua inovação das
ofertas, numa busca infindável por bem-estar e felicidade, sempre etéreas,
passageiras e fugazes, porque sempre substituíveis e novamente necessárias num
círculo de consumo que parece não ter fim.
Por conseguinte, a relação do sujeito com a religião repete a lógica do nível
macrossocial. O indivíduo torna-se parâmetro único, princípio e fim da experiência
religiosa, que ele faz e repete tantas vezes quantas achar necessário em sua trajetória
de composição de uma religiosidade à sua medida. Enquanto a religião, por seu lado,
adapta-se a tais exigências como pode, provendo a oferta de experiências religiosas
‘a la carte’. Em resposta à busca por bem-estar, felicidade e prosperidade, os rituais
urbanos são promovidos no sentido de produzir os resultados esperados na vida
concreta de cada fiel, conforme seus desejos. A religião adquire, desse modo,
segundo Passos (2009, p. 30), “eficácia empírica [...], como solução para as carências,
fruto das promessas não realizadas [e, também], eficácia simbólica”, enquanto eixos
estruturantes tanto de suas representações, como de suas práticas, ritos e cultos.
Como forma de melhor compreender a concretude resultante destes elementos
aqui destacados acerca da complexidade das relações entre a cidade, o urbano, a
religião e a subjetividade no campo religioso brasileiro, na sequência analisam-se três
configurações da experiência religiosa hodierna: os católicos, os evangélicos e os
sem-religião, com base nas interações entre os indivíduos adeptos e estas
experiências, uma vez que são eles, segundo Fernandes (2009, p. 11) que “delineiam
caminhos; contestam verdades; sugerem arranjos inusitados e confirmam-se uma vez
mais como indivíduos que traçam diferentes visões acerca da religião, do religioso ou
de religiosidade”.
Estas três configurações correspondem aos três grupos religiosos majoritários
na atualidade e são aqui tomados enquanto situações exemplares da diversidade e
ambiguidades de fenômenos que marcam o complexo campo religioso brasileiro, com
o objetivo de identificar e destacar os elementos principais que nos possibilitem ler e
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interpretar

esta

complexa

relação

das

subjetividades

contemporâneas

(individualidades urbanas) nas suas experimentações e buscas, nas suas adesões,
experiências ou desfiliação com relação às religiões e destas com aquelas no contexto
urbano atual.
3.2.4.1 Católicos, evangélicos e sem-religião no Brasil
Católicos, evangélicos e sem-religião, conforme os dados do Censo de 2010 e
as inúmeras análises realizadas pelos teóricos da sociologia da religião aqui já
destacadas, constituem os três grupos majoritários no campo religioso brasileiro. Nos
últimos quarenta anos, o campo religioso brasileiro tem sido marcado por intensa
movimentação e reconfiguração de seus quadros, especialmente observável no
progressivo declínio demográfico dos adeptos do catolicismo e na consolidação dos
pentecostais, e na afirmação dos sem-religião nesse campo. Interessa-nos, de modo
particular, destacar as reações promovidas pelos grupos católico e pentecostal a este
contexto, por vezes resistindo a ele, e, em outras, adaptando-se às suas exigências,
num processo de mútuas interferências e consequentes transformações na
configuração destas religiões.
Aliados a estes fatores, destaca-se que a movimentação e pluralização no
campo religioso brasileiro e sua crescente diversificação têm sido acompanhadas pela
intensificação do processo de urbanização, que em 2010 atingiu a cifra de 84,4% da
população brasileira vivendo nas cidades. Tem-se, portanto, uma sociedade cada vez
mais urbana, um campo religioso cada vez mais plural e marcado pelo trânsito
religioso, pela provisoriedade da adesão, pelos hibridismos de crenças e de
pertenças, pela privatização das práticas religiosas e pelo crescimento dos sem
filiação.
Antes, porém, de dar sequência a esta abordagem, aqui se retoma e se amplia
uma observação já feita em relação aos limites dos dados quantitativos censitários
quando apenas se enfatiza a quantidade que os mesmos expressam. Pressupõe-se
entendida, entretanto, a sua importância no desenho do quadro da religiosidade
brasileira e sem o qual não se estaria construindo essa argumentação deste modo.
Outro limite, que aqui se destaca, concernente ao nível epistemológico, refere-se ao
uso de nomenclaturas generalistas – católicos, evangélicos, pentecostais,
evangélicos não determinados e os sem-religião – como que abarcando e
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homogeneizando a diversidade que existe sob tais designações. Conforme afirma
Ribeiro (2013, p. 3), é preciso questionar “quem se abriga sob os guarda-chuvas
‘católico’, ‘evangélico’ ou ‘sem-religião’”. Daí a necessidade de olhar crítico e
qualitativo, que possibilite compreender, para além do fator numérico, mas também
com eles, e sem subtrair a complexidade inerente a tais fenômenos, a pluralidade e
diversidade das experiências religiosas neles contidas e as tendências referentes ao
campo religioso brasileiro.
Uma última observação ainda, pertinente não mais aos limites dos dados
censitários, mas sim aos limites a que se devem ater construções argumentativas
como este trabalho em sua circunscrição de tese doutoral e contingência na tentativa
de esboçar um quadro geral sobre o campo religioso brasileiro hodierno. Sublinha-se,
desse modo, um limite na intenção, que impede qualquer pretensão à totalização ou
à generalização de tais considerações para outros contextos que não os enfocados
aqui. Trata-se, portanto, de uma elaboração limitada também pela necessidade de um
corte epistemológico e metodológico, com base naquilo que se considera mais
relevante nesse amplo quadro de experiências religiosas plurais e diversas e que,
aqui, possam ser tomadas como mediação para a construção analítica e
argumentativa dos capítulos, tendo em vista apontar alguns dados suficientes destas
realidades, que permitam pensar os limites e as possibilidades de uma pastoral
urbana consequente com os contextos levantados.
Conforme já se sublinhou, os dados recolhidos e divulgados pelo Censo de
201038 apontam como principais tendências no campo religioso brasileiro o
crescimento da diversidade dos grupos religiosos nestes cenários; o catolicismo que
permanece como grupo majoritário, mas também o grupo que mais perde fiéis; a
consolidação do crescimento dos evangélicos e a pluralização e diversificação de
tendências em seu interior; e o aumento daqueles que se declaram sem religião, mas
também dos espiritas e dos adeptos a outras religiosidades. Em percentuais isto
significa: 64,6% de católicos; 22,16% de evangélicos; 8% dos sem-religião; 2% de
espíritas; e 3% compondo outras religiões.
_______________
38

Ressalta-se que todos os índices percentuais aqui apresentados sobre o Censo de 2010 estão
disponíveis para ampla consulta no sítio do IBGE, bem como na publicação dos dados em:
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Censo demográfico 2010.
Rio de Janeiro: IBGE, 2012.
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O cristianismo, confirmam os dados, é ainda o grupo majoritário. Nele se
concentram os dois grupos predominantes: o catolicismo (64,6%), que deixa de ser a
“religião dos brasileiros” para tornar-se a “religião da maioria dos brasileiros”, segundo
afirma Teixeira (2013, p. 23); e os evangélicos (22,16%), o grupo que mais cresce
atualmente, devendo-se tal fato ao extraordinário crescimento dos pentecostais
(13%). A pluralização e diversificação das experiências religiosas39, traços marcantes
dos cenários urbanos do Brasil, aliados à fragilização das instituições tradicionais
(tanto do lado católico quanto dos protestantes históricos – “igrejas de missão”) e a
busca de alternativas individuais consequente ao processo de afirmação da
subjetivação das identidades religiosas, tornam-se forças motrizes para um processo
amplo de mutações no campo religioso brasileiro onde ainda se destaca a hegemonia
cristã, ou seja, “o Brasil não está deixando de ser um país cristão, embora seja menos
católico, protestante tradicional ou ‘evangélico de missão’ em 2010” (CAMPOS, 2013,
p. 155-156). Somando-se os dois maiores grupos – católicos e evangélicos – o
cristianismo perfaz quase 90% de toda a população brasileira declarante no Censo de
2010.
O cenário, portanto, aponta para a mudança. Uma mudança religiosa que
expõe um caminho tendente ao pluralismo, ainda que a matriz cristã continue
hegemônica. É um pluralismo que se expressa na diversidade, entre outras, das
_______________
39

Quanto às controvérsias acerca do tema da diversidade religiosa no Brasil, vale considerar a
observação feita por Pierucci (2011, p. 49) de que quando se está falando de diversidade no
contexto religioso brasileiro é preciso atenção, pois em grande medida e conforme mostram os
dados dos censos de 2000 e 2010, o Brasil é majoritariamente cristão. Desse fato resulta a
pertinência e a ainda atualidade de sua indagação: “Cadê os outros? Cadê a alteridade cultural em
matéria de religião? [...] basta parar um pouco e olhar à sua volta para quase só ver... cristãos.
Outrora quase só se viam católicos, mas hoje se veem também, por toda parte, os evangélicos. [...]
se você retira os sem-religião desse pódio, sobram somente aqueles que se declaram ou católicos
ou protestantes – ou seja, os cristãos em sentido estrito”. De outro modo, contudo, podemos
considerar a diversidade de novas experiências religiosas que têm aparecido no contexto interno a
estes grupos, correspondentes assim à fragmentação interna tanto de católicos quanto de
evangélicos. Sobre a fragmentação interna da igreja católica destaca-se a análise realizada por
Brandão (2013), que considera o catolicismo um sistema religioso aberto - “catolicismos” -, que entre
outras agências de fé na atualidade abrigam esta maioria de cristãos diversificando-se “mais em
suas formas de ‘ser e praticar a fé’, ‘pertencer a uma religião’, ‘ser de uma igreja’ do que em seus
conteúdos teológicos, espirituais e doutrinários. Mais do que qualquer outra alternativa cristã de fé
pessoal, culto de crença e prática de vida, o catolicismo de hoje abre-se a todas as alternativas e,
[...] pelo menos no caso brasileiro e, creio, latino-americano, ele é o sistema de crença e culto que
mais se aproxima da religião aberta ou da religião de todos: [...] uma religião e uma igreja que antes
bem mais e agora menos atreladas ao ‘poder de estado’, atingem em nossos dias limites quase
extremos de pluripossibilidades de pertença e de multialternativas de vivência individual (‘minha vida
religiosa individual’, grupal), ‘a nossa vida paroquial’ ou ‘a nossa Comunidade Eclesial de Base’, ou
policoletiva (a multidão reunida em uma ‘missa do Padre Marcelo’)” (BRANDÃO, 2013, p. 97).
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categorias de religiões não cristãs (espíritas, afro-brasileiras, outras religiões e semreligião), que somados já representavam 13,6% da população em 2010. Segundo
Almeida e Barbosa (2013, p. 315), a diversificação no cenário religioso brasileiro se
deve a dois vetores: “o primeiro aponta para pluralidade das alternativas dentro e fora
do cristianismo, enquanto o segundo, demograficamente mais expressivo, indica uma
transição no interior do cristianismo, que se torna cada vez mais diverso e misturado
internamente”.
Crença, pertença, adesão ou desfiliação, assim sendo, são elementos
constitutivos

da

experiência

religiosa

na

atualidade,

interdependentes,

autoimplicantes e que apontam para um fenômeno de recomposição das crenças
configuradas sobre as bases das novas relações entre o indivíduo e a religião.
Segundo afirma Fernandes (2009, p. 21), o que se vê hoje no Brasil não é uma crise
das crenças religiosas ou das igrejas enquanto instituições, provocada pela falta de
adeptos, o que vem ocorrendo constitui, todavia, “uma maior pluralidade nas formas
de definição da pertença institucional ou nos modos de ser religioso. Esses sim estão
mais experimentais, circunstanciais, redefinindo a relação entre o indivíduo e o
sagrado”. Aponta-se, desse modo, para um fenômeno determinante na reconfiguração
e para a compreensão das expressões religiosas no Brasil, a saber, a
ressemantização do termo pertença cotejado ao fenômeno do hibridismo religioso, ou
seja, da mistura, da miscigenação, do sincretismo, em lugar do exclusivismo.
3.2.4.1.1 Os católicos no Brasil
Na vertente católica, a tendência declinante tem se mostrado mais célere na
última década (1,4%), especialmente quando colocada ao lado dos dados que
registram o aumento da população brasileira (12,3%), demonstrando a dificuldade de
o catolicismo lidar com os processos de deslocamentos populacionais40 que se
aligeiram e aglomeram-se nas periferias metropolitanas, assim como em outros
lugares não ocupados pela presença institucional católica. São nestas regiões onde
mais cresceram os pentecostais e os sem-religião, e os católicos mais diminuíram.
_______________
40

A questão dos processos migratórios e suas implicações para o âmbito religioso na redistribuição
dos adeptos no Brasil, em especial ao grupo católico, sob as marcas da mobilidade e da
experimentação, foi amplamente estudada e pode ser acessada, entre outros, em Fernandes (2002;
2012; 2013); Mariz (2011); Teixeira e Menezes (2011; 2013).
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Pode-se apontar pelo menos dois fatores que estariam contribuindo para isso:
o primeiro, defendido por Camurça (2013, p. 72), refere-se à uma dificuldade estrutural
do catolicismo em seu caráter centralizador, formalista e burocrático: “a estrutura
eclesial católica centralizada e burocrática, centrada nas paróquias, não consegue
acompanhar a mobilidade dos deslocamentos populacionais com as ágeis redes
evangélicas”. E, o segundo fator, advém de uma miragem construída e instituída como
versão oficial pela Igreja Católica com base na realização do Censo Anual da Igreja
Católica pelo CERIS (2012), órgão da CNBB, segundo a qual a situação do catolicismo
no Brasil estaria em desacordo aos dados levantados pelo IBGE, apresentando-se um
“catolicismo vicejante”, “em franca expansão”, conforme demonstraria o “vertiginoso
crescimento” no número de paróquias e o aumento “considerável” de padres.
Várias foram as reações a este posicionamento oficial da Igreja Católica
questionando os dados do IBGE referentes ao declínio do número de membros do
catolicismo e a constatação do crescimento de novas religiões. Quanto a isso, observa
Fernandes (2012, p. 22) que a Igreja Católica “abandonou as pesquisas sociológicas
sobre o cenário religioso brasileiro para apostar em leituras e interpretações feitas por
seus próprios quadros o que a afasta ainda mais da complexidade das mudanças no
campo religioso”. Destacam-se também as posições de Oliveira (2012) e de Teixeira
(2012b) quanto a este fato, que consideram este posicionamento como um equívoco
e um otimismo ingênuo, respectivamente. Reagindo criticamente a esta leitura interna,
um olhar para dentro, institucional, portanto, o sociólogo Pedro Ribeiro de Oliveira, exassessor da CNBB, em entrevista concedida ao IHU On-line (2012), enfatiza:
achar que aumentar o número de paróquias é aumentar a presença da igreja
no mundo é um equívoco, no meu entender, de todo tamanho. E o segundo
é dizer que a igreja está viva porque aumentou o número de padres. A igreja
está mais clerical, porque aumentou o número de padres, mas o número de
padres não representa a vitalidade para a igreja. A vitalidade da igreja sempre
foi a atividade dos leigos (OLIVEIRA, 2012, p. 29).

Em ressonância ao posicionamento de Oliveira, o teólogo Faustino Teixeira
(2012b), também para o IHU On-line, classifica aquela pretensa afirmação de
vitalidade do catolicismo na contramão dos dados objetivos de “ingênuo otimismo”.
Concorde à análise de Oliveira, acrescenta:
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a vitalidade de uma igreja se mede por sua capacidade de congregar as
pessoas, de entusiasmá-las no trabalho pastoral. E isso não se vê hoje com
clareza. O que existe é uma igreja que fala para dentro, que deixa de exercer
o seu papel público imprescindível e que perde seu potencial de contágio
evangelizador (TEIXEIRA, 2012b, p. 16).

Entretanto, a Igreja Católica também realizou algumas iniciativas com o intuito
de estancar, reverter ou pelo menos diminuir a “sangria de fiéis” (BRIGHENTI, 2007b,
p. 183), tanto na direção de adotar algumas “fórmulas de sucesso praticadas pelos
evangélicos, quanto na busca de sintonia com os estilos da tecnologia e cultura (pós)
modernas” (CAMURÇA, 2013, p. 73). Dentre as principais estratégias utilizadas
destacam-se o próprio movimento de Renovação Carismática Católica (RCC)41,
símbolo da pentecostalização católica; os padres cantores; a atuação mais regular e
intensa nas mídias de massa; a diversificação de práticas; a frequência de missas
como megaeventos; a construção de megatemplos, como a Basílica de Nossa
Senhora de Aparecida (SP) e a oferta de produtos de consumo católicos pelos
romeiros; a institucionalização das TVs católicas; o incentivo ao turismo religioso,
especialmente em torno dos Santuários; o apoio às novas comunidades católicas, aos
grupos de oração; assim como do apoio massivo do marketing católico “(CAMURÇA,
2013, p. 73-74).
Contudo, segundo afirma Teixeira, “as estratégias realizadas no campo da
RCC, presença de padres cantores e ação mais viva na área midiática não surtiram
efeito” (TEIXEIRA, 2012b, p. 15); e também Fernandes (2012), os “setores da Igreja
passaram a entender que quanto mais estimulassem a missão e o carismatismo
proposto pela Renovação Carismática, mais sucesso a Igreja teria na permanência
dos fiéis. Isso não ocorreu” (FERNANDES, 2012, p. 23). E acrescenta:
o desdobramento de um modelo de Igreja com ênfase na evangelização, na
mídia, e na diversificação por meio de comunidades religiosas de natureza
carismática visa atingir a um público por excelência: a juventude. Mas não
tem surtido o efeito esperado, uma vez que houve declínio na última década
de 3 % no número de jovens católicos na faixa dos 15 aos 29 anos, conforme
o censo 2010. Assim, eles totalizam atualmente 17,6%. Entre os jovens
católicos adultos (18 a 29 anos) a queda se apresenta na mesma proporção
passando de 16% em 2010 para 13,6% (FERNANDES, 2012, p. 25).

_______________
41

Quanto a esta questão, destaca-se a análise qualitativa sobre o fenômeno da RCC realizada pela
socióloga Sílvia R. A. Fernandes (2009, p. 41-164).
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Portanto, mesmo com investimentos massivos e semelhantes àqueles
praticados pelos evangélicos, que concretamente lhes renderam o aumento no
número de adeptos, o por quê isso não aconteceu da mesma forma com os católicos
permanece uma questão sem respostas evidentes. Supõe-se, entretanto, que esse
quadro de perda de fiéis poderia ter sido ainda mais agravado não fosse a aplicação
destas estratégias – carismáticas, performáticas, midiáticas e consumistas – na
atuação dos católicos.
Uma última questão ainda a ser levantada para compor esta caracterização do
catolicismo no cenário religioso brasileiro atual, refere-se à pluralidade existente no
interior do mesmo, ou conforme afirmam Pierre Sanchis (1997) e Teixeira (2012b, p.
12), da “presença de muitas religiões em seu interior”. O catolicismo, portanto, em
seus dois milênios de história, representa o tipo de religião que se diversificou mais
em suas configurações e práticas de fé, admitindo uma pluralidade de formas de
pertença e de vivências individuais e coletivas de fé e, conforme Brandão (2013, p.
97), constitui, no contexto brasileiro e latino-americano, o “sistema de crenças e culto
que mais se aproxima da religião aberta ou da religião de todos”.
Além disso, observa-se que no catolicismo, por vezes à margem das versões
oficiais do que consistiria o “ser católico”, os adeptos vão recriando suas próprias
formas de expressar sua crença e sua pertença à religião, tal como manifestam os
dados levantados em pesquisas realizadas por Souza e Fernandes (2002) e depois
continuada por Fernandes (2009, p. 19), segundo a qual se observa que “22,5% dos
católicos que vivem em seis regiões metropolitanas brasileiras (Belo Horizonte, São
Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Salvador e Recife) frequentam outras religiões;
31,2% recorreram à cartomancia ou a religiosidades alternativas à religião oficial”. Fica
claro, desse modo, que o que está em jogo é muito mais do que os números
expressam em dados percentuais, o importante é o que eles estão indicando acerca
das possibilidades de contemplar as formas como o sagrado, as tradições religiosas
e as religiosidades têm sido interpretadas e vividas pelos seus adeptos, pelos sujeitos
(indivíduos) concretos, em suas múltiplas possibilidades de adesão, pertença e
negação.
Deriva daí a insistente observação de Brandão (2013, p. 101) acerca do fato de
o catolicismo se apresentar como “religião da família”, ou como religião de uma nação
ou Estado, conforme expressa a multiplicidade de festas e santos padroeiros no
calendário brasileiro, enquanto tentativas de a religião “carimbar identitariamente e
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simbolicamente sacralizar” (2013, p. 101). Ao mesmo tempo, o cristianismo oferece
uma multiplicidade de espaços alternativos de vida comunitária, de formas diversas
de ser e viver “a fé pessoal, a crença partilhada, os cultos que fazem uma e outra
interagirem, um ethos identitário e uma ética de vida, que podem ir desde a solidão
assumida a uma multidão de crentes” (2013, p. 100).
O grande desafio que se impõe no centro desta questão da diversidade de
modelos e práticas eclesiais, por conseguinte, será o de enfrentar esta reconfiguração
dos modos de pertença, que longe de ser homogêneo, reveste-se ora de uma lógica
que permite “sentir-se pertença de uma igreja em detrimento da Igreja ou ainda sentirse membro e adepto de uma igreja autônoma no interior da Igreja Católica”, conforme
observa Xavier (2009, p. 148), colocando em xeque sua própria “eclesiogênese” e
cristologia fundantes, assim como seu princípio pneumatológico de unidade na
diversidade e de sua pertinência para o mundo atual.
3.2.4.1.2 Os evangélicos no Brasil
Na vertente evangélica, por seu lado, vê-se a afirmação de uma porção
significativa da população brasileira que passa a se identificar como “evangélicos”
(22,2%), ao mesmo tempo em que se sinalizam mutações no interior do próprio campo
com o robustecimento de um novo grupo classificado pelo IBGE como de “evangélicos
não determinados”, que correspondem a 4,8% do total do grupo evangélico,
superando os “evangélicos de missão” (4%), que correspondem na grade do IBGE
(Censo de 2010) às igrejas protestantes históricas, marcadas, entre outras, pelo
denominacionalismo.
Em contraste aos grupos tradicionais dos evangélicos de missão, o novo grupo
de “evangélicos genéricos”, segundo a análise proposta por Camurça (2013, p. 75),
parece constituir-se a partir de pertenças flexíveis, múltiplas, não exclusivistas, num
trânsito interno e circular entre suas igrejas que rompe as fronteiras do
denominacionalismo e que passam a desenvolver “uma atividade intensa e uma
mobilização em torno de um estoque variado de opções que o universo evangélico –
agora transmutado em ‘mercado de bens simbólicos’ evangélicos de estilo moderno –
oferece”. Forma-se, assim, uma identidade e uma presença públicas de evangélico,
conforme expressa a “Marcha para Jesus”, assim como as bancadas evangélicas no
campo da política. Outra característica comum ao segmento evangélico é seu
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alinhamento ao mercado de bens simbólicos, competitivo e concorrencial, tornandose cada vez mais diversificado e plural, ao mesmo tempo em que se intensificam as
disputas entre os diferentes grupos e igrejas que o compõem.
No contexto evangélico, e conforme apontam os índices apresentados pelo
Censo de 2010, o segmento que mais cresceu foi o dos pentecostais,
correspondentes a 13,3% da população brasileira à época. Contudo, há indícios
também de decrescimento, ou pelo menos, de deslocamentos internos na passagem
de uma igreja para outra, como acontece com a Congregação Cristã do Brasil, a
Universal do Reino de Deus e a do Evangelho Quadrangular, em comparação ao
crescimento da Assembleia de Deus. Uma das razões possíveis para isso poderia ser
a imprecisão dos termos utilizados pelo IBGE na classificação dos evangélicos
(MARIZ; GRACINO JÚNIOR, 2013, p. 162; MARIZ, 2012). Neste sentido, o
surgimento das categorias de “evangélicos não determinados”, ou “evangélicos sem
igreja”, poderiam sinalizar a afirmação de uma “diversidade interna no campo
evangélico, seja mediante caminhos diversificados de assunção da pertença
evangélica, seja no exercício de crença fora das instituições, ou na múltipla pertença
evangélica”, conforme sustenta Teixeira (2013, p. 26).
Outro fator ainda que poderia estar implicado nesta questão seria de que entre
o aumento dos evangélicos no país (61,42%) e o aparente estacionamento ou
pequeno crescimento dos “evangélicos de missão” (10,76%), entre 2000 e 2010, é
que os dados estariam apontando para um fenômeno semelhante ao que acontece
com as outras religiões institucionalizadas, como o catolicismo, do enfraquecimento e
declínio de “grupos religiosos evangélicos tradicionais e institucionalizados”, conforme
sustenta Campos (2013, p. 155). Desse modo, tanto o universo católico, quanto o
próprio universo evangélico em geral, estariam sofrendo os embates de um processo
de reordenamento da distribuição demográfica de adeptos e de pertença declarada
onde, efetivamente, o grupo que cresce é o dos pentecostais.
Por conseguinte, pode-se estar diante da constatação tangível, expressa
nestes reordenamentos, de que tanto as religiões tradicionais institucionalizadas do
cristianismo, tanto das vertentes dos protestantes históricos (“evangélicos de
missão”), quanto da católica, em grande parte devido aos seus modos de presença e
estruturas burocráticas assentadas sob os moldes fixistas das “paróquias” e das
“comunidades”, na arrecadação de ofertas e dízimos, na racionalização ritual, estejam
perdendo a capacidade de “oferecer uma identidade religiosa plausível e condizente
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com os novos tempos de pós-Modernidade e de uma sociedade marcada pelo mídia
eletrônica” (CAMPOS, 2013, p. 156).
Configurariam, assim, indícios de um novo comportamento por parte do
indivíduo religioso, que passa a ocupar outros espaços, de formas diversas, para
expressar sua religiosidade, com base na emoção e na individuação destas
experiências, sejam elas presenciais ou virtuais (SANCHOTENE, 2012), beirando ao
“desigrejamento” e à constituição de um novo tipo de “rebanho” (CAMPOS, 2012, p.
24), virtual, “presentes” tanto no universo católico quanto nos meios evangélicos que
se pentecostalizam e se mediatizam.
3.2.4.1.3 Os sem-religião no Brasil
O último segmento, segundo a delimitação justificada anteriormente neste
capítulo, corresponde à crescente afirmação dos sem-religião, enquanto manifestação
do refluxo do cristianismo e da crise de filiação às religiões tradicionais
institucionalizadas. Compõem o grupo dos buscadores de sentido, peregrinos em
“redefinição de identidades”, conforme Sílvia Fernandes (2012, p. 24). Dentre as
razões ou motivações desta declaração de desfiliação encontramos dois estudos que
consideramos mais expressivos: as já aqui citadas pesquisas da socióloga Sílvia
Fernandes (2002; 2009), e a pesquisa da socióloga Denise dos Santos Rodrigues
(2012).
Para Rodrigues (2012), os sem-religião representam um sinal de uma crise do
pentecostalismo institucional, num processo em que se podem identificar pelo menos
quatro motivações explicativas que correspondem a uma tipificação específica em
cada uma delas sobre a situação dos sem-religião, a saber:
a) aqueles que passaram por muitos trânsitos, por experiências religiosas
variadas, sem, porém, vincular-se a nenhuma delas; b) aqueles que creem
em alguma força divina, mas não estão vinculados a nenhum grupo religioso;
c) os integrantes de ordens místicas ou filosóficas, que não consideram
grupos religiosos; d) os consumidores esporádicos de bens religiosos, como
se fossem grupos terapêuticos. Esse é, de fato, o tipo predominante entre os
sem-religião (RODRIGUES, 2012, p. 1137).

Destacam-se ainda dois estudos da também socióloga Sílvia Regina Alves
Fernandes (2009; 2012), que inclui os sem-religião num quadro amplo e complexo da
religião brasileira enquanto marcada pela busca e a negação de certezas e no qual
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“ser religioso” implica um processo de experimentações que têm em vista a
(re)composição de sua identidade, incluindo múltiplas pertenças ou a desfiliação.
Segundo identificados em suas pesquisas, são cinco os tipos de indivíduos sem
religião:
os de religiosidade própria, são os que pertenceram a uma religião
tradicional e se desvincularam mantendo suas crenças originais e, muitas
vezes, rearranjando essas crenças com elementos do universo New Age e
práticas milenares, tais como pedras da sorte, cromoterapia etc.; há os semreligião desvinculados, que não fazem composição religiosa, mas mantêm
a crença em Deus. Esse tipo inclui ainda os agnósticos. Há os sem-religião
críticos das religiões encarando-as como um modo de alienação do
homem; outro tipo é o sem-religião ateu e, por fim, identificamos os semreligião tradicionalizados simplesmente pela falta de tempo de frequentar
igrejas (FERNANDES, 2012, p. 24; grifos no original).

Fernandes (2009) observa ainda que tradicionalmente as análises do
fenômeno religioso têm se realizado com base no tripé das categorias – sincretismo,
pluralismo e privatização da religião. Contudo, os dados levantados pelos censos no
Brasil, em especial nos últimos dois, 2000 e 2010, têm revelado um fato novo, não
percebido, ou pelo menos ainda não considerado até aquele momento, referente à
emergência de um novo fenômeno: “o aumento vertiginoso de pessoas que se
denominam sem-religião” (FERNANDES, 2009, p. 20). Ainda que tal fenômeno possa
também ser analisado sob aquela ótica, correspondendo às relações entre a religião
e o indivíduo na modernidade em cujos cenários se “constata a existência de uma
espécie de narcisismo religioso caracterizado, sobretudo pelo estabelecimento de
uma religiosidade anônima [...], uma mudança na noção de religião e suas
representações” (2009, p. 20-21), o fato novo é que numa abordagem que tome em
consideração os contextos atuais, a afirmação da autonomia e das liberdades
individuais, inclusive aí a liberdade religiosa, do indivíduo e de suas buscas,
experimentações, escolhas e adesões, abre-se “espaço para que a experiência
religiosa possa ser factível ainda que sem o auxílio de um grupo de apoio” (2009, p.
21) e, portanto, da escolha por não se filiar a nenhuma delas.
Nesse sentido, características como a fluidez, a fragmentação, diversidade e
pluralidade de crenças e experiências religiosas possíveis no campo religioso
brasileiro, aliadas aos mais diversos tipos de práticas promovidas pelas religiões em
suas tentativas de adaptar-se a este contexto, confluem na composição das
representações que os indivíduos têm, compõem e recompõem em suas trajetórias
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de experimentações religiosas e na composição das crenças que incidem sobre suas
condutas, mas não implicam necessariamente, pelo menos não mais, em uma
pertença explícita e definitiva a alguma religião. Admitem-se, nestas trajetórias
biográfico-religiosas, múltiplas pertenças, trânsitos, provisoriedade e também a
desfiliação. A pertença institucional, portanto, “pode ser provisória, levando-se em
conta que a maneira como o sujeito a define e opta por mantê-la vai depender, em
muitos casos, de como a instituição religiosa consegue ou não atender às suas
necessidades mais prementes” (FERNANDES, 2009, p. 22).
O fenômeno que no presente se esboça e se expressa com o termo
autodeclaratório “sem-religião”, portanto, está ligado a processos mais profundos de
transformação da cultura religiosa. Longe de significar confusão de termos com
ateísmos e descrenças, ainda que os inclua em seu núcleo, o fenômeno dos semreligião, ou mais claramente, dos indivíduos “sem vínculo religioso institucional”
(FOLLMANN, 2012, p. 19), aponta para um processo de “secularização relativa da
consciência acompanhada por uma crise da credibilidade nas instituições religiosas”
(RODRIGUES, 2012, p. 1137).
Aponta também para o crescimento de uma cultura, ao mesmo tempo,
consequente à secularização e à crise de credibilidade, e ampliadora destas, da qual
se origina o cenário favorável “à independência dos sujeitos com relação aos
atrelamentos institucionais [...], que estimula a afirmação dos sujeitos individuais e da
independência subjetiva” (FOLLMANN, 2012, p. 19). Neste sentido, pode-se inferir,
além disso, a implicação da urbanização, da crescente mobilidade religiosa, sob a
hegemonia do mercado de bens simbólicos, enquanto elementos constitutivos na
origem, desenvolvimento e ampliação deste fenômeno. Ao mesmo tempo, pode-se
entender os motivos de êxito pelos quais as igrejas neopentecostais têm mostrado
sua afirmação neste campo, sinalizando, segundo a abordagem de Follmann (2012,
p. 19), uma espécie de “secularização encantada”, produzida sob esta nova condição
da não filiação, do não compromisso com uma instituição, uma vez que nestas igrejas
“não existe criação de vínculo com uma comunidade ou uma estrutura organizacional.
São proporcionadas experiências segundo necessidades e oportunidades”.
E ainda se pode destacar, entre as inúmeras variáveis e elementos que
levariam uma pessoa a identificar-se como sem-religião no contexto brasileiro, que
podem ser elucidativos na compreensão tanto dos arranjos produzidos pelos
indivíduos na composição e recomposição de suas crenças, por vezes negando a
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vinculação com uma religião específica, outras vezes apenas como manifestação de
dificuldades pontuais com alguma religião, tanto no nível estrutural, quanto de sua
adequação às determinações de conduta e preceitos de determinada instituição
religiosa. Mas, também pode apontar para a uma visão crítica em relação a
determinada religião ou de sua falta de motivações para a adesão, expressando,
desse modo, “os limites das instituições na oferta de bens simbólicos que ofereçam
sentido aos indivíduos” (FERNANDES, 2009, p. 420). Além disso, vale destacar que
nesses processos de recomposição de crenças e pertenças, de escolhas e de não
filiação, interagem múltiplos fatores advindos quer do próprio indivíduo na construção
de suas trajetórias, das religiões em suas ofertas de bens simbólicos, e também dos
contextos em que ambos se encontram situados, sobretudo os “ambientes urbanos e
que geram interferências na vivência e concepção do fenômeno religioso
contemporâneo” (2009, p. 421). Nesta busca confluem, portanto, “movimentos de
afastamento e aproximação do sagrado, de efervescência religiosa e de ceticismo,
que se configuram como questões e desafios” (2009, p. 421) tanto para a investigação
em vista de sua compreensão, quanto para a ação das igrejas em suas práticas de
evangelização, como aqui se quer compreender e apresentar pistas para a ação
pastoral urbana.
3.2.5 Pentecostalização do cristianismo: “nova” presença da religião na
cidade?
O pentecostalismo se anuncia no horizonte do capo do religioso em nível
mundial como uma nova fase do cristianismo, uma nova modalidade de experiências
religiosas múltiplas, plurais e diversas, que tem como espaço-temporalidade
privilegiada o mundo urbano em suas possibilidades de expansão e dispersão.
Enquanto fenômeno global, se espalha inserindo-se em cada realidade urbana,
associado a processos de globalização, urbanização, revolução informática, crise da
Modernidade, mobilidade social, trânsito religioso, em intrínseca e interdependente
relação com a cultura de consumo. Cria-se uma relação simbiótica com a cultura
urbana, o que lhe permite expandir-se nos cenários urbanos hodiernos, interferir nas
dinâmicas das relações sociais e apropriar-se do espaço urbano, produzindo uma
ressemantização da experiência religiosa nestes cenários, ao mesmo tempo em que
produz mutações na própria percepção e vivência da experiência urbana como tal.
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O movimento pentecostal evangélico, o segundo mais numeroso grupo
religioso no Brasil, após o catolicismo, marca-se essencialmente pela experiência
emocional e pela proximidade interpessoal, o ‘face a face’, enquanto eixos de uma
espiritualidade que tem sua base bíblica na experiência de Pentecostes.
Internamente, é bastante diversificado, compondo-se de um amplo quadro de
pluralidades que envolve seus aspectos organizacional, litúrgico, estético e teológico.
Fatores e características tais que, no seu conjunto, garantem a sua permeabilidade
em setores distintos da sociedade contemporânea.
Em sua vertente evangélica, segundo Mariano (2012, p. 100), diferem “das
denominações que priorizam o evangelismo de massas e realizam cultos em grandes
catedrais, que costumeiramente contam com a presença de clientelas flutuantes”. As
igrejas pentecostais criam outras redes de sociabilidades, que lhes garantem um novo
formato tanto organizacional, quanto prático, uma nova resposta claramente alinhada
às características e anseios da população urbana em sua busca por romper com o
anonimato e com a exclusão produzidos nas megalópoles atuais. Consequente a isso,
continua Mariano:
as igrejas pentecostais tendem a formar comunidades religiosas
relativamente estáveis e pequenas. Isto é, elas são compostas por
congregações e pequenos templos em que todos se conhecem, residem no
mesmo bairro e compartilham coletivamente crenças, saberes, práticas,
emoções, valores, os mesmos modos e estilos de vida, moralidade e posição
de classe. Portanto, não se tratam de redes de sociabilidade virtuais (que,
aliás, estão crescendo nesse meio religioso com a expansão de redes
religiosas e de relacionamento na Internet) nem compostas por laços
impessoais, típicos das organizações burocráticas. São laços gerados por
meio do contato pessoal, de relações face a face, estabelecidas em
frequentes e sistemáticas reuniões coletivas, realizadas semanalmente ano
após ano. Eles tendem, assim, a formar relações fraternais de amizade, de
confiança mútua e também de solidariedade com os ‘irmãos necessitados’.
Isso não significa a ausência de conflitos interpessoais, disputas, fofocas.
Pelo contrário, a intimidade também gera suas tiranias e problemas, que
podem ser desencadeados igualmente por decisões arbitrárias de lideranças
autoritárias (MARIANO, 2012, p. 100).

Apresentam-se, portanto, nas cenas urbanas atuais munidos de uma
experiência capaz de oferecer respostas imediatas às preocupações, temores,
ansiedades e esperanças de parcelas expressivas das populações urbanas,
especialmente aquelas marcadas pela migração e mobilidade geográfica e religiosa,
atingindo, assim, o “núcleo da cultura urbana” (CARRANZA, 2014, p. 379). Também
este um fator decisivo para a expansão e incorporação do movimento nos âmbitos
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tanto do evangelismo, onde rompe e fluidifica as fronteiras do denominacionalismo,
quanto do catolicismo, onde por meio da RCC, pluraliza ainda mais a concretude de
suas experiências. A onda carismática transborda-se progressivamente sobre todas
as expressões tradicionais do cristianismo, tornando-se ao mesmo tempo ponto
extravasor de adeptos não praticantes, pouco identificados com a instituição, como
polo atrativo a adesões que buscam sua performance. O pentecostalismo, portanto,
em sua versão mais recente e que se universaliza sob a forma de neopentecostalismo,
que compõe a versão atual no contexto latino-americano, “insere-se em cheio na
cultura urbana pós-moderna”, porque “traz dentro uma ‘cultura’ apropriada a este
mundo, pronta a lidar com as dificuldades, capaz de gerar autoestima e responder aos
apelos de ascensão social como graça de Deus” (BENEDETTI, 2009, p. 27).
O pentecostalismo, como um “fenômeno essencialmente urbano, complexo,
híbrido e diversificado em suas formas de difusão”, conforme afirma Carranza (2014,
p. 380), expande-se enquanto movimento espiritual e expressa-se por meio de sua
performance. Torna-se hoje uma expressão religiosa global, que marca presença na
esfera pública por meio de partidos políticos e do controle de alguns meios de
comunicação de massa, como o rádio, em seus inícios e ainda hoje nas localidades
de acesso mais difícil no interior do Brasil, e de televisão, e mais recentemente, de
redes sociais, buscando garantir a defesa e a penetração de suas ideias nesses
âmbitos. Exerce sua influência também sobre o “espaço” da cidade, marcando
presença por meio de seus templos, atualmente tornados megatemplos. Atinge, desta
forma, a cidade e a cultura urbana, ao mesmo tempo alimentando o imaginário coletivo
urbano e nutrindo-se dele para oferecer novas experiências, numa espécie de
“neocolonização”, que se exerce, conforme Carranza (2014, p. 382), de modo “real e
metaforicamente, no solo das cidades, nas dinâmicas sociais nelas gestadas, os
movimentos sociais e alguns dos serviços urbanos que as viabilizam”.
Consequente a isso, assiste-se hoje a uma transnacionalização do
pentecostalismo brasileiro na América Latina, tal qual acontece em nível macrossocial
com as grandes corporações empresariais que se mundializa buscando novos
mercados.

Revelam-se

ícones

destes

megaempreendimentos

as

ações

protagonizadas pela Igreja Universal do Reino de Deus com a construção do
megatemplo de Salomão em São Paulo recentemente, o Santuário Theotókos,
construído pela Igreja Católica também em São Paulo, e outros como o Templo da
Glória, o Santuário do Pai Eterno etc. Transparece nestes, conforme a análise de
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Carranza (2014, p. 386), uma combinação de “imagens bíblicas e alta tecnologia, e a
estética religiosa se molda à estética contemporânea”, impondo uma forma de
continuum entre o templo religioso e os shoppings enquanto “catedrais imaginárias do
consumo moderno”. Em contínua interdependência, um afirmando a lógica, a
simbólica e a materialidade do outro, de modo que se ocupa, material e
simbolicamente, ou dito de outra forma, mercadológica e simbolicamente, a espaçotemporalidade urbana em atendimento ao cliente e ao religioso que se fundem num
mesmo indivíduo.
Nessa fusão entre a estética urbana moderna e a religiosa pentecostal, criamse também instâncias de sua justificação tanto material, quanto simbólica. De modo a
garantir sua expansão a outros tantos fiéis/consumidores, oferecendo-lhes respostas
às suas necessidades existenciais (tanto simbólicas quanto materiais), os
megaempreendimentos dos “renascidos do Espírito” apostam para sua difusão em
financiamento num sem número de produtos como “bens simbólicos religiosos”,
materiais de “evangelização” e catequese, formação de pastores e padres segundo
os padrões da teologia da prosperidade e da teologia dos carismas, na produção
musical, em bandas, em megaeventos, padres cantores, “shows-missas” (CAMURÇA,
2009, p. 70), de maneira a alimentar “um imaginário de prosperidade, mobilidade
social e êxito profissional” (CARRANZA, 2014, p. 390).
Cada uma a seu modo, mas confluentes em nível geral, tanto a vertente
evangélica quanto a vertente católica do pentecostalismo, estruturam-se, material e
simbolicamente, para dar conta de responder à cultura de massas urbana com seus
símbolos, mitos e imagens orientados à vida prática e cotidiana e de forma a “penetrar
na intimidade do indivíduo, estruturando seus desejos e guiando suas emoções”
(CARRANZA, 2014, p. 393). Assim, a linguagem, os exemplos utilizados nos
discursos, a acomodação requintada nos seus megatemplos, oferecendo a mesma
sensação de estar “fora do mundo” e de resolver todos os seus problemas num
passeio de consumo em um megasshopping da atualidade. Religião e cultura de
consumo urbana vão se combinando, consubstanciando-se num processo de
transmutação simbólica em que as aspirações por saúde, felicidade e ascensão social
encontram ressonância e resposta nas promessas de felicidade, êxito e amor. O
mercado de consumo encontra sua legitimidade espiritual na tradução neopentecostal
da “vida em abundância”. Neste sentido, dissimulam-se sob o discurso religioso e a
estética do megatemplo um duplo poder: “o discursivo e o simbólico”, que, por meio
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da teologia da prosperidade, implicam “recodificar a linguagem espiritual,
equiparando-a a do consumo, e refletir o progresso espiritual no progresso econômico,
o prestígio social e a possibilidade de desfrutar de bens simbólicos de consumo, sem
culpa!” (CARRANZA, 2014, p. 393).
Segundo a fórmula da teologia da prosperidade, por meio da qual se conjugam
fé, dinheiro e afiliação institucional, busca-se conciliar o direito adquirido pela salvação
em Jesus Cristo, com seu usufruto, ou seja, com uma vida de saúde, felicidade,
prosperidade material e vida abundante nesta vida e neste mundo. Para que o fiel
tome posse desse direito, ele precisa confessar sua fé e obedecer às leis bíblicas
sobre a manutenção das obras de sua igreja através do dízimo. A formulação é
bastante simples, clara e prática ao vincular confissão de fé e dízimo ao direito de
exigir de Deus a recompensa por seu ato de fé em forma de prosperidade nesta vida:
“recompensa que consiste em ser liberado e/ou protegido do diabo, causa de toda
pobreza, portanto, o crente aumenta seu bem-estar financeiro” (CARRANZA, 2014, p.
394). Dessa forma, cria-se um enlace envolto em magia e manipulação,
discursivamente camufladas por meio da formatação do discurso em linguagem
bíblica e corroborado por testemunhos de sucesso que visam a convencer o fiel sobre
a intrínseca, imediata e diametral relação entre: “quanto mais doam à igreja em forma
de dízimos, mais mostram sua crença em Deus. Demonstrada essa confiança, Deus
os recompensará em dobro, porque Deus é fiel” (2014, p. 395).
Em ambas as vertentes também se vê outro fenômeno a marcar esse tipo de
experiência religiosa: a aliança com a mídia de massas. Todavia, aconteceu
primeiramente na versão evangélica do pentecostalismo sob o protagonismo das
igrejas neopentecostais, encabeçada pela IURD, como se viu, e depois, como reação
a estes, a iniciativa da ofensiva católica se deu por meio da RCC em sua variante
midiática de proselitismo. Originada nos Estados Unidos da América na década de
1960, a RCC foi trazida para o Brasil em inícios dos anos de 1970, com o slogan de
“atrair os afastados”, a partir do que se empreendeu uma reconfiguração no cenário
católico brasileiro, mobilizando, desde então, milhares de fiéis sob a fórmula: “música,
lazer e oração” (CARRANZA, 2009, p. 34). Os desdobramentos mais atuais da RCC
marcam o alinhamento desta versão às mesmas estratégias mercadológicas a pouco
destacadas a respeito da versão evangélica, ou seja, de neopentecostalização. Para
esta reconfiguração, segundo esta autora, dois fatores contribuíram e forma decisiva:
“a proliferação da diversidade de expressões comunitárias inspiradas na performance
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carismática, denominadas de Novas Comunidades, e a opção preferencial pela cultura
midiática encampada por alguns setores episcopais, do clero e de alguns leigos”
(2009, p. 34).
Constituída enquanto ação-reação ao avanço do pentecostalismo evangélico
brasileiro e a diminuição progressiva e em aceleração contínua no número de adeptos
católicos, a RCC tornou-se uma estratégia de sobrevivência e de presença pública de
uma catolicidade em crise, pretensão saudosista da hegemonia perdida, tendente a
iniciativas de recristianização, com ares de fundamentalismo. Nesse sentido, a RCC
ressignifica a experiência de ser católico no atual campo religioso brasileiro,
arrastando multidões à convicção de que “a mídia é o caminho mais eficaz para
reinstitucionalizar os afastados e de recuperar a maioria social e moral de um Brasil
que até pouco tempo atrás se reconhecia majoritariamente católico” (CARRANZA,
2011, p. 19).
Todas estas estratégias convergem para a produção de um “catolicismo
midiático”, segundo a tese defendida por Carranza (2011). Um catolicismo midiático
que tem por base a reorientação material, prática e teológica do catolicismo ao mundo
midiático, a partir do que se engendra uma apropriação da cultura urbana de massas
e dos meios de comunicação que passam, por sua vez, em efeito reverso a
reconfigurar o próprio catolicismo. Nesse sentido, destacam-se nestes cenários as
figuras modelares do padre-cantor e do “show-missa” (CAMURÇA, 2009, p. 70), a
presença intensiva no mundo midiático, enquanto ingredientes para atrair as novas
gerações a partir mesmo de sua sensibilidade moldada sob a cultura de massas.
Aparecem fenômenos midiáticos como o padre Marcelo Rossi, o padre Fábio de Mello,
e outros. Em ambos, transparecem os mecanismos de sedução midiático-religiosos,
num composto de “mecanismos de comunicabilidade [...], de dispositivos de
ressemantização das tradições e devoções populares, os diversos espaços utilizados
como produtores de sentido e de identidade religiosa, e as codificações performáticas
acionadas na procura de (re)adesão institucional dos fiéis-fãs” (CARRANZA, 2011, p.
22).
Nesse breve esboço em que se buscou resgatar alguns fatores, elementos e
características do movimento de pentecostalização do cristianismo, na base de um
processo de redesenhamento da cartografia religiosa brasileira, com especial aceno
ao universo cristão, o que nos interessa é destacar os imbrincamentos entre a cultura
urbana, a mídia de grandes massas e a reorientação do campo religioso expressa na
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adoção da gramática midiática, na configuração, no caso católico, de determinado
catolicismo emocional, de massas e intransigente diante da Modernidade, tipificados
sob a denominação de Novas Comunidades e novos movimentos afiliados à RCC.
Constituem “um novo gênero religioso orientado pela emoção”, conforme os define
Carranza (2009, p. 50), sob a bandeira de neocristandade e pautado sob a emoção
que, “enquanto expressão performática, configura a subjetividade de seus membros,
os quais passam a desenvolver uma sensibilidade pautada pela necessidade de
respostas emotivas às suas aflições e inseguranças”. Constituem, pois, desafio de
enormes proporções, tanto práticas quanto teóricas, para se pensar e projetar a
evangelização e a pastoral urbana no contexto contemporâneo.
Antes, porém de passarmos a esta etapa final na apresentação deste trabalho,
cabe destacar ainda um último ponto nesta questão da pentecostalização do
cristianismo no momento presente: o ordenamento, dentro do vasto horizonte
carismático, das Novas Comunidades e de tantos outros movimentos que partilham
destas mesmas características e anseios, enquanto “instituições intermediárias” entre
o indivíduo e a sociedade, para usar um conceito proposto por Peter Berger e Thomas
Luckmann (2004, p. 53-55). Conforme estes autores, a imersão do indivíduo moderno
num mundo plural e de verdades provisórias o coloca frente à necessidade de
discernimento e de escolhas por fazer, o que o deixam inseguro, o fazem sentir-se
perdido, restando-lhe o fundamentalismo como tábua de salvação. Nesse sentido, as
Novas Comunidades Católicas constituiriam estas instâncias intermediárias de
sentido, de estilo intransigente, conservador e fundamentalista, enquanto agências
que oferecem “refúgios emocionais a tantos jovens que procuram orientação à sua
existência” (CARRANZA, 2009, p. 51). Outra possibilidade, além disso, é que em seu
desdobramento midiático, sobre o catolicismo, a RCC traduza uma visão de mundo
que alimentam posturas fundamentalistas, a-históricas, anacrônicas (exemplarmente
perceptíveis nas comunidades Toca de Assis, Neocatecumenato, Opus Dei, Arautos
do Evangelho etc.) (CARRANZA, 2011, p. 261-281), criando um novo modelo eclesial
católico que busca hegemonia, que combina elementos conservadores subjacentes à
cultura brasileira, e impeçam o caminho de democratização da sociedade e a
intervenção, a partir da comunidade de fé, na transformação social.
Em jogo no atual campo religioso brasileiro, marcado por uma profunda
diversidade de práticas religiosas e tendências, expressão e componente da
diversificação cultural em nível macrossocial, assim como por uma tensão entre novos
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movimentos religiosos surgidos de um processo ambivalente de secularização e de
reencantamento do mundo, as múltiplas experiências e práticas religiosas sofrem
mutações advindas de sua relação de absorção pelo mercado de bens simbólicos e a
mídia de massas, próprias à cultura urbana hodierna, oscilando suas atitudes entre o
pluralismo, o relativismo e/ou o fundamentalismo. Resultante da ênfase sobre a
emoção, a individualidade e a prosperidade, há o enfraquecimento na vida eclesial e
o descompromisso com a transformação social. Haverá caminhos alternativos para
isso? Se ainda não se vislumbram respostas, fica-se, pelo menos com a inquietação
e o dever de continuar perguntando, ou quando não, no mínimo, provocando. Que
sirva de provocação a inquietação de Carranza (2005, p. 394): “se de fato é a lógica
do consumo que articula e organiza toda a estrutura da cultura midiática [...], como
então evangelizar por meio da mídia sem se deixar afetar pela lógica e cultura que a
gera?”.

3.3 CONFIGURAÇÕES ECLESIAIS E MODELOS DE AÇÃO PASTORAL: EM
BUSCA DE ELEMENTOS PARA UMA EVANGELIZAÇÃO CONSEQUENTE
COM O MOMENTO ATUAL
Nesta última abordagem desta seção se problematiza a constituição da Igreja
enquanto mediação do processo de evangelização, tendo como plano de fundo a
consideração de suas configurações históricas (formas eclesiais) e seus modelos de
ação pastoral, focalizando em sua última parte as ressonâncias das mudanças
provocadas pela recepção criativa do Concílio Vaticano II no contexto latinoamericano, a partir do que se busca destacar elementos de configuração de uma
evangelização consequente com os desafios dos cenários urbanos contemporâneos,
possibilitando-nos assim avançarmos para a última seção deste trabalho na qual se
abordarão elementos de base e pautas para uma evangelização urbana inculturada
por meio de ações pastorais urbanas para hoje.
Constituem destaques dessa análise a novidade trazida pelo Concílio Vaticano
II ao propor uma nova eclesiologia, e sua recepção criativa por parte das Conferências
Gerais, quanto à nova compreensão para a missão evangelizadora da Igreja em
contexto latino-americano, balizas a partir das quais se pode pensar a missão da Igreja
diante da necessidade de se responder adequadamente frente aos novos desafios do
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urbano, das subjetividades e da religiosidade presentes nos novos cenários das
grandes cidades da contemporaneidade.
Hoje, quando somos confrontados por uma visão puramente privada da religião
e uma ética amplamente utilitarista, os cristãos são chamados a fazer novas
aprendizagens e a desenvolver novas e pertinentes práticas sociais consequentes
com o momento atual, o que implica pensar um modelo de presença no mundo que
corresponda ao nosso tempo e à nossa cultura, mas sem subsumir-se a ela. Diante
desse desafio será preciso encontrar quais são aqueles gestos instituintes,
profundamente humanos, capazes de nos situar em solidariedade com a humanidade
para a qual a Igreja caminha e para a qual é enviada.
A exigência que se impõe hoje diz respeito a uma conversão e uma reforma da
Igreja enquanto Povo de Deus peregrinante, implicando uma relação entre a
renovação espiritual e evangélica e as formas exteriores ou as práticas eclesiais.
Desta forma, a Igreja não será evangelizadora apenas por adotar novos programas
de evangelização, novos percursos para a catequese ou novas atividades de
educação na fé. Precisará ir além, aliando a transformação dos meios ao testemunho
de uma vida autenticamente evangélica, renovando em profundidade suas maneiras
de ser, de fazer e de entrar em contato com as pessoas.
Tudo isso representa, pois, uma tomada de posição nova, uma nova
consciência da relação entre a Igreja e o mundo, que a leva a definir uma nova atitude
diante da humanidade e um novo olhar sobre as realidades do mundo. Trata-se,
portanto, de “recentrar-se sobre o Evangelho, escutar primeiro, partilhá-lo entre nós”
(ROUTHIER, 2008, p. 125) e de testemunhá-lo, abrindo assim as possibilidades para
seu anúncio e fazendo-se mediação do reino de Deus.
Assim expressa pelos padres conciliares na Gaudium et Spes (LIBÂNIO, 2016,
p. 5), a função mediadora da Igreja é ainda condicionada, tal qual o afirma Juan Luis
Segundo (1976, p. 78), pela exigência de “que no plano de salvação da humanidade,
aqueles que conhecem o mistério do amor estejam no meio dos homens, e junto de
todos, dialogando com quem, neste caminhar rumo ao Evangelho, tropeça com as
exigentes interrogações do amor”.
Contudo, não bastam palavras ou declaração de intenções, por sublimes que
sejam, para ser “sacramento de salvação” (LG 48), é preciso que a mensagem
proclamada seja vivida e testemunhada por meio de sinais concretos, de modo a
transparecer, fazer visível a salvação que Deus oferece à humanidade, o Reino, “que
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é a esperança de futuro anunciada por Jesus e antecipada em sua vida e em sua
obra” (ACOSTA, 2003, p. 105).
3.3.1 Configurações eclesiais e modelos de ação pastoral
Constituída, desde sua origem, não como um fim em si mesma, mas para servir
à humanidade, a Igreja vai se renovando continuamente na história, assumindo novas
configurações e novos modelos de ação pastoral, quiçá sem perder o essencial: sua
fidelidade a Cristo e ao Evangelho. Deste modo, pressupõe-se que o entendimento
das configurações históricas da Igreja, assim como de sua missão evangelizadora
enquanto ação eclesial, ação do Espírito de Deus, mas também ação humana, estão
sempre sujeitas às contingências da história e a visões ideológicas de mundo e de
pessoa que se devem ter em conta numa leitura crítica destes contextos (BRIGHENTI,
2006).
Mas, onde encontrar as fontes para este novo pensamento, estas novas
atitudes, esta nova consciência? Que modelos de ação pastoral e que configurações
históricas da Igreja assumir e quais superar? Como fazer isso a partir do contexto
concreto latino-americano e caribenho e brasileiro? Por fim, que desafios a atualidade
apresenta para a Igreja realizar a sua missão evangelizadora neste contexto hoje e
quais as fontes de sustentação dessa missão?
3.3.1.1 A experiência da Igreja primitiva como fonte para uma nova presença e ação
no mundo
A ação da Igreja na história dá-se enquanto ação humana, cultural e, por isso,
está sujeita à sua dinamicidade e contingência, e que implicam sobre quaisquer ações
como tal. Sua ação dá-se, portanto, situada, contextuada, onde se configura sua
presença por meio de uma forma peculiar de agir – um modelo pastoral – e de uma
figura histórica típica – um modelo eclesial.
Segundo a abordagem proposta por Brighenti (2011), no peregrinar da Igreja
na história pode-se situá-la em sua configuração original na experiência fundante do
modelo neotestamentário, considerado normativo para os demais modelos de sua
configuração histórica, porque “tecido pela tradição apostólica, constitutiva das
Escrituras e inspirada pelo Espírito Santo” (2011, p. 19) enquanto “modo de ser e viver
a fé em diferentes contextos” (2011, p. 39).
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Experiência fundante porquê fontal42. Fonte original da Igreja, modelo de suas
configurações e de sua ação no seu peregrinar na história, “porque desta fonte a Igreja
continua nascendo sempre, [...] de onde a Igreja deve crescer e para onde deve
retornar sempre” (VELASCO, 1996, p. 15). Enquanto experiência fontal, portanto, é
não só anterior aos relatos neotestamentários, mas sua experiência originante, ação
do Espírito e da qual “o Novo Testamento inteiro é um pálido reflexo escrito” (1996, p.
16).
Aqui se toma como referência, portanto, o começo da Igreja situado na
experiência fundante das primeiras comunidades em torno do grupo dos discípulos e
do próprio Jesus. Diferentemente do discurso teológico tradicional, que parte da
instituição, esta postura eclesiológica põe a descoberto a experiência enquanto “o
lugar teológico em que acontece de verdade a origem da Igreja” (VELASCO, 1996, p.
22).
A Igreja primitiva, tal qual aparece nas Escrituras, constitui-se ao mesmo tempo
local e universal, criada pelo dinamismo do Espírito e pela memória recente da
experiência fontal com Jesus. Nesse sentido, envolve uma dupla dimensão dessa
experiência: a memória das experiências pré-pascais e pós-pascais do convívio do
grupo de discípulos com Jesus em sua vida histórica.
Por um lado, refere-se também à memória do convívio com Jesus, às
experiências pré-pascais do grupo de discípulos com Jesus, naquele que Velasco
(1996, p. 23) chama de o “movimento de Jesus”. Esta primeira referência implica
compreender esta experiência desde a convivência, a proximidade, o conhecimento,
a inserção de Jesus em seu povo e em seu grupo de discípulos. Desde o interior deste
movimento,

em

que

ambos,

Jesus

e

os

discípulos,

gradativamente

se

autocompreendem em relação ao projeto de reino de Deus, enquanto projeto que se
vai convertendo em boa notícia para os pobres. E desde a singularidade desta
experiência, marcada pela proximidade, pela inculturação e encarnação em seu
contexto histórico, a partir da qual o movimento de Jesus vai se distinguindo de outros
movimentos messiânicos e proféticos comuns à sua época, assumindo sua forma
_______________
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A Igreja, conforme às diferentes abordagens, pode ser entendida, por um lado, desde uma
perspectiva tradicional, que olha a Igreja a partir da instituição e da “fundação da Igreja como obra
do próprio Jesus”; mas, por outro, desde a abordagem da eclesiologia do Vaticano II, que aqui se
toma por referência, e segundo a qual o olhar se volta para a Igreja como originada da experiência
pré e pós-pascal da comunidade neotestamentária (VELASCO, 1996).
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mais radical de movimento revolucionário.
Revolucionário porque não se trata mais de poder, mas de amar, de perdoar,
partilhar, deixar de oprimir, e assumir a inclusão e, em lugar de uma moral retributiva,
basear os relacionamentos em gratuidade. Gratuidade que brota do mandamento do
amor e que só pode ser entendida e vivida na dinâmica da aliança, a partir da qual
exige-se um compromisso selado na liberdade e que implica a exigência de amar.
Para fazer parte deste grupo, portanto, precisa-se assumir o seguimento de Jesus,
que se traduz em assumir as bem-aventuranças do reino como programa de vida.
Desse modo, constitui um movimento que compreende a opção de Deus pelos
pobres para poder incluir a todos e, a partir daí, faz sua esta opção de inclusão contra
a pobreza, a opressão e exclusão. Uma opção que se faz comunitária desde sua
origem, conforme revelado na iniciativa de Jesus de formar o grupo de discípulos: “o
que Jesus pretende é de tal envergadura que sozinho não o pode realizar: é tarefa
para um grupo que deverá ir crescendo até atingir todo o Israel” (VELASCO, 1996, p.
29).
Um grupo de discípulos que são chamados a fazer uma mudança radical em si
mesmos, de esvaziamento, para colocar-se inteiramente a serviço, assumindo essa
força subversiva que “precipitou os poderosos de seus tronos e exaltou os humildes”
(LUCAS, 1: 52), de colocar-se em marcha na construção do reino de Deus que vem,
um “reino de justiça, de paz, de igualdade e de fraternidade entre os homens”
(VELASCO, 1996, p. 36), para formar um povo novo e uma nova sociedade, com base
em uma nova forma de convivência e do qual este povo é chamado a ser sinal e
testemunho.
É a experiência deste grupo histórico, portanto, segundo Velasco (1996, p. 29),
“como sujeito de determinadas experiências com relação a Jesus, de uma
determinada forma de convivência com ele, e de uma determinada missão para a qual
é convocado, que constitui o lugar teológico em que tem origem a Igreja”.
Mas, a experiência fontal com Jesus envolve também a memória das novas
experiências que nascem da páscoa. A memória da páscoa de Jesus coloca em
evidência uma experiência fundante do renascer do discipulado e, consequentemente,
da Igreja, com base no enfrentamento e na sua diferenciação diante dos projetos de
sociedade, religião e poder existentes em sua época.
Diante do Crucificado, o movimento de Jesus parece vencido e ter perdido sua
razão de ser. Torna-se um grupo inativo, amedrontado. Contudo, a experiência
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vivificante da ressurreição afirma que o Deus do reino age de outra forma, em radical
contradição aos poderes do mundo, inclusive contra as autoridades da religião de
Israel que haviam condenado Jesus à morte. Nesse sentido, “a experiência da
ressurreição representa um novo começo, e é a verdadeira fonte originante da Igreja”
(VELASCO, 1996, p. 44).
Na experiência da ressurreição, o grupo de Jesus se reúne novamente, deixa
de ser um grupo fracassado e, renasce fortalecido na memória da experiência
concreta já vivida pelo grupo na convivência histórica com Jesus. É, agora, uma
experiência com o Crucificado Ressuscitado, um acontecimento novo e imprevisível,
obra do Espírito de Deus depois reafirmada em Pentecostes, que se torna sua força
e que os transforma de inativos em ativos. Este novo grupo, gerado de novo “para
uma esperança viva” (1 PEDRO, 1: 3), move-se “a partir do dinamismo dessa
esperança, o que exige por sua própria natureza desdobrar-se ao longo da história
humana” (VELASCO, 1996, p. 51) como Igreja de Jesus.
O modelo de Igreja que surge a partir dessa experiência concreta, plasmado
sobre a experiência pascal nas comunidades cristãs neotestamentárias, caracterizase por ser apostólica e una na diversidade da Trindade; uma Igreja da Palavra e dos
sinais sacramentais, regida por uma ordem de carismas e ministérios reunidos e a
serviço de uma comunidade dos convertidos e dos que nasceram para a fé. Sua
presença constitui-se, pois, em uma presença real no mundo enquanto realidade
histórica para ser sinal e instrumento de salvação, mas que não é deste mundo, uma
vez que carrega em si uma dimensão escatológica, enquanto sacramento do reino de
Deus (BRIGHENTI, 2011, p. 20-21).
3.3.1.2 Configurações históricas e modelos de ação pastoral da Igreja Católica
Conforme os diversos contextos e as necessidades de sua missão
evangelizadora, “dentro das condições e dos parâmetros culturais de cada época”
(BRIGHENTI, 2011, p. 39), enquanto desdobramentos mais ou menos coerentes com
a experiência fontal da Igreja Primitiva, outras cinco configurações foram se
sucedendo na história até a atualidade, ora originando-se desde a ação, ora
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sobrepondo à ação um modelo eclesial43. Tais configurações compreendem, assim, a
Igreja antiga, a Igreja de cristandade e de neocristandade, a Igreja como Povo de
Deus a partir do Vaticano II, e a Igreja presente na América Latina e do Caribe, que
aqui se passará apenas em revista recolhendo elementos principais que possibilitem
a consecução dos objetivos deste trabalho.
Desse modo, na continuidade de seu peregrinar na história, no período
denominado de Patrístico44, 45, que se estende desde o século II ao início do século
VII no Ocidente e século VIII no Oriente, ergue-se a chamada Igreja antiga,
marcadamente urbana, entendida como Ecclesia Mater (Igreja Mãe). Este modelo,
conforme a abordagem de Brighenti (2011, p. 22), brota de sua ação centrada “no
testemunho e no anúncio, na celebração eucarística e na assistência aos pobres,
decorrência ou consequência da Palavra e da Eucaristia”. Consequente ao seu
modelo de ação, a Igreja se configura enquanto “assembleia e comunhão dos
convocados pela misteriosa decisão de Deus em Jesus Cristo, para viver na unidade,
mediante os dons do Espírito, tornados capazes de acolher as diferenças de raças e
culturas” (2011, p. 24).
3.3.1.3 A Igreja de cristandade e neocristandade: modelos a superar
Na Igreja no período medieval, que começa a se estruturar desde o século IV
com Constantino e no século V com Agostinho, inverte-se a lógica entre forma eclesial
_______________
43

Interessante notar que: “nos períodos Patrístico e do Vaticano II, primeiro vem o modelo de ação,
que configura um modelo eclesiológico, procedendo-se de maneira indutiva ou dialética em relação
à história; nos períodos medieval e moderno, primeiro aparecerá o modelo eclesiológico, sucedido
pelo modelo de ação dele decorrente, num procedimento dedutivo, típico da postura essencialista
que caracteriza esses períodos da história da Igreja” (BRIGHENTI, 2011, p. 22).
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“O período em que viveram os Padres da Igreja, a assim chamada patrística, pode ser definido, com
propriedade, como um tempo áureo da era cristã. Sucede ao tempo dos apóstolos e tem
características singulares e marcantes. A palavra ‘Padres’ - ou ‘Pais’ (que seria o melhor vocábulo
em português) - tem raízes já no Antigo Testamento (Eclo 44-50 e Lc 1, 54-55) e traduz a relação
que tais personagens tiveram com a Igreja: deram enorme contribuição na sua organização e na
elaboração da doutrina cristã justamente nos seus primeiros tempos - vale dizer, na sua ‘infância’.
Como pais devotados, cuidaram da Igreja nos seus primeiros passos, ajudando-a a firmar-se nos
diversos contextos em que ela se inculturou” (BARROS, 2009, p. 5).

45

Abordagens mais completas e aprofundadas sobre este período, o que aqui ultrapassa a
necessidade da delimitação proposta e necessária a este texto, podem ser acessadas em:
SIMONETTI, Manlio. Biblical Interpretation in the Early Church: An Historical Introduction to
Patristic Exegesis. London: Bloomsbury Academic, 2002; MAAS, Michael. Exegesis and Empire in
the Early Byzantine Mediterranean: Junillus Africanus and the Instituta Regularia Divinae Legis.
Heidelberg: Mohr Siebeck, 2003; e VEYNE, Paul. Quando nosso mundo se tornou cristão (312394). 2. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2011.
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e modelo pastoral. Desse modo, o que aparece primeiro é sua essência, sua
configuração externa, denominado de modelo eclesial de cristandade, que assumirá
novos

contornos

na

Modernidade

(neocristandade),

e

cujo

caráter

predominantemente homogeneizador e clerical (COMBLIN, 2011, p. 34)46 se
estenderá na história por pelo menos quinze séculos, até o século XVIII na Europa e
até o século XIX na América.
O modelo eclesial de cristandade erigiu-se enquanto sistema com conotação
claramente estatal ou imperial, conjugando, sob a égide do poder religioso teocêntrico,
os poderes do altar e do trono. Sua missão, por conseguinte, passa a ser “ordenar o
mundo segundo as ‘leis de Cristo’, tanto que a imagem patrística de mater Ecclesia
(mãe) é substituída pela imagem imperial de Ecclesia regina (rainha)” (BRIGHENTI,
2011, p. 25).
Resultante do projeto de cristandade surge uma Igreja clerical, legalista e
triunfalista, apartada do mundo47, que separou desigualmente a hierarquia dos leigos,
centrando-se nos primeiros, resultando numa pastoral uniformizadora que submetia
os leigos, sem formação e pouco evangelizados, à obediência, convertidos sob o
medo e a ignorância de sua própria fé. Uma Igreja que se identificou com o reino de
Deus na terra, “senhora e mestra, sociedade perfeita fora da qual não havia salvação,
fechada em si mesma e na defensiva diante do mundo moderno, de costas para a
história” (CODINA, 2015, p. 110).
_______________
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Apesar de a abordagem aqui realizada, com base nos autores selecionados e na delimitação
assumida para este trabalho, poder indicar um viés uniformizador em relação ao período e ao
modelo eclesial de cristandade, vale ressaltar a não homogeneidade deste contexto e a necessidade
de revisitar outras fontes críticas condizentes com a historiografia medievalística contemporânea e
as novas possibilidades de entendimento sobre o lugar e outros significados da Igreja e das
instituições eclesiais nas sociedades medievais latinas. Desse modo, para abordagens
concernentes a isto, podem ser consultados, por exemplo: MIATELLO, André Luis Pereira. Para
uma nova história da Igreja medieval. Varia Historia, Belo Horizonte, vol. 31, n. 55, p. 15-19,
jan./abr. 2015; MIATELLO, André Luis Pereira. O pregador e a sociedade local: a luta pelo poder
pastoral no seio das cidades da baixa idade média ocidental (séc. XII-XIV). Revista Territórios &
Fronteiras, Cuiabá, vol. 7, n. 2, jul./dez., 2014; MIATELLO, André Luis Pereira. Santos e pregadores
nas cidades medievais italianas: retórica cívica e hagiografia. Belo Horizonte: Fino Traço, 2013;
MIATELLO, André Luis Pereira. Relações de poder e bem comum na Baixa Idade Média (séc. XIIIXIV). Anos 90, Porto Alegre, v. 20, n. 38, p. 181-217, dez. 2013; MIATELLO, André Luis Pereira.
Retórica religiosa e cívica na Itália do século XIII: a composição e os usos das hagiografias
mendicantes nas políticas de paz. 242 f. Tese (Doutorado em História Social), Universidade de São
Paulo, São Paulo, 2010.
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A Igreja de cristandade, “apesar dessa eclesiologia hierarcológica dominante, foi também a Igreja
das sumas teológicas e das catedrais, dos grandes santos que se entregaram aos pobres e à
evangelização” (CODINA, 2015, p. 110-111), mas às custas da separação e do distanciamento do
mundo e das culturas.
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Consequente a isso, a Igreja assume características predominantemente
rurais, fragmentando-se em paróquias rurais isoladas48 e centrando-se sobre a figura
do presbítero – clerocentrismo. Promove a sacralização do mundo, a clericalização e
o dualismo baseado na oposição entre o temporal e o espiritual, que redundam numa
visão pejorativa, negativa e condenatória do mundo e numa vida religiosa idealizada
e apartada do mundo.
Da configuração histórica da Igreja de cristandade, portanto, surge um modelo
de pastoral meramente de conservação, centralizado no clero e na paróquia, enquanto
resquícios de uma sociedade teocrática, tributária de uma cultura rural de Igreja,
estática e de configuração pré-tridentina, com práticas de fé de cunho devocional
“centrada no culto aos santos e composta por procissões, romarias, novenas, milagres
e promessas, práticas típicas do catolicismo popular medieval” (BRIGHENTI, 2013, p.
91); e, depois, de configuração tridentina, cuja vivência cristã se dava em torno da
figura do padre, na recepção dos sacramentos e na observância dos mandamentos.
Passados mais de um milênio sob o senhorio da união trono-altar da
cristandade medieval, do reino do cristomonismo, chega-se aos embates com os
movimentos reformistas e os ideais burgueses e iluministas dos séculos XVI ao XIX,
que fazem ruir as bases desta união entre o castelo e a catedral. Surge a Igreja da
Contra-Reforma, no coração da Modernidade e em reação contrária e apologética
diante desta.
Frente às ameaças da heresia protestante, que caracteriza o movimento de
Reforma Protestante, e da laicidade promovida pela afirmação da autonomia e da
subjetividade com o movimento da Modernidade, a Igreja toma uma atitude
apologética para defender o cristianismo afirmando-se contrária à primeira por meio
do Concílio de Trento, que sustenta o movimento de Contra-Reforma católica, e contra
a segunda, por meio do Concílio Vaticano I, erigindo sobre estas bases seu projeto de
neocristandade.
O modelo eclesiológico de neocristandade, da Igreja como sociedade perfeita,
que resulta desse processo, alicerça-se, pois, “sobre a imagem da Igreja como corpo
de Cristo, tendo como pano de fundo o teocentrismo e o eclesiocentrismo, o dualismo
_______________
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Uma análise extensa e aprofundada sobre a evolução histórica da paróquia e suas características
pode ser acessada em: ALMEIDA, Antônio José de. Paróquia, comunidades e pastoral urbana.
São Paulo: Paulinas, 2009.
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espiritual-temporal, e o binômio clero-leigo” (BRIGHENTI, 2011, p. 28), reafirmando o
modelo institucional, que se sobrepõe sobre a pastoral de forma centralizadora e
uniformizadora, segundo o padrão homogeneizante da cúria romana.
Deste modo, prolonga-se o modelo medieval de ação, baseado na
sacramentalização, na assunção da “exclusividade salvífica, no privilégio às práticas
de adoração e devoção, no clericalismo e em um profundo processo de
redogmatização da religião” (BRIGHENTI, 2011, p. 31). Consequente a isso, a prática
pastoral que daí resulta torna-se marcadamente apologética, servindo aos objetivos
de promoção de uma visão uniforme e cristã da sociedade, num projeto de
restauracionismo católico e de recristianização do mundo.
Este modelo da pastoral apologista marcará a prática da Igreja pré-moderna do
século XIX até o Concílio Vaticano II, traduzindo-se em movimentos de cunho
triunfalista, de moral ortodoxa, de guarda da tradição em oposição à modernidade, de
recuo ao passado enquanto refúgio, assumindo a defesa da instituição como fim
último e não como mediação. É tempo do apego aos fundamentos e, por isso, de uma
Igreja paralisada, de missão centrípeta apologista e proselitista, de forma que “a
redogmatização da religião e o entrincheiramento identitário acabam sendo sua
marca, apoiados na racionalidade pré-moderna agostiniana e tomista” (BRIGHENTI,
2013, p. 92).
3.3.1.4 O Concílio Vaticano II enquanto referência para a Igreja e sua ação
evangelizadora no mundo atual
O Vaticano II, assim como o afirmou Paulo VI, é tomado aqui na perspectiva de
“ponto de partida” (BRIGHENTI; ARROYO, 2015), tendo em vista pensarmos a
revisão das atitudes da Igreja frente à complexidade e ambiguidades do mundo
urbano atual e do desafio de realizar sua missão evangelizadora nesse contexto. Um
ponto de partida para uma nova visão que se realiza em três níveis: antropológico,
eclesiológico e missiológico. Assim, se projetava a intuição de João XXIII de que o
Concílio Vaticano II fosse a “expressão de uma Igreja que, olhando com honestidade
para si mesma, pudesse ser ‘sinal crível erguido diante de todos os povos’” (ARROYO,
2015, p. 27).
Levar a Igreja a uma séria revisão de atitudes, portanto, de modo a promover
uma “releitura do Evangelho à luz da cultura contemporânea” (SPADARO, 2013, p.
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467), favorecendo a tessitura de uma nova autocompreensão eclesial, da qual
emergiu uma “nova imagem que a Igreja projetou de si mesma para o mundo”
(CASAS, 2015, p. 67). Uma nova imagem construída a partir de um novo
posicionamento antropológico e que implicavam, conjuntamente, um novo
compromisso missionário diante do mundo.
Para isso, era preciso engendrar um movimento de mudança que colocasse a
Igreja em estado de renovação e atualização contínuas, capaz de fazer “passar das
desqualificações ao diálogo”, mediante uma atitude contemplativa e ativa diante do
mundo, em “permanente atitude de aggiornamento, assumindo a insígnia de Ecclesia
semper reformanda” (ARROYO, 2015, p. 27).
Tarefa ambiciosa e complexa que João XXIII iniciara, e depois fora continuada
por Paulo VI, buscando responder à necessidade de superar o esquema vigente de
uma relação entre Igreja e Mundo como duas realidades separadas e independentes,
por um novo esquema, de “Igreja no Mundo, onde a Igreja deve ser uma presença
consorte, animadora e transformadora” (PIRES, 2015, p. 15).
Tratava-se o Concílio, portanto, de uma estratégia para uma transição, sonhada
e esperada por uns, negada e temida por outros, que tinha o objetivo de permitir à
Igreja, a partir do debate entre os padres conciliares e de seus consequentes
posicionamentos, “interpretar, no sulco da tradição, mas aberto à atualização, o papel
ao qual ele havia sido convocado, um instrumento para fazer a Igreja avançar em seu
caminho passo a passo com o mundo” (CASAS, 2015, p. 69).
3.3.1.4.1 Refontizar e atualizar: a resposta do Vaticano II para a evangelização no
mundo contemporâneo
O contexto que antecedeu ao Concílio demarcava-se por um processo
crescente e irreversível de emancipação das sociedades do mundo em relação à
tutela das Igrejas tradicionais, o que resultou no “avanço incontrolável do secularismo
e da racionalidade moderna e pós-moderna” (ARROYO, 2015, p. 32). Situações
novas, problemas amplos, como a industrialização, a urbanização, as migrações, o
incremento da população operária e a consolidação dos estados modernos,
marcavam este cenário. Mas também problemas concretos, que interpelavam e
exigiam soluções urgentes e solidárias, como “a fome, a paz, os direitos humanos e
culturais dos povos e a defesa do meio ambiente... prelúdio da mudança de época, da
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globalização e da chamada ética universal” (ARROYO, 2015, p. 33).
Consequente a isso, surgia um novo mundo, no qual a Igreja estava
mergulhada, mesmo que dele tentasse se apartar e negar. Um mundo permeado por
um irrefreável processo de secularização e de “descristianização, que ameaçava e
questionava tudo, descobrindo nas ciências do conhecimento e na tecnologia um
fenômeno determinante de sua emancipação” (ARROYO, 2015, p. 33).
Mas, as interpelações e questionamentos não lhe vinham somente de fora dela.
Internamente, a Igreja sofria os embates entre os desafios do presente e uma
mentalidade de cristandade refratária a eles, que, por um lado, alimentavam “o temor
das novas condições culturais, a rejeição dos movimentos filosóficos-sociais e a
polêmica contra os supostos ou reais inimigos da fé” (ARROYO, 2015, p. 34), mas
que por outro, colocavam em claro a sua “incapacidade para compreender os sinais
do tempo e a dificuldade para dialogar com os grupos sociais que não tinham na Igreja
católica o referencial principal de sua militância” (2015, p. 34).
Por outro lado, ainda, havia a crescente esperança por mudanças, que
alimentava os anseios de cristãos por “recuperar os grandes valores evangélicos que
por séculos restaram ofuscados” (ARROYO, 2015, p. 35). Um anseio de novamente
favorecer a unidade entre fé e vida, de ‘retorno às fontes’, que consistia em “retomar
a vertente bíblica, litúrgica e patrística, movimentos que proporcionariam uma real
renovação da vida interna da Igreja” (2015, p. 35), e ao mesmo tempo, de diálogo com
as ciências humanas e outras correntes de pensamento da época para “estar mais
atenta à problemática do mundo moderno” (2015, p. 35).
A inspiração e solução proposta por João XXIII, diante da situação da época,
deu-se, portanto, sob a forma de duas palavras: refontização (‘volta às fontes’) e
aggiornamento (atualização). Neste sentido, “a inspiração para as decisões
conciliares deveria remontar não aos séculos precedentes, mas às origens, ao
Evangelho, fonte primigênia do cristianismo: refontização” (PIRES, 2015, p. 14).
Contudo, a leitura do Evangelho, deveria ser feita “com os olhos iluminados pela
realidade do tempo presente: aggiornamento” (2015, p. 14).
Buscava-se assim, “entrar na corrente da história, dialogando com todos os
seus interlocutores” (ARROYO, 2015, p. 38), tendo em vista superar os séculos de
retrocessos, distanciamentos e imobilismos da cristandade, que se baseava no
centralismo romano, na exclusão das Igrejas particulares, no envelhecimento de
muitas instituições e estruturas eclesiásticas, na primazia do canônico, entre outros
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(ARROYO, 2015, p. 36).
Diante de uma sociedade que se globalizava, em crescente e irreversível
processo de secularização, urbanização e fragmentação, o Vaticano II opta por
responder, portanto, de outra forma, não de condenação ou catastrofismo, mas com
outra atitude, uma atitude de diálogo, de aproximação, de solidariedade num esforço
de volta às fontes, e não de volta ou apego aos fundamentos, mas de “escuta das
aspirações e das necessidades do mundo, de diálogo fraternal com os cristãos não
católicos, com os crentes de outras religiões e com todos os homens de boa vontade,
inaugurando uma nova maneira de propor a doutrina e de anunciar o Evangelho”
(ROUTHIER, 2008, p. 90).
Um processo desafiante que se dá em meio a um movimento de crescente
autonomia e protagonismo dos leigos e da consciência da desarticulação da ação
eclesial com o contexto local, no qual as práticas eclesiais são colocadas à prova,
sendo submetidas ao crivo de sua verificação histórica. Assim, surgem a catequese
renovada, o movimento de renovação litúrgica, a pastoral social, a definição de uma
Igreja toda ministerial e o serviço do diálogo ecumênico e macroecumênico
(BRIGHENTI, 2011, p. 34).
Estava clara, portanto, a convicção de que com o Concílio, “a Igreja, em estado
permanente de renovação, estava abrindo todas as suas janelas para que entrasse ar
fresco” (ARROYO, 2015, p. 38), segundo a célebre frase de João XXIII. Gestava-se,
assim, uma nova consciência eclesial, engendrada na busca pelo “sadio equilíbrio
entre a memória da sã Tradição e a atualidade desafiadora, carregada de sinais dos
tempos” (2015, p. 38), voltando-se tanto para dentro quanto para fora de si mesma,
em vista da ação missionária e pastoral.
3.3.1.4.2 Virada antropológica do Vaticano II e nova eclesiologia
Tais inspirações, desse modo, tornam possível o sonho de João XXIII, de que
a Igreja, Povo de Deus, à qual “todos os homens são chamados a pertencer” (LG 13),
pudesse novamente aspirar a ser testemunho vivo de unidade e de serviço à
humanidade, buscando assim “ultrapassar o estado de cristandade, herdado da Idade
Média, para retornar às fontes do cristianismo” (PIRES, 2015, p. 13).
Contudo, para ser realmente nova, esta eclesiologia precisava ter um ponto de
partida diferente daquele proposto e afirmado no paradigma de cristandade, clerical,
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legalista e triunfalista, que se afirmava sobre as bases da sobreposição da hierarquia.
O Concílio Vaticano II, por conseguinte, em seu processo de diálogo, elaboração,
recepção, interpretação e implementação, deixa transparecer em seus documentos
um processo constitutivo e progressivo de afirmação de duas antropologias: uma,
“explícita, doutrinal e esquemática, sem grande novidade, sem impacto, mas a partir
da qual se compreendem a Igreja, o Mundo e também a Cristologia. Outra, implícita,
que subjaz aos vários documentos, os inspira e aparece em suas formulações das
mais diversas maneiras” (RIVERO, 2015, p. 88).
Na base, portanto, de sua nova autocompreensão, está uma virada
antropológica a partir da qual “situa-se a si mesma em, com e a partir da humanidade”
(RIVERO, 2015, p. 99), alterando seu ponto de partida e a forma como compreende a
sua missão e sua identidade, enquanto processo que flui desde a comunidade
humana para a comunidade cristã e que reflui desta para aquela, constantemente.
A afirmação de um novo modelo eclesial se dá de maneira especial com a
promulgação de dois de seus documentos, que representam assim duas respostas,
dois posicionamentos49: o primeiro, realizado por meio da Constituição Dogmática
sobre a Igreja, a Lumen Gentium (LG), uma resposta em sentido interno, para dentro;
e, o segundo posicionamento, por meio da Constituição Pastoral sobre a Igreja no
mundo atual, a Gaudium et Spes (GS), uma resposta para fora (CODINA, 2015, p.
108).
Em ambos os textos, ainda que de maneira mais implícita no primeiro e,
explicitamente no segundo, transparece uma nova orientação mais antropocêntrica,
demarcada especialmente a partir de seu novo posicionamento metodológico, que
progressivamente passa de dedutivo a indutivo, o que vai mostrando como a Igreja
vai construindo sua autocompreensão e a definição de sua missão na relação com o
mundo.

_______________
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A compreensão de tais posicionamentos procede de interpretações diversas das leituras dos
documentos do Concílio, tanto tomando-se me conta “a diversidade quase epocal entre o momento
e experiências históricas da humanidade em 1962 e os atuais”, quer tomem-se em conta as
possibilidades de suas leituras e interpretações que têm sido bastante “diferentes dependendo das
situações e dos pressupostos culturais, pastorais e teológicos” que se priorize na abordagem de
cada texto (RIVERO, 2015, p. 89). Uma abordagem mais detalhada do contexto histórico e da
situação da Igreja e do Concílio, pode ser consultada em Rivero (2015, p. 89-92), assim como nos
demais textos presentes na coletânea realizada por Brighenti e Arroyo (2015).
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Esta sua autocompreensão vai depender assim, de como a Igreja se
compreende e se localiza nesta relação com o Mundo: na Lumen Gentium, a “Igreja
concebe sua missão e a si própria como a portadora da Luz – Cristo – das nações”
(RIVERO, 2015, p. 95); já, na Gaudium et Spes, “a Igreja é concebida como quem
partilha e assume a alegria e a esperança, as angústias e a dor do mundo como
próprios dos discípulos de Cristo” (2015, p. 95), conforme se busca registrar e destacar
no Quadro 1 que segue:
QUADRO 1: Elementos constitutivos do posicionamento do Vaticano II na Lumen Gentium e na
Gaudium et Spes
Elementos
Lumen Gentium (LG)
Gaudium et Spes (GS)
Natureza

- Constituição Dogmática
- Constituição Pastoral
- Doutrina e missão: levar a
- A humanidade concreta, tal como aparece
Ponto de partida
Luz – Cristo – ao mundo.
no mundo atual.
Metodologia
- Dedutiva
- Indutiva
- Aparece primeiro a Igreja, que
- Convite ao discernimento dos sinais do
se assume como Povo de
tempo (acontecimentos, exigências e
Deus, contudo estabelece
desejos) enquanto sinais verdadeiros da
inicialmente a hierarquia até
presença e/ou do projeto salvífico de Deus
chegar aos leigos50.
Posicionamentos - Concebe-se e define-se a si
(GS 11).
mesma como portadora única
antropológico e
- Desta experiência deriva uma compreensão
da Luz e da Salvação para a
eclesiológico
do mundo e da humanidade, que a induz a
humanidade.
uma atitude otimista e inspiradora de
- Uma Igreja que se coloca
diálogo, sem deixar de assinalar claramente
acima da humanidade, das
os graves males e injustiças que dividem e
culturas e das diversas práxis
destroem a humanidade.
da demais religiões.
- Visão mais pessimista a
- Uma Igreja que se encontra e se identifica
respeito da situação da
com essa humanidade, que revela seu
humanidade, de sua
verdadeiro rosto, e permite ouvir seu clamor
constituição real e, por
e assim compreender suas próprias
conseguinte, das pessoas
possibilidades de resposta-serviço.
concretas, especialmente os
- Daí brota sua missão, enquanto
não-cristãos.
configuradora de sua identidade e ação: o
- Salvação: algo
reconhecimento da bondade intrínseca e da
Consequências
extramundano, revelação de
importância das novas construções e
de seu
verdades e formas de viver
conquistas humanas, das diversas culturas
posicionamento
que procedem da autoridade
e da própria diversidade, tanto interna
hierárquica da Igreja.
quanto externamente, que a levam a uma
- Missão: configura-se como
atitude de aproximação e aceitação das
cuidado, vigilância e resgate
outras confissões cristãs, de acolhida das
da humanidade de suas
múltiplas manifestações dessa diversidade
trevas, protegendo-a de sua
e do respeito à consciência e liberdade da
própria debilidade, que se
pessoa para que possa expressar e
deve à liberdade.
defender suas convicções.
FONTE: construído pelo autor com base em: RIVERO, 2015, p. 95-99.
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Em outra abordagem, contudo, este mesmo fato assume conotação distinta: “o Vaticano II realiza
uma verdadeira revolução copernicana na Constituição sobre a Igreja (LG), ao antepor o capítulo II
sobre o Povo de Deus aos capítulos sobre a hierarquia (III), os leigos (IV) e a vida religiosa (VI)”
(CODINA, 2015, p. 113).
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Pode-se notar neste quadro uma evolução que tem como ponto de partida a
Igreja olhando para si mesma, para sua identidade e problemática interna, o que
resulta num primeiro momento em seu autoestabelecimento como “Luz das Nações”.
Mas, que, contudo, acaba por abrir-se a uma mútua interpelação com o mundo,
colocando-se em atitude de diálogo respeitoso e crítico diante da pluralidade e
diversidade das culturas à época e com as quais buscava tornar-se companheira num
mesmo peregrinar.
Diferentemente dos dois modelos que o precederam (cristandade e
neocristandade), no modelo do Vaticano II novamente a ação volta a ser o ponto de
partida, tal qual nos modelos das igrejas primitiva e antiga. Nesse sentido, parte-se da
consciência da ineficiência das práticas e das estruturas pastorais existentes e da
importância do temporal, ou seja, trata-se de responder ao desafio da eficacidade da
fé em meio a uma sociedade emancipada da tutela do religioso, que implica uma nova
atitude pastoral e uma nova forma de presença da Igreja no mundo.
Nesse sentido, a Igreja passa a assumir as seguintes características: uma
Igreja comunhão (LG 8-9), “unidade na diversidade de seus membros e, destes, com
todo o gênero humano” (BRIGHENTI, 2011, p. 35). Uma Igreja Povo de Deus (LG 913), incluindo todos os batizados enquanto sacramento de salvação (LG 48), uma das
mediações da salvação, descentrada de si mesma, livre para ser solidária com toda a
humanidade, a serviço do reino de Deus no mundo (GS 1), em atitude de “cooperação
e de serviço ao mundo, de diálogo e acolhida” (BRIGHENTI, 2011, p. 36).
Este novo perfil da Igreja, portanto, que emerge das opções, posicionamentos
e conclusões do Vaticano II, alicerçadas como já dissemos, no voltar às fontes e numa
atitude de misericórdia, escuta, diálogo e abertura ao mundo moderno, configura-se,
em superação ao paradigma anterior, conforme propõe Codina (2015, p. 112-119)
numa tríplice passagem: diante de uma eclesiologia clerical, o Concílio propõe uma
Igreja Povo de Deus; diante de uma Igreja legalista, indica e anuncia uma Igreja
mistério de comunhão em Cristo; e, diante de uma Igreja triunfalista, preconiza e
assume uma Igreja peregrina na história, vivificada pelo Espírito.
Uma Igreja Povo de Deus. Um povo convocado pelo Pai, messiânico,
sacerdotal e profético, no qual se entra, todos, pelo Batismo (LG 9-10); que vive a sua
fé em comunhão com toda a Igreja, uma comunhão na diversidade de seus carismas
(LG 12), colocados a serviço da humanidade; um povo multicultural, pluriétnico,
composto por todas as raças e culturas (LG 13); um povo que se abre a todos, cristãos
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e não cristãos (LG 26), chamado ao ecumenismo (LG 17; UR51) e à missão diante dos
povos (AG)52.
Mas também, uma Igreja mistério e sacramento de salvação (LG 1, 9, 48), sua
dimensão essencial, que brota da Trindade (LG I), comunhão na diversidade, assim
fazendo-se “comunidade eucarística local, diocesana, universal, colegial e episcopal”
(CODINA, 2015, p. 114). Uma comunhão de Igrejas, retomando a imagem da Igreja
do primeiro milênio (koinonia), que tem na Eucaristia sua fonte e cume (SC 10)53.
Sacramento universal de salvação, ou seja, “não se identifica nem com o Reino de
Deus, nem com a salvação, mas que tão somente é seu sinal e instrumento, sua
semente (LG 5), enquanto comunidade visível e histórica de Cristo no mundo”
(CODINA, 2015, p. 116).
Uma Igreja, portanto, que assume um novo espírito de catolicidade, que não se
trata de universalismo generalizado, de hegemonia, mas de uma Igreja universal que
se realiza toda ela na particularidade das Igrejas locais, numa comunhão de Igrejas,
perspectiva esta segundo a qual “a Igreja, quanto mais inculturada, quanto mais
encarnada em cada cultura das diferentes culturas, tanto mais é universal e católica”
(BRIGHENTI, 2011, p. 37).
É, neste sentido, também uma Igreja peregrina na história, que caminha com
toda a humanidade para o Reino, em dimensão concreta (o “já”) e escatológica (“o
ainda não”) (LG VII), fazendo-se solidária com os pobres (LG 8), sempre vivificada
pelo Espírito (LG 4), a que ela busca auscultar e discernir sua presença através dos
sinais dos tempos, expressos nas vozes, desejos e aspirações dos povos (GS 4, 11,
22, 44).
Cabe registrar, contudo, que tal interpretação acerca do Concílio não é
unânime, tal como sinaliza uma certa polarização entre uma tendência atual
neoconservadora, protagonizada sobretudo por membros da hierarquia eclesiástica,
mas que também encontra ressonância na aspiração de certos grupos de leigos 54, e
_______________
51

PAULO VI. Decreto Unitatis Redintegratio sobre o ecumenismo. Vaticano: Libreria Editrice
Vaticana, 1964; WOLFF, 2013.

52

PAULO VI. Decreto Ad Gentes sobre a atividade missionária da Igreja. Vaticano: Libreria Editrice
Vaticana,1965; RASCHIETTI, 2011.

53

VATICANO II. Sacrosanctum concilium: constituição do Concílio Vaticano II sobre a Sagrada
Liturgia. Petrópolis: Vozes, 2013.

54

“Algumas mudanças visíveis se verificariam a partir do Concílio, sobretudo nos discursos oficiais
sobre a relação igreja e sociedade, a reforma litúrgica, as práticas pastorais e sacramentais, no
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que tem como ênfases a priorização da “doutrina e das práticas tradicionais, da
autoridade da Igreja e de seu magistério oficial” (RIVERO, 2015, p. 102), em
detrimento de setores mais progressistas que continuam a afirmar-se sobre o diálogo
e a escuta acolhedora das perguntas, questionamentos, posições e propostas
diferentes que continuam a desafiar a Igreja hoje. Tal situação pode indicar, portanto,
conforme este autor, “uma defasagem entre uma Igreja que pretende ser e comunicar
uma Boa-Nova e uma autoridade que pretende impor e fazer cumprir uma doutrinação
e/ou uma moral” (2015, p. 103).
Reapresenta-se, assim, compondo este cenário, uma perspectiva mais
eclesiocêntrica, hierárquica e doutrinal, com ênfase na moral – periferia dos interesses
humanos – em detrimento do interesse nas realidades nas pessoas e seus
verdadeiros problemas de origem econômico-política (RIVERO, 2015, p. 102-103),
como a atual crise mundial, a crescente escalada da injustiça social e da miséria, da
exploração, da violência, do racismo, dos preconceitos de toda sorte, das
migrações..., que parecem acenar para certo distanciamento ou desconexão entre a
Igreja e o Mundo.

_______________
estilo e na diminuição das pompas vaticanas, nas práticas simbólicas papais mais sóbrias, etc.
Porém, no que se refere ao programa de recusa à modernidade, esse continuou a estar latente e
sem maiores provas de mutações profundas. Após o surto de progressismo de João XXIII e durante
a breve fase do papado de Paulo VI, a natureza conservadora do catolicismo intransigente parece
voltar, ao que tudo indica, com mais força e revigorada no papado de João Paulo II. Não é difícil
perceber que os desdobramentos do processo de neocristandade deflagrado no século XIX, por
meio da romanização, do catolicismo social e da emergência dos movimentos eclesiais constitui-se
num amplo e vasto universo, impossível de ser abarcado neste brevíssimo esboço histórico. Para
efeito desta discussão interessa reter que a acomodação da instituição aos novos processos sociais
demandou uma incorporação seletiva de elementos associativos (propostos pela Rerum Novarum)
e uma urgente reformulação institucional que permitisse assimilar elementos da modernidade que
não podiam mais ser negados. Por isso, sob pretexto de refundar de maneira cristã a sociedade, os
leigos serão incentivados a organizarem-se em movimentos e a inserirem-se nas estruturas do
mundo, cristianizando-as. Tudo isso, sob uma crescente centralização do poder na Cúria romana,
na fiscalização dos recursos humanos e econômicos no Vaticano e no insistente discurso da
responsabilidade da Igreja como uma instituição total, capaz de significar e ressignificar as ações
humanas e sociais do mundo moderno. Processo que não se dará sem conflito, repondo-se no
interior da própria Igreja os dilemas que ela queria combater ‘fora’. O ritmo histórico será marcado
pela tensão entre: retomar o poder político e cultural ou reconhecer a autonomia das esferas; ditar
normas de convivência social ou admitir a defasagem das linguagens com o mundo moderno;
reconstituir o território no plano moral e espiritual, atraindo os fiéis perante uma iminente
descatolização ou assumir a condição de ‘minoridade’ diante de outras manifestações religiosas.
São esses alguns dos dilemas que o pontificado de João Paulo II encontra na sua mesa de trabalho
e que, de alguma maneira, informam a configuração do catolicismo atual [à época], sendo a ação
paradigmática do Papa o farol e expressão máxima das ações dos setores conservadores da Igreja”
(CARRANZA, 2005, p. 436-437).
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Por outro lado, este posicionamento mais antropocêntrico tomado pelo
Concílio, além de resultar numa complexificação da unidade eclesial em matéria
doutrinal, litúrgica e moral, implica também o seu reposicionamento diante do mundo
assumindo o diálogo e a colaboração como atitude e compromisso com as diferentes
situações dos povos, o que resulta na exigência de repropor e modificar sua
autocompreensão e assim, também, as formas por meio das quais se situa como
companheira dos povos (RIVERO, 2015, p. 104).
O Concílio Vaticano II, assim, marca uma mudança fundamental que vai desde
a cristologia para a antropologia, que se radica no “resgate da centralidade da
humanidade histórico-comunitária de Jesus como encarnação e revelação de Deus e
de seu amor salvífico” (RIVERO, 2015, p. 104), e que se traduz em uma forma
totalmente nova de expressão e de compreensão que a comunidade cristã vai tendo
sobre si mesma, sobre sua missão, acerca do homem e do próprio Deus.
Disto se pode depreender também a necessidade de se ter em conta que as
divergências e as tensões provocadas expressam perspectivas distintas nas
compreensões daqueles que as proferem, defendendo seus pontos de vista,
implicando distintas formas de relevância e compreensão também para a vida e a
comunidade cristã.
Desta forma, se pode acolher e entrar nesta porta aberta pelo Vaticano II para
uma cristologia, e com ela para uma antropologia, “descobertas na vida, no processo
humano, na história desse homem concreto chamado Jesus de Nazaré” (RIVERO,
2015, p. 107), que concretizam uma “virada antropocêntrica: a compreensão de que
o mundo, os seres humanos e sua história são o lugar teológico por excelência” (p.
107), inaugurando-se uma nova forma de compreensão radicalmente antropológica
da teologia e da vida da Igreja, fazendo do Vaticano II uma referência imprescindível
e incontestável para a evangelização na contemporaneidade.
3.3.1.4.3 Vaticano II: uma nova missiologia
Consequente, portanto, a este movimento de mudança com base em um
reposicionamento antropocêntrico, a Igreja não só se situa a si própria em, com e a
partir da humanidade, mas modifica também o ponto de partida da compreensão de
sua missão. Sua aproximação às ciências e à metodologia indutiva, historicista e
fenomenológica que adota, colocam a Igreja frente ao desafio de repensar seu papel
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enquanto religião e de “certas concepções teológicas nos processos de injustiça e
exploração, e também sua missão diante dessas realidades” (RIVERO, 2015, p. 100).
Desse modo, sob a inspiração de João XXIII (SANTA SÉ, 1962), buscou-se
provocar a Igreja a assumir uma atitude evangélica em relação à sua missão, de tal
forma conduzida que a tornasse capaz de responder adequada e consequentemente
aos novos cenários e desafios que se apresentavam. Para tal intento, era necessário
tomar em conta a conjugação de uma tríade de atitudes que implicavam: “a fidelidade
à riqueza perene da revelação obtida na Tradição viva; a atenção cuidadosa aos
novos cenários do mundo contemporâneo; e o anúncio do Evangelho numa linguagem
que pudesse ser entendida pela sua geração” (ARROYO, 2015, p. 28).
Pode-se dizer que a razão para um tal posicionamento se encontra, em grande
medida, em uma percepção fundamental do “divórcio entre a fé professada e a vida
cotidiana” (GS 43, 1), e da incapacidade de assumir com espírito crítico a modernidade
como “autêntica preparação evangélica”. No campo missionário, tais situações são
tributárias do período em que a Igreja perseguiu o paradigma expansionista e
exclusivista da cristandade, preocupada que estava com a afirmação de sua
hegemonia sobre os demais povos, conquistados por uma missão que integrava o
religioso e o político, sob o regime de Padroado.
Para retomar o diálogo com a humanidade e a contemporaneidade, a Igreja
precisava repensar seu monopólio salvífico exclusivista e adotar uma nova
metodologia, passando do método dedutivo para o indutivo 55, que lhe permitisse
compreender criticamente os contextos e inculturar-se. Consequente a isso, a Igreja
precisou estender seus braços em duas direções: “para a macroestrutura da
modernidade e para as microestruturas dos contextos vivenciais dos povos” (SUESS,
2015, p. 193).
Consequente a esta nova postura, a missão consistirá, não em “ir ao encontro
dos afastados para trazê-los para dentro da Igreja, mas em levar gratuitamente o
Evangelho e encarná-lo na história” (BRIGHENTI, 2011, p. 34). Desta nova
compreensão de sua missão brota, então, uma nova autocompreensão de sua
identidade institucional, aparecendo uma Igreja que peregrina na história com toda a
_______________
55

“Sinteticamente se poderia dizer: o método dedutivo aplica princípios gerais aos contextos e sua
realidade concreta. O método indutivo procura, a partir da realidade concreta em que o povo vive, a
partir da realidade contextual e histórica, anunciar a Boa-Nova” (SUESS, 2015, p. 202).
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humanidade, em constante renovar-se (aggiornamento) a partir das fontes bíblicas e
patrísticas, e que se coloca em “diálogo com o mundo moderno, em atitude de
solidariedade e cooperação” (2011, p. 34).
Deste modo, promove-se um aggiornamento em direção macroestrutural,
crítico à modernidade, com que se procurava diminuir seu distanciamento com o
mundo moderno, com o povo, com os pobres, com a maneira de viver e celebrar e
com o imaginário popular. Por outro lado, buscou-se também um aggiornamento no
sentido da microestrutura, enquanto “inculturação nos diferentes mundos vivenciais e
como construção de uma Igreja voltada ao povo, como virada popular das práticas
pastorais, litúrgicas, institucionais e teológicas” (SUESS, 2015, p. 192).
Representa, pois, uma busca por aproximação56 que resulta na assunção de
três tarefas eclesiológicas e pastorais em sua missão: fazer-se presente, ir ao
encontro e ser atraente.
Fazendo-se presente no mundo e saindo ao encontro dos contextos vivenciais
dos povos encontrou as vítimas da história: “os pobres e suas lutas pela redistribuição
dos bens; e os outros, em busca do reconhecimento de sua alteridade” (SUESS, 2015,
p. 193). Interpelada por estes, era preciso, então, responder como ser atraente para
eles, como inserir a herança da fé, da qual é depositária, na “dinâmica histórica da
cultura contemporânea e nas culturas tradicionais” (2015, p. 194).
Tratava-se, portanto, de estabelecer um novo estatuto comunicacional com a
humanidade em que se pudesse conjugar a proximidade do mundo e dos reais
problemas da humanidade ao Evangelho e a autonomia da realidade terrestre, da
pessoa humana, dos povos e suas culturas.
A resposta a esse desafio veio por meio da assunção do risco de encarnar-se,
inculturar-se na microrrealidade dos pobres sempre de forma a preservar a
autonomia57 da realidade do mundo moderno, portanto, não separado desta, mas
_______________
56

“O Concílio nomeou essa busca de proximidade com algumas palavras balbuciantes como
‘aggiornamento’ e ‘adaptação’ (SC 37s; GS 51, 4), ‘autonomia da realidade terrestre’ (GS 36; 56) e
da cultura, ‘sinais do tempo’ (GS 4, 11), e ‘diálogo’ (CD 13; UR 4), ‘encarnação’ e ‘solidariedade’
(GS 32). Mais tarde, sobretudo na América Latina, essas palavras foram traduzidas como ‘opção
pelos pobres’ e ‘libertação’ (Medellín, 1968), ‘participação’, ‘assunção’ e ‘comunidades de base’
(Puebla, 1979), ‘inserção’ e ‘inculturação’ (Santo Domingo, 1992), ‘missão’, ‘testemunho’ e ‘serviço’
de uma Igreja samaritana e advogada da justiça dos pobres (Aparecida, 2007)” (SUESS, 2015, p.
193).

57

“Autonomia significa rejeição a qualquer forma de tutela, submissão ou colonização” (SUESS, 2015,
p. 195).
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também não se confundindo com a mesma, numa relação em que “ambas as
dimensões da realidade [o natural e o sobrenatural] são amparadas por autonomia e
subjetividade que têm sua raiz profunda no mistério da criação, na realidade fundante
de Deus” (SUESS, 2015, p. 195).
Dado que “a Igreja cresce, não por proselitismo, mas ‘por atração’: como Cristo
atrai tudo para si com a força do seu amor” (DAp 159), ela precisa repensar a sua
missão evangelizadora com fidelidade e audácia (SUESS, 2015, p. 202). Fidelidade
que implica, não a reprodução ou a adaptação58 de um passado idealizado, que
aprisiona e entrincheira, mas uma atitude de discernimento entre a tradição e a
provisoriedade da história e das culturas. E a audácia de construir pontes para uma
tradução encarnada e inculturada do Evangelho nos novos contextos micro e
macroestruturais do presente.
Nesse sentido, para realizar sua missão de viver o “envio trinitário no
seguimento de Jesus, anunciando o Reino como meta histórica relevante [e ‘atraente’]
e escatologicamente significativa” (SUESS, 2015, p. 198), a Igreja precisa ainda
assumir, conforme este autor, enquanto tarefas pendentes de uma recepção do
Vaticano II sempre inacabada, passar: do eclesiocentrismo para a centralidade do
Reino; do território missionário para a natureza missionária da Igreja Povo de Deus;
da missão ad gentes para a missão inter gentes; da supervisão administrativa ou
alienação cultural para a inculturação, lutando na proximidade aos pobres e outros;
do monopólio salvífico para a partilha da graça da salvação (SUESS, 2015, p. 200).
3.3.1.4.4 O Vaticano II: ponto de partida para uma tarefa sempre inacabada
O Concílio Vaticano II, dada a amplitude e complexidade de suas contribuições
e das consequências destas para a identidade, presença e missão da Igreja no mundo
contemporâneo, pode ser lido sob diferentes enfoques59, quer se coloque o acento na
_______________
58

“Assunção crítica da modernidade e diálogo aberto com ela devem ser rigorosamente diferenciados
de adaptações modernizantes de meios e linguagens (‘modernização conservadora’): missas e
ministros midiáticos, alinhados a padrões de marketing, destroem o sagrado e não representam
contribuições para aggiornamentos ou inculturação”, conforme adverte Suess (2015, p. 203).

59

Parece evidente supor-se que uma tal intenção, de uma mudança radical de perspectiva, capaz de
engendrar um rosto diferente à Igreja e à sua ação no mundo, recebesse, como realmente o recebeu
e que ainda hoje continua a alimentar o debate entre diferentes olhares e formas de engajamento
em sua recepção e interpretação, tanto favoráveis quanto contrárias (PIRES, 2015, p. 15),
provenientes por exemplo da “Cúria Romana e numerosos bispos, que ainda se apegavam
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continuidade com a tradição conciliar da Igreja, quer se coloque o acento nas rupturas
que provoca com os paradigmas de cristandade e neocristandade. Consiste, portanto,
e aqui é tomado na perspectiva de um “acontecimento total” (CASAS, 2015, p. 79),
enquanto momento kairológico, de desconstrução, “um verdadeiro divisor de águas
na história da Igreja contemporânea” (2015, p. 82-83). Neste sentido, ainda segundo
este autor, constitui um concílio de ‘transição epocal’, capaz de fazer a Igreja “passar
da época tridentina, para uma fase nova de testemunho e anúncio, com a recuperação
dos elementos fortes e permanentes da tradição, considerados idôneos para alimentar
e garantir a fidelidade evangélica de uma transição bastante árdua” (2015, p. 70).
Para isto, segundo as inspirações do Papa João XXIII, tratava-se de estar
atento, tanto às necessidades dos povos, quanto ao imperativo de propor de maneira
clara e acessível a mensagem de Jesus Cristo60, atendo-se ao essencial: “a relação
dinâmica entre Reino de Deus e a sociedade, a oportunidade de uma reformulação
dos dados essenciais da fé, a opção por um estilo de misericórdia e não de severidade
e o compromisso na busca da unidade entre os cristãos” (CASAS, 2015, p. 72).
Uma tarefa situada num contexto em que o embate com a modernidade e a
consequente e crescente necessidade de compreender e de dialogar com o mundo
moderno, apesar dos esforços da ofensiva homogeneizadora e apologética da
neocristandade, fez-se caminho também no interior da própria Igreja. Deste modo,
lenta e progressivamente, estruturou-se um processo que envolveu um antes, um
_______________
obstinadamente às tradições” (ARROYO, 2015, p. 40), ou de teólogos que promoveram sua
interpretação crítica. Neste sentido, vale notar que o encerramento da reunião conciliar e a
promulgação de seus textos finais, “não significou a conclusão dos debates ou o fim da tentativa da
Cúria Romana de controlar” seus resultados finais, conforme afirma Faggioli (2015, p. 49). De forma
que, nos anos que se seguiram aos Concílio houve intenso debate e diferentes interpretações
disputaram sua posição em relação às suas conclusões. Tal debate envolveu em tarefas distintas
os teólogos em seu comentário crítico, e os bispos em sua recepção eclesial nas Igrejas Locais,
com iniciativas como a realização de sínodos diocesanos e nacionais na Europa, e assembleias
episcopais, como o caso da América Latina. Por conseguinte, o debate colocou também em lados
opostos teólogos favoráveis à renovação conciliar, que firmaram seu posicionamento, por exemplo,
com a fundação da revista Concilium em 1964 por um “grupo de estudiosos representando a vasta
maioria do Vaticano II (Hans Küng, Yves Congar, Karl Rahner, Edward Schillebeeckx)” (FAGGIOLI,
2015, p. 53). E, por outro, tentativas de contrapor a tendência progressivista como, por exemplo, a
fundação em 1972 da revista Communio, por Joseph Ratzinger, Hans Urs von Balthasar e Henri de
Lubac; ou ainda, a atitude de extremo conservadorismo protagonizada pelo Monsenhor Marcel
Lefebvre, “rejeitando deliberadamente o Vaticano II, apegando-se a uma cultura teológica prémoderna e uma visão política antidemocrática do mundo” (FAGGIOLI, 2015, p 54).
60

JOÃO XXIII. Discorsi, Messaggi e Coloqui del Santo Padre Giovanni XXIII. Roma: Libreria
Editrice Vaticana, 1960-1963, v. IV, p. 503-505. SANTA SÉ. Discurso de Ss. Papa João XXIII na
abertura solene do Ss. Concílio. Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 1962, n. VI, 5, p. 5 e n. IX,
3, p. 8.
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durante e um após o Concílio Vaticano II, protagonizado por diversos movimentos de
renovação, tanto pastorais quanto teológicos, como os movimentos bíblico e
eclesiológico, o movimento dos leigos, do ecumenismo e de teólogos.
Nesse contexto, o movimento e o dinamismo causados pelo Concílio
implicaram posicionamentos e disputas interessadas, tanto em sua convocação e
realização, quanto em sua recepção. Por outro lado, resulta também na necessidade
de constante atualização de seus postulados tendo em vista os novos contextos da
atualidade, tratando-se, portanto, de se ter atenção aos desafios e tarefas pendentes
de uma recepção sempre inacabada.
Tais implicações trazem em seu bojo a exigência de uma Igreja à qual cabe
assumir os desafios pendentes, entre outros tantos, do “diálogo com o mundo
secularizado e da indiferença religiosa; da inculturação da fé na cultura dos povos
originários; e do pluralismo cultural que o mundo pós-moderno vive de fato como uma
opção de vida de espiritualidade sem religião” (MENDOZA-ALVAREZ, 2015, p. 268).
Uma Igreja que precisa assumir também de forma clara o pendente desafio de ampliar
as conquistas já efetivadas no caminho de uma real inclusão da mulher e o
estabelecimento de sua presença de forma mais incisiva (ARMELLA, 2015).
Tarefa ainda pendente resta, além disso, o desafio de promover uma real
“comunhão de Igrejas” e legitimar a relevância magisterial das conferências
episcopais, processo no qual se supõe a afirmação da “autenticidade de uma
eclesialidade pluriforme e da legitimidade de uma Igreja conformada por Igrejas
autóctones” (BRIGHENTI, 2015, p. 325).
Estes e outros desafios, tantos conforme os múltiplos contextos e as diferentes
épocas e culturas em que a Igreja, no presente e futuro, se faz e fará presente,
constituem uma tarefa sempre inacabada, que continuamente interpela a sua missão
no mundo, diante dos quais, cabem duas atitudes imprescindíveis e intrínsecas:
“discernir a ordem de prioridades, e, em seguida, escolher as possíveis dentro do
horizonte do ‘inédito viável’” (LIBÂNIO, 2015, p. 351).
3.3.1.5 Ressonâncias do Vaticano II no ‘fim do mundo’: a missão evangelizadora em
contexto latino-americano
Contudo, a virada eclesiológica, antropológica e missiológica inspirada e legada
pelo Vaticano II não fica completa sem uma tomada de posição diante de que
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(contexto) e de quem (sujeitos, interlocutores) esta nova configuração histórica da
Igreja se coloca a serviço. Daí a importância de conjugar a esta a contribuição de uma
segunda herança (LIBÂNIO, 2005), de uma Igreja e uma ação evangelizadora a
serviço do Evangelho e da promoção da vida que brota do contexto latino-americano.
O novo cenário eclesial promovido pelo Vaticano II repercute, assim, de
maneira singular no contexto da Igreja na América Latina, que toma o Concílio como
sua inspiração fundamental iniciando um processo de conhecimento, assimilação e
estudo que resulta numa recepção criativa a partir das Conferências Gerais do
Episcopado, a começar por Medellín com o objetivo de gestar um rosto novo e
diferente da Igreja neste contexto.
Uma herança que emerge, portanto, de um esforço criativo de recepção do
Vaticano II de maneira própria, fazendo brotar uma teologia de libertação e um
engajamento pastoral a serviço dos pobres, protagonizado pelas Conferências Gerais
do Episcopado Latino-Americano e do Caribe, entre as quais se destacam as
contribuições de: Medellín (Colômbia, 1968) e sua declaração de opção pelos pobres;
Puebla (México, 1979), que tratou da questão da evangelização; de Santo Domingo
(República Dominicana, 1992) no enfrentamento do desafio de uma “nova
evangelização”; e de Aparecida (Brasil, 2007), que “resgatando Medellín num contexto
de involução eclesial e de desqualificação da tradição latino-americana, traz
novamente o Concílio para a ordem do dia” (BRIGHENTI, 2009, p. 431).
Segundo a abordagem de Suess (2008a), em entrevista ao IHU On-line
(4/08/2008), sobre a importância e os significados destas Conferências Gerais para a
caminhada da Igreja na América Latina,
as conferências estabeleceram horizontes regulativos como o próprio
Evangelho. As conferências marcam uma caminhada com trigo e joio:
Medellín (libertação), Puebla (comunhão e participação), Santo Domingo
(inculturação) e Aparecida (missão). Mas essas conferências impregnaram
também um caráter sacramental, um caráter indelével na Igreja latinoamericana: opção pelos e com os pobres, libertação, participação, CEBs,
metodologia do ver-julgar-agir, que é a metodologia que parte dos ‘sinais do
tempo’ enfatizados por João XXIII, em sua encíclica Pacem in Terris. Esse
caráter indelével aparece mais na microestrutura eclesial do ‘povão’ do que
nas instâncias hierárquicas. Temos uma grande responsabilidade de
continuar essa caminhada, sobretudo por causa dos pobres e por causa dos
nossos mártires que deram a vida pelo povo pobre e as causas do Reino
(SUESS, 2008a, p. 3).
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Ambas as heranças, do Vaticano II e das Conferências Gerais, implicam ao
mesmo tempo uma reconfiguração nas práticas e nas estruturas da Igreja, bem como
nas práticas de cada fiel enquanto continuadores dessa caminhada, de sua
atualização e concretização nas realidades contextuais em que vivem, respondendo
aos desafios de cada tempo, contexto e cultura onde se situam. Tanto o Concílio como
as Conferências Gerais nascem em contexto específicos, amplos, e necessitam,
portanto, que se coloque sobre um duplo esforço analítico de revisitação de seu
momento original, para compreender suas intuições e suas razões, mas também de
atualização e confronto com os novos contextos da atualidade, buscando ampliar sua
vitalidade e pertinência frente aos desafios que hoje enfrentamos.
Por conseguinte, a missão evangelizadora se coloca no plano da ação
paradigmática, cuja estruturação lógica evidencia, ou esconde, um ordenamento na
ação que se traduz no serviço a determinado projeto civilizacional e em métodos e
modos de tratamento de seus “destinatários”, como objeto a ser conquistado e
submetido, aniquilado, assimilado ou rejeitado. Mas, pode também revestir-se da
radicalidade da novidade trazida pelo Vaticano II acerca da evangelização ao colocar
como ponto de partida e finalidade da missão da Igreja a promoção da dignidade
humana.
É o que nos lembra a Conferência de Aparecida, ao observar que toda a Igreja
precisa colocar-se em estado permanente de missão, de modo que “cada comunidade
seja um poderoso centro irradiador da vida em Cristo” (DAp 362). Para isso, retoma
Medellín, e afirma a necessidade urgente de passar de uma pastoral de conservação
a uma pastoral decididamente missionária (DAp 370), para o que se apresentam duas
condições: a conversão pastoral (DAp 365) e uma renovação eclesial (DAp 367).
Conforme Brighenti (2009, p. 427-428), “a primeira diz respeito a uma mudança nas
ações, pois há novas perguntas que exigem novas respostas; e a segunda se refere
a uma mudança nas estruturas, pois novas ações, vinho novo, exigem odres novos,
sob pena de sufocar o novo”.
Em contraposição àquela ideia de submissão, assimilação ou rejeição, surge,
portanto, a antítese apresentada pela teologia latino-americana de libertação que
busca promover uma evangelização a serviço do Evangelho e da promoção da vida,
cujo ponto de partida é o “outro”, enquanto interlocutor, assumido em sua concretude
histórica, integral, em suas diferenças e singularidades enquanto novas possibilidades
de enriquecimento cultural e relacional. Uma nova perspectiva teológica que,
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organicamente vinculada às ações pastorais urbanas, e por meio da qual se busca e
exige-se “a conexão entre evangelização e libertação, entre missão da Igreja e
transformação do mundo” (CNBB, 1979, n. 2, 8a, p. 34).
Um primeiro momento nesta história da evangelização do continente latinoamericano, que aqui se passa apenas em revisão panorâmica, foi marcado pela ação
do projeto civilizacional e mercantilista eurocêntrico, do conquistador missionário que
saiu de sua terra para propagar e expandir o império e a fé. Sustentado sobre o
paradigma da cristandade, este projeto colonizador e conquistador, usurpador e
violento, atrelou fé e interesses econômicos, políticos e sociais e serviu à dizimação
cultural e até populacional dos povos ameríndios, caribenhos e africanos
escravizados. Nesse processo, a fé deixa de ser adesão pessoal e comunitária ao
reino de Deus para se tornar imposição régia de Portugal e Espanha, pela espada e
pela cruz.
Na América Latina, a história da evangelização se confunde, portanto, com os
relatos dos “descobrimentos e conquistas” dos séculos XV e XVI, impondo-se o
cristianismo sobre as culturas locais ao mesmo tempo em que se as subjugava e se
anexavam suas terras às metrópoles imperiais europeias. O princípio a ser seguido
era o de “dilatar a fé e o império” (BEOZZO, 2006, p. 177), que inspirava uma
pedagogia de evangelização marcada pela violência e pela persuasão.
Mas, nem tudo são sombras. Em meio às trevas da colonização mercantilista e
fideísta da cristandade, levantaram-se vozes proféticas em contexto latino-americano
em clara defesa da libertação a partir do próprio Deus, “o Deus defensor do pobre, do
órfão e da viúva” (SALMOS, 68: 5; TIAGO, 1: 27), entre os quais se podem destacar
Vieira, Las Casas, Nóbrega, Antonio de Montesinos (BRIGHENTI, 2006; BEOZZO,
2006, p. 179-182) e Guamán Pomo de Ayala (BEOZZO, 2006, p. 179), que demarcam
a emersão de uma consciência genuinamente evangélica a ensinar que, em se
tratando de evangelização, é preciso considerar-se o conteúdo, as formas e métodos
da mensagem, assim como o próprio mensageiro, seu testemunho em serviço da
justiça e da promoção de mais vida para todos.
A marca padrão, contudo, oficial do trabalho missionário foi o da “imposição
das línguas e culturas dos colonizadores, assim como de sua vertente do cristianismo”
(BEOZZO, 2006, p. 180). Esta marca etnocêntrica europeia bloqueia o diálogo com
as culturas locais, banindo suas heranças culturais, suas religiosidades, restando-lhes
apenas refugiar-se em algum tipo de religiosidade popular à margem e subsumida ao
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credo oficial, de tal modo que “uma inculturação libertadora do Evangelho permanece
um desafio maior para o cristianismo no continente” (2006, p. 180).
Avançando nesta breve revisitação da história da evangelização na América
Latina, podemos afirmar que um segundo momento caracterizaria o hoje do contexto
da globalização financeira, marcado pela crise do projeto civilizacional da
modernidade e seus metarrelatos, que carrega em comum com aquele primeiro
modelo, a radicalização dos processos de exclusão e de secularização, traduzindo-se
na passagem do colonialismo para o neocolonialismo disfarçado de progresso,
carregado de ambiguidades e contradições entre o desenvolvimento tecnocrático e
suas benesses acessíveis para uns poucos privilegiados e a exacerbação da
informalidade e da exclusão para a maioria. Daí porque a teologia da libertação,
segundo afirma Ferraro (1990, p. 6), assume a Modernidade, de modo a penetrar “no
mundo do trabalho, onde as contradições de classe são mais palpáveis”, critica a visão
harmônica de sociedade, revela a violência estrutural sofrida pelos pobres, articula a
luta dos trabalhadores, mostra que é desde os pobres que pode vir a transformação
da realidade, rompendo com as classes dominantes, e “encara teologicamente os
conflitos de classe e as desigualdades presentes na vida da cidade”.
O ‘outro’ nesse contexto torna-se o excluído, o pobre, que terá sua voz se
fazendo ouvir a partir da produção teológica da América Latina, com Medellín e a
Teologia da Libertação, que assumem os pobres como sujeitos tendo em vista a
superação da lógica de submissão e aniquilamento e a denúncia da lógica de exclusão
a que são submetidos, marcando a presença da Igreja na América Latina e conferindolhe um rosto próprio. Em Medellín, de maneira especial nesta recepção criativa do
Concílio no contexto latino-americano, conforme afirma Brighenti (2009, p. 431), “está
estampado o que o mundo faz à Igreja e o que a Igreja pode contribuir com a
transformação do mundo, com a construção de uma sociedade justa e solidária, sem
opressão e exclusões”.
Neste sentido, continua este autor,
o que o Concílio representa para a Igreja no mundo, o ‘evento Medellín`
significa para a Igreja na América Latina, na medida em que se propôs
aterrissar as intuições e eixos fundamentais do Vaticano II em nosso próprio
contexto, periférico e empobrecido. Medellín dá à Igreja na América Latina
uma palavra própria, uma fisionomia autóctone, deixando de ser uma ‘Igreja
reflexo’ ou caixa de ressonância de uma suposta “Igreja universal”, para
constituir-se numa fonte inspiradora e programática para as suas Igrejas
Locais. A autocompreensão da Igreja, em estreita fidelidade às intuições
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básicas e aos eixos teológico-pastorais do Concílio Vaticano II, foi mola
propulsora de uma presença eclesial em perspectiva profética e
transformadora, engendrando no Continente o que temos de mais precioso –
os milhares de mártires das causas sociais. Estes continuam alimentando e
sustentando o espírito de Medellín, num Continente onde a vida se vê cada
vez mais ameaçada por sinais de morte oriundos de um modelo social
excludente, frente ao qual também se ergueu a tradição latino-americana
(BRIGHENTI, 2009, p. 426).

Com isso chega-se ao modelo de Igreja como “eclesiogênese”, criado a partir
da recepção criativa do Vaticano II no contexto da Igreja latino-americana e caribenha,
que significa, segundo Brighenti (2011, p, 37), que a “Igreja no continente, à luz da
opção preferencial pelos pobres, recebeu e aprofundou as intuições do Concílio,
acolheu suas teses e, de acordo com as necessidades concretas de seu povo, ampliou
seus horizontes de aplicação”, fazendo brotar uma pastoral de comunhão e
participação, com forte acento sociotransformador e libertador a partir do
protagonismo dos leigos e dos pobres.
A ação pastoral decorrente da “recepção criativa” do Concílio Vaticano II, feita
por Medellín e da Evangelii Nuntiandi, e realizada por Puebla, implica um modelo
eclesial

consequente,

caracterizado

como

uma

experiência

fundante

de

eclesiogênese, enquanto “comunidade de comunidades, que nascem de pequenas
comunidades inseridas em seu próprio contexto de exclusão, a partir do qual a
pequena comunidade se faz povo e se insere no peregrinar do Povo de Deus e da
humanidade” (BRIGHENTI, 2011, p. 38), abrindo-se aos pobres e às culturas. Uma
Igreja que vive a comunhão na forma concreta de pequenas comunidades, na
corresponsabilidade de todos, toda ela ministerial e que assume um compromisso,
também concreto, “de transformação da sociedade atual em uma nova sociedade”
(2011, p. 39), a partir dos pobres, em diálogo e serviço ao mundo.
Vale observar que quando se fala da recepção criativa do Concílio Vaticano II
em contexto latino-americano e caribenho, apesar dos avanços em alguns momentos
e das experiências concretas vividas, especialmente a partir de Medellín e Puebla,
como falam os registros de uma Igreja local fortalecida, comunhão de Igrejas, de uma
leitura dos sinais dos tempos e da metodologia indutiva do ver-julgar-e-agir, de uma
teologia que buscou ouvir o clamor dos pobres em uma Igreja que procurou fazer-se
Igreja dos pobres, nas Comunidades Eclesiais de Base (CEBs) de maneira mais
concreta, que representam uma verdadeira “primavera eclesial”. Não tardou, contudo,
para que os restauracionistas a fizessem entrar novamente num “duro inverno
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eclesial”, fazendo a Igreja “voltar para os quartéis de inverno, para o gueto”, conforme
sustenta Codina (2015, p. 120-121).
Neste sentido, também na América Latina o Vaticano II entrou em crise, como
afirmam os bispos na Conferência de Aparecida: “nos tem faltado audácia,
persistência e docilidade à graça para levar adiante a renovação iniciada pelo Concílio
Vaticano II e impulsionada pelas Conferências Gerais anteriores, e para assegurar o
rosto latino-americano e caribenho de nossa fé” (DAp 100h). Da mesma forma,
reconhecem também a tendência a voltar a uma eclesiologia e espiritualidades
anteriores à renovação do Concílio (DAp 100b).
3.3.2 Implicações para um novo modo de ser e de agir da Igreja consequente
com o momento atual
Pensar em novas formas de evangelização consequentes com o momento
atual, portanto, implica também refletir dialeticamente sobre o passado e o presente
da Igreja de forma a plantar as sementes para o seu amanhã, de modo que é preciso
deixar-se interpelar pelos movimentos das ideias e pelos movimentos espirituais que
questionam a Igreja no presente, assim como o faz o cultivador que planta a semente
na terra antecipando em suas esperanças a colheita61.
Pois bem, este é um trabalho que demanda a contemplação e o discernimento.
Contemplação do passado, desde as primeiras comunidades cristãs e seu desafio de
inculturar-se para propagar o Evangelho, e contemplação do presente, buscando
compreender os novos sinais do tempo. E, discernimento, que possibilite a crítica de
modelos de evangelização inconsequentes com o momento atual e a leitura atenta
aos novos sinais do tempo em suas novas interpelações, e, ao mesmo tempo, a
ousadia de assumir o risco de tentar de outras formas, abrindo-se “a outro mundo,
extremamente complexo e desafiador, que é o mundo da cidade e, portanto, da
pastoral urbana” (ALMEIDA, 2009, p. 172).
Trata-se, assim, de assumir na caridade nossa história como “mestra de vida”
(JOÃO XXIII, 1962), e, nesta história, aprender que “o futuro da Igreja se ‘tricota’ no
_______________
61

Pode ser que o leitor note algo contraditório em falar de evangelização urbana e iniciar um texto
com uma afirmação de semente, semeadura e colheita. Pois bem, aqui coloca-se a fundamental
diferenciação de que ao se falar de urbano não se o faz em oposição ao rural e, portanto, há
possibilidade de ressignificar a pertinência desta metáfora.
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encontro entre o Evangelho e a humanidade, no diálogo entre o Evangelho e as
culturas”, conforme afirma Routhier (2008, p. 9). Imaginar o futuro da Igreja e a
pertinência de sua ação evangelizadora para estes novos tempos não se trata,
contudo, de fazer profecias sobre o fim da religião, da paróquia, mas de olhar para a
realidade de hoje e, em meio às crônicas de uma morte anunciada, acolher, esperar,
pressentir, carregá-la em nós mesmos e antecipá-la de forma a favorecer este seu
advento.
Amparando-nos nas colocações da novidade que o Vaticano II inaugura e nos
“recursos que oferece” (FIUC, 2017, p. 15) para pensarmos a presença da Igreja na
atualidade, e também segundo o que afirma Routhier (2008, p. 9), podemos destacar
do Concílio dois recursos imprescindíveis para orientar o caminho da Igreja na história:
a primeira orientação refere-se à redescoberta de sua catolicidade e, a segunda, à
sua redescoberta enquanto povo de Deus caminhante na história, ambas com
implicações diretas e profundas no ser mesmo da Igreja, assim como em sua atuação
pastoral.
A redescoberta de sua catolicidade significa não apenas a sua dilatação no
espaço, mas sim um aprofundamento de sua tradição, uma fidelidade a seu passado
que não se trata de reprodução mecânica, mas “a fidelidade de uma vida vivida na
história, de quem vive uma história” (CONGAR, 1984, p. 6). Compreende a passagem
de uma Igreja ocidental para uma Igreja universal para a qual se descortina a
consciência de sua essencial ecumenicidade, que implicam superar velhos hábitos
como o eurocentrismo, a pretensa hegemonia, a centralização e formas de exercício
do poder que não condizem com o Evangelho.
Catolicidade, ecumenicidade e inculturação confluem assim como condições e
possibilidades para que a Igreja se compreenda e assuma sua responsabilidade de
exprimir a mensagem cristã de modo condizente às diversas culturas de hoje,
especialmente diante dos complexos desafios colocados à fé cristã pela
fragmentação, relativismos e fundamentalismos propalados pela pós-Modernidade
(DUQUE, 2016). Neste sentido, a problemática que motivou o Concílio continua a ser
atual para nós diante da qual ainda se há de responder como inscrever a experiência
cristã nas novas formas culturais e, aqui mais especificamente, nas novas culturas
urbanas de hoje.
Colocada assim, esta questão toca profundamente não somente o âmbito da
experiência de fé cristã e sua pastoral, mas conjuntamente a vida da Igreja e sua
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governabilidade, apontando para a necessidade da conversão pastoral e estrutural
que possibilitem abertura a um movimento de inculturação como forma de responder
adequadamente ao mundo atual, assumindo uma pluralidade de formas, tantas
quantas forem os povos, nações e espaço-temporalidades urbanas em que se fizer
presente.
Sua catolicidade implica, pois, de acordo com Routhier (2008, p. 31), que se
realize uma tríplice passagem: a passagem às novas formas de expressão cultural; a
passagem ao mundo estrangeiro com o fim do eurocentrismo; e, a passagem a uma
pluralidade de formas de expressão do mistério cristão. Diante do que o desafio será
o de construir um novo equilíbrio entre uma eclesiologia universalista (que conduz a
um modo centralizado de governança) e uma eclesiologia de comunhão de Igrejas,
favorecendo, nesta forma de unidade católica, “uma verdadeira inculturação da
experiência cristã nos outros grandes territórios socioculturais, que deixe transparecer
uma identidade católica mais que um catolicismo identitário” (ROUTHIER, 2008, p.
35).
Consequente a isso a Igreja se redescobre também como Povo de Deus
caminhante na história (LG 13), como “sinal levantado em meio às nações” (UR 2). A
igreja aparece, assim, como “laboratório de uma nova humanidade, como uma nau
frágil, portadora do futuro da humanidade, antecipando seu futuro escatológico e lhe
revelando sua vocação própria” (ROUTHIER, 2008, p. 36), para que sua ação e sua
presença sejam como de fermento que contribua para o advento dessa nova
humanidade.
Sinal e meio do advento de um mundo novo, a Igreja se constitui enquanto
sacramento de salvação (LG 3; 9; 48; GS 42,3; 45, 1; AG 1,5), um povo convocado
pela Palavra, enquanto ato instituinte, pois “não há Igreja sem retomar a Palavra, sem
sua escuta, sem seu anúncio e sem sua partilha” (ROUTHIER, 2008, p. 39); um povo
cujo ministério é a presença por meio da caridade, da solidariedade, do diálogo e do
serviço à promoção da dignidade humana, especialmente das vítimas dos sistemas
totalitários.
Enquanto sacramento de salvação, a Igreja não reivindica para si nenhum
privilégio, não se impõe e nem inflige seu poder para triunfar, mas aceita caminhar na
história em seguimento de seu Senhor em atitude de serviço, humildade e pobreza:
“uma Igreja que renuncia ao poder e utiliza a via da kénosis, provavelmente a única
possível de exprimir a comunhão de Deus com seu povo” (ROUTHIER, 2008, p. 40).
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Mesmo porque, segundo Duque (2016, p. 156), a vivência da fé implica assumir esta
debilidade enquanto potência que transborda em entrega gratuita de si mesmo em
serviço ao mundo e aos outros, pois, “não é o domínio ‘temporal’ que marca a
presença da fé no mundo, mas sua articulação histórico-temporal como serviço ao
mundo, no serviço concreto ao outro”.
Uma Igreja assim, renuncia a todo desejo nostálgico de restauração da
cristandade e aceita uma nova situação, enquanto serva e pobre, assumindo o conflito
entre seus modelos históricos e sua ação na própria teia das relações e conflitos de
classe presentes na cidade, de um lado, o “modelo de Igreja-Sociedade, centralizador,
autoritário e assistencialista, que se casa com um modelo de sociedade baseado no
poder da classe dominante”, e, de outro, “um modelo de Igreja-Comunidade mais
participativo, democrático e libertador, onde os pobres são tidos como sujeitos
constitutivos de uma Igreja-rede-de-comunidades, [e que se articula] com a busca de
uma sociedade mais democrática e participativa” (FERRARO, 1990, p. 3).
Da mesma forma que sua ação se transforma, também sua figura histórica é
chamada a se renovar assumindo sua catolicidade capaz de acolher todos os tesouros
das nações, uma catolicidade que conclama a “novas expressões de fé, de louvor e
de vida cristã, enquanto povo de Deus caminhante na história no serviço para oferecer
ao mundo o sinal da comunhão de Deus com seu povo” (ROUTHIER, 2008, p. 41).
Consequente a isso, trata-se de “de dar um passo a mais dentro da
modernidade, redimensionando seu projeto e acrescentando novas aspirações a ele”
(BRIGHENTI, 2015a, p. 24), passando-se, desse modo, de um dinamismo
evangelizador cuja intenção seria a de implantar a Igreja para o de encarnar o
Evangelho e promover mais vida, “transformando a humanidade a partir de dentro”,
segundo a ótica da Evangelii nuntiandi (EN 18).
Trata-se, também, conforme a Gaudium et Spes (LOPES, 2011a), assumir a
Igreja como ‘Igreja no mundo’ (BRIGHENTI, 2013a, p. 1432) e lançar um olhar
prospectivo e de discernimento acerca dos novos sinais dos tempos que marcam o
presente, olhando para o futuro enquanto possibilidade, e diante deste projetar
respostas novas às novas perguntas (BRIGHENTI, 2004), elaborando o novo desde
o presente, desde e a partir das cidades de hoje, diante dos desafios das culturas
urbanas entremeadas por mentalidades pós-modernas e pré-modernas, tomando-se
em conta, para elaborar respostas novas, suas implicações, limites e possibilidades
colocados pelo urbano, pelos novos espaços e tempos urbanos nas megalópoles do
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presente, pelas subjetividades urbanas, de modo a assumir, uma vez mais e sob
novas formas, “as alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias dos homens
de hoje, sobretudo dos pobres e de todos os que sofrem” (GS 1), em resposta às
exigências das novas composições da experiência religiosa nestes contextos. Uma
Igreja que, assim, articulando-se às ambiguidades e conflitos das cidades, se abre
para deixar de ser autorreferencial, fechada em si mesma e assumir-se “samaritana”,
capaz de sair ao encontro das pessoas e aproximar-se de suas “periferias
existenciais”, de curar-lhes as feridas e aquecer-lhes o coração, segundo advoga o
Papa Francisco (BRIGHENTI, 2014, p. 15-16).
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4 PASTORAL URBANA NO CONTEXTO DA PÓS-MODERNIDADE

O caminho percorrido nesta pesquisa até este momento envolveu dois
movimentos interdependentes e mutuamente complementares de investigação,
correspondentes às seções precedentes, em que se buscou identificar e compreender
os desafios, os limites e as possibilidades de uma evangelização consequente com a
cidade hoje, tendo-se em vista possibilitar o avanço a que se propõe esta terceira
seção de aterrissar na prática e pensar as ações pastorais urbanas no contexto da
pós-modernidade.
Desse modo, na primeira seção se procurou ver e compreender a cidade e o
urbano sob perspectiva interdisciplinar, identificando características contextuais e
explicando conceitos, com vistas a compor um quadro de referências sobre a cidade
e o urbano. Tratou-se, portanto, de conhecer a cidade e o urbano a partir de
abordagens em que se conjuminaram elementos geográfico-espaciais, sociológicos,
antropológicos e teológicos, buscando-se estabelecer os critérios de intelecção de sua
complexidade teológico-pastoral, ou seja, de reconstruir por mediação sócio-analítica
os cenários em que se situam e localizam as novas implicações e interpelações
pastorais próprias às culturas urbanas no momento atual, diante das quais é preciso
tecer novas respostas.
Com base nisso, na segunda seção, buscou-se confrontar analiticamente as
categorias de crise da Modernidade, transformações urbanas e religião de modo a
depreender critérios de intelecção acerca da complexidade, das ambiguidades e dos
desafios urbanos expressos nas novas configurações da experiência religiosa na pósModernidade e na composição de novas exigências para evangelizar as cidades hoje.
Primeiramente, portanto, situou-se a questão desta pesquisa no debate acerca da
crise da Modernidade e na opção por entender o momento presente enquanto
Modernidade-tardia, sem, contudo, negar as influências de redutos de mentalidades
tanto pós-modernas quanto pré-modernas neste contexto, distinguindo, destacando e
compreendendo as mutações aí produzidas na reconfiguração das cidades e das
culturas urbanas na atualidade como possibilidades abertas à mudança.
Procurou-se, na sequência, destacar e analisar as implicações deste quadro
contextual na constituição e transformação das subjetividades urbanas atuais, o
indivíduo da sociedade de consumo, assim como as mutações consequentes no
âmbito religioso. Neste sentido, examinou-se com particular destaque as alterações
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produzidas sobre as relações deste indivíduo com a religião identificando as
mudanças na sua relação de pertença. Realizou-se esta análise sob dois enfoques:
num primeiro momento fez-se referência ao âmbito religioso em nível geral, partindose do contexto macrossocial, até chegar-se às manifestações da religiosidade em
contexto latino-americano e brasileiro; e, num segundo momento, analisou-se de
modo específico a atuação da Igreja Católica em sua história de evangelização onde
se buscou discernir os desafios, limites e possibilidades de sua atuação para a ação
evangelizadora na atualidade, identificando as implicações urbanas para um novo
modo de ser e agir da Igreja hoje.
Assim sendo, nas seções anteriores se buscou elaborar um conjunto de
procedimentos e tentativas de aproximação tendo em vista a intelecção da
complexidade teológico-pastoral da relação entre o indivíduo, a cidade, o urbano e a
religião em contexto de Modernidade-tardia, e se procedeu uma análise de modelos
de presença e de ação evangelizadora da Igreja. Nesta última seção se pretende
avançar nesta reflexão sobre os desafios, os limites e as possibilidades das pastorais
urbanas hoje, propondo, como resultado disso, pautas para uma evangelização
inculturada e consequente com o mundo urbano hoje.
Para a realização desta última etapa na elaboração deste trabalho, conta-se
com um conjunto de três pressupostos, marcadamente desafiantes e que se referem
às três categorias fundamentais sobre que se constrói esta argumentação no sentido
de retomar a reflexão sobre uma pastoral urbana inculturada no contexto da pósModernidade: o desafio do urbano na pós-modernidade; o desafio das novas formas
de vínculo e de pertença religiosa; e o desafio da evangelização urbana hoje.
Diante dos impactos provocados pela crise da Modernidade, da globalização e
do crescente processo de urbanização e transmutação informacional, sobre os quais
se produz, se reproduz e se expande a “cultura urbana do consumo”, em especial nos
seus efeitos sobre as cidades latino-americanas, faz-se necessário pensar teológica
e pastoralmente, e aqui se assume o risco de também repor a reflexão sobre uma
pedagogia de pastoral urbana inculturada, capaz de responder de forma nova e
pertinente aos sujeitos urbanos e suas realidades, considerando-se os três desafios
aqui destacados neste contexto.
Por conseguinte, e como tentativa de resposta ao primeiro desafio, se
pressupõe e se reafirma a necessidade de assumir o risco de tomar em conta a
cidade, o urbano e as subjetividades urbanas aí implicadas, em suas representações

195
sobre a religião, a vida, suas relações, a pastoral, enfim sobre a evangelização da
qual são invitados enquanto interlocutores. Constituem-se, pois, verdadeiros desafios
para as ações pastorais urbanas de evangelização da Igreja, uma vez que podem ser
tomados enquanto elementos de potencial importância para a compreensão da vida
da Igreja no mundo contemporâneo, de ressignificação de sua missão em contextos
urbanos, e de renovação de seus métodos e conteúdos de ação pastoral.
Do mesmo modo, como tentativa de resposta ao segundo desafio, tem-se por
suposto que as dissenções, os distanciamentos, a perda de vínculos e as mutações
no sentido de pertença na relação entre a Igreja e os indivíduos na
contemporaneidade devem-se, como já se disse nas seções precedentes, em grande
parte, a duas razões principais: por um lado às mudanças culturais que permeiam e
fundam o que chamamos de mundo urbano hoje; e, por outro, à própria dificuldade na
maneira de a Igreja mesma situar-se no mundo atual, de como se dirige e o que
propõe ou oferece às pessoas. Por isso, para tornar-se condição de possibilidade de
uma nova abertura, de uma nova reaproximação e de estabelecer novos vínculos, é
preciso, antes de mais, compreender em que mundo estamos vivendo e com que
pessoas estamos tentando nos comunicar, quem são nossos interlocutores.
E, finalmente, enquanto busca por uma resposta plausível ao terceiro desafio,
tem-se, ainda, como pressuposto que a evangelização é a razão de ser da Igreja
(COMBLIN, 2013, p. 1), e, aqui, também a razão de ser desta seção. O dilema de
como anunciar a mensagem cristã aos homens e às mulheres de hoje enquanto
“serviço a toda a humanidade” (EN 1), que inquietou Paulo VI (2011, p. 5) e o levou à
publicação da Evangelii Nuntiandi (EN) em 1975, continua a ser uma pergunta
pertinente e necessária no contexto atual. Uma mesma e permanente pergunta
reelaborada em um novo contexto diante da qual é preciso forjar novas respostas e,
por isso mesmo, constitui uma chave importante para a consecução dos objetivos
desta investigação.
Neste momento de aterrisagem na prática e de assumir o risco de pensar em
respostas novas62 às novas perguntas suscitadas, portanto, apontam-se, num
_______________
62

Cabe lembrar o que aqui já foi dito nas seções precedentes acerca da formulação de respostas
frente aos desafios pastorais das cultura urbanas emergentes, enquanto constitutivas sempre de
possibilidades abertas, circunstanciais, carecedoras de contínua atualização, reconfiguração e
inculturação, desprovidas de qualquer pretensão generalizante ou totalizante, e, na melhor das
hipóteses, válidas apenas nos contextos e para os sujeitos que protagonizaram seu projeto, sua
elaboração e implementação. Por conseguinte, e também na condição de possibilidade, aqui se
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primeiro momento, algumas opções fundantes, pistas, critérios e mediações
consideradas mais congruentes e pertinentes para refontizar e atualizar uma
evangelização da cidade hoje que tenha como pontos de partida o ser humano e sua
realidade concreta.
Na sequência, tendo em vista os elementos fundamentais levantados
anteriormente, finaliza-se este trabalho com a proposição de pautas para as ações
pastorais urbanas na evangelização das cidades hoje. Aponta-se, assim, um conjunto
de considerações acerca de uma possibilidade de novas presenças, com base em
novos perfis para as ações pastorais urbanas, inculturadas e capazes de
engendrarem novas formas de agir da Igreja nas grandes concentrações urbanas
hoje.
Destacam-se, ainda, as exigências para as ações pastorais urbanas oriundas
dos próprios contextos urbanos atuais: a cultura como porta de entrada para a pastoral
urbana; evangelizar a partir da cultura local num processo que envolve e engaja todos
os sujeitos; o compromisso com a humanização da cidade e a promoção da dignidade
humana; a potencialização de uma pedagogia do diálogo e da convivência
intercultural; e a promoção de uma ecologia integral e de uma conversão ecológica.
E, por fim, apontam-se as exigências para as ações pastorais urbanas
decorrentes dos próprios sujeitos urbanos: tomar a realidade dos sujeitos
interlocutores e as subjetividades urbanas como pontos de partida dos processos de
evangelização das cidades hoje, e desenvolver a atitude de sair em direção às
periferias existenciais e promover novos vínculos, promovendo mudanças no pensar
e no agir pessoal e comunitário, fomentando o diálogo e a convivência colaborativa
entre as religiões, desenvolvendo uma pedagogia da convivência e do diálogo interreligioso, de modo a trans-figurar-se em novas formas de ser cristão e de agir
pastoralmente nas espaço-temporalidades urbanas hoje.

_______________
delineiam agendas, pautas, pistas, elementos e indicativos, de modo amplo, a fim de possibilitar a
consulta, a iluminação do processo, mantendo o horizonte livre e aberto para novas, criativas e
situadas reformulações conforme os diversos contextos espaço-temporais, culturais, sociais e
antropológicos.
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4.1

REFONTIZAR E ATUALIZAR PARA EVANGELIZAR A CIDADE HOJE
Como forma de poder avançar na proposição de uma pastoral urbana

consequente com o momento atual, neste capítulo se buscam destacar aquelas
opções fundantes e aqueles elementos considerados indispensáveis na elaboração
teológica e pastoral de pistas, critérios e mediações para uma ação evangelizadora
que integre dialeticamente o universal e o local, que seja capaz de discernir os novos
sinais do tempo presente, que se realize de forma inculturada, em diálogo com a
cidade e o mundo urbano, que vá de encontro às subjetividades urbanas, e seja capaz
de abertura e mútua colaboração com as outras religiões na contemporaneidade.
Pensa-se, assim, em caráter analítico e propositivo, sobre que critérios se
poderia estabelecer tais ações, enquanto condições de possibilidades para acolher,
ler, escutar e evangelizar a cidade, sua cultura e a vida dos indivíduos urbanos, por
meio de uma ação evangelizadora dialógica, libertadora, pertinente e consequente
com o momento atual. Avança-se, desse modo, na direção de compreender os
pressupostos de como o Evangelho pode ser encarnado e inculturado neste contexto.
Trata-se, portanto, de responder às indagações de: como agir diante disto? Quais
seriam os pressupostos destas ações? O que priorizar? Que paradigmas se há de
ultrapassar e quais se há de assumir e sustentar?
Para isso, buscam-se destacar, primeiramente, as opções fundantes de uma
práxis evangelizadora coerente com o Evangelho e com os novos sinais dos tempos
hoje, com ênfase no projeto do reino de Deus e na fidelidade aos contextos concretos
e à promoção da dignidade humana preferentemente dos pobres e excluídos,
daqueles “milhões de latino-americanos e latino-americanas que não podem levar
uma vida que corresponda a essa dignidade” (DAp 391).
Em vista disso, organiza-se este capítulo situando nossa compreensão acerca
das dimensões de conteúdo, mediação e forma dessa ação evangelizadora, com base
nas intuições de “refontizar” e “atualizar” do Concílio Vaticano II, que implicam um
redimensionamento no ser e no agir da Igreja, destacando-se: a evangelização como
identidade e missão da Igreja; as experiências fundantes da práxis evangelizadora, o
reino de Deus e Jesus (refontizar); e, finaliza-se refletindo sobre a necessidade de
atualizar a práxis cristã em nível pessoal e eclesial, o que implica um convite ao
seguimento de Jesus como encarnação na história em fidelidade ao contexto concreto
dos seres humanos, ao discernimento dos novos sinais dos tempos, e a uma atuação
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profética que gere a esperança e que denuncie as forças contrárias ao Reino.
4.1.1 Evangelizar: identidade e missão da Igreja no mundo
A Igreja, enquanto componente-chave de nossa fé (FRANÇA MIRANDA, 2006,
p. 11), ganha sua materialidade a partir de sua inserção no interior de um contexto
social e cultural concreto, numa relação de mútuo imbricamento a partir do qual aufere
uma configuração própria, histórica, ao mesmo tempo em que podem também de
alguma maneira interferir sobre este próprio contexto. Portanto, entre a Igreja e as
sociedades humanas há mútuas relações, interações, implicações e impactos, como
aqui já se destacou nas seções precedentes.
O Concílio Vaticano II constitui, pois, uma tomada de posição da Igreja no
enfrentamento dos desafios e implicações de estar situada e em mútua implicação
com o mundo, no caso o mundo moderno, e da necessidade de compreender e de
proclamar a sua pertinência neste contexto, o que se deu mediante às duas chaves
interpretativas do aggiornamento e do diálogo: “diálogo com o mundo e os demais
grupos religiosos, e atualização da própria Igreja católica para realizar sua missão no
mundo atual” (FRANÇA MIRANDA, 2006, p. 12).
Este posicionamento, marcado, portanto, pelas atitudes fundamentais de
reformar, refontizar, atualizar e dialogar, é produto de um longo processo histórico de
tomada de consciência de seu lugar e missão no mundo, marcado por continuidades,
rupturas e descontinuidades, além da necessidade de sua constante revisão, ou seja,
tomada sempre enquanto tarefa inacabada, tal como expressa a fórmula “Ecclesia
semper reformanda”63, uma “Igreja em estado de renovação contínua” (ARROYO,
2015, p. 27), de tal forma que pudesse, a partir da revisão constante de sua forma de
pensar e agir, responder adequadamente aos novos cenários e desafios que se
apresentavam por meio de sua missão (evangelização).

_______________
63

“La fórmula Ecclesia semper reformanda, inspirada en Lutero (WA 1, 627,26s.; 6, 404,2; 458,38s.),
ya había aparecido en el contexto de la denominada Segunda Reforma de credo calvinista en
Holanda en el siglo XVII. Fue particularmente H. Küng, en diálogo con K. Barth, el que la relanzó en
el mundo católico antes del Concilio Vaticano II. Este Concilio tuvo presente dicha perspectiva en
dos textos significativos como son LG 8 y UR 6. Y. Congar indica que ‘esta fórmula es de Voetius
(1589-1676), teólogo holandés de estricta observancia calvinista’, (Y. CONGAR, Mysterium Salutis
IV/2, Madrid 1973, 487, n. 70)” (PIÉ-NINOT, 2012, p. 281).
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Uma consciência especialmente assinalada pelo evento do Vaticano II que, em
suas intuições e promulgações, demarca, de maneira progressiva, mas também sob
tensões e o achaque de forças reativas, a passagem de um paradigma que tinha por
pressuposto uma eclesiologia estática, de sociedade perfeita e de implantação
eclesial, para uma eclesiologia de comunhão, uma Igreja essencialmente missionária
em movimento na história, cujas balizas, segundo França Miranda (2006, p. 12), eram:
“voltar ao essencial da fé, à pessoa de Jesus Cristo, enquanto alternativa de vida que
se propõe e oferece às novas gerações, centrada nos valores evangélicos e, portanto,
profundamente humana e atraente, capaz de mobilizar e fazer nascer comunidades”.
Com isso, pode-se dizer que o Vaticano II inaugura “uma nova etapa na
conscientização do caráter mundial da Igreja e de sua relação com o mundo” (FIUC,
2017, p. 19), tanto em uma dimensão ad intra quanto ad extra, convocando todos os
homens e mulheres de boa vontade, religiosos ou não, “a buscar valores comuns [...],
a fim de modelar uma comunidade de respeito e de paz” (2017, p. 19).
Neste seu estar-no-mundo, situada em cada contexto e cultura, a Igreja, e aqui
é bom destacar que se está falando de todo o Povo de Deus, é chamada
continuamente a revisar-se e atualizar-se de modo a tornar crível e comunicável a
mensagem sempre atual do Evangelho, anunciada, vivida e testemunhada sempre de
maneira a ser entendida e acolhida pelas novas gerações. Por conseguinte, torna-se
imprescindível conhecer e dialogar com seus interlocutores, a partir de suas
realidades concretas, de forma a promover e manter um “relacionamento dinâmico
entre a vida e o pensamento cristão” (FIUC, 2017, p. 21).
Com o objetivo de evangelizar tanto as relações internas (ad intra) da Igreja em
vista da vivência e do testemunho da comunhão, quanto as relações externas (ad
extra) a ela, na relação de cada cristão com a Igreja, com o mundo e com os outros,
abre-se para sua missão um significado novo, relacional, dialógico e humanizador.
Uma relacionalidade que abarca o abrir-se ao mundo e à história – em direção a toda
a criação, “à existência humana em toda a sua concretude e profundidade” (FIUC,
2017, p. 22) –, assim como também em direção à Redenção, onde tudo o que é
humano é “levado em conta e, numa perspectiva escatológica, assumido”, para ser
redimido.
Neste sentido, e conforme afirma Paulo VI, “evangelizar é a graça e a vocação
própria da Igreja, sua identidade mais profunda. Ela existe para evangelizar” (EN 14;
2011, p. 18). O conceito atual de evangelização, portanto, advém como uma derivação
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contemporânea, a partir das intuições e mudanças provocadas pelo Concílio Vaticano
II, da compreensão e evolução do conceito de missão e identidade da Igreja no
contexto da Modernidade. A evangelização, pois, se enraíza na missão (DUPUIS,
1994, p. 297) que, desde o chamamento dos Doze por Jesus, constitui a Igreja, que,
portanto, é essencialmente missionária. A Igreja Povo de Deus, desse modo, tem uma
natureza missionária, cuja origem é a própria missão da Trindade (AG 2,1; 6,6; LG
1,1; DAp 347). Sua aproximação aos povos, sociedade e ao mundo moderno se faz
por meio de “encarnação (inculturação) e aggiornamento” (SUESS, 2015, p. 188).
O diálogo, por sua vez, é o instrumento privilegiado eleito pelo Concílio para
levar adiante a tarefa de conhecer e aproximar-se das pessoas e do mundo concretos,
de modo a tornar-se hábil para proclamar e testemunhar a salvação em Jesus Cristo.
Implica sempre uma relação de comunhão, de alteridades em que ambos são
convocados a participar, a falar, a escutar, aprender, questionar, modificar-se,
atualizar-se. Enquanto caminho de mão dupla, ambos se enriquecem, se renovam.
Os padres conciliares, com a publicação da encíclica Ecclesiam suam (ES) por
Paulo VI em 1964, ganham um forte incentivo e iniciam o enfrentamento do chamado
“problema do diálogo entre a Igreja e o mundo moderno, problema cuja apresentação,
na sua amplitude e complexidade, cabe ao Concílio, como também o esforço para o
resolver da melhor maneira possível” (ES 5), numa busca por compreender o mundo
e aproximar-se dele e da humanidade. Ter o diálogo como estilo e diretriz pastoral: “A
Igreja deve entrar em diálogo com o mundo em que vive. A Igreja faz-se palavra, fazse mensagem, faz-se colóquio” (ES 38), de modo a poder apresentar-lhes sua
mensagem de redenção e esperança da mesma forma como, por sua iniciativa e
bondade, Deus concedeu a salvação a toda a humanidade por seu Filho (ES 42),
enquanto doação livre, gratuita, universal (ES 43-44).
Mas, o contexto moderno do pluralismo religioso ainda era um desafio para as
mentalidades eclesiais conciliares, fazendo com que se conservasse uma visão
negativa acerca das outras tradições religiosas, muito embora o Concílio tenha
colocado o diálogo na pauta de suas preocupações, o que era realmente uma
novidade. E, mesmo que o diálogo inter-religioso fosse uma recomendação expressa,
não fazia parte da missão da Igreja. À época, conforme analisa Dupuis (2004, p. 273274), ainda não se tinha claro a essencial integração entre os termos diálogo e missão,
compreendendo-se missão como anúncio em vista da conversão daqueles que não
fossem cristãos, e o diálogo uma “pré-evangelização” apenas.
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Foi a teologia pós-conciliar que promoveu a integração do diálogo como
elemento intrínseco à missão evangelizadora da Igreja, especialmente a partir das
contribuições das publicações dos documentos Diálogo e missão (1984)64 e Diálogo
e anúncio (1991)65, com base nos quais Dupuis afirma que:
não devem ser considerados opostos entre si nem distintos um do outro
‘diálogo’ e ‘missão’, sendo o diálogo um elemento integrante da própria
missão evangelizadora a que pertence o anúncio. Ao mesmo tempo, se o
diálogo já é, por si, evangelização, não pode a evangelização se reduzir ao
diálogo. [...] o objetivo de ambos os elementos é diferente: como elemento
específico da evangelização, o diálogo não visa à ‘conversão’ dos outros ao
cristianismo, mas à convergência dos dois parceiros do diálogo a uma
conversão comum e mais profunda a Deus e aos outros; o anúncio, porém,
convida os outros a se tornarem discípulos de Jesus na comunidade cristã
(DUPUIS, 2004, p. 275).

O diálogo torna-se, assim, a força capaz de romper com a ideia de uma Igreja
autorreferencial, voltada para si mesma, hierarcologicamente estruturada, clerical,
para recolocar-se como sacramento de salvação para o mundo, como irmã de toda a
humanidade. A encarnação de Jesus, comunicação e doação gratuita de Deus,
paradigma para a ação evangelizadora que se incultura no humano e nas suas
_______________
64

No documento Diálogo e missão entende-se por diálogo: “Há o diálogo, no qual os cristãos
encontram os que seguem outras tradições religiosas para caminhar em conjunto em direção à
verdade e colaborar em ações de interesse comum. Há o anúncio e a catequese, quando se
proclama a boa notícia do Evangelho e se aprofundam as suas consequências para a vida e para a
cultura. Tudo isto faz parte do conceito amplo de missão” (n. 13); “A Igreja abre-se ao diálogo por
fidelidade ao homem. Em cada homem e em cada grupo humano há a aspiração e a exigência de
ser considerado e de poder agir como sujeito responsável, quer quando se adverte a necessidade
de receber, quer, sobretudo, quando se é consciente de possuir qualquer coisa para comunicar” (n.
21); “O diálogo é, acima de tudo, um estilo de ação, uma atitude e um espírito que guia o
comportamento. Implica atenção, respeito e acolhimento para com outro, a quem se reconhece
espaço para a sua identidade pessoal, para as suas expressões, os seus valores. Tal diálogo é a
norma e o estilo necessários de toda a missão cristã e de cada uma das suas partes, quer se trate
das simples presença e testemunho, ou do serviço, ou do próprio anúncio direto. Uma missão que
não fosse permeada pelo espírito dialogal estaria contra as exigências da verdadeira humanidade
e contra as indicações do Evangelho” (n. 29).

65

No documento Diálogo e anúncio (DA) têm-se as seguintes definições: evangelização: “O termo
missão evangelizadora, ou mais simplesmente evangelização, refere-se à missão da Igreja no seu
conjunto (n. 8); diálogo: “num contexto de pluralismo religioso, o diálogo significa ‘o conjunto das
relações inter-religiosas, positivas e construtivas, com pessoas e comunidades de outros credos
para um conhecimento mútuo e um recíproco enriquecimento’ (DM 3), na obediência à verdade e
no respeito à liberdade. Isto inclui quer o testemunho, quer a descoberta das respectivas convicções
religiosas. É, nesta última acepção que o presente documento utiliza o termo diálogo como um dos
elementos integrantes da missão evangelizadora da Igreja (n. 9); e anúncio, que “é a comunicação
da mensagem evangélica, o mistério de salvação realizado por Deus para todos em Jesus Cristo,
com o poder do Espírito. É um convite a um empenho de fé em Jesus Cristo, a entrar, mediante o
batismo, na comunidade dos crentes que é a Igreja” (n. 10).
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circunstâncias culturais, fato central no cristianismo, que a princípio poderia ser
tomada enquanto marca de separação entre as religiões, torna-se assim, segundo o
Papa Francisco (FRANCESCO; SCALFARI, 2013, p. 40), sinal de que todos somos
chamados a uma filiação comum, “filhos de um único Pai e irmãos entre nós”.
No período pós-conciliar, portanto, o termo evangelização passou a abarcar
conjuntamente a missão da Igreja e o seu conteúdo fundamental (SASTRE, 2001, p.
410), uma vez que se tratava de responder à inquietação de como levar a mensagem
cristã na sociedade moderna ao homem daquele tempo, o que implicava a
necessidade de tornar a Igreja mais apta para realizar tal missão (EN 2). E, hoje, frente
aos novos contextos plurais da contemporaneidade em que se mesclam e conflitam
elementos de mentalidades modernas com redutos de mentalidades pré e pósmodernas, marcados essencialmente pela autonomia das realidades terrestres e por
processos de subjetivação, individualismos e desigualdades, torna-se tarefa central
em sua missão favorecer “um processo que torne as pessoas adultas sem as
abandonar à liberdade do mercado e sem suspender a solidariedade” (SUESS, 2015,
p. 195), fazendo-se, inclusive, elemento contracultural.
Assim, tal como intuiu o Vaticano II à época, diante dos grandes abalos e
desafios provocados pelo advento da modernidade e sua racionalidade secularizada
e técnico-instrumental, havia a necessidade de um conceito mais amplo e adequado
acerca da presença e ação da Igreja no mundo e esta resposta deveria ser buscada
em outras fontes, que não do período pré-conciliar, marcado pelo paradigma de
cristandade, mas na riqueza da Tradição das primeiras comunidades cristãs e dos
Padres.
Em sua raiz etimológica, a palavra Evangelho, do grego euangelion, significa
“boa nova”, “boa notícia”, sendo utilizado tanto como verbo quanto como substantivo
no Novo Testamento (HAGEMOEN, 2011, p. 423), fazendo referência tanto ao ato de
anunciar, quanto ao conteúdo desta notícia. Para o cristianismo, esta boa notícia, que
é salvação para toda a humanidade, refere-se à encarnação do Verbo e denomina
também alguns escritos do Novo Testamento, os evangelhos de Marcos, Mateus,
Lucas e João.
Na dinâmica da fé cristã, portanto, a salvação se dá “por encarnação no
humano” (AGUIRRE, 1992, p. 440). A encarnação conduz à plenitude do humano e
toda tarefa de humanização, portanto, converge para Deus. Trata-se, pois de assumir
para redimir em uma unidade constitutiva e fundante do amor a Deus e ao próximo.
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Em Jesus, “a salvação de Deus penetra já na história, e há que a descobrir para
aceita-la e impulsioná-la” (1992, p. 440), de forma a colocar em evidência e promover
as sementes de libertação e humanização já presentes na história.
O Evangelho, assim, assinala em estreita e indissolúvel relação a Revelação e
a Encarnação. Jesus, o “Evangelho de Deus” (EN 7; 2011, p. 12), o Verbo Encarnado,
é a boa notícia de que Deus salvou e reconciliou toda a humanidade por meio da
encarnação, morte e ressurreição de Jesus Cristo, “mediador e plenitude da
revelação” (DV 2), o que marca também a ênfase dada por Paulo em suas cartas
(SASTRE, 2001, p. 411).
Mas, não conhecemos o Evangelho de Jesus diretamente. Somente a partir de
suas releituras, feitas especialmente pelos quatro evangelistas, cada um a seu modo,
“cada um propondo uma aplicação do Evangelho de Jesus a uma situação
determinada” (COMBLIN, 2013, p.3), o que para nós constitui uma lição
importantíssima: “a de sua leitura sempre renovada e a sua compreensão em meio às
mais diversas condições em que os diferentes povos se encontram” (2013, p. 4), tarefa
sempre inacabada para aqueles e aquelas que se engajam na evangelização de modo
amplo, assim como nas ações pastorais urbanas, de maneira específica.
Desse modo, pode-se perceber um acento específico a algum aspecto
fundamental da evangelização em cada um dos relatos dos evangelistas:
Marcos insiste na história de Jesus como o conteúdo do Evangelho; Mateus
sublinha a proclamação do Reino que Jesus realiza; Lucas se situa na
perspectiva do anúncio do Evangelho como boa notícia para os pobres, os
pequenos e excluídos; e João apresenta Jesus como o Caminho, a Verdade
e a Vida para a humanidade e a importância de sermos suas testemunhas
(SASTRE, 2001, p. 411).

Têm-se, portanto, a partir do núcleo destes relatos, as dimensões fundamentais
que envolvem a ação evangelizadora: o conteúdo, os sujeitos (interlocutores) e os
meios. Enquanto o conteúdo da mensagem é o próprio Evangelho, Jesus, a Boa Nova
dirigida a toda a humanidade, o ato de “anunciar e publicar a mensagem dos
evangelhos” (COMBLIN, 2013, p. 1) conecta-nos à dimensão dos sujeitos imbricados
nesta relação: o evangelizador e o evangelizado, interlocutores envolvidos num
mesmo processo, dialogal, interativo, mútuo, que implica respeito, aproximação,
solidariedade, colaboração, diálogo e alteridade.
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Inscrito no ato de anunciar está também a atenção aos meios deste anúncio,
às suas mediações, entre as quais aqui se destacou, na seção anterior, a atuação da
Igreja, em suas configurações históricas e modelos de ação pastoral, pertinentes e
consequentes ou não com cada contexto, temporal e localmente, em que se fez e se
faz presente, na busca constante de responder a estas interpelações recíprocas que
se fazem entre o Evangelho e a vida concreta, razão da necessidade de as
configurações da Igreja e de sua ação evangelizadora serem continuamente revistas,
adaptadas, conformadas e integradas inculturadamente às diversas circunstâncias da
vida pessoal e social (EN 29).
O objeto central da proclamação dos evangelhos, portanto, é o anúncio de
Jesus Cristo. E Jesus, por sua vez, não anuncia a si mesmo, mas o advento do reino
de Deus, uma mensagem portadora de vida e libertação para a humanidade. Aqui
outra lição importante para a ação evangelizadora da Igreja em nossos dias: a Igreja
“tem a missão de transparecer o divino através do humano, sem nunca pretender
tomar o lugar dele, sob pena de eclipsá-lo” (BRIGHENTI, 2011, p. 19).
Assim, a boa notícia anunciada de forma consequente às diversas condições
da vida humana, encarnada nos diversos contextos dos povos, e atenta às realidades
existenciais de seu interlocutor, revela um Evangelho que, “embora sempre o mesmo,
está sendo continuamente descoberto, como que reinventado, renascendo na
diversidade das condições humanas” (COMBLIN, 2013, p. 5).
Na afirmação conciliar da evangelização enquanto identidade e missão da
Igreja, por meio da qual se articulam as dimensões relacional e dialogal de sua ação
no mundo, há ainda um último elemento a considerar nesse conjunto, qual seja, o de
sua finalidade. Em vista de que evangelizar?
A missão evangelizadora, enquanto ação de levar a boa-nova do reino de Deus
e de procurar torná-lo realidade na história, é, conforme observa Brighenti (2006), uma
ação eclesial, ação do Espírito de Deus, mas também ação humana e, portanto,
sujeita às contingências da história e a visões ideológicas de mundo e de pessoa que
se devem ter em conta numa leitura crítica destes contextos. Desse modo, “a missão
só será ação evangelizadora se tiver como ponto de partida o ‘outro’” (2006, p. 5).
É, pois, na relacionalidade entre a criação e a Redenção que se pode entender
a missão da Igreja enquanto evangelização, no imbricamento entre o humano histórico
e o divino transcendente (FRANÇA MIRANDA, 2014, p. 520), base sobre a qual se
estrutura o cristianismo e a Igreja se configura historicamente e se autocompreende,
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e, por isso mesmo, razão de sua necessidade de atualizar-se constantemente,
ajustando-se aos diversos contextos espaço-temporais em que se encontra situada,
sempre que sua missão evangelizadora o exigir e assim continuar correspondendo
sempre à sua vocação (FIUC, 2017, p. 31).
Neste sentido, a missão evangelizadora, na sua ação de colocar em interação
e diálogo as situações particulares humanas com a mensagem universal de salvação
de Jesus Cristo, “não pode prescindir da pessoa real à qual se dirige” (FRANÇA
MIRANDA, 2014, p. 525), tampouco dos contextos socioculturais, políticos e
econômicos em que estas se situam, colocando em confronto e discernimento, em
mútua iluminação, a mensagem salvífica

e “os anseios e as dificuldades bem

concretas presentes em nossos contemporâneos” (2014, p. 525).
De modo a realizar tal intento, “precisamos nos exercitar mais na arte de
escutar, que é mais do que ouvir [...], é a capacidade do coração que torna possível a
proximidade, sem a qual não existe um verdadeiro encontro espiritual” (EG 171). A
escuta torna-se condição do diálogo e da aproximação, uma vez que “escutar o outro
engaja a capacidade de relativizar o próprio ponto de vista” (FIUC, 2017, p. 32-33).
Relativizar seu próprio ponto de vista e abrir-se para a escuta do outro, de suas
carências e realizações, mas também de seus inconformismos e valores, suas
motivações e suas frustrações, ou seja, a concretude de sua vida. É seguir fazendo o
gesto do Deus de Israel que ouviu o clamor do seu povo, de seu sofrimento e de sua
aflição e lhe vem em seu socorro, pois “Deus também nos fala através dos ‘sinais dos
tempos’, Deus também age nas pessoas distantes de um cristianismo professado,
Deus se serve sempre de mediações humanas na condução da história” (FRANÇA
MIRANDA, 2014, p. 525).
A própria noção de evangelização, portanto, é relacional, uma vez que se “trata
de viver e pensar à luz do Evangelho as relações humanas, assim como as dinâmicas
e os processos que delas resultam” (FIUC, 2017, p. 37). Não se trata de estabelecer
o diálogo, por conseguinte, como estratégia para conquistar o outro, pelo contrário,
“antes de fazer cristãos ou de implantar a Igreja, evangelizar consiste em acolher a
obra que Deus realizou na história; acolher as ‘sementes do Verbo’ ou os ‘frutos do
Reino’” (BRIGHENTI, 2001, p. 13).
A teologia latino-americana soube expressar de forma muito clara, contundente
e desafiante essa ideia fundamental de uma evangelização a serviço do Evangelho e
da promoção da vida (o que mais adiante será aprofundado a partir do sentido de
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promoção da dignidade humana), cujo ponto de partida é o “outro”, assumido em sua
concretude histórica, integral, em suas diferenças e singularidades enquanto novas
possibilidades de enriquecimento cultural e relacional (BRIGHENTI, 2001). O outro,
nesse contexto, torna-se o excluído, o pobre, o marginalizado, a vítima, que terá sua
voz se fazendo ouvir a partir da produção teológica da América Latina, com Medellín,
a Teologia da Libertação, que assume os pobres como sujeitos tendo em vista a
superação da lógica de submissão e aniquilamento e a denúncia profética da lógica
de exclusão a que são submetidos.
Diante de tamanho desafio, acrescido das profundas alterações que marcam o
momento presente, conforme aqui já se destacou nas seções precedentes e que
agora basta-nos completar e indicar sua concretude histórica, quem seriam estes
sujeitos hoje? Segundo aponta Irarrázaval (2006), há novos sujeitos e novos
processos se apresentando na cena pós-Moderna: “os pés do povo estão
ensanguentados pela carência de emprego, desigualdades crescentes, má
alimentação, doenças e inseguranças nas maiorias” (IRARRÁZAVAL, 2006, p. 197),
além de violência e da corrupção que crescem numa espiral descontrolada. São
sujeitos frágeis, débeis, “conectados”, mas ausentes uns dos outros, que vão tecendo
suas redes de vida.
Em contextos pluralistas, globalizados, ambíguos, nos quais vivemos, é preciso
cuidar da missão eclesial, uma vez que se tornam possibilidade de a Igreja redescobrir
seu “papel humilde, profético, imprescindível” (IRARRÁZAVAL, 2006, p. 198). Ali se
descobre que não está mais no centro, a salvadora absoluta, hegemônica como antes,
mas localiza-se “na obra criadora de Deus, que, mediante agentes humanos plurais,
vai tecendo um mundo novo” (2006, p. 198). Assim, descobrimo-nos todos como
colaboradores na obra de constituição do Reino, cada qual assumindo a sua parte
como discípulo missionário (DAp 95-96), como “evangelizadores a serviço do mundo
contemporâneo [...], entre vítimas de manipulação que desejamos ser livres, entre
setores jovens, mulheres e homens, indígenas e mestiços, afros e brancos, realistas
e utópicos” (2006, p. 198).
Contudo, olhando hoje para nossas “paróquias” urbanas hoje, nas quais
convivem e se disputam mentalidades modernas com redutos de mentalidades pré e
pós-modernas, podemos perceber uma multidão de batizados não evangelizados, que
buscam a “comunidade” apenas para receber os sacramentos, como se estivessem
buscando uma agência de serviços espirituais, demonstrando claramente a “ausência
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de uma experiência real de vida comunitária, ou a dificuldade séria de fazer do cristão
um discípulo missionário” (FRANÇA MIRANDA, 2014, p. 526).
Em lugar, entretanto, de nos comportarmos conforme espera a sociedade de
consumo atual, como espectadores, consumistas, “corpos-mercadorias”, “clientes de
agências espirituais” (IRARRÁZAVAL, 2006, p. 199; 200), apresenta-se diante de nós
o desafio de superar a tendência atual à imobilidade e passividade, assumindo-nos
enquanto “corpos-solidários”, protagonistas de uma ação realmente evangélica, que
pela fé, vê nestas subjetividades emergentes “rostos emergentes de Cristo” (2006, p.
202) (DAp 392-398, 407-430), rostos sofredores, mas também de alegria e
participação, rostos ressuscitados, que constituem, assim, “propostas, ensaios de
programas, novas redes e institucionalizações” (2006, p. 202). Diante do que urge
“uma nova configuração das comunidades cristã, especialmente nas cidades”
(FRANÇA MIRANDA, 2014, p. 526). Mas,
este desafio vê-se engrandecido, quando o público-meta da evangelização é
nossa própria sociedade complexa, diversificada, tolerante, desprovida de
referenciais consistentes, aberta às diferentes opiniões, incontrolável no afã
de converter qualquer realidade ou atividade em mercadoria, entupida de
tantas informações que não consegue digerir, forçando seus membros a uma
vida acelerada, superficial, consumista, horizontal, sempre sob a pressão da
concorrência e da produtividade máxima (FRANÇA MIRANDA, 2014, p. 524).

Neste contexto sociocultural instável e em contínua transformação, em meio a
tantas ambiguidades, tomadas aqui sempre no horizonte de novas possibilidades,
como sermos construtores de um mundo melhor? Ou, dito de outro modo, como tornar
presente o Evangelho como instância de sentido, mas também como instância de
discernimento contracultural, diante destas novas culturas urbanas emergentes?
Como não há respostas prontas para isso, acabadas e válidas como soluções
para todos os problemas e contextos, resta-nos engajarmo-nos em sua busca e
engendramento local, ousando, arriscando-nos, animados, motivados talvez pelo
convite do Papa Francisco: “Convido todos a serem ousados e criativos nesta tarefa
de repensar os objetivos, as estruturas, o estilo e os métodos evangelizadores das
respectivas comunidades” (EG 33).
Buscando tecer indicativos para isto, conforme o que propõe Brighenti (2006,
p. 33-42), insiste-se que ser cristão e “contribuir com Igreja na realização do reino de
Deus, a partir da nossa história, implica não ignorar a própria realidade, nem fugir dela,
por mais dura e desconcertante que seja” (2006, p. 33), de modo que a Igreja, cada
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paróquia, cada ação pastoral organizada e cada agente das pastorais urbanas, no
exercício comum de sua missão evangelizadora, precisam ressituar-se no mundo
atual, ressignificar sua voz e sua ação, com a coragem e a audácia de assumir
evangelicamente os excluídos e a promoção de um mundo onde caibam todos.
Implicado nisso, precisa-se também promover um descentramento de suas
questões internas para abrir-se enquanto mediação salvífica, não exclusiva ou
exclusivista, mas situada na concretude da história e traduzida numa opção de
solidariedade e compaixão com o pobre. Além disso, precisa fazer de sua prioridade
toda a humanidade a partir da opção pelos pobres, contra a pobreza e tudo aquilo que
a gera.
Diante do pluralismo, sua atitude inevitável será a de assumir a pluralidade, o
diferente, a alteridade, não enquanto concessões, mas como dados, pressupostos, o
que implica o reconhecimento do outro não como uma ideia autoidentificada consigo
mesmo,

de

reconhecimento

de

sua

existência,

enquanto

mesmidade

ou

prolongamento do eu. Pelo contrário, o outro como alteridade, ponte entre o eu e o
outro enquanto identidade que se pensa a partir das diferenças, uma identidade tecida
no diverso, que se enriquece com a diferença e com ela intercambia numa dimensão
de gratuidade. É a afirmação do outro enquanto alteridade, com o qual se mantém
uma relação dialógica e horizontal, transfigurados em interlocutores e não
destinatários da missão evangelizadora; o outro situado, concreto, plural e singular;
diante do que se implicam a inculturação e o diálogo, a persuasão pelo testemunho e
a graça.
E, também, será preciso que a Igreja se repense a partir das Igrejas Locais,
numa comunhão de igrejas, assumindo uma nova identidade, encarnada nas culturas
humanas do hoje, acolhedora da diversidade e que testemunhe com seu modo de ser
e de viver o Evangelho enquanto comunidade capaz de criar espaços para a
autonomia das subjetividades e de acolhida das diferenças. Como modelo de
comunidades, este autor (BRIGHENTI, 2006, p. 42) resgata e apresenta a experiência
latino-americana das CEBs, caracterizados pela descentralização e a articulação
pastoral; pelo acolhimento dos excluídos; por unirem fé e vida e fazerem dos leigos
protagonistas e corresponsáveis pela vida e missão da Igreja.
Cabe à Igreja na América Latina, portanto, assumir o seu rosto próprio,
constituindo uma Igreja sinal, testemunhal, que se coloca dentro do mundo dos
excluídos, que assume o lugar social dos pobres e, a partir daí, levanta seu grito e
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exerce sua ação em prol da defesa e da promoção da vida de todos os povos,
enquanto única forma de resposta adequada aos desafios da atualidade, pois
“responder a eles, a partir da fé, é a única forma de o cristianismo continuar sendo
horizonte de sentido e lugar de defesa e promoção da vida, no seio de uma sociedade
pós-social e pós-cristã” (BRIGHENTI, 2006, p. 6).
Consequente a estes dinamismos e desafios da situação concreta da
humanidade na contemporaneidade, a Igreja, na realização de sua missão de
promover o “encontro entre o Evangelho e as necessidades das pessoas” (FIUC,
2017, p. 51), buscando permanecer fiel ao Evangelho e ao mundo, à criação e à
Redenção, ao humano e ao Divino, tendo em vista realizar a sua vocação de contribuir
para a humanização do mundo e dos seres humanos, descobre-se ainda a
“inevitabilidade de uma fé que só pode acontecer de forma inculturada” (BRIGHENTI,
2001, p. 13).
Pensar sobre a inculturação hoje, ainda que as reflexões teológicas sobre o
termo sejam relativamente recentes, constitui uma problemática que acompanha o
cristianismo desde suas origens. O termo liga-se diretamente à inquietação de como
tornar possível o encontro entre o Evangelho e as culturas. Em perspectiva
antropológica-cultural e teológica, aponta-se, portanto, para um paradigma de
evangelização que visa a “uma nova presença e prática das Igrejas junto aos povos
em sua diversidade histórica e sociocultural” (SUESS, 1994, p. 19).
Sendo uma realidade implicante à relação entre a evangelização e as culturas,
o termo já esteve associado a diversos tipos de práticas, que se trata de distingui-las
tendo em vista desvincular a evangelização de práticas colonialistas inconsequentes
e sem sentido para os dias de hoje. Ao mesmo tempo em que se trata também de
distinguir de práticas vinculantes ou relativizantes, que propagam todo tipo de
identificação entre o Evangelho e alguma cultura específica.
Neste sentido, a perspectiva teológica da encarnação pode lançar uma luz
sobre a prática de uma evangelização inculturada que, não se reduzindo a nenhuma
cultura, nelas se enxerta, tornando-se luz para o discernimento crítico daquilo que
pode ser assumido evangelicamente nas culturas urbanas hodiernas e aquilo que,
contraculturalmente, precisa ser transformado, tendo em vista a humanização desta
cultura.
Está-se hoje, portanto, diante do desafio de pensar e engendrar um processo
de inculturação na fé num mundo marcado pelo pluralismo cultural e religioso, que
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reclama uma nova presença, uma nova forma de encontro e diálogo entre o Evangelho
e as culturas, o que exige e implica uma mudança, uma conversão nos meios e
formas, na linguagem, nas estruturas, envolvendo a mensagem e o mensageiro, de
ambas as perspectivas do encontro, numa interação profunda, onde não há apenas
um que emite e outro que recebe, mas uma abertura, uma interlocução entre sujeitos
culturais e vivos.
4.1.2 Refontizar: experiências fundantes da práxis evangelizadora
O anúncio desta boa notícia, por parte do evangelizador, a mediação, o que
aqui abarca todos os batizados, a Igreja toda como Povo de Deus (LG 13),
compreende duas atitudes fundamentais e suas implicações consequentes: por um
lado, uma atitude de fidelidade autêntica “às experiências fundantes, à autenticidade
originária” (BRIGHENTI, 2007, p. 1), que implica ser fiel à práxis de Jesus de anunciar
o reino de Deus e de promover o seu reinado, assim como, fidelidade à opção do
próprio Deus de estar ao lado do pobre, do excluído; e, por outro, assumir a “tessitura
do risco” (RHANER, citado por BRIGHENTI, 2007, p. 1), numa abertura e atenção
cuidadosa ao contexto concreto, temporal e cultural, em que se vive, às condições
existenciais e sociais de seu interlocutor, o que implica um processo de inculturação
e o discernimento dos novos sinais dos tempos presentes nestas novas realidades
urbanas.
Assim, cabe ao evangelizador prolongar e retomar o caminho realizado pelos
evangelistas que fizeram, conforme Comblin (2013, p. 8), “com que o Evangelho de
Jesus fosse uma resposta ao grito de angústia das criaturas humanas que conheciam,
uma resposta à sua aspiração mais profunda, expressa dentro de sua cultura e dos
desafios de sua vida”. Tal resposta constitui, pois, mais que um discurso, uma
experiência, vivencial, de abertura, acolhida, diálogo, escuta e discernimento,
realizada juntos em um determinado contexto e sob distintas condições.
Mas, onde buscar o elemento vital, a seiva que dá força e mantém alertas
aqueles que se dispõem a colaborar com a construção de um “outro mundo possível”
(SILBER, 2014a)? Como já dissemos, o Concílio Vaticano II marca essa tomada de
posição da Igreja em busca de respostas consequentes com a nova situação
emergente e continua sendo uma orientação segura, sempre em aggiornamento, uma
“bússola para a Igreja do século XXI” (FIUC, 2017, p. 8) no desafio do encontro entre
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o Evangelho e a Igreja com o mundo e as culturas urbanas hoje.
O apelo lançado por João XXIII para a realização do Vaticano II consistia em
dar alento a uma nova esperança de uma Igreja capaz de testemunhar
verdadeiramente a unidade de todo o Povo de Deus, o que implicava, por um lado,
fazer uma séria revisão nas atitudes da Igreja (aggiornamento), resituando-a no
mundo e em diálogo com a Modernidade; e, por outro, implicava também ultrapassar
o estado de cristandade, o que somente seria possível atualizando-se e voltando-se
às fontes do cristianismo (refontizar), o Evangelho, de modo que, e a partir de então,
fosse lido com os olhos iluminados pela realidade do tempo presente (PIRES, 2015,
p. 14).
Era preciso, assim, colocar em movimento novamente aquele dinamismo inicial
do cristianismo, recuperando de alguma maneira aquele “entusiasmo original”
(QUEIRUGA, 2014, p. 31), marcado pela interação entre a fé e a vida de pessoas
concretas, em contextos concretos e circunstanciados, recuperando os grandes
valores evangélicos que por séculos ficaram ofuscados pela Instituição, promovendo
o “retorno às fontes”, que constituiu em “retomar a vertente bíblica, litúrgica e
patrística, movimentos que propiciariam uma real renovação da vida interna da Igreja”
(ARROYO, 2015, p. 35), e com as quais também seria possível dar um novo rosto à
Igreja presente e situada, portanto, no mundo, a partir da abertura e do diálogo com
as culturas emergentes.
Contudo, conforme lembra Queiruga (2014, p. 31), trata-se de buscar o
equilíbrio, mas não buscar “uma repetição artificiosa nem um voluntarismo sem
fundamento”, de forma a conectar-se novamente com a “própria experiência e a
compreensão viva tanto de seu sentido como do propósito de sua missão”,
promovendo uma recordação viva das intuições e intenções do modo de ser e agir da
comunidade inicial. Um contato renovado com a experiência original mediado pela
volta à teologia dos Padres da Igreja e à Escritura.
Deste modo, tratava-se de voltar às fontes, mas sem que isso significasse “uma
repetição arqueologizante, mas um translado atualizador, um trazer para o presente o
que ali está descoberto e rememorando” (QUEIRUGA, 2014, p. 32). Criavam-se,
assim, as condições propícias para que a Igreja iniciasse um processo de conversão
tanto em dimensão interna (ad intra), quanto externa (ad extra), em suas estruturas e
em seu agir no mundo, apresentando-se não mais como uma Igreja autorreferencial,
clericalizada, eclesiocêntrica, centralizadora e hierarquicamente imperial, em lugar da
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qual se podia sonhar novamente com uma Igreja de participação, ministerial,
protagonizada pelos leigos em conjunto com os pastores e democrática, a serviço da
humanidade e em diálogo aberto e colaborativo com a cultura que emergia, mostrando
uma Igreja solidária com o mundo, com o mundo atual, compartilhando “suas alegrias
e esperanças, suas tristezas e angústias” (GS 1).
A origem, portanto, dessa força, não é o próprio Concílio, mas o Evangelho que
o “Concílio testemunha e quer nos tornar capazes de testemunhar” (FIUC, 2017, p.
21), que implica atualizar constantemente nossas percepções e nossas mediações,
sempre contingentes, circunstanciadas, assumindo as provocações da história no
momento presente e promovendo uma “nova atualização das intuições que o
ensinamento desenvolve, à luz dos desafios teológicos e pastorais que a Igreja
enfrenta hoje no mundo” (2017, p. 23).
Por conseguinte, cabe ainda ressaltar que no princípio da refontização está
contido um movimento ainda mais profundo de passar “das fontes à raiz”, conforme
defende Queiruga (2014, p. 32-34), o que significa que neste movimento o que
realmente interessa não são as “fontes” em si mesmas, “mas a raiz de onde elas
próprias brotaram e se alimentaram” (2014, p. 33), Jesus, a fonte historicamente
primigênia e aquilo que ele nos deixou em sua missão, especialmente de sua atitude
de descobrir sua mensagem, de decifrar o que o Espírito lhe queria revelar, num
processo que conjugava a Tradição, a sua verificação por meio de um olhar atento à
realidade e o aprofundamento em sua própria experiência. Não se trata, portanto, de
copiá-lo, mas de prolongar na história o que Ele iniciou a partir do que de fundamental
nos deixou: “um estilo e umas atitudes, e inclusive palavras suficientes para que
possamos interpretar sua intenção” (2014, p. 32), tal como fez a primeira comunidade,
que se organizou e estruturou suas ações tendo em vista o prolongamento desta
experiência. Para realizar sua missão de prolongar na história a experiência fundante
originária apoiaram-se, portanto, tanto no “fato de estarem contagiados e
entusiasmados pela experiência introduzida por Jesus em suas vidas e na história”,
quanto na missão, ou seja, na “necessidade de organizar a comunidade de modo que
sua mensagem pudesse ser significativa e eficaz nas circunstâncias culturais e sociais
de seus destinatários” (2014, p. 32). Por esse motivo, cabe a nós também descobrir e
verificar “em nossa própria experiência aquilo que o mesmo Espírito que o revelou a
Ele [e a eles] procura também revelar a nós”, de modo que não se trata de copiá-los,
mas, frente às inúmeras mudanças que estão acontecendo e diante dos desafios que
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hoje nos interpelam, “fazer hoje em nosso mundo o que fizeram eles [os apóstolos e
discípulos] então no mundo deles” (2014, p. 33).
Esta ligação, pois, “entre a fé, a história e o espaço materializa o objeto próprio
da Igreja, que é anunciar a Boa-Nova a toda a terra e a todas as gerações da terra
habitada” (FIUC, 2017, p. 26), o que dever ser feito em diálogo, em colaboração com
todos os homens e mulheres de boa vontade, religiosos ou não, de modo a concretizar
e sempre atualizar tudo o que a historicidade da fé implica tanto na vida quanto na
práxis eclesial, de modo a cumprir sua missão neste mundo. Consequente a isso, a
Igreja é chamada a constantemente se transformar, numa tarefa que implica a todos,
e envolve e “convoca simultaneamente à fidelidade vivencial para recuperar a
experiência evangélica; ao esforço teórico, para repensar sua interpretação; ao
trabalho prático, para encarná-la na vida e na práxis” (QUEIRUGA, 2014, p. 34; grifos
no original).
Refontizar, portanto, implica a Igreja toda, a vida cristã toda. Tal era a intenção
do Papa João XXIII de unir de maneira indissolúvel a vida (pastoral) e a doutrina da
Igreja, e, por conseguinte, promovendo sua reconfiguração estrutural e pastoral de
forma a torná-la mais apta para realizar a sua missão e reconduzi-la ao Evangelho e
ao mundo, num processo de contínua conversão, guiada pelo Espírito Santo, a Jesus
Cristo para continuamente ser capaz de colocar “em evidência, a serviço de Deus e
do mundo, a interferência entre o Evangelho e os sinais dos tempos, entre a
Revelação e o mundo de hoje” (FIUC, 2017, p. 45).
Condizente a isso e segundo Queiruga (2014, p. 35), este processo de
conversão, consubstanciado nestas atitudes e princípios conciliares de refontizar e
atualizar, implica ainda tornar-se totalmente “transparente e disponível para a missão”,
assumindo o cultivo do espírito evangélico, reconfigurando sua organização estrutural,
e dedicar-se inteiramente “a tornar visíveis, com o anúncio, mas também com o estilo,
as atitudes e as iniciativas, os valores evangélicos no mundo”, entre os quais aqui se
destacam: o amor e a misericórdia divina, expressos concretamente na missão de
fazer presente o reino de Deus entre nós (DAp 380-386), enquanto promoção da
dignidade humana e na solidariedade da Igreja com o homem em busca de dignidade
(DAp 387-390), explicitados na opção preferencial – “implica que deve atravessar
todas as nossas estruturas e prioridades pastorais” (DAp 396) – pelos pobres e
excluídos (DAp 391-430), naqueles que são “rostos sofredores de Cristo” (SD 178):
pessoas que vivem na rua nas grandes cidades, os migrantes e “refugiados”, os
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enfermos, os dependentes de droga, os detidos em prisões.
4.1.2.1 Experiência fundante na prática de Jesus: o anúncio do reino de Deus66 para
os pobres
Têm-se,

portanto,

enquanto

experiências

fundantes

para

a

ação

evangelizadora, o ser e a missão da Igreja, a iniciativa amorosa de Deus, seu sonho
criador de libertação e vida abundante para todos, que se expressa na encarnação
kenótica de seu Filho, Jesus Cristo, “desde o abaixamento do Verbo de Deus na
encarnação que leva a seu término a obra amorosa da criação, afirma a possibilidade
da redenção em chave de desejo vivido como doação no amor assimétrico e nãorecíproco” (MENDOZA-ÁLVAREZ, 2015, p. 52), portanto, em gratuidade e em total
abertura e disponibilidade ao outro, tal como foi sua prática de anúncio do Reino e sua
vida doada na Cruz.
Em geral, os exegetas e especialistas em cristologia concordam em afirmar que
o “centro da mensagem de Jesus é o que ele quis ensinar quando anunciou o reino
de Deus” (CASTILLO, 2005, p. 771). Consiste, assim, o mesmo centro em torno do
qual também os evangelistas construíram os seus relatos, cada qual enfatizando um
ou outro aspecto deste mesmo núcleo.
Para o evangelista Lucas, por exemplo, a missão de Jesus pode ser resumida
da seguinte forma: “Eu devo anunciar a Boa Nova do Reino de Deus” (LUCAS, 4: 43).
Este núcleo e centro do anúncio de Jesus contém uma boa notícia, a salvação que se
traduz na “libertação de tudo aquilo que oprime o homem” (EN 9), enquanto boa
_______________
66

Valem destacar sobre esta questão alguns traços característicos deste núcleo da mensagem e
pregação de jesus – expresso no binômio reino/reinado de Deus. Conforme Jacques Schlosser
(LACOSTE, 2014, p. 1500-1504), constituem traços determinantes desta pregação: o reinado como
atividade, elemento dinâmico; o reino como categoria salvífica por excelência: “Deus toma o poder
para socorrer e cumular os pobres e as crianças como os que se assemelham a elas, assim como
o pequeno rebanho dos discípulos” (p. 1501); uma bipolaridade entre o futuro e o presente: “o
vocabulário do reino, com seu matiz dinâmico, permite exprimir, com base na continuidade fundante
do agir divino, que o futuro já irrompeu no presente e o afeta com sua qualidade escatológica” (p.
1502); e uma conexão entre o reino e a pessoa de Jesus, numa mensagem claramente teocêntrica:
“pode-se ver na palavra e na ação salutar de Jesus o impacto da vinda de Deus” (p. 1502). E,
conforme Peter Hünermann, em sua análise teológica histórico-crítica deste verbete: “Como
promessa englobante garantida pela morte e ressurreição de Jesus Cristo, o reino de Deus
desempenha, assim, um papel determinante na prática mística dos homens [...]. Daí decorre que a
fé só é viva na Igreja, lá onde, nutrindo sua esperança e seu amor da expectativa real do Reino, ela
rejeita os limites e os obstáculos que a história opõe à salvação humana” (LACOSTE, 2014, p.
1507).
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notícia, já acontecendo e dirigida a “todos os homens de todos os tempos” (EN 13).
Os evangelistas, e também Jesus, portanto, releem a tradição de Israel para
encontrar esta experiência fundante de um Deus que passa pela história humana, um
Deus que ouve o clamor de um povo oprimido e vem em seu socorro 67. Esta
experiência concreta está na base de sua profissão de fé e de sua esperança: “um
mundo governado por Deus, onde se torna real o ideal de justiça” (SOBRINO, 2006,
p. 241).
Desse modo, o mundo pode ser convertido em “reinado de Deus”, uma
experiência de libertação que tem no centro os oprimidos, o pobre, as vítimas do
sistema neoliberal de consumo: “o rosto desfigurado do outro, a ausência lacerante
de quem foi aniquilado, e o clamor dos inocentes que são injustiçados por qualquer
sistema de totalidade” (MENDOZA-ÁLVAREZ, 2015, p. 49). Uma libertação, desse
modo, em dupla dimensão: social, porque se trata de libertação e justiça para um
povo, e teologal, porque expressa a maneira própria da revelação divina. É nesse
sentido que se pode afirmar que “a opção pelos pobres se enraíza no próprio Deus,
em seu modo de agir, em seu revelar-se, em seu próprio ser” (FRANÇA MIRANDA,
2009, p. 100).
Assim como Deus age deve agir também o seu povo, o Povo de Deus. A
escolha deste povo enquanto Povo de Deus, portanto, “não comporta um privilégio,
mas uma tarefa: viver em sintonia com Deus e ser instrumento do reinado de Deus no
mundo” (SOBRINO, 2006, p. 242). O Evangelho, assim sendo, “nos coloca sempre
em carne viva diante do sofrimento humano” (AGUIRRE, 1992, p. 445), e nos interpela
à tarefa da humanização em que se fundem o amor a Deus e o amor às pessoas
concretas.
Em Jesus, essa tradição se confirma ao colocar-se totalmente a serviço dos
pobres. Não há como separar Jesus, o Reino e o pobre. É Deus, por Jesus, passando
e reinando na história. Desse modo, o Reino de Deus é a “boa notícia trazida por
Jesus, e aquilo que configurou sua vida, missão e destino” (SOBRINO, 2006, p. 242).
Neste anúncio e presença, Jesus abarca as angústias do povo e lhes traz esperança
renovada. O reinado de Deus tem a ver fundamentalmente com a justiça ao pobre, ao

_______________
67

“O Senhor disse: “Eu vi, eu vi a aflição de meu povo que está no Egito, e ouvi os seus clamores por
causa de seus opressores. Sim, eu conheço seus sofrimentos” (ÊXODO, 3: 7).
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órfão, à viúva e ao estrangeiro68 – símbolos dos marginalizados e vitimados de todos
os tempos.
4.1.2.2 O reino de Deus na revelação bíblica do Antigo e Novo Testamentos
Diferentemente, contudo, do que se poderia, talvez, esperar, não há uma
definição unívoca ou explícita sobre o reino de Deus na revelação bíblica. Nem os
livros do Antigo Testamento ou os relatos evangélicos se ocupam em descrevê-lo.
Entretanto, encontramos nestes, inúmeras metáforas, imagens, parábolas, que
coincidem em apresentar o reino de Deus como realidade salvífica: “o reino de Deus
é, assim, a grande utopia de Deus para a humanidade, por meio da qual Deus
responde à realidade crucificada e aos desejos humanos de vida abundante,
especialmente, para as vidas desfeitas dos pobres e injustiçados da terra” (SILVA,
2007, p. 229).
São exemplos expressivos, neste sentido: o acontecimento do êxodo 69; o
anúncio dos profetas de que haveria de nascer um Messias, da descendência de Davi,
que viria praticar o direito e a justiça com os pobres70; a própria encarnação de Jesus,
pobre em meio aos pobres, anunciada primeiramente aos pastores, excluídos na
sociedade da época71; o canto do Magnificat, onde Maria exalta a opção de Deus
pelos pobres72; e, no anúncio de Jesus, dentre os quais se pode destacar o discurso
_______________
68

“Não exploreis a viúva e o órfão, o migrante e o pobre” (ZACARIAS, 7: 10a).

69

“E acrescentou: ‘Eu sou o Deus de teu pai, Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó’. Moisés
cobriu o rosto, pois tinha medo de ver a Deus. O Senhor disse: ‘Eu vi, vi a opressão de meu povo
no Egito e ouvi-o clamar sob os golpes dos chefes de corveia. Sim, eu conheço seus sofrimentos.
Desci para libertá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir desta terra para uma terra boa e vasta,
uma terra que mana leite e mel, para o lugar do canaanita, do hetita, do emorita, do perizita, do
hivita e do iebusita. E agora, visto que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e eu vi a carga
que os egípcios fazem pesar sobre eles, vai, pois! Eu te envio a Faraó. Faze sair do Egito o meu
povo, os filhos de Israel’” (ÊXODO, 3: 6-10).

70

“Dias virão - oráculo do Senhor - em que eu suscitarei a Davi um rebento legítimo: Um rei reina com
competência, defende o direito e a justiça na terra. No tempo dele, Judá é salvo, Israel habita em
segurança. Eis o nome que lhe darão: ‘Ele é nossa justiça, o Senhor’” (JEREMIAS, 23: 5-6).

71

“Ela deu à luz o seu filho primogênito, envolveu-o em faixas e o deitou em uma manjedoura, porque
não havia lugar para eles na sala dos hóspedes. Havia na mesma região pastores, que viviam nos
campos e montavam guarda durante a noite junto a seu rebanho. Um anjo do Senhor se apresentou
diante deles, a glória do Senhor os envolveu de luz, e eles ficaram tomados de grande temor. O
anjo lhes disse: ‘Não tenhais medo, pois eis que eu venho anunciar-vos uma grande alegria para
todo o povo: nasceu-vos hoje, na Cidade de Davi, um Salvador, que é o Cristo Senhor’” (LUCAS, 2:
7-11).

72

“Então Maria disse: Minha alma exalta o Senhor e meu espírito se encheu de júbilo por causa de
Deus, meu Salvador, porque ele pôs os olhos sobre a sua humilde serva. Sim, doravante todas as
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da parábola do bom samaritano73, “cujas entranhas se enternecem diante do ferido do
caminho, manifestando claramente o projeto de Deus e as entranhas de misericórdia
do Pai” (CODINA, 2007, p. 56).
Estas imagens metafóricas, pinçadas do relato bíblico, vão deixando
transparecer que o reino de Deus vai sendo construído na história dos homens,
rompendo com o percurso do tempo, com a rotina do krónos, rompendo com os
fatalismos falsamente construídos para subjugar e subsumir os pobres, em
cumprimento às profecias e como resposta ao clamor do povo, enquanto “uma
corrente de esperança que atravessa a história da humanidade, [...] de vida
sobreabundante e do dom com que Deus responde a ela” (SILVA, 2007, p. 229).
A revelação bíblica da Antiga Aliança, também repleta dessas imagens, narra
a experiência concreta de um Deus que não fica impassível diante do sofrimento e
escravidão de seu povo. Ocorre um encontro entre o clamor do povo, sua esperança
por libertação e a ação de Deus: “Deus escuta, se acorda, tem em conta, conhece,
abaixa-se e liberta”, mas o faz enquanto projeto político comunitário “desde abaixo,
desde a dor dos escravos oprimidos no Egito” (SILVA, 2007, p. 230).
Na base da práxis do Deus de Israel frente ao contexto concreto do povo
hebreu, está, desse modo, um projeto político e comunitário que envolve um convite
a uma aventura coletiva, guiados pela esperança numa promessa que tem uma
implicação prática grave, conforme afirma Silva (2007, p. 230): “pôr-se em caminho e
atravessar o deserto para desfrutar dos bens salvíficos da promessa: a fecundidade
da terra, a abundância e o espaço para todos”.

_______________
gerações me proclamarão bem-aventurada, porque o Todo-poderoso fez por mim grandes coisas:
santo é o seu Nome. A sua bondade se estende de geração em geração sobre aqueles que o
temem. Ele interveio com toda a força do seu braço; dispersou os homens de pensamento
orgulhoso; precipitou os poderosos de seus tronos e exaltou os humildes; os famintos, ele os cobriu
de bens e os ricos, despediu-os de mãos vazias. Veio em socorro de Israel, seu servo lembrado de
sua bondade, como dissera aos nossos pais em favor de Abraão e da sua descendência, para
sempre” (LUCAS, 1: 46-54).
73

“Jesus continuou: ‘Um homem descia de Jerusalém a Jericó, caiu nas mãos de bandidos que, tendoo despojado e coberto de pancadas, foram-se embora e o abandonaram quase morto. Aconteceu
que um sacerdote descia por esse caminho; ele viu o homem e passou a boa distância. Do mesmo
modo um levita chegou a esse lugar; viu o homem e passou a boa distância. Mas um samaritano
que estava de viagem chegou perto do homem: ele o viu e tomou-se de compaixão. Aproximou-se,
atou-lhe as feridas, derramando nelas azeite e vinho, montou-o sobre a sua própria montaria,
conduziu-o a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirando duas moedas de prata, deuas ao hospedeiro e lhe disse: ‘Toma conta dele, e se gastares alguma coisa a mais, sou eu que te
pagarei na minha volta’” (LUCAS, 10: 30-35).
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Neste sentido, já desde a Antiga Aliança, a categoria reino de Deus expressa a
totalidade da experiência salvífica e, segundo este autor, implica duas dimensões: por
um lado, “a concreção histórica da salvação dada por Deus aos homens” e, por outro,
a necessária “correspondência deles na acolhida construtiva desse dom” (SILVA,
2007, p. 230). No reino de Deus estão contidas, portanto, tanto a iniciativa gratuita e
a opção de Deus quanto a práxis de sua construção por meio daqueles para o qual é
anunciado e os quais são interpelados por ele.
Por isso, e não poderia ser diferente, na revelação bíblica da Nova Aliança, o
reino de Deus, enquanto projeto histórico e salvífico de Deus, “anunciado e realizado
por Jesus, é esperança e vida abundante para os pobres” (SILVA, 2007, p. 230), tal
como o confirmam as bem-aventuranças: “Felizes, vós, os pobres, o Reino de Deus é
vosso” (LUCAS, 6: 20). Em Jesus, portanto, se reafirmam implicações fundamentais,
já presentes desde o Antigo Testamento, acerca desta compreensão de reino de Deus
e sua relação com os desventurados da terra: o reino de Deus se constitui num projeto
político de esperança e vida abundante, proposto por Deus a todos os seres humanos,
que, contudo, se dirige primeira e prioritariamente aos pobres.
4.1.2.3 O reino de Deus na revelação bíblica da encarnação e na práxis de Jesus
Entretanto, por meio de um olhar atento à práxis de Jesus e o efeito que ele
provocava, com suas palavras e ações, nas pessoas à sua volta, é possível adentrar
e aprofundar-se ainda em outras dimensões dessa realidade. Com esta chave se
pode, portanto, adentrar na percepção do que seria o reino anunciado por Jesus, com
base na ênfase sobre os seguintes aspectos e suas implicações: o reino enquanto
atuação de Deus no mundo; revelado de maneira incomum na encarnação de Jesus;
identificado com Jesus; a centralidade dos pobres em seu anúncio; o reino como uma
realidade presente e operativa nesta vida (o “já”); o reino como um acontecimento e
uma promessa (o “ainda não”); como revelação do próprio Deus e como projeto de
vida humana mediado na história.
4.1.2.3.1 O Reino é a atuação de Deus no mundo
Segundo afirma Libânio (2007, p. 150), “Jesus não se pregou a si mesmo, mas
o reino de Deus”. Em sua pregação, Jesus afirma: “Cumpriu-se o tempo, e o Reinado
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de Deus aproximou-se: convertei-vos e crede no Evangelho” (MARCOS, 1: 15). Esta
perícope serve para os exegetas como que um resumo da missão de Jesus: “apontar
para a presença do reino pela ação de Deus” (LIBÂNIO, 2007, p. 150), manifestado
nas suas ações, mensagem e na sua própria pessoa. Assim, se pode afirmar que o
centro, o núcleo do Evangelho não é o próprio Jesus e também não é Deus, mas o
reino que anuncia enquanto expressão de como Deus age no mundo e como se torna
meio para encontrá-lo: Deus se faz presente onde acontece o reino (CASTILLO, 2010,
p. 32).
4.1.2.3.2 O Deus do Reino se revela de maneira incomum na encarnação de Jesus
Em sua encarnação kenótica, ao assumir sua condição de humanidade como
escravo, esvaziando-se do divino e tornando-se solidário com os homens74, Jesus
assume o aniquilamento como condição para estar junto dos pequenos e excluídos, o
que provoca um distanciamento de toda e qualquer concepção messiânica presente
em sua época, permitindo-lhe apresentar o reino de Deus enquanto boa notícia, à sua
maneira, numa “relação original e única que estabelece com o reino e com o Deus do
reino” (LIBÂNIO, 2007, p. 151), a quem chama de Pai.
4.1.2.3.3 Jesus e/é o Reino?
Segundo Libânio (2007, p. 152), “Jesus se entende numa dupla relação com o
reino de Deus”. Desse modo, esta relação que Jesus estabelece com o reino e com o
Deus do reino, acontece sob duas perspectivas, como algo externo e interno a Jesus,
fazendo alusão às suas naturezas humana e divina. Num primeiro momento de seu
anúncio, o acontecimento do reino se coloca “na figura do Pai, nele acontece o reino”
(2007, p. 152). Contudo, lenta e progressivamente, vai se construindo em sua práxis
uma relação de complementaridade e indivisibilidade entre Jesus e o reino, o que
conduzirá a comunidade, historicamente75, a identificá-lo com o Reino.
_______________
74

“Ele, que é de condição divina, não considerou como presa a agarrar o ser igual a Deus. Mas
despojou-se, tomando a condição de servo, tornando-se semelhante aos homens, e por seu
aspecto, reconhecido como homem; ele se rebaixou, tornando-se obediente até a morte, e morte
numa cruz” (FILIPENSES, 2: 6-8).

75

Uma análise teológica mais extensa e sob os enfoques bíblico e histórico acerca desta questão,
inclusive com abordagens distintas a esta, pode ser consultada em Lacoste (2014, p. 1500-1508).
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Neste sentido, desde sua práxis, Jesus “prega, anuncia, atualiza o reino de
Deus, que ultrapassa a historicidade de sua vida e se faz presente em todos os tempos
e espaços além de tudo o que ele fez e disse” (LIBÂNIO, 2007, p. 153). No entanto, a
fé cristã posterior, e iluminada pelo evento de sua ressurreição, tratará a categoria do
reino de Deus a partir de uma perspectiva do Cristo Glorioso, segundo a qual o reino
e o Cristo são uma única e mesma realidade.
4.1.2.3.4 Os pobres estão no centro do anúncio do Reino
Na compreensão de Castillo (2005, p. 771), “o que Jesus fazia e dizia, ao
apresentar o reino, era algo que interessava vivamente às pessoas”, e, em especial,
“à massa dos pobres e incultos” (2005, p. 772), ou seja, o reino de Deus é dirigido a
todas as pessoas, independentemente de sua religião, ou forma de viver, ou sua
cultura. Contudo, as referências de Jesus aos pobres, no início de seu ministério,
representam uma delimitação do território sócio-histórico de sua missão (CAMPANA,
2007, p. 44), isto é, a mensagem de Jesus era entendida por todos, mas interessava
e entusiasmava especialmente aos pobres, porque para eles esta mensagem se
apresentava como uma boa notícia de mais vida e dignidade. Na pregação de Jesus,
portanto, “os pobres ocupam lugar de centralidade” (LIBÂNIO, 2007, p. 153). Contudo,
tal centralidade não implica colocar o pobre em lugar da fé, “mas como chave
hermenêutica e social a partir da qual se pode ler a revelação da Escritura e da
Tradição eclesial” (CODINA, 2007, p. 55).
4.1.2.3.5 O Reino de Deus como realidade presente e operante nesta vida
“O Reino de Deus se realiza dando vida, dignidade e felicidade aos seres
humanos” (CASTILLO, 2005, p. 772): esta boa notícia não se trata, portanto, de um
discurso, mas de uma realidade presente e operante nesta vida. Os gestos/sinais de
Jesus – as curas, os exorcismos e os milagres – expressam exatamente isso: o
senhorio do Deus da vida que toma a frente e defende todo aquele que tem a vida e
sua dignidade ameaçadas.
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Estes sinais, a que Jesus faz referência em Mateus (11: 2-5)76, e que o
acompanham em toda a sua missão, revelam que “algo inédito e inaudito na história
dos seres humanos está acontecendo agora e com eles” (CAMPANA, 2007, p. 47), o
que, no crescendo do texto, percebe-se que ultrapassa inclusive a ressurreição dos
mortos, e que se trata do anúncio aos pobres: “tanto mais milagroso que ressuscitar
os mortos é dizer aos pobres que Deus lhes dá seu reino” (CAMPANA, 2007, p. 47).
Assim, pode-se afirmar que o reino anunciado por Jesus é “reino de vida plena e
eterna, aberto a todos, mas que começa por salvar da morte aqueles que têm a vida
ameaçada” (CODINA, 2007, p. 56).
4.1.2.3.6 O Reino de Deus é um acontecimento e uma promessa
“As bem-aventuranças77 expressam a plenitude de vida e felicidade que traz o
reino de Deus” (CASTILLO, 2005, p. 773). A libertação integral, desse modo, dá-se
em dupla dimensão, mutuamente constitutivas e complementares: a solução dos
problemas existenciais imanentes, mas também a promessa escatológica de
transcendência, de vida em plenitude, o “já” e o “ainda não” de Rahner (1980, p. 375),
um mundo mais humanizado, bem-aventurado, que se inicia no hoje da história e se
prolonga em sua transcendência e plenitude.
O reino de Deus constitui, pois, uma situação de vida concreta a que se é
chamado a viver já, nesta história, mas que “se realiza plenamente mais além dela,
quando a morte seja vencida e se abra um espaço de vida plena e abundante onde
‘Deus seja tudo em todos’ (1 Cor 15, 24-28)” (SILVA, 2007, p. 230).

_______________
76

“Ora, João, na prisão, ouvira falar das obras de Cristo. Mandou-lhe perguntar por seus discípulos:
‘És tu ‘Aquele que vem’ ou devemos esperar outro?’ Jesus lhes respondeu: ‘Ide referir a João o que
ouvis e vedes: os cegos recobram a vista e os coxos andam direito, os leprosos são purificados e
os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e a Boa Nova é anunciada aos pobres’” (MATEUS, 11: 25).

77

“Então, levantando os olhos sobre os seus discípulos, Jesus disse: ‘Felizes, vós, os pobres, o Reino
de Deus é vosso. Felizes, vós que agora tendes fome: sereis saciados. Felizes, vós que agora
chorais: haveis de rir. Felizes sois vós quando os homens vos odeiam, quando vos rejeitam, e
quando insultam e proscrevem vosso nome como infame por causa do Filho do Homem. Alegraivos nesse dia e saltai de alegria, pois grande é a vossa recompensa no céu’” (LUCAS, 6: 20-23a).
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4.1.2.3.7 O Reino revela o próprio Deus
As bem-aventuranças revelam também o próprio Deus e seu modo de agir,
uma vez que trazem em sua raiz a natureza do Reino: “a disposição de Deus de
exercer seu reinado em favor dos mais deserdados deste mundo” (DUPONT, 1969, p.
15). Tal predileção pelo menor, pelo fraco, atravessa toda a revelação, fazendo-se
perceptível por exemplo: “na escolha do povo de Israel para fazer com ele a aliança,
‘o menor de todos os povos’ (Dt 7, 7)” (LIBÂNIO, 2007, p. 153); nos múltiplos sinais
dados por Jesus que indicam essa predileção pelos “pobres, enfermos, mulheres,
crianças, pecadores, publicanos – que naquela época formavam grande grupo de
excluídos” (2007, p. 154); quando Jesus assume sua vocação profética, “anunciando
um reino que se faz presente à medida que os excluídos são atingidos pela ação
salvadora de Deus” (2007, p. 154).
Assim, Jesus revela-se fazendo-se um deles, identificando-se com eles,
tomando para si suas dores, seu aniquilamento, sua condição de famintos, sedentos,
estrangeiros, nus, enfermos, encarcerados, o menor entre os seus irmãos78, assumeos para poder redimi-los.
As bem-aventuranças apontam, portanto, para a escolha do Deus do reino, o
seu ponto de vista, que compreende o endereçamento de sua opção e a realização
do reino desde os pobres: “frente ao abandono e à injustiça cometida pelos seres
humanos, Deus se faz presente e próximo com seu reino, [...] somente desde aí se
pode ver-se que o reino está chegando” (CAMPANA, 2007, p. 46).
O endereçamento do reino de Deus aos pobres, deste modo, possui uma dupla
dimensão reveladora: por um lado, manifesta o modo de agir de Deus, que oculta tais
coisas aos sábios e entendidos e as revela aos pequenos79; e, por outro, revela que
_______________
78

“Quando o Filho do homem vier em sua glória acompanhado de todos os anjos, então ele se
assentará em seu trono de glória. Diante dele serão reunidas todas as nações, e ele separará os
homens uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Ele colocará as ovelhas à
sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: ‘Vinde,
benditos do meu Pai, recebei em herança o Reino que foi preparado para vós desde a fundação do
mundo. Porque eu tive fome e me destes de comer; tive sede e me destes de beber; eu era
estrangeiro e me acolhestes; estava nu, e me vestistes; doente, e me visitastes; na prisão, e viestes
a mim’; [porque] ‘todas as vezes que o fizestes a um destes mais pequenos, que são meus irmãos,
foi a mim que o fizestes’” (MATEUS, 25: 31-36.40).

79

“Naquela ocasião, Jesus tomou a palavra e disse: ‘Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, por
teres ocultado isso aos sábios e aos inteligentes e por tê-lo revelado aos pequeninos. Sim, Pai, foi
assim que dispuseste na tua benevolência. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o
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o verdadeiro rosto do Deus de Jesus só pode ser conhecido “desde a revelação feita
aos pequenos, [...] àqueles que não contam, aos marginalizados, aos que ficaram fora
de tudo” (CAMPANA, 2007, p. 48).
Por outro lado, pode-se dizer que as bem-aventuranças, além do ponto de vista
de Deus sobre o mundo e sua escolha, revelam também o seu ponto de escuta, desde
a condição de pobreza, de fome e de lágrimas: “se Deus escutava tudo o que antes
se nos referia, era por sua proximidade, sua perspectiva assumida na compaixão, seu
amor cativante e sofrido pelos pobres” (CAMPANA, 2007, p. 50).
Uma escuta amorosa, compassiva e consoladora que nos revela que Deus vem
fazer morada entre nós, assim como descreve o autor do Apocalipse (21: 3-4), ao falar
de Jerusalém, a cidade santa, expressão da comunidade em sua forma ideal e
escatológica, fundada e animada por Deus, ao mesmo tempo presente entre nós: “Eis
a morada de Deus com os homens. Ele habitará com eles. Eles serão seu povo e ele
será o Deus que está com eles. Ele enxugará toda lágrima de seus olhos. Já não
haverá morte. Não haverá mais luto, nem clamor, nem sofrimento, pois o mundo antigo
desapareceu”. Uma morada que se trata também de nós a construirmos a “começar
desde abaixo, defendendo a vida concreta e material, uma vida humana e digna, que
é a primeira mediação do reino” (CODINA, 2007, p. 56).
4.1.2.3.8 O Reino de Deus é projeto de vida humana digna mediado pela esperança,
misericórdia, compaixão e consolo
O reino de Deus, portanto, em sua plenitude se vai construindo através de
mediações parciais de construção de mais vida, em superação às realidades de
menos vida. Contudo, essa esperança não se traduz em discursos vazios, mas em
experiências concretas, humanas, como respostas às necessárias e urgentes
situações do povo, como alternativas às injustiças e sofrimentos a que eram e que
são submetidos. É a esperança de que “a vida digna e justa dos pobres chegue a ser
uma realidade, que a crueldade e os sofrimentos não tenham a última palavra”
(SOBRINO, 2006, p. 244).

_______________
Filho, a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai, a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho quiser
revelá-lo’” (MATEUS, 11: 25-27).
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Diante do que, conforme nos lembra Lucas (6: 36), “Sede generosos como
vosso Pai é generoso”, a chave para este caminho consiste em que sejamos
misericordiosos, compassivos e consoladores como o nosso Pai é misericordioso. A
misericórdia, a compaixão e o consolo, portanto, nos falam, fundamental e
definitivamente, “de quem é o Deus de Jesus, e o que se espera daqueles que dão
testemunho dele” (CAMPANA, 2007, p. 51).
Por detrás dessa utopia, dessa esperança e dessa proposta há uma
experiência fundante e que a garante: “Deus vê o sofrimento dos pobres, ouve seus
clamores e, por meio de sinais históricos, protege-os e os ama” (SOBRINO, 2006, p.
244). Esta experiência se converte em causa e efeito de sua esperança, assim como
em fonte segura a encorajar e sustentar aqueles que se solidarizam e se
comprometem com os pobres.
4.1.3 Atualizar a práxis cristã em nível pessoal e eclesial
A evangelização, ou seja, o fazer acontecer o reino de Deus no hoje da história,
conjuntamente ao que fora exposto em relação às suas fontes, conceitos e finalidades,
compreende também constante atualização para manter-se fiel àquelas intuições
fundantes e, ao mesmo tempo, ter legitimidade diante dos desafios das novas
situações históricas, sociais e culturais onde se insere. Implica, portanto, assumir a
tessitura do risco numa relação de abertura que reivindica para sua realização um
duplo e interdependente movimento de acolhida e fidelidade ao contexto concreto,
temporal e cultural, em que se vive, por um lado; e de discernimento acerca das
condições existenciais e sociais de seus sujeitos interlocutores, por outro; de tal modo
que a inculturação e a consciência analítica dos novos sinais dos tempos, presentes
nestas novas realidades, se tornam exigências incontestáveis.
Consequentes a tal declaração, portanto, e para nos tornarmos mais aptos à
evangelização, apresentam-se na sequência três convites e suas implicações para a
renovação e atualização da ação evangelizadora. Consistem em convites, mas que
suscitam tarefas, nos quais se conjugam, numa dinâmica relacional, as dimensões
teórica (pensamento cristão) e prática (pastoral) que abarcam, portanto, a práxis cristã
em nível pessoal e eclesial: um convite ao seguimento de Jesus segundo a
perspectiva de sua encarnação kenótica na história humana; um convite a um olhar
profundo, atento e perspicaz diante da história vivida na situação emergente,
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realizando o discernimento dos novos sinais dos tempos; e um convite a uma atuação
profética, capaz de gerar esperança onde a esperança parecer ausente e de
denunciar as forças contrárias ao Reino, uma tarefa que exige o engajamento, o
compromisso, o seguimento e o discipulado, enquanto continuadores da obra de
Jesus.
4.1.3.1 O seguimento de Jesus se faz por encarnação na história
Na evangelização, portanto, a atenção e fidelidade ao contexto concreto, ou
seja, da relação com o mundo estando no mundo, pressupõe assumir o desafio, já
ensaiado e experimentado de forma exemplar na primeira comunidade, do
seguimento de Jesus segundo a perspectiva de sua encarnação kenótica na história
humana. Uma experiência que foi depois esvaziada pela involução (BOTEY, 2008, p.
5) provocada pelo paradigma de fuga mundi promovido pela cristandade e, novamente
recuperada e ampliada com a reforma intuída e provocada pelo Concílio Vaticano II,
especialmente com a promulgação da Constituição Pastoral Gaudium et Spes
(PAULO VI, 1965), que inaugura uma “nova maneira de entender a relação da Igreja
com o mundo” (VELASCO, 1996, p. 295), de forma localizada, concreta, mediada pelo
humano e colocando-se em atitude de diálogo e colaboração com o mundo e com
toda a humanidade.
Consequente a esta nova postura diante do mundo e da humanidade, emerge
uma ‘Igreja pobre’, que deixa de lado (ou deve ainda deixar) toda presunção e
arrogância, e recupera a categoria do discipulado, do seguimento de Jesus, e que se
coloca em atitude de permanente atenção em relação “às diversas situações de vida
e às diferentes culturas que subjazem aos modelos das sociedades” (FISICHELLA,
1994, p. 904).
Uma Igreja que faz o caminho do discipulado precisa assumir como seu o
mesmo caminho da revelação de Deus em Jesus, o caminho da encarnação enquanto
modelo de como Deus atua “de maneira concreta e atual na história da vida humana”
(SILBER, 2007, p. 219), segundo as diversas circunstâncias, de forma que se tornam
exigências deste processo a fidelidade à revelação de Deus em Jesus Cristo e ao
contexto concreto em que se vive.
Ao fazer da encarnação kenótica de Jesus um modelo e um itinerário, o
discípulo percebe e segue o caminho vivido e proposto por Jesus (BINGEMER, 2006,
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p. 356), como aquele que escuta a Palavra de Deus e a põe em prática80, observando
suas atitudes, prioridades, comportamentos, pregações e suas opções. Também se
faz um seguimento criativo e novo a cada passo, de verdadeiro serviço em favor da
vida para todos, a começar pelos mais vitimados, contribuindo desse modo com o
reinado de Deus, uma vez que o seguimento de Jesus implica responder ao seu
chamamento como o fizeram seus seguidores, homens e mulheres convocados “para
estarem com ele, para serem enviados por ele e, à medida que o tempo avança, para
participarem do seu destino” (SOBRINO, 2006, p. 256; grifos no original).
Mais ainda, a práxis do seguimento de Jesus se traduz em assumir o reino,
fazendo convergir a práxis (construção do reino) e a graça (dom de Deus), e tendo “as
bem-aventuranças como a mola e o trampolim concretos” (SOBRINO, 2006, p. 258).
A experiência do seguimento de Jesus tem, portanto, um lugar concreto, histórico,
para se realizar: nos pobres deste mundo, uma vez que o “reinado de Deus supõe que
os seres humanos o incorporem para fazê-lo valer” (2006, p. 252).
Os pobres, pois são quem têm o “poder de salvar, libertar, mudar [...], eles são
os protagonistas da novidade [o que requer que as pastorais urbanas assumam] os
valores presentes na luta dos pobres” (FERRARO, 1990, p. 5-6), renovando cada dia
a opção feita em Medellín, que nos instiga a continuar levando a sério a “realidade do
ser humano latino-americano, na sua maioria, marginalizado, explorado, oprimido. É
a partir dessa realidade de dor e sofrimento que a pastoral urbana deve dizer sua
palavra ao conjunto da cidade” (1990, p. 7).
Este lugar concreto, condição onde o próprio “Deus se faz história, um corpo
na história” (SILBER, 2007, p. 219), onde o Verbo se faz carne, manifesta a forma
como Deus se comunica conosco, como assume a humanidade e sua condição, para
através de “nossos corpos débeis e muitas vezes maltratados deixar-nos participar da
vida em plenitude prometida e nele realizada” (SILBER, 2007, p. 221). Tal condição
implica entendermos que o encontro com Jesus, o seu reconhecimento e seu
seguimento se fazem por mediação corporal, concreta, na história e nas condições
_______________
80

Como se pode ver em Mateus (7: 24): “Assim, todo o que ouve estas minhas palavras e as põe em
prática pode ser comparado a um homem sensato, que construiu a sua casa sobre a rocha”; e, em
Lucas (6: 46-48): “E por que me chamais Senhor, Senhor e não fazeis o que eu digo? Todo homem
que vem a mim, que ouve as minhas palavras e as põe em prática, eu vou mostrar-vos a quem é
comparável. Ele é comparável a um home que constrói uma casa: cavou, aprofundou e lançou os
alicerces sobre a rocha. Sobrevindo uma cheia, a torrente se lançou contra essa casa, mas não a
pode abalar, porque estava bem edificada”.
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próprias da humanidade.
Esta mediação corporal, conforme revelam os testemunhos do Novo
Testamento, dá-se de forma privilegiada em corpos famintos, sedentos, de forasteiros,
nus, enfermos e presos81, corpos que na atualidade encontram-se ainda mais
dilacerados, “inumanos e infra-humanos” (GONZÁLEZ FAUS, 2016). “Diante destes
corpos humanos podemos reconhecer a presença de Cristo e reagir de maneira
adequada, ou também podemos rejeitá-los e rejeitar ao mesmo tempo a Cristo e negar
o encontro com ele” (SILBER, 2007, p. 222).
Mas, há também “outros lugares” e “outros corpos”, construídos e ocultados por
nossas sociedades, onde se pode encontrar a Cristo. Ocultados pela mídia, ocultados
pelas políticas públicas e pelos governos, ocultados pelo sistema financeiro, ocultados
pelas agências de turismo, ocultados na pedagogia, na teologia..., “são experiências
de Deus-com-os-pobres e do Verbo encarnado na carne dos pobres” (SILBER, 2007,
p. 223), rostos reais dos pobres nas situações de extrema e generalizada pobreza,
cuja opção, não exclusiva, tampouco excludente, “nasce de nossa fé em Jesus Cristo”
(DAp 392) e, por isso mesmo, reclamam, interpelam nossas ações, nosso serviço,
nossas pastorais e nossas atitudes cristãs (DAp 393), diante destes rostos
desfigurados e sofridos: pessoas que vivem na rua das grandes cidades (DAp 407410); migrantes (DAp 411-416); enfermos (DAp 417-421); dependentes de drogas
(DAp 422-426); detidos em prisões (DAp 427-430).
Uma vez que, como já se disse no início deste capítulo, o reino expressa a
atuação de Deus no mundo, implica-se, pois, que se tome em conta este mundo, a
história82, como lugar teológico da revelação de Deus (VELASCO, 1996, p. 297),
_______________
81

Conforme se vê em Mateus (25: 31-36.40), aqui já transcrito na nota n. 48.

82

Aqui há uma implicação grave para a interpretação da categoria dos sinais dos tempos e de sua
aplicação na evangelização, colocada por Velasco como uma escolha entre duas opções: de uma
teologia descendente ou de uma teologia ascendente. A tomada de posição conciliar sobre os sinais
dos tempos, no quadro da questão acerca da compenetração entre a Igreja e o mundo (GS 40),
implica, por um lado, a superação da leitura teológica descendente, pré-conciliar, que entendia os
sinais apenas enquanto iluminados à luz do Evangelho, fundamento único e absoluto para se
discernir entre sinais dos tempos verdadeiros e falsos. E, por outro, implica assumi-los em
perspectiva ascendente, desde a realidade, “como sinais que provêm dos próprios acontecimentos
históricos, previamente a este discernimento”. Implícita nesta segunda escolha, que constitui
também a perspectiva aqui adotada, está uma maneira nova de entender a história e a Igreja, assim
como a relação entre ambas. Neste sentido, se chama a atenção que não se trata de diminuir a
importância da Palavra, que continua sendo fonte de interpretação e discernimento dos sinais deste
novo tempo. A questão que se coloca alerta para a necessidade de se compreender os sinais dos
tempos e a Palavra em mútua relação: ao mesmo tempo em que é preciso perscrutar os sinais em
profundidade e “interpretá-los à luz do evangelho” (GS 4), estes mesmos sinais são “necessários
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encarnado nos muitos rostos dos pobres, vítimas do poder, da violência, da injustiça
nesta história, o que nos obriga a ler na própria história e nos contextos concretos
destas vítimas as suas interpelações e o chamado de Deus, que ouve seu clamor e
vem em seu socorro83.
São rostos de sujeitos, indivíduos, pessoas que emergem de sua invisibilização
social enquanto Deus vai passando na história por meio da ação de seus discípulos,
que protagonizam sua fé na adesão à construção do reino. São rostos de juventudes,
de mulheres, de homens, dos povos originários, de mestiços e de afros, de
organismos da sociedade civil... São rostos do Cristo Servo e sofredor, corpos frágeis
e debilitados, “de pés ensanguentados pela carência de emprego, desigualdades, falta
de alimentação, doenças e insegurança” (IRARRÁZAVAL, 2006, p. 197), mas também
do Cristo Ressuscitado, expressão de alegria e de participação, de vida
superabundante, rostos ressuscitados. Os novos rostos são, portanto, “além do mais,
propostas,

ensaios

de

programas,

novas

redes

e

institucionalizações”

(IRARRÁZAVAL, 2006, p. 202).
É em cada um destes rostos, “cada um dos meus irmãos e irmãs mais
pequeninos”84 que o encontro com Jesus acontece, que o seu seguimento se realiza
e se concretiza. Neste sentido, vale lembrar que “acolher o amor de Deus supõe a
busca pela implantação da justiça e do direito” (SOBRINO, 2006, p. 288), de tal modo
que a práxis se converte em denúncia profética das situações de desigualdade e de
marginalização a que são submetidos aqueles e aquelas esquecidos e esquecidas,
insignificantes na sociedade.
A teologia que se produz com base nesta opção coloca em relação de
convergência a fé e a prática da justiça, uma vez que, segundo Sobrino (2006, p. 289),
a partir da fé se pode realizar “uma leitura das condições em que se vive no mundo
atual e das exigências para o anúncio do Evangelho, levando em consideração o lugar
ocupado pelos últimos da história no projeto de libertação e humanização do reinado
_______________
para interpretar em profundidade o evangelho” para responder adequadamente aos
questionamentos da humanidade (GS 4). Neste sentido, como se vê na argumentação do anúncio
proclamado por Jesus, “são os sinais dos tempos e o fato de responder a eles que constituem um
pressuposto da correta leitura da palavra, e não o contrário” (VELASCO, 1996, p. 308-309).
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“Enfim, ouvi o lamento dos filhos de Israel, escravizados pelos egípcios, e me lembrei de minha
aliança” (ÊXODO, 6: 5).
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“Em verdade eu vos declaro: todas as vezes que fizestes a um destes mais pequenos, que são
meus irmãos, foi a mim que o fizestes” (MATEUS, 25: 40).
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de Deus”.
A temática da relação fé e justiça é parte fundante da Tradição judeu-cristã e
constitui o núcleo fundamental de sua experiência de Deus, uma vez que “caracteriza
e/ou descreve tanto o Deus de Israel e de Jesus quanto o Povo de Deus em sua mútua
relação e inter-ação” (AQUINO JÚNIOR, 2016, p. 2). Constitui, assim, como deve ser
a práxis cristã, o seu fio condutor e seu enraizamento mais profundo.
4.1.3.2 Convite ao discernimento dos novos sinais dos tempos
Esta fidelidade à revelação de Deus em Jesus Cristo e ao contexto concreto
em que se vive, implicam ressituar a Igreja no mundo, enquanto comunidade de fiéis
que peregrinam na história, que “caminham conjuntamente com toda a humanidade e
experimentam a sorte terrena no mundo” (GS 40), como forma de ampliar e
ressignificar a práxis cristã e a ação evangelizadora eclesial para, assim situada,
desde aí compreender sua identidade e missão próprias.
A necessidade de ressituar sua identidade e missão nascem em resposta
adversa ao contexto pré-conciliar e à configuração histórica de uma Igreja que, de
certa forma, esqueceu-se da perspectiva do Reino e do serviço à humanidade na
história, quando em consequência de uma postura arrogante e autorreferencial
colocou-se ela mesma no lugar do reino. Um processo construído pouco a pouco, à
medida em que se foi distanciando das experiências originárias fundantes, e se foi
impregnando a teologia cristã e a práxis pastoral de um paradigma marcadamente
eclesiocêntrico, hierárquico e clerical “acompanhado e cimentado pelo matrimônio
entre a Igreja e o poder político” (SILVA, 2007, p. 227).
Resultante desse processo foi acontecendo, sistemática e progressivamente,
uma identificação entre a Igreja e o “Reino” e desta com o poder, derivando num
alinhamento prático da pastoral com o objetivo de agregação de membros para a
Igreja e de implantação da mesma, que constituiu o modelo eclesial, teológico e
pastoral denominado de cristandade, que “fundamentalmente iniciado na época pósconstantiniana (século IV), aprofundado na Idade Média e confirmado no Concílio de
Trento (1545-1563), chegou até o século XX” (SILVA, 2007, p. 227).
Nesse período, a relação entre a Igreja e o Reino deu-se segundo uma
compreensão que inverte a revelação da Encarnação e do anúncio do Reino, fazendo
com que se projetasse “sobre o reino a construção histórica da Igreja” (LIBÂNIO, 2007,
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p. 154), ou seja, o centro passou a ser a Igreja concreta, institucional, e o Reino, Jesus
e o pobre foram eclipsados por ela, escondidos por detrás de suas muralhas
(VELASCO, 1996, p. 300), onde se defendia e resistia aos inimigos – o mundo, a
história...
Foi apenas com o Concílio Vaticano II, enquanto catalizador de diversas
correntes de renovação, que se começou a vislumbrar uma possibilidade de inversão
nesta relação e que se iniciou um processo de reorientação e renovação da missão
da Igreja e sua presença na história e, assim, se pode “recuperar o reino de Deus
como categoria fundamental” (SILVA, 2007, p. 227) para redefinir sua identidade, sua
finalidade e sua ação no mundo. A partir daí, segundo Libânio (2007, p. 154), “primeiro
se ausculta a Revelação, especialmente a pessoa de Jesus, seu agir, suas
mensagens sobre o reino, e depois em face de tal realidade a Igreja se julga a si
mesma”.
Consequente

a

esse

novo

posicionamento

e

situação

na

história,

especialmente em contexto latino-americano, a recepção criativa do Concílio, de
modo particular realizada por Medellín e Puebla, vai indicando um novo caminho à
Igreja, que vai reassumindo sua missão e sua identidade como Igreja dos pobres, tal
como a aspirou João XXXIII: “a Igreja de todos e, particularmente, a Igreja dos pobres”
(1962, p. 682). Tal aspiração fundamental se traduz na compreensão de que “onde os
pobres forem evangelizados e amados, aí acontece o reino de Deus. [...] sua missão
principal consiste, pois, em anunciar em palavras e gestos a predileção pelos pobres
e denunciar tudo o que os fere” (LIBÂNIO, 2007, p. 155).
Com a promulgação da Constituição Dogmática Lumen Gentium85, a Igreja
retoma e afirma a consciência de sua natureza e identidade em relação ao reino e a
Cristo, enquanto mediador para conhecer o reino. Ao passo que a Igreja adquiria “uma
dimensão única em relação ao reino, reconhecendo-se ‘sacramento’, ou seja,
mediadora, germe e princípio, da boa notícia do reino e em função desta” (SILVA,
2007, p. 227).
_______________
85

“O mistério da santa Igreja manifesta-se na sua fundação. O Senhor Jesus deu início à Sua Igreja
pregando a boa nova do advento do Reino de Deus prometido desde há séculos nas Escrituras:
‘cumpriu-se o tempo, o Reino de Deus está próximo’ (Mc 1, 15; Mt 4, 17). Este Reino manifesta-se
na palavra, nas obras e na presença de Cristo. [...] Pelo que a Igreja, enriquecida com os dons do
seu fundador e guardando fielmente os seus preceitos de caridade, de humildade e de abnegação,
recebe a missão de anunciar e instaurar o Reino de Cristo e de Deus em todos os povos e constitui
o germe e o princípio deste mesmo Reino na terra” (LG 5).
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Consequente a isso, conforme Libânio (2007, p. 155), a relação que ora vigora
passa a ser então, segundo a ordem bíblica – reino, Jesus, Igreja: “o reino ilumina a
pregação de Jesus. Jesus se define pelo reino, como exterioridade pregada e como
identidade realizada. A Igreja refere-se aos dois sob o aspecto de deixar-se julgar por
ele e de ser-lhe sacramento em benefício da humanidade”.
Ao mesmo tempo em que a Igreja vai tomando consciência de si mesma, de
sua identidade nesta relação com o mundo, na história, vai tomando consciência
também de “fazer parte da história humana como povo de Deus” (VELASCO, 1996, p.
300). Caem por terra, portanto, as muralhas que a separaram do mundo durante os
séculos de cristandade, suas atitudes de resistência, negação e condenação diante
do mundo e dos seres humanos perdem sentido, esvaziam-se.
Esta Igreja-no-mundo precisa, então, abrir-se ao acolhimento radical das
ambiguidades da história e do humano, colocando-se em atitude de diálogo e buscar,
com a ajuda da categoria evangélica dos “sinais dos tempos”86, ler e discernir a
história, como o fez na Gaudium et Spes de forma a “interpretar as realidades sociais
e espirituais a partir da opção pelos pobres” (LIBÂNIO, 2007, p. 155), a fim de,
conforme o Papa João XXIII em seu discurso de abertura do Concílio Vaticano II,
compreender a situação do homem no mundo de hoje e de como “os desígnios da
Providência estão se realizando através dos acontecimentos e das próprias obras dos
homens, muitas vezes superando suas expectativas” (SANTA SÉ, 1962, n. IV, 4, p.
3).

_______________
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Na “Bula Humanae Salutis, de 25 de dezembro de 1961, João XXIII diz: ‘Fazendo nossa a
recomendação de Jesus de saber distinguir os ‘sinais dos tempos’ (Mt 16, 4), cremos adivinhar em
meio a tantas trevas não poucos indícios que movem a esperança sobre o destino da Igreja e da
humanidade’” (VELASCO, 1996, p. 475).
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4.1.3.2.1 Para discernir os novos sinais dos tempos
A expressão sinais dos tempos87, 88, em si, ocorre pela primeira vez em Mateus
(16: 3)89 e também em Lucas (12: 54-56)90, com referência às condições
meteorológicas, mas que implicitamente são um convite a um olhar profundo, atento
e perspicaz diante da realidade. Na aurora do Vaticano II, João XXIII redescobre essa
categoria, agora concebida na integração entre o “Evangelho como relação e a
evangelização como relacionalidade” (FIUC, 2017, p. 33), e a aplica à vida da Igreja e
ao discurso teológico com o intuito de “provocar os cristãos a saberem olhar para as
mudanças do mundo contemporâneo, para poderem anunciar de novo o evangelho,
de maneira a poder este ser compreendido” (FISICHELLA, 1994, p. 903).
Nesse sentido, a interpretação dos sinais dos tempos oferece uma forma nova
e autêntica de ler, compreender e expressar a historicidade da fé na reciprocidade
conjuntiva entre a “Revelação como acontecimento histórico e o mundo
contemporâneo e vice-versa” (FIUC, 2017, p. 34), ou seja, ao mesmo tempo em que
o Evangelho ilumina o tempo presente, também este ilumina o Evangelho de uma
maneira nova. Assim sendo, “esta maneira de perceber e de enunciar através de um
modus credendi ainda e sempre renovado é crucial para a expressão da fé cristã hoje,
assim como a da Igreja que a sustenta” (2017, p. 34).
Peregrina na história, a Igreja assume o diálogo e a solidariedade com todos
os seres humanos para a partir deles e de seus contextos concretos compreender e
corresponder às interpelações do Deus do reino, diante do que, para realizar sua
missão, é seu “dever permanente perscrutar a fundo os sinais dos tempos e interpretálos à luz do evangelho, de forma que, adequando-se a cada geração, possa responder
_______________
87

Trata-se da atitude do crente de “perscrutar constantemente o mundo em que vive, para poder
compreender-lhe antes de tudo as expressões, positivas ou não, que nele se encontram, em seguida
para verificar as orientações que este assume, a fim de poder fazer incidir nele a força provocadora
e renovadora do evangelho” (FISICHELLA, 1994, p. 902).
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Por outro lado, a expressão sinais dos tempos implica também “considerar o horizonte escatológico
que caracteriza a fé cristã: [...] enquanto espaço-tempo definitivo da realização de si e da história
humana em sua totalidade” (FISICHELLA, 1994, p. 905).

89

“E de manhã: Hoje mau tempo, pois o céu está vermelho e sombrio. De sorte que sabeis interpretar
o aspecto do céu, mas os sinais dos tempos, não sois capazes!” (MATEUS, 16: 3).
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“Ele disse ainda às multidões: ‘Quando vedes uma nuvem se erguer no poente, dizeis
imediatamente: ‘vem chuva’, e é o que acontece. E quando vedes soprar o vento sul, dizeis: ‘vai
fazer um calor insuportável’, e isso acontece. Ó espíritos pervertidos, sabeis reconhecer o aspecto
da terra e do céu, e o tempo presente, como não sabeis reconhecê-lo?” (LUCAS, 12: 54-56).

233
aos perenes questionamentos da humanidade, sobre o sentido da vida presente e
futura e sobre a mútua relação de ambas” (GS 4).
Desse modo, diante das graves situações a que já se fez referência neste
trabalho acerca das condições de vida das pessoas sob a hegemonia do mercado de
consumo, a globalização e a urbanização, os cristãos continuam a buscar o
discernimento da presença de Deus neste kairós, reacendendo a esperança num
outro mundo possível aí mesmo onde a esperança parece ausente, por meio de “uma
atitude sempre mais cristã e sempre mais evangélica na nossa maneira de viver o
mundo de hoje” (FIUC, 2017, p. 34).
Com a chave hermenêutica da relação entre a Revelação e o mundo de hoje,
por conseguinte, implica-se uma tarefa a que são chamados todos os homens e
mulheres de boa vontade, religiosos ou não, capacitados pelo Espírito de Jesus que
“oferece ao Povo de Deus a capacidade de discernir os acontecimentos à luz do
Evangelho” (FIUC, 2017, p. 57), para perscrutar a presença de Deus nos
acontecimentos humanos e promover a dignidade humana, especialmente daqueles
cujo clamor sobe aos céus91: “as vítimas da violência institucionalizada, os pobres e
os sofredores” (2017, p. 57), que são, em razão de suas próprias experiências,
especiais intérpretes dessa presença e seus preferenciais destinatários.
Nesse processo, a partir do Evangelho, têm-se como critérios de discernimento:
a realidade, que implica em contextos e situações específicas, como ponto de
encontro entre Deus e o ser humano e articulação dos demais critérios, de modo a
“manter aberta a porta pela qual Deus passa para encontrar o homem e vice-versa”
(FIUC, 2017, p. 35); a salvação entendida em sua universalidade, querida por Deus e
estendida a toda a humanidade, ou seja, enquanto realização e plenitude pessoal e
social, e da qual a fé cristã dá testemunho; uma compreensão cristã do mundo, que
coloca em relação “Igreja e mundo, Cristo e homem, fé e historicidade” (2017, p. 35),
de modo a discernir “a situação histórica concreta da humanidade no mundo
contemporâneo” (2017, p. 56), tendo em vista a promoção da justiça social e do bem
comum.
Os teólogos e teólogas reunidos pela Federação Internacional das
Universidades Católicas (FIUC, 2017), com a intenção de fazer memória do Concílio
_______________
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“Senhor, escuta a minha prece; que o meu grito chegue a ti!” (SALMO 102: 2).
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Vaticano II e deliberar acerca “do futuro da Igreja e das Igrejas num mundo
globalizado, [de tal modo a encontrar] recursos para viver o presente da Igreja em
nossas sociedades de hoje” (2017, p. 6-7), advogam, pois, “o caráter determinante do
Vaticano II para a vida da Igreja e para seu engajamento no mundo de hoje” (2017, p.
153) e, com o olhar atento e perspicaz sobre as realidades “que determinam as
condições das mulheres e dos homens do nosso tempo em seus diversos lugares
geográficos e culturais” (2017, p. 58), destacam como expressivos os seguintes sinais
dos tempos: o meio ambiente; a justiça social; a violência; a urbanização e a migração
em massa; a emergência de ‘novos’ sujeitos; a individualização e a cultura de massa;
a virtualização e a digitalização; uma profunda transformação religiosa; e a
restauração da unidade dos cristãos.
Ressalta-se que aqui não se tratará de especificar cada um destes, por não
constituir objeto deste trabalho. Contudo, cabe destacar que alguns deles já foram
contemplados sob diferentes perspectivas nesta análise, e que também serão ainda
traduzidos sob a forma de desafios e tarefas a assumir na evangelização, como
desdobramentos nas ações pastorais urbanas, enquanto tentativas de aterrissagem
desta reflexão na realidade concreta a que se tem por objetivo procurar de alguma
forma responder.
4.1.3.3 Convite a uma atuação profética: gerar esperança onde a esperança parece
ausente e denunciar as forças contrárias ao Reino
Diante dos sinais dos tempos, cambiáveis a cada momento da história humana,
a Igreja é também constantemente provocada a desempenhar sua ação profética.
Enquanto sacramento de salvação (EN 23; LG 1. 9. 48; GS 42. 45) e comunidade dos
seguidores de Jesus Cristo, a serviço do reino de Deus (AGUIRRE, 1992, p. 445),
cabe a ela levar adiante a missão de ser testemunha e irradiadora desta experiência
fundante, assumindo a construção do reino de Deus na história, seguindo este mesmo
caminho “a fim de comunicar aos homens os frutos da salvação” (LG 8).
Brota, assim, do Concílio Vaticano II, uma atualização da visão profética da
Igreja que se posiciona de forma contestatória frente às estruturas dominantes e
convocando à colaboração todos os homens e mulheres de boa vontade para exprimir
sua solidariedade com os pobres, afirmar a dignidade de todos os seres humanos,
denunciar todas as formas de discriminação, violência e preconceitos e proclamar
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uma Igreja que vai ao encontro da humanidade desde dentro (ad intra) e para fora (ad
extra) de suas estruturas.
Na atuação profética de sua missão estão implicadas duas consequências que
se articulam de forma dialética: anunciar a utopia da vida, que gera esperança onde a
esperança parece estar ausente, e denunciar aquelas forças contrárias ao Reino. Tais
forças contrárias, que constituem o anti-Reino, precisam ser constantemente
discernidas e exigem a denúncia profética, ou seja, “fazer eco de uma realidade que
toma a palavra, sendo voz dos sem-voz” (SOBRINO, 2006, p. 245). Para isto, se faz
necessário: “estar na realidade (encarnação), enxergá-la tal qual ela é (respeito pelo
real) e, sobretudo, envolver-se com a misericórdia e a justiça, assumindo as
consequências de perseguição e até de morte” (2006, p. 246).
Deste modo, a práxis pessoal e da Igreja, diante do anti-Reino deve ser
benéfica e libertadora, assumindo formas legítimas de luta dos pobres, vítimas que
são da fome, da miséria, das guerras e da violência. “E não a partir dos sonhos de
onipotência daqueles que praticam a dominação, mas a partir do reverso da história e
a partir das vítimas dos sistemas de totalidade” (MENDOZA-ÁLVAREZ, 2015a, p.
283). Vítimas imoladas aos “ídolos da morte”, diante dos quais é necessário lucidez,
discernimento, audácia e profetismo, pois, “para crer realmente no Deus do reino, é
preciso ser, ativamente, ateu do deus império” (SOBRINO, 2006, p. 249).
Todas estas opções, elementos, critérios... não se tratam, portanto, de
figurações ou adereços aparentes. Uma evangelização que se queira promotora da
vida e da dignidade de todo ser humano, não pode calar-se diante de estruturas e
poderes que geram as vítimas da história92, tampouco se pode renunciar a assumi-las
enquanto seus destinatários e interlocutores. São a estes, os pobres, as vítimas da
história, a quem se dirige a Boa-Nova93 e que constituem a “opção inapelável de Deus”
(SOBRINO, 2006, p. 250).
Contudo, a realidade concreta que nos desafia, continua a produzir toda sorte
de situações que negam o Reino e excluem os pobres, diante dos quais é preciso
_______________
92

“Nossa fidelidade ao Evangelho exige que proclamemos a verdade sobre o ser humano e sobre a
dignidade de toda pessoa humana, em todos os espaços públicos e privados do mundo de hoje e a
partir de todas as instâncias da vida e da missão da Igreja” (DAp 390).

93

“O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me conferiu a unção para anunciar a boa nova aos
pobres. Enviou-me para proclamar aos cativos a libertação e aos cegos, a recuperação da vista,
para despedir os oprimidos em liberdade, para proclamar um ano de acolhimento da parte do
Senhor” (LUCAS, 4: 18-19).
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deixar-se interpelar e agir, fazendo valer o Reino nestas situações e condições, lá de
onde pode brotar a esperança de um mundo de justiça, paz e amor, desde abaixo,
“mesmo que tal possibilidade pareça estar cuidadosamente escondida” (SOBRINO,
2006, p. 254). Uma esperança que se mantém viva, sobretudo na “teimosia dos
excluídos que insistem em contrapor à aridez da alma a fertilidade do deserto”
(BRIGHENTI, 2003, p. 365).
Pois é do mundo dos pobres que vem a salvação, segundo a tradição judeucristã, e sua reafirmação na reelaboração no discurso teológico da Teologia da
Libertação em contexto latino-americano, e a partir daí se desdobra em vários
âmbitos, desde o servo sofredor, o crucificado, o pobre, o excluído, a vítima. Nestes,
o projeto do reino de Deus se torna esperança e utopia. Esperança porque acena para
um futuro vislumbrado como plenitude, mas também utopia, enquanto vivido no
presente em meio às suas carências e à provisoriedade da história.
É neste sentido que em contexto latino-americano e caribenho, portanto, de
maneira própria e criativa, brota a Teologia da Libertação com este cuidado em
“manter o reino de Deus como conceito central hoje” (SOBRINO, 1990, p. 493) e que
se assume aqui como perspectiva de análise e de construção deste trabalho e que,
por conseguinte, nos permite elaborar um conceito amplo de evangelização,
consequente com o reino de Deus e com os novos sinais dos tempos.
Tal opção, amparada nesta forma própria de captar e formular a fé cristã desde
o contexto concreto latino-americano e caribenho, engendra um processo de
evangelização enquanto serviço de salvação por humanização, que pressupõe a
opção pelos pobres, a esperança, a utopia e a práxis, enquanto chaves para se
compreender e realizar o Reino hoje.
Com a opção pelos pobres se afirma a primazia da realidade da vida minguada,
com a consequente tarefa de incluir os excluídos, os pobres, o que constitui também
a chave hermenêutica necessária para “ler o evangelho, e, mais ainda, para ler
adequadamente a realidade” (SOBRINO, 1990, p. 496). Uma opção, portanto, que se
radica numa conversão epistemológica e hermenêutica necessária para se
compreender o evangelho e a realidade desde os pobres.
Contudo, tal desafio não pode ser encarado de forma ingênua e muito menos
concebido fora das contradições, ambivalências e precariedades do acontecer
humano da história, que nos coloca a todo tempo diante de novas escolhas a serem
discernidas. Escolhas que precisam ser feitas e refeitas alimentadas por esperança e
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utopia, pois “na esperança, viver é caminhar, é êxodo permanente à terra prometida,
escondida entre as brumas da anti-história” (BRIGHENTI, 2003, p. 372).
Com a esperança dos pobres, uma esperança ativa que se baseia numa
promessa de vida superabundante contrária ao anti-Reino e que abarca uma dupla
dimensão: por um lado, refere-se “àquilo que se espera, a spes quae, é o que esperam
os pobres deste mundo” (SOBRINO, 1990, p. 498), o que implica o fim de suas
desventuras, o resgate de sua vida e dignidade e a reconfiguração justa das situações
e estruturas que os oprimem. E, por outro, concerne ao ato mesmo de esperar, a spes
qua, que traduz a espera dos pobres “dentro da dialética entre os sinais realizados,
fundantes da esperança, e uma realidade massiva, cruel e estrutural, que ativamente
age contra sua esperança” (SOBRINO, 1990, p. 498).
Esperar contra toda desesperança, portanto, implica ao mesmo tempo o desejo
de um bem futuro e a ação voltada para alcançá-lo. Nesta tensão entre a precariedade
das condições do presente e a promessa de um futuro enquanto novas possibilidades
de mais vida, insere-se nossa ação alimentada pelo desejo que procura engendrar o
futuro no presente, rompendo as ditaduras da cronicidade e do determinismo social,
econômico e étnico, e apontando para a utopia de um futuro melhor enquanto
“projeção de um presente, a partir daquilo que neste existe e é passível de ser
melhorado” (BRIGHENTI, 2003, p. 372).
A práxis cristã, portanto, consiste em assumir a esperança dos pobres e em
oferecer mediações históricas para o Reino, constituindo-se enquanto exigência ética
e também princípio hermenêutico de sua compreensão e anseio. Deste modo, “não
está em oposição à gratuidade do Reino, mas a supõe e ajuda a esclarecê-la”
(SOBRINO, 1990, p. 500), posto que é na prática do serviço ao reino que a esperança
dos pobres melhor e mais eficazmente se concretiza, lá onde os pobres são
evangelizados e amados.
Neste sentido, a opção pelo Reino implica uma tarefa que exige o engajamento,
o compromisso, o seguimento e o discipulado, enquanto continuadores da obra de
Jesus. A prática e o assumir a esperança dos pobres, constituem, portanto, “as
concreções da opção pelos pobres que capacitam hoje para a compreensão do reino
de Deus” (SOBRINO, 1990, p. 502), assim como para sua construção na história dos
homens e mulheres hoje.
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4.2

PAUTAS PARA AS AÇÕES PASTORAIS URBANAS NA EVANGELIZAÇÃO
DAS CIDADES HOJE

Na composição deste último capítulo deste trabalho se alcança o momento de
responder à desafiante tarefa que o originou e, desse modo, justificou a elaboração
dos capítulos que o antecedem. Aqui se assume o risco de elaborar uma resposta ao
problema enfrentado nesta investigação de como evangelizar a cidade hoje. Em
consequência disso e com base nas considerações contextuais e analíticas realizadas
nas seções precedentes, confirma-se a hipótese da necessidade de um novo
paradigma de pastoral urbana, enquanto fonte hermenêutica e pretexto de motivação
e sustentação de um processo a partir do qual seja possível elaborar-se, em cada
contexto local e de forma participativa, conjunta e fraternalmente condividida por todos
os seus próprios atores, sujeitos de sua projeção, elaboração e implementação, as
respostas às suas necessidades próprias de evangelização, e portanto, de
humanização, por meio de ações pastorais urbanas inculturadas, enquanto respostas
às exigências das diferentes modernidades e das múltiplas culturas presentes no
perímetro de uma paróquia urbana.
Desse modo, neste capítulo e tendo-se por base os elementos fundamentais
delineados na primeira parte desta seção, finaliza-se este trabalho propondo-se um
conjunto de pautas para compor uma agenda das pastorais urbanas na evangelização
das cidades hoje. Assinalam-se, assim, as implicações contextuais, a necessidade de
um novo paradigma, os parâmetros de ação, os elementos constitutivos de novas
ações pastorais urbanas capazes de responder de forma consequente aos desafios
das culturas urbanas atuais. Inicia-se propondo-se, dessa forma, um novo perfil para
estas ações de pastoral urbana inculturadas, que engendre novas formas de ser e de
agir da Igreja na cidade hoje.
Tendo-se em vista, portanto, as pastorais urbanas inculturadas, enquanto
mediações e possibilidades para potencializar e estruturar os novos perfis de
presença, as novas formas do agir evangelizador da Igreja na cidade hoje,
consequente com as novas condições e situações da humanidade nos novos
contextos urbanos latino-americanos na pós-modernidade, destacam-se, na
sequência, as exigências oriundas do contexto urbano, tendo-se a cultura como porta
de entrada para as pastorais urbanas, num processo de evangelização que se
desenvolve a partir da cultura local e envolve todos os sujeitos, num compromisso
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com a humanização das cidades, com a promoção da dignidade humana, com a
potencialização do diálogo e da convivência intercultural, com a promoção de uma
ecologia integral e de uma conversão ecológica.
Tomando-se em conta, portanto, os elementos fundantes da práxis
evangelizadora, as indicações para um novo perfil nas ações pastorais urbanas e as
suas exigências procedentes do contexto urbano na atualidade, finaliza-se apontandose as exigências decorrentes dos sujeitos urbanos, tendo-se a realidade destes
sujeitos interlocutores, as subjetividades urbanas no contexto da pós-Modernidade,
como pontos de partida, que implicam uma atitude de saída em direção às periferias
existenciais e um engajamento na promoção de novas formas de vínculos, que exigem
mudanças no pensar e no agir pessoal e comunitário de modo a fomentar o diálogo e
a convivência colaborativa entre as religiões e a desenvolver uma pedagogia da
convivência e do diálogo inter-religioso, que resultem num trans-figurar de novas
formas de ser cristão e de agir pastoralmente nas espaço-temporalidades urbanas
hoje.
4.2.1 Perfil das pastorais urbanas inculturadas
4.2.1.1 Implicações contextuais para uma evangelização urbana
Como se viu neste trabalho, são múltiplos os impactos produzidos na
contemporaneidade pelo alinhamento entre a globalização do mercado de consumo,
a urbanização e a revolução informática, com consequências profundas na
constituição das novas subjetividades urbanas, no pluralismo cultural, e também sobre
o âmbito da religião e da relação que os indivíduos mantêm com ela, e também desta
com aqueles. Desse modo, os impactos destas culturas urbanas sobre a religião, e
sobre a relação entre os indivíduos e as religiões, pode ser constatado em sua
diversidade de formas e intensidades em diferentes contextos.
Na Europa, por exemplo, o fenômeno da secularização produziu o
indiferentismo religioso e a promessa de silenciamento do sagrado. Contudo, em
outras partes do mundo, entre as quais aqui destacamos a América Latina e nesta o
Brasil, assiste-se a uma explosão de novas experiências religiosas, de um religioso
difuso e eclético, de novas formas de experimentação do religioso, cada qual em sua
trajetória própria e autobiográfica, de indivíduos religiosos mas sem pertença
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institucional determinada, ou de múltiplas pertenças; ao mesmo tempo em que se
destacam tendências em direção ao exclusivismo e ao fundamentalismo; e ainda, do
crescimento dos pentecostais e da diversificação da pentecostalização do
cristianismo, frente a frente com a crise das religiões tradicionais, que vêm
progressivamente perdendo adeptos devido às suas dificuldades de adaptar-se diante
da nova situação emergente.
Na América Latina, portanto, percebe-se o impacto tanto no sentido do abalo e
do questionamento às religiões tradicionais, hierarquizadas, quanto da explosão de
novas religiões, especialmente as de cunho neopentecostal. De modo geral, estas
novas religiões acabam por traduzir a busca por sentido dos indivíduos das cidades
atuais em instituições não convencionais, pouco hierarquizadas, que satisfaçam a
interesses imediatistas e de conveniência promovidos pelas novas culturas urbanas.
Isto porque “a nova cultura não exclui a religião – muito pelo contrário –, mas exclui
uma religião hierarquizada, em que tudo depende de uma casta que se reproduz por
si mesma, sem nenhuma interferência do povo” (COMBLIN, 2011, p. 17).
Entram em cenas as novas subjetividades urbanas, o indivíduo autônomo, que
pode mover-se livremente dentro da cidade, por entre suas instituições de forma
praticamente anônima e plural, pois o centro de suas buscas e escolhas é o seu
próprio interesse (BERKENBROCK, 2007, p. 219). O interesse destes indivíduos,
marcadamente consumidores, inclusive, passa a ser o mote de possibilidades para
novos reagrupamentos, reencaixes, em forma de novas comunidades em que se
partilham dos mesmos interesses.
Tais reagrupamentos, que expressam novas formas de vínculos, são
possibilitados justamente pela pluralidade de ofertas, escolhas e opções que estão a
seu dispor e pela oportunidade de proximidade, identificação e reconhecimento que
permitem, uma vez que se estruturam com base na coincidência dos interesses e dos
valores que se buscam e pela volatilidade com que se sustentam. Cada opção, no
quadro do plural, o é tão somente enquanto possibilidade, enquanto permanecer
cambiável, dependendo da situação em que os indivíduos se encontram, e enquanto
possiblidades de “o indivíduo assumir (ou escolher) possibilidades diversas,
dependendo de sua vontade, das ofertas que se lhe apresentam e do momento ou da
situação” (BERKENBROCK, 2007, p. 225).
A adesão (que pode incluir ou não a pertença, ou pertenças múltiplas) a uma
religião, portanto, passa a ser uma decisão pessoal, que tem como critério decisivo
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dessa escolha a experiência, a vivencia religiosa. Diante da multiplicidade de ofertas,
cada religião se torna “uma província de sentido” (BERKENBROCK, 2007, p. 239),
que precisa continuamente ser oferecida, proposta, enquanto oportunidade para ser
experimentada, devendo sair ao encontro e conquistar os seus membros, oferecendolhes sempre coisas novas.
Aqui convém considerar também que nesse cenário, plural e ambíguo,
convivem, sobrevivem, desaparecem, se conflitam as mais variadas religiões,
confissões, igrejas, filosofias de vida, expressões concretas do pluralismo cultural e
religioso. Sem contar que, cada vez mais, a cena urbana vem sendo dominada por
um estilo de vida – modus vivendi – político, econômico e cultural comandado pelo
neoliberalismo de mercado, com suas consequências diretas nos processos
educativos na família, na escola, nos meios de comunicação social, nas relações
comunitárias, na sociedade em geral, criando-se um mecanismo com o duplo
movimento de exclusão/inclusão, que afeta a todos, indivíduos, grupos e instituições.
Tais situações, complexas e expressas sob a contraditoriedade e ambiguidade
dos

binômios

desterritorialização/territorialização,

globalização/localização,

exclusão/inclusão, presenças-ausentes nas redes informáticas, traduzem-se na
existência de certos contextos desagregados, fragmentados social e individualmente,
e na fluidez consequente dos relacionamentos virtuais, de “vínculos ausentes”. A
“Modernidade líquida”, segundo Bauman (2004), na qual se vive submersos hoje e
que traz consigo uma misteriosa fragilidade dos laços humanos – um amor líquido,
constitui:
um mundo repleto de sinais confusos, propenso a mudar com rapidez e de
forma imprevisível – fatal para nossa capacidade de amar; [...] essa
flexibilidade gera níveis de insegurança sempre maiores e estimula desejos
conflitantes de estreitar esses laços e ao mesmo tempo mantê-los frouxos.
Uma vez que damos prioridade a relacionamentos em ‘redes’, as quais
podem ser tecidas ou desmanchadas com igual facilidade - e frequentemente
sem que isso envolva nenhum contato além do virtual -, não sabemos mais
manter laços a longo prazo (BAUMAN, 2004, p. 7-8).

Os laços solidários, e por conseguintes aqueles sobre os quais se deveriam
alicerçar os vínculos em nossas experiências comunitárias e sócio-coletivas, ficam
cada vez mais frágeis. Com isto os dinamismos vitais e as motivações pessoais ficam,
também, débeis, ampliando-se as possibilidades e situações ressemantizadas de
exclusão, que compõem a crescente espiral de violência, e que se expressam por
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meio de individualismo, solitarismos, abandonos, exclusões, marginalização, temores,
medos, inseguranças, patologias sociais e individuais de todo tipo, suicídios,
homicídios e feminicídios, invisibilizações, ocultamentos, silenciamentos, fanatismos,
fundamentalismos e terrorismos, deslocamentos forçados, “campos de refugiados”
etc.
Ser excluído significa não contar para nada, não ser considerado útil à
sociedade, ser descartado e, sobretudo, sentir-se insignificante. Nasce daí a zona de
exclusão formada pelo desemprego, pelo rompimento dos vínculos sociais e das
redes de convivência e pela falta de motivações, gerando medo, inseguranças e a
busca desenfreada por respostas alternativas, mágicas, terapêuticas, nova-erísticas.
O que pode ser tomado também como fonte de compreensão acerca da
reconfiguração da função social da religião nesse contexto que, assumindo a sua
preferencial opção ética pelos pobres coloca-se contra o escândalo da miséria
empenhando-se na luta pela justiça, assumindo o projeto dos pobres e posicionandose contra as classes dominantes, rompendo com a cultura ocidental, machista,
branca, clericalista (FERRARO, 1990), comprometendo-se com os processos de
construção de políticas públicas, conselhos paritários, associações, enquanto
mediações imprescindíveis e também lugares da igreja na cidade por meio de suas
ações pastorais urbanas de tal modo a incidir concretamente nos processos de
humanização da cidade e de promoção da dignidade humana.
Acrescente-se a isso o desafio da situação de descaso com as instituições,
numa sociedade que pretende emancipar-se de vínculos com a coisa pública e com
as religiões institucionais, marcada, conforme afirma Libânio, pela crescente oferta de
bens simbólicos:
nunca houve tanta oferta religiosa, como também nunca se viu
enfraquecimento dos laços institucionais religiosos, sobretudo por parte das
novas gerações. Os jovens buscam sofregamente experiências religiosas,
mas mostram desconfiança diante do peso das estruturas eclesiásticas e
resistem vincular-se a elas [...], modificou-se a função social da religião. Em
vez de ser normativa da vida social, é resposta a problemas, necessidades,
anseios pessoais. Privatizou-se. (LIBÂNIO, 2004, p. 410).

Neste mundo globalizado, fluido, ambiguamente marcado pelas maiores
conquistas tecnológicas da humanidade, assim como por seu reverso, a agudização
das situações de exclusão, de guerras, fanatismos e terrorismos, em que imperam as
redes de informação e de consumo, desenham-se novos perfis para a cidade
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contemporânea e seus citadinos. Desse modo, a metrópole ou megalópole
onipresente e onipotente, marca das culturas urbanas atuais, “configura um modus
vivendi sem retorno nos termos da evolução histórica da humanidade” (SOARES;
PASSOS, 2009, p. 15).
Este contexto de profundas transformações e de crise social, num mundo que
se está tornando cada dia mais urbano, que impacta todas as instituições assim como
a Igreja, acarreta desafios a todas as esferas organizativas e instituições das
sociedades contemporâneas. Contudo, cabe ressaltar que aqui não se tem a
pretensão de oferecer soluções aos problemas da cidade, mesmo porque não se pode
fazê-lo desde uma perspectiva teológica e pastoral, conforme afirma Libânio (2011, p.
50). Também assim se posiciona Ferraro (1990, p. 5-6), para o qual “não compete à
Igreja construir uma cidade nova, mas ser sinal do Reino. E para tanto, ela deve ser
fiel ao núcleo central da mensagem de Jesus que anuncia a revelação aos pobres”.
Ainda assim, é bom lembrar que esta seja uma das formas de participação do cristão
na vida pública em vista do bem comum e, neste sentido, também de evangelização
e que os cristãos podem oferecer às cidades a partir de suas próprias vidas vividas
em comunidade, no engajamento em suas lutas sociais por mais vida. Pois “seu agir
é a ‘evangelização’, e evangelização a partir dos pobres, pois são eles os
encarregados da libertação da humanidade” (1990, p. 5), pois é assim, pelas práticas
das comunidades, na conexão entre evangelização e libertação, na interpenetração
entre o mundo do trabalho e a fé, na iluminação evangélica e contracultural das
contradições de classe, das situações estruturais injustas, das múltiplas e flagrantes
condições sociais de exclusão em que vivem os mais pobres e vulneráveis, que “os
cristãos contribuem para a salvação da cidade e para revelar o ser de Deus” (1990, p.
6).
4.2.1.2 Assumir um novo paradigma de evangelização urbana inculturada
Condizente ao escopo deste trabalho, portanto, distingue-se aquilo que nos é
possível oferecer aos homens e às mulheres de boa vontade, religiosos ou não, na
atualidade. Enquanto às autoridades civis, portanto, se impõe o desafio de pensar em
soluções para os problemas da mobilidade urbana e o futuro das grandes cidades
para as novas gerações, à Igreja cabe o desafio de pensar em como “interagir com o
mundo contemporâneo de maneira criativa, sem aferrar-se nem ao passado nem à

244
Modernidade e à pós-Modernidade” (BRIGHENTI, 2015a, p. 23), de forma a promover
a dignidade humana, o diálogo e a convivência nestes contextos urbanos hodiernos.
Em Igreja, desse modo, somos interpelados a uma resposta positiva e também
profética diante da realidade. Implica-se nessa atitude e posicionamento uma escolha
entre duas maneiras de enxergar os desafios da Igreja na atualidade, cada qual
correspondente a um projeto histórico social, eclesial e pastoral, o que segundo
Libânio (2011, p. 36), significa que se pode:
contemplar o desafio do evangelho, mediante o questionamento de como,
onde, quando se pode anunciá-lo na nova situação cultural, numa sociedade
conduzida por um novo sistema de valores que está substituindo a
cristandade. Mas pode-se também partir de outro desafio: já que a Igreja
perdeu espaço na nova cultura, como pode reconquistar esse espaço,
recuperar o prestígio perdido e a audiência que teve durante tantos séculos?
O que a Igreja fez durante séculos, integrando-se no sistema religioso dos
povos, não poderia ser refeito dentro do novo sistema religioso e da cultura
religiosa dos povos atuais? Tratar-se-ia de refazer uma nova cristandade com
base nas religiões atuais (LIBÂNIO, 2011, p. 36).

Está-se, assim, não diante de um caminho sem perspectivas, ou sem saídas,
mas sim diante de uma encruzilhada, em que múltiplas oportunidades de escolhas se
apresentam e diante das quais há que se pensar em “qual delas seria a mais
condizente com os novos sinais dos tempos e os novos dinamismos da história?”
(BRIGHENTI, 2001a, p. 5), tomando-se, por conseguinte, o ser humano e sua
realidade histórica, social, política, econômica e cultural como pontos de partida.
Pensar, projetar e atuar com base em um novo paradigma como um programa
orgânico, por meio do qual se articulem os termos cultura-evangelho-inculturação e
que sustente ações pastorais urbanas consequentes com os desafios colocados pelas
novas situações e condições da humanidade na contemporaneidade, como aqui
assumimos o risco de nos dispormos a ensaiar, aproximar e propor possibilidades,
parâmetros, pistas de ação, tem como pressuposto um encontro do Evangelho e as
culturas, ou seja, supõe-se a possibilidade e a necessidade de que esse processo se
dê de forma articulada e inculturada.
Implicada aí está, por conseguinte, a necessidade de se pensar como fé e
cultura se articulam nas diversas situações espaço-temporais das cidades hoje, cada
uma destas localmente marcadas por distintas condições sociais, políticas,
econômicas, informacionais, religiosas, simbólicas etc., e, portanto, culturais. Tarefa
difícil, mas necessária, para a qual se pode contar com o discernimento historicamente
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já iniciado na Igreja desde o Vaticano II e, em particular para o contexto latinoamericano conforme a delimitação do enfoque proposto neste trabalho, desde as
Conferências Gerais, o que aqui já se destacou na seção anterior.
Mas, o que seria, então, cultura? Como realizar estas aproximações
indispensáveis ao processo de evangelização entre o Evangelho e as culturas? Em
especial, como articular cultura e religião nas novas condições dos diferentes
contextos socioculturais que emergem nas cidades latino-americanas hoje?
O termo cultura, originalmente relativo aos atos de cultivar e habitar, de cuja
relação derivam expressões como colonizar, cultuar e cuidar, recebeu inúmeras
conotações no decorrer da história, conforme diferentes perspectivas e matrizes
teóricas. Assim, segundo Schüler (2002, p. 145-146), pode indicar, em Sociologia, por
exemplo, “um sistema de atitudes, costumes, modos de agir, instituições, valores
espirituais e materiais de uma sociedade”; em Antropologia abarcaria elementos
materiais e espirituais, ou morais, de determinado povo. Aparece como primeira
definição a sistematização de Edward Tylor (1871) como “complexo de
conhecimentos, ciência, artes, moral, direito, costumes ou quaisquer outras aptidões
e hábitos adquiridos pelo homem como membro de uma sociedade” (LARAIA, 2006,
p. 146). Para Charles Ellwood (1918), o conceito cultura deve abranger tanto aspectos
objetivos quanto subjetivos, sendo a tradição, aspecto subjetivo da cultura, seu núcleo
essencial. Mas, o conceito cultura pode estar associado também, e de forma mais
restritiva, ao “esforço de criação, de crítica e de aperfeiçoamento, como de difusão e
de realização de ideais e valores espirituais” (AZEVEDO, 1996, p. 38).
A moderna concepção antropológica de cultura considera a “totalidade das
criações do esforço humano desde os instrumentos de trabalho às obras da
inteligência estética, científica ou filosófica” (SCHÜLER, 2002, p. 146), abarcando
tanto o campo material quanto o simbólico, tomados em seu conjunto e em sua
capacidade de criar uma ambiência especificamente humana e humanizada, ou seja,
com os quais os seres humanos interpretam, participam e transformam o mundo em
que vivem.
Na contemporaneidade, portanto, mais que falar em cultura, parece-nos
pertinente tomá-la em sua pluralidade constituinte como culturas, em sua conotação
ampla, compreensiva. Contudo, não de caráter evolucionista como a sintetiza Tylor,
como expressão de uma cultura universal, mas na linha antropológica de Franz Boas
(2010), enquanto nenhuma comunidade humana esteja dela excluída e, por isso
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mesmo, culturas, sempre múltiplas, diferentes, irredutíveis e não hierarquizáveis entre
si. Cultura como invenção coletiva e histórico-social de símbolos, valores, ideias e
comportamentos, ou seja, de modo que todos, “indivíduos e grupos, são seres e
sujeitos culturais” (CHAUÍ, 1985, p. 81). Cultura, assim sendo, como uma “propriedade
humana ímpar, baseada em uma forma simbólica, ‘relacionada ao tempo’, de
comunicação, vida social, e a qualidade cumulativa de interação humana, permitindo
que as ideias, a tecnologia e a cultura material se ‘empilhem’ no interior dos grupos
humanos” (MINTZ, 2010, p. 223).
Como se vê, há uma polissemia na compreensão do termo, diante da qual se
vai fazer uma delimitação que possibilite expressar a concretude do que aqui se
objetiva pressupondo-se um processo de evangelização que visa a uma nova
presença e prática da Igreja junto aos povos latino-americanos num claro
compromisso com sua diversidade histórica e sociocultural. Por conseguinte, se
necessita de um conceito cultura que permita “captar a realidade pluricultural do
continente e que não desvincule esta realidade cultural da realidade sociorreligiosa e
histórica dos povos latino-americanos” (SUESS, 1994, p. 21).
Nesse amplo e complexo universo de sua compreensão, cultura pode ser
tomada, segundo a análise proposta por aquele autor (SUESS, 1994, p. 21-29), sob
certas configurações que se há de distinguir seus significados, bem como identificar
algumas implicações para um processo de inculturação. Assim, um primeiro
significado a evitar é o de cultura entendida idealmente como as grandes realizações
do espírito humano, ou como valores universais, abstratos, numa espécie de
metacultura, desprovida de seu elemento humano que lhe confere especificidade e
concretude impedindo-a de conferir identidade a um grupo. Entendida enquanto
valores ou antivalores presentes em determinada cultura, acaba por expressar a
polarização unilateral entre positividade e negatividade num processo de avaliação e
julgamento de uma cultura sobre outra, como no paradigma da “evangelização das
culturas”, nos termos “culturas do consumismo”, do “hedonismo”, da “morte”. Como
superestrutura ou ideologia, da mesma forma, representaria a necessidade de
constante intervenção para desvendar sua alienação de fundo econômico. Como um
setor ou departamento implicaria uma evangelização parcial, desintegrada,
exclusivista. Como progresso civilizatório e sacrificial denotaria uma concepção
evolucionista, implicando uma espécie de “missão civilizatória” com base na
imposição de uma cultura tida por mais desenvolvida, ou civilizada, sobre outra, tida
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por atrasada, natural. Como civilização universal, “aldeia global”, promovida pelo afã
homogeneizador da modernidade, do urbano, que desconhece as fronteiras das
identidades locais, de povos e culturas autóctones, unificando e subsumindo, ou
ocultando a diversidade. Como “cultura de massa”, produto da modernidade e da
urbanização contemporânea, que num processo de privação das subjetividades
constituintes de suas culturas, toma cultura como “mercadoria”, estimulando a
“passividade consumista, não conferindo a povos ou grupos sociais identidade”, mas
aos quais não se precisa simplesmente submeter-se, embora representem grandes
desafios.
Afinal, de que cultura estamos falando? Optamos por um conceito que “envolve
a globalidade da vida de cada grupo humano (etnia, povo, nação): a sua cultura
material, social e interpretativa” (SUESS, 1991, p. 46). Cada subsistema – o material,
o social e o interpretativo – podem ser acessados e acionados em diferentes níveis
ou registros: no imaginário, no simbólico e no real, mantendo-se sempre em interação,
incidindo mutuamente um sobre o outro, formando, portanto, um “segundo meio
ambiente, um ecossistema humano” (SUESS, 1994, p. 28), por meio do qual cada
grupo social, cada povo ou nação, se diferencia dos demais, constrói coletivamente a
sua vida, num dinamismo social singular pelo qual “vive, sente, se relaciona, organizase, celebra e comunica a vida” (AZEVEDO, 2001, p. 27).
Cultura expressa-se, portanto, ao mesmo tempo que constitui e é constituída
pelo grupo humano a que se refere, “na realidade concreta de seus membros, nos
seus modos de agir, de ser e de expressar-se” (AZEVEDO, 2001, p. 27). Enquanto
prática, e prática coletiva, humana, de construção da vida, é sempre histórica e social,
de onde emerge sua pluralidade (BOFF, 1991, p. 128), e, portanto, culturas, como
distintas maneiras de fazer, de significar e de organizar estas práticas nos diferentes
níveis, a partir dos quais “estabelece suas relações, orienta e determina o sentido que
dá a sua vida, a sua ação e a sua comunicação” (AZEVEDO, 2001, p. 27).
Consequente a esta visão integral de cultura e sua capacidade de expressar a
identidade de um grupo social, enquanto “maneira particular da vida de um povo [e]
ponto de partida para a evangelização” (SUESS, 1994, p. 35-36), se precisa
ultrapassar os paradigmas estreitos de evangelização que apontam ora para a
implantação de uma “cultura cristã” sobre o particular de outros grupos sociais, ou de
transformar a pretensa universalidade da “cultura moderna” numa “monocultura
cristã”, passando de um tipo de homogeneização e padronização a outro, contrariando
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tanto o princípio da vinculação entre o Evangelho e a cultura humana (GS 42; 58), ao
proporem em seu lugar uma identificação entre estes, quanto o princípio da “legítima
autonomia” (GS 56) que o mundo moderno, as culturas e o Evangelho reclamam para
si; ou aqueles que qualificam as culturas dos povos oprimidos como “culturas
oprimidas”, o que enfraquece e desqualifica essa sua força de resistência; outros
ainda que se fundamentam em aproximações do Evangelho a determinada cultura
sustentando iniciativas intervencionistas, colonialistas e reformistas, como o
paradigma da “evangelização das culturas” (1994, p. 40).
Trata-se, pois, de assumir um novo paradigma para a evangelização que não
signifique dominação ou imposição, que respeite a autonomia legítima das realidades
humanas, a partir de uma interpenetração entre o Evangelho e as culturas, de modo
que a partir de dentro da cultura o Evangelho cresça e a transforme, fazendo “brotar
na sociedade, a partir da cultura, um estilo próprio de vida para Deus” (BELTRAMI,
1991, p. 72), num processo novo de diálogo e de uma nova presença que revelam um
modo novo de “ser cristão, a emergência de uma nova cultura que se constrói no
diálogo entre fé e povo, entre evangelho e justiça social” (BOFF, 1991, p. 139).
Evangelizar vai significar, portanto, “testemunhar esta visão de respeito e de
acolhida das culturas por causa de Deus mesmo e da obra que Ele fez entre as
culturas” (BOFF, 1991, p. 142), o que implica solidarizar-se com a cultura, assumindo
sua luminosidade e também suas sombras, que se expresse a partir da “positividade
cristã como Reino de Deus, encarnação, ressurreição, filiação divina e outros
conteúdos da utopia evangélica” (1991, p. 143), que acolha e dialogue com as
religiões presentes em cada cultura, que busque produzir, no encontro com as
culturas, aquilo que pretende anunciar – a “boa-nova”, que se constitui da
“proclamação do triunfo da vida, a partir de alguém do qual se tirou violentamente a
vida, pois foi crucificado injustamente” (1991, p. 145), e que celebre a presença deste
Ressuscitado em todas as dimensões da vida, tornando possível que um povo, a partir
das suas próprias matrizes culturais, incorpore a seu modo o evangelho, encarnandoo, despertando sua relacionalidade própria e possibilitando a redenção de suas
distorções e patologias, transfigurando-se em busca da “plena realização das
possibilidades inerentes às matrizes culturais que acabam por apontar para um
sentido trans-histórico absoluto, do qual se sentem antecipações e acenos concretos”,
o Reino de Deus enquanto participação de todas as culturas na “destinação feliz da
humanidade na inserção plena da vida trinitária, onde Deus será tudo em todas as
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culturas” (1991, p. 154).
Uma evangelização, deste modo, que se faz a partir das culturas, na
perspectiva latino-americana a partir das culturas dos oprimidos e marginalizados,
excluídos e vulneráveis, contra toda cultura de dominação e do mimetismo, a partir
das culturas de resistência e de libertação resgatando “todo o potencial de
transformação presente nelas” (BOFF, 1991, p. 165), articulando-as “em torno de um
projeto histórico, socialmente transformador e culturalmente pluralista” (SUESS, 1994,
p. 21), que tem em vista “a superação da assimetria socioeconômica, que gera
pobreza e miséria, e o reconhecimento da alteridade irredutível dos Outros94” (1994,
p. 20).
Evangelizar a partir das culturas, conforme sustenta Suess (1994), com base
no conceito integral de cultura, permite, assim, articular o “específico (identidade
regional) e o global (todos os grupos humanos) de cultura”, a partir do que “também a
evangelização dos povos latino-americanos que toma suas culturas como ponto de
partida, há de ser integral, específica e global” (SUESS, 1994, p. 46).
Remete, pois, a “viver a fé vivendo uma cultura” (FRANÇA MIRANDA, 2001, p.
41), ou seja, uma experiência de fé vivida na história, inculturada no urbano, que
irrompe de uma convicção de que “Deus habita na cidade” (DAp 514), porque presente
em cada pessoa, criatura sua, pois a “experiência de fé – que não dispensa a
concretude do cotidiano –, perpassa o coração humano, em qualquer lugar,
circunstância ou tempo” (RIBEIRO, 2016, p. 57), e que por isso, precisa ser assumida
em todas as suas circunstâncias, sua contingência e precariedade, para que possa
ser transfigurada, para chegar juntos à sua plenitude, à vida em abundância. Deste
modo, uma evangelização consequente com as condições urbanas e as situações
diversas vividas pelos povos latino-americanos hoje, significa:
abrir espaços para que os Outros pobres possam evangelizar-se e ser
evangelizados a partir de suas culturas, denunciando tudo aquilo que destrói
sua identidade e corrompe a reciprocidade dos bens e da palavra. No interior
da experiência histórica de libertação a evangelização inculturada acolhe a
diferença étnico-cultural de todos como experiência pascal de Deus na
diversidade do Espírito (SUESS, 1994, p. 47).

_______________
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“A categoria da alteridade acrescenta ao pobre genérico algo essencial, sua condição cultural que
lhe confere identidade e o situa no espaço geográfico e no tempo histórico” (SUESS, 1994, p. 20).
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Sustenta-se, com isso, a necessidade de assumir este tempo de mudanças
profundas como possibilidade, enquanto tempo fecundo para a conversão e
renovação de métodos, formas e conteúdos da ação evangelizadora, de tal modo que
se possa, no encontro, na interação e no diálogo recíproco entre as novas situações
e condições culturais e sociais hodiernas e o Evangelho, responder pastoralmente de
forma mais adequada, pois:
o anúncio do Evangelho não pode prescindir da cultura atual. Esta deve ser
conhecida, avaliada e em certo sentido assumida pela Igreja, com linguagem
compreendida por nossos contemporâneos. Somente assim a fé cristã
poderá aparecer como realidade pertinente e significativa de salvação. Mas
essa mesma fé deverá gerar modelos culturais alternativos [contraculturais]
para a sociedade atual. Os cristãos, com os talentos que receberam, talentos
apropriados deverão ser criativos em seus campos de atuação: o mundo da
cultura, da política, da opinião pública, da arte e da ciência (DAp 480).

Trata-se de, conforme orientam os bispos desde a Conferência de Aparecida
(DAp 477), olhar “positivamente e com verdadeira empatia as diferentes formas de
cultura presentes em nosso continente” e, uma vez que “a fé só é adequadamente
professada, entendida e vivida, quando penetra profundamente no substrato cultural
de um povo”, assumir o desafio de buscar responder como viver o Evangelho nas
culturas urbanas atuais a partir de um novo sistema de valores, capaz de pensar as
interfaces entre o Evangelho e a vida cotidiana no contexto destas novas
circunstâncias culturais, históricas e sociais urbanas, mas também eclesiais,
paroquiais, a partir das pessoas e de suas realidades, pois as grandes concentrações
urbanas de hoje tornaram-se “laboratórios dessa cultura complexa e plural” (DAp 509).
Desde as cidades estas novas culturas, com suas luzes e sombras, com seus sinais
de vida e de morte, “se vão gestando e se impondo, com nova linguagem e nova
simbologia, [...] estendendo-se também ao próprio mundo rural” (DAp 510).
As pastorais urbanas, assim, abrem caminhos para a construção de
“comunidades com rostos próprios e culturalmente novas” (BRIGHENTI, 2006, p. 41),
encarnadas nas culturas dos povos latino-americanos, comprometidas com a sua
libertação e, por isso, signatárias de denúncia profética para a transformação
daquelas situações que negam o Reino. Comunidades e paróquias urbanas capazes
de interagir positiva, crítica e acolhedoramente com estas novas situações e suas
exigências, sua pluralidade própria, seus conflitos de classe e de culturas, de
compreender e posicionar-se diante das diferentes modernidades, das múltiplas
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culturas e mentalidades (modernas, pré-modernas e pós-modernas) presentes em
seus perímetros, e que se dispõem a descentralizar-se estrutural e pastoralmente de
si mesmas, renovando-se, setorizando-se, instituindo “novos ministérios, novas
associações, grupos, comunidades e movimentos” (DAp 513).
Consequente a isso, há de se tomar em conta que uma evangelização urbana
precisa colocar-se como prioridades as tarefas ainda pendentes de compreender a
cidade e assumir os sujeitos urbanos enquanto interlocutores, com especial atenção
para suas novas possibilidades de intercâmbios e vínculos, assim como para as
diferentes configurações de suas novas formas de ser e crer nestes espaços.
Torna-se necessário, em vista disso, assumir e buscar compreender essa
relação íntima e complexa entre a fé e a cultura, desde dentro, de lá de onde brota um
consequente modo de evangelizar, enquanto inculturação, como processo por meio
do qual “a evangelização se faz a partir de dentro da cultura do grupo humano que se
quer evangelizar e não como algo extrínseco e estranho a ela” (AZEVEDO, 2001, p.
29).
Inculturar significa, assim, assumir uma atitude de abertura e acolhimento ao
novo que se instaura a partir da cidade e da cultura urbana enquanto realidades
históricas e mutantes, cuja condição e jeito de ser afetam as pessoas, as instituições,
os discursos e as práticas, e desafiam a uma constante atualização de conteúdo,
métodos e formas de evangelização, capaz de sentido para seus interlocutores e
consequente com suas realidades.
Por conseguinte, se por um lado se pode afirmar que “teologicamente o
conteúdo do anúncio permanece o mesmo” (AMADO, 2007, p. 255), contudo, por
outro, pastoralmente esta prática assume distintas conotações em função dos
diversos contextos e culturas em que se realiza, reivindicando variações tanto no nível
pedagógico e metodológico, quanto no nível teológico enquanto consequências da
exigência evangélica da encarnação, “assumindo o que nelas existe de evangélico e
interpelando o que nelas fere os valores do reino de Deus” (2007, p. 255).
Trata-se de evangelizar a cidade, a partir de dentro, numa postura de diálogo e
serviço, “como um encontro de culturas, um diálogo intercultural” (AZEVEDO, 2001,
p. 29), tendo os sujeitos urbanos não como destinatários de uma transmissão, mas
sim interlocutores para a construção de um novo programa de vida, a partir da
experiência de fé humana de Deus que precisa ser assumida para que possa ser
transfigurada, assumindo o humano em sua contingência e precariedade na história
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para chegar juntos à sua plenitude, à vida em abundância.
Para isto, será preciso renovado ardor e empenho missionário assumindo este
tempo de crises como tempo fecundo para a conversão e renovação de métodos,
formas e conteúdos das ações evangelizadoras, de forma que se possa, à luz do
Evangelho, responder mais adequadamente e ressituar-se nesses novos contextos.
Para isto, é preciso impregnar, enquanto sujeitos e interlocutores da evangelização,
as ações e estruturas pastorais com base neste novo paradigma de pastoral urbana,
num tempo de mudanças, capaz de possibilitar a interação e o diálogo com o mundo
contemporâneo e os contextos urbanos, de tal forma a passar:
da união entre trono e altar ao respeito pela autonomia do temporal,
superando todo tipo de integrismo; dos dualismos corpo-alma, materialespiritual, sagrado-profano a uma antropologia unitária, que une
evangelização e promoção humana; da missão entendida como implantação
da Igreja à encarnação do Evangelho, na diversidade das culturas, que gera
comunidades eclesiais com rosto próprio; da mera recepção dos sacramentos
a processos de iniciação cristã de estilo catecumenal; do ritualismo mágico a
uma catequese mistagógica; da Igreja-massa a uma Igreja de pequenas
comunidades acolhedoras e aconchegantes; da centralização na matriz
paroquial a uma Igreja rede de comunidade-de-comunidades; do aumento do
tamanho dos templos à multiplicação de pequenas comunidades; de
comunidades territoriais a comunidades por eleição e afeto; do monopólio
clerical ao protagonismo dos leigos, em especial, das mulheres; do catecismo
à Bíblia; da doutrinação à formação teológico-pastoral permanente
(BRIGHENTI, 2011a, p. 5-6).

Este novo paradigma pastoral, consequente com o momento atual e as culturas
urbanas hodiernas, portanto, explicita-se por mediação de uma nova concepção de
evangelização, ou seja, um novo modelo de presença e de ação da Igreja para um
novo tempo e contexto, o que implica, segundo Brighenti (2011, p. 6) um processo de
“volta às fontes”, que significa “não perder de vista o espírito e o carisma da
experiência originária, jamais esgotados por qualquer mediação histórica”, e não de
“volta ao fundamento”, que, em direção contrária àquele, consiste em “agarrar-se à
determinada configuração da tradição, absolutizando as mediações em relação aos
fins e gerando fundamentalismos”.
Enquanto sujeitos e interlocutores da evangelização, é preciso fermentar as
ações e estruturas pastorais com este novo paradigma pastoral, que viabilize e medie
uma aproximação respeitosa diante da alteridade, de interação e diálogo com o
mundo contemporâneo de modo próprio, com o jeito, as linguagens, as
representações dos sujeitos urbanos e das culturas urbanas contemporâneas, para o
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que é preciso superar os medos e as atitudes de fechamento e autorreferencialidade
em relação às pastorais urbanas, expressos em diversas “tendências a se fechar nos
métodos antigos e a tomar atitude de defesa diante da nova cultura, com sentimentos
de impotência diante das grandes dificuldades das cidades” (DAp 513).
Consequente a isto, coloca-se como desafio iminente a necessidade de
assumir um desafio, pendente em grande parte ainda hoje, de buscar os caminhos
para realizar uma evangelização urbana inculturada, o que implica assumir como
exigência uma nova compreensão sobre o que seria evangelização nesse contexto a
partir de um novo paradigma eclesial e pastoral, não mais de conservação, tributário
da cristandade, mas “decisivamente missionária” (DAp 370), segundo aponta a Igreja
da América Latina desde Aparecida, pois “as sombras que marcam o cotidiano das
cidades, como exemplo a violência, pobreza, individualismo e exclusão, não nos
podem impedir que busquemos e contemplemos o Deus da vida também nos
ambientes urbanos” (DAp 514).
Frente à exigência de perscrutar à luz do Evangelho os novos sinais dos
tempos, conforme convida a Gaudium et spes (LOPES, 2011a), presentes no atual
momento histórico, nas cidades e nas culturas urbanas e em seus sujeitos, somos
eclesialmente convocados a assumir uma “nova relação entre a Igreja católica e o
mundo, não como duas realidades separadas, completas em si mesmas, Igreja ‘e’
mundo, mas Igreja ‘no’ mundo, reconhecendo-se a si mesma como realidade inserida
na história” (BRIGHENTI, 2013, p. 1432).
Assumir esta nova consciência de eclesialidade e de catolicidade no mundo,
hoje, desde a assunção de sua historicidade que a impele a reformar-se
permanentemente, e desde o reconhecimento de sua fragilidade que a conduz a
converter-se continuamente, e desde uma “comunhão de espírito que não nega as
diferenças, mas tenta extrair delas a complementaridade” (FIUC, 2017, p. 50),
colocando-se a serviço de Deus e do mundo numa missão que engaja a todos os
homens e mulheres de boa vontade, religiosos ou não, numa compreensão renovada
de sua catolicidade que “não poder realizar-se a não ser no que se poderia chamar
‘uma catolicidade ecumênica’ consciente da necessidade permanente de conversão
comum ao Evangelho” (FIUC, 2017, p. 45).
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4.2.1.3 Novas pastorais urbanas para responder de forma consequente aos desafios
das culturas urbanas atuais
Relacionando ao nosso objeto, assumir este novo paradigma de evangelização
urbana implica gestar novas ações pastorais urbanas, evangelizando as cidades a
partir de dentro, desde suas culturas, porque desde a pessoa humana e suas
realidades, numa postura de diálogo e serviço; tendo as culturas como mediação,
como porta de entrada para o encontro do Evangelho com o mundo e as culturas
urbanas e para um compromisso concreto com a transformação das situações vividas
Outros pobres e vulneráveis; tendo as subjetividades urbanas, não como destinatárias
de uma transmissão, mas sim interlocutores para a construção de um projeto comum,
um novo programa de vida, de vida digna e partilhada por todos, de convivência
pacífica, respeitosa e colaborativa; que brota de uma experiência de fé com um Deus
Vivo, que ouve o clamor de seu povo e se encarna na história e, habitando entre nós95,
partilha seu dom de salvação com toda a humanidade, unindo definitivamente a
Criação e a Redenção.
Diante de tais desafios e exigências à ação evangelizadora da Igreja no mundo
contemporâneo, em Aparecida se reafirma a convicção da necessidade de uma
profunda renovação estrutural e conversão pastoral da Igreja, abrindo-se a uma visão
de processo sobre o seu agir no mundo, implicando a urgência de se ultrapassar um
paradigma de conservação (DAp 370), de tal modo a comprometer os cristãos
batizados em um processo de autêntica e radical conversão pastoral e de renovação
missionária tanto estrutural, quanto pastoral, que:
deve impregnar todas as estruturas eclesiais e todos os planos pastorais de
dioceses, paróquias, comunidades religiosas, movimentos e de qualquer
instituição da Igreja. Nenhuma comunidade deve isentar-se de entrar
decididamente, com todas as forças, nos processos constantes de renovação
missionária e de abandonar as ultrapassadas estruturas que já não
favoreçam a transmissão da fé (DAp 365).

Esta nova consciência precisa traduzir-se também em novas atitudes pastorais
urbanas de acolhida e de busca por compreensão destes novos valores emergentes
do urbano, das chamadas culturas urbanas atuais, em suas múltiplas implicações na
_______________
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“E o Verbo se fez carne e habitou entre nós” (JOÃO, 1: 14).
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vida das pessoas, nas suas formas de comunicar-se e relacionar-se, nos seus modos
de situar-se, deslocar-se e de reunir-se neste contexto, assim como nas decorrências
desse quadro de características na dimensão da sua vivência de fé, na sua relação
com a religião, num mundo urbano marcado pelo pluralismo, pela diversidade, pela
necessidade de desconstruir e descobrir novas formas de diálogo e convivência com
as diferenças.
Quando nos perguntamos sobre como ser Igreja hoje, ou “como responder
pastoralmente de forma consequente aos desafios das culturas urbanas atuais?”,
confrontamo-nos com as ideias-chave de método e conteúdo, que colocam à prova
nossas habilidades de nos adaptarmos às novas circunstâncias e de responder aos
novos desafios com respostas novas. Responder a isso, contudo, não se trata de fazer
adaptações superficiais (“maquiagens”, ou “passar verniz”), tampouco fazer cópia do
passado, nem de seguir ao pé da letra instruções ou experiências já colocadas e
ultrapassadas, obsoletas para os tempos atuais, mas sim de nos aproximarmos da
“fonte historicamente primigênia” – Jesus, e nos valermos daquilo que Ele nos deixou
de fundante: “um estilo e umas atitudes, e inclusive palavras suficientes para que
possamos interpretar sua intenção” (QUEIRUGA, 2014, p. 32). Não foi outra coisa o
que fizeram as primeiras comunidades, se não a de, tendo em vista a missão,
organizar a comunidade de modo que sua mensagem pudesse continuar sendo
significativa e eficaz nas novas e diferentes circunstâncias culturais e sociais de seus
interlocutores.
O esforço teórico implicado nesta busca por responder a este desafio diante
dos novos sinais dos tempos atuais, tal como o fizeram as primeiras comunidades
cristãs em seu tempo, demanda colocar frente a frente os desafios da realidade, a
identidade e a presença da Igreja em sua missão evangélica de humanização,
buscando interagir a compreensão da própria realidade e os desafios e necessidades
de humanização nos espaços urbanos, que possam ser acolhidos e balizar o agir
pastoral, com as mudanças estruturais e pastorais daí consequentes. Por
conseguinte, requer-se um triplo esforço de transformar-se recuperando a experiência
evangélica, repensando sua interpretação a partir das novas circunstâncias em que
vivem os sujeitos agentes desta evangelização e seus interlocutores hoje, e
encarnando esta experiência em suas próprias vidas, estruturas eclesiais e práticas
pastorais.
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Desse modo, deixar-se interpelar e avaliar de que modos os conteúdos de fé e
as mediações utilizadas “influem na presença da Igreja e dos cristãos na sociedade e
no anúncio do Evangelho” (SISTACH, 2016, p. 13) nos contextos urbanos do
presente, implica contemplar e perscrutar a realidade e construir seus cenários de
forma sistemática, apurada, científica, para discernir os sinais dos tempos e distinguir
entre aspectos negativos (contrários ao Evangelho, à vida), transitórios (que ‘tendem
à’, dependendo do uso que se faz deles) e positivos (que promovem a vida), a partir
dos quais se podem indicar necessidades, urgências e prioridades de ação, os
desafios e as oportunidades para novas formas de evangelização, consequentes com
a realidade atual.
Trata-se, pois, de um esforço por compreender as novas circunstâncias
culturais e sociais e de identificar aqueles lugares a partir dos quais Deus está
chamando hoje no clamor dos sujeitos urbanos, em suas diversas e múltiplas
realidades de inumanidade e de desumanização, silenciamentos, ocultamentos e
situações de exclusão e marginalização produzidas e presentes nos espaços urbanos
de grandes e pequenas cidades atuais. Constituem, por conseguinte, aqueles
aspectos a que se deve prestar especial atenção para responder de forma
consequente e nova aos desafios de viver uma mudança de mentalidade pastoral, de
dialogar com o multiculturalismo, de tomar em conta a realidade do povo e de ajudar
os pobres urbanos (EG 71-75), que revistam as novas ações pastorais urbanas de
modo que, conforme orientam os bispos no Documento de Aparecida: responda aos
grandes desafios da urbanização; seja plural também no atendimento às complexas
e distintas categorias sociais, econômicas, políticas e culturais – pobres, classe média,
elites; desenvolva uma espiritualidade da gratidão, misericórdia, solidariedade; abrase a novas experiências, estilos e linguagens para encarnar o Evangelho na cidade;
transforme as paróquias; amplie as experiências das comunidades ambientais; integre
os elementos próprios da vida cristã, como a Palavra, a liturgia, a comunhão fraterna
e o serviço; fomente a pastoral da acolhida e ofereça especial atenção ao mundo do
sofrimento urbano, às periferias geográficas e humanas das cidades (DAp 517).
Compreende-se, desse modo, a importância do discernimento sobre os
contextos e desafios concretos da realidade em que se pretende inserir a ação
evangelizadora. Nesta perspectiva, conforme Suess (2014, p. 19), nos evangelhos
sinóticos, o episódio da “cura do cego” (JOÃO 9) “é o último e mais significativo sinal
de Jesus”, destacando que “somente aquele que recuperou a vista pode subir com

257
Jesus a Jerusalém”. Deste modo, concorde a este autor, afirma-se que tomar em
conta as distintas e complexas realidades que vivem os sujeitos urbanos, contemplálas e analisá-las, “com os olhos da fé” quer ser esta tentativa de recuperar a vista, de
possibilitar um segundo momento em que se vê de outra forma, pois “antes de
caminhar e corrigir a caminhada, é preciso ver o caminho” (SUESS, 2014, p. 19).
Enquanto Igreja, comunidade dos seguidores de Jesus Cristo, o primeiro e
distinto olhar interpretativo sobre a cidade, portanto, deve ser o teológico, depois vêm
o sociológico, o urbanístico, o econômico etc., que ampliam e aprofundam esta visão,
e lhe possibilitam outras perspectivas. “Precisamos identificar a cidade a partir de um
olhar contemplativo, isto é, um olhar de fé que descubra Deus que habita nas suas
casas, nas suas ruas, nas suas praças” (EG 71), de tal modo que nos esforcemos, a
partir de nossa fé e discipulado, a refletir de maneira criativa sobre o modo de
desempenhar a tarefa evangelizadora – engajando-nos a serviço do projeto
humanizador do Pai – na cidade, na qual todos têm a necessidade de sentir a
proximidade e a misericórdia de Deus, ajudando-os a humanizarem-se e a
restaurarem a dignidade de suas vidas.
Professar que Deus habita a cidade nos impulsiona a um movimento
irrenunciável de êxodo de si mesmo, que deve ser a marca da vida do cristão e, por
extensão, da vida da Igreja, particularmente dos agentes das pastorais urbanas, e
significa comprometer-se com a transformação das situações de injustiça, violência e
desumanização presentes nos espaços urbanos, nas periferias existenciais e
geográficas das megacidades atuais, o que implica migrar “do centro para a periferia,
da luz para a escuridão, da sacralidade para as margens, da comodidade às
intempereis, pois é precisamente ali que se mostra necessário o consolo, a esperança,
a ação transformadora” (PAPA FRANCISCO, 2013, citado por TORRALBA, 2014, p.
85-86)96.
Tal movimento tem sua base ou motivação primeira no movimento do próprio
Deus, que se revela na história, dando-se a conhecer ao povo de Israel, manifestandose a um povo oprimido e explorado com a intenção de libertá-lo. Um Deus que ouve,
vê e age: ouve o pranto do povo de Israel e, nesse ato de escuta, revela-se, rompendo
_______________
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Papa Francisco, Audiência Geral, 27 de março de 2013, citado por: TORRALBA, Francesco. Sair
de si mesmo: o movimento irrenunciável, p. 85-86. In: SILVA, José Maria da. (Org.). Papa
Francisco: perspectivas e expectativas de um papado. Petrópolis: Vozes, 2014, p. 84-98.
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o silêncio e estabelecendo uma aliança. “Essa saída de si exige uma reflexão sobre a
linguagem, as formas e a inculturação da fé, pois é efetiva somente se a mensagem
é comunicada de tal modo que seja significativa no contexto dos ouvintes”
(TORRALBA, 2014, p. 94), ou seja, exige de cada um de nós e de nossas estruturas
eclesiais e pastorais, uma conversão, um “passar para a outra margem” 97, um “subir
à barca”98, um voltar-se para o Outro pobre, sair ao seu encontro e enxergar de outro
modo.
4.2.1.4 Parâmetros de ação para uma evangelização urbana inculturada
Conforme se disse, diante das profundas mutações que marcam o mundo
contemporâneo, política, econômica, cultural e religiosamente, é preciso discernir
estes novos sinais dos tempos e descobrir aí as oportunidades e possibilidades de
conversão e renovação de métodos, formas e conteúdos da ação evangelizadora, de
tal modo que se possa, no encontro, na interação e no diálogo recíproco entre as
culturas e o Evangelho, responder pastoralmente de forma mais adequada. Um
convite de renovação e de encontro entre o Evangelho e as necessidades das
pessoas, nas suas situações e condições de vida, tendo em vista a humanização do
mundo e dos seres humanos. Um convite, que por sua própria natureza histórica,
implica uma tarefa sempre inacabada, continuamente necessitada de atualização e
de novos desdobramentos.
Apresenta-se, hoje, como desafio, a transformação das estruturas eclesiais,
assim como de suas práticas pastorais, a fim de que se coloquem a serviço de forma
aberta, flexível e revestidas de uma nova sensibilidade, capaz de captar e engendrar
respostas que tomem em conta as aspirações à autonomia individual e à consciência
de si das novas subjetividades urbanas. Precisa-se, assim, avançar no caminho e na
promoção de um encontro mais fecundo, aprofundando o diálogo com as culturas
emergentes e desenvolvendo novos modos de presença social e cultural que venham
_______________
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“Logo em seguida, Jesus obrigou os discípulos a entrarem no barco e precedê-lo rumo à outra
margem, enquanto ele despedia as multidões” (MATEUS 14: 22).
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“Ora, um dia ele subiu ao barco com os seus discípulos; e lhes disse: ‘Passemos para a outra
margem do lago’, e eles se fizeram ao largo” (LUCAS 8: 22). “O barco já se encontrava a várias
centenas de metros da terra; era açoitado pelas ondas – pois o vento lhes era contrário” (MATEUS
14: 24). Podemos ainda elencar outros textos dos evangelhos que ilustram esta questão: MARCOS
5: 21; 6: 45; 8: 13; MATEUS 8: 18 e 16: 5; JOÃO 6: 25.
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a favorecer tanto a redescoberta do caráter humanizante, quanto da pertinência do
cristianismo para os homens e mulheres do nosso tempo.
Apontam-se, desse modo, enquanto tarefas urgentes, a presença de um
cristianismo “culturalmente policêntrico em diálogo com outras tradições e outras
religiões, que esteja a serviço da paz e da justiça entre os seres humanos, em
particular os menos privilegiados” (FIUC, 2017, p. 80), assim como a urgência de um
testemunho comum aos cristãos no nosso tempo, na busca de “reconciliação com as
outras igrejas e comunidades cristãs” (2017, p. 80).
Condizente a isso, um primeiro parâmetro para se fomentar um processo de
evangelização urbana inculturada, aponta para a necessidade de se assumir este
tempo de mudanças profundas como possibilidade, enquanto tempo fecundo para a
conversão e renovação de métodos, formas e conteúdo da ação evangelizadora,
capaz de inculturar-se no mundo urbano no momento atual e daí encontrar os fios
necessários para estabelecer um diálogo com as culturas de seus interlocutores nas
situações urbanas e nas suas condições de vida hoje.
Não se trata, entretanto, de simplesmente adaptar estruturas, métodos e
linguagens, de forma superficial e aligeirada, apenas incorporando as tendências do
marketing religioso (COMBLIN, 2011) e do “pentecostalismo”, mas sim de evangelizar
assumindo a realidade humana em toda a sua complexidade, situada na cidade,
tributária de uma cultura urbana fragmentada (FRANÇA MIRANDA, 2006),
incessantemente móvel e desterritorializada (AMADO, 2010), transformando-se
desde dentro (IRARRÁZAVAL, 2007) e das culturas em que se encarna, convertendo
suas estruturas, seus métodos, conteúdo e linguagens como meios para ir ao encontro
e acolher os sujeitos urbanos, constituindo-se enquanto uma Igreja em saída e
samaritana (BRIGHENTI, 2014), capaz de inculturar-se e estabelecer diálogo com
seus interlocutores.
Desse modo, engendrar um processo de evangelização urbana consequente
com o momento atual implica ainda um segundo parâmetro de ação, que trata de se
considerar a maneira como se enxergam os desafios e como se responde e age diante
deles, seja assumindo o risco de buscar e projetar novas respostas diante das novas
condições urbanas e situações socioculturais ou refugiando-se em respostas do
passado, de reimplantação ou restauração da cristandade (COMBLIN, 2011;
BRIGHENTI, 2004). Cada uma destas possibilidades de resposta implica um tipo de
presença ou ausência, diante e dentro das realidades a que se chamou atenção
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durante este trabalho. Configuram, portanto, uma forma de ser Igreja no mundo hoje
e de um agir pastoral, consequente ou não com o momento atual.
Por conseguinte, parece-nos claro agora que à Igreja católica em sua
caminhada na história, cabe o desafio sempre atual de pensar em como “interagir com
o mundo contemporâneo de maneira criativa, sem aferrar-se nem ao passado nem à
modernidade e à pós-modernidade” (BRIGHENTI, 2015a, p. 23), demandando
superar um dinamismo evangelizador centrípeto e autorreferencial, cujas intenções
seriam a de implantar a Igreja ou de conquistar adeptos apenas, por um novo e
renovado esforço de encarnar o Evangelho, num dinamismo centrífugo, que se doa
gratuitamente, missionário e de promoção de mais vida, “transformando a
humanidade a partir de dentro”, segundo a ótica da Evangelii nuntiandi (PAULO VI,
2011).
Entretanto, tem-se visto que a Igreja, em sua evangelização da cidade hoje,
enfrenta uma série de dificuldades para entrar na cidade e atingir suas realidades e
seus sujeitos. Dificuldades que, segundo Comblin (2011), tem sido ampliadas porque,
além de a Igreja esconder-se da cidade, a ignora, resistindo e até recusando-se a sair
ao encontro dos apelos da cidade e de suas complexas subjetividades e
necessidades, presa ainda que está no modelo de paróquia territorial, fixista, reduto
de mentalidades pré e pós-modernas, tributária de uma cristandade à beira de
extinção, incapaz de seduzir as novas gerações, especialmente porque “continua
tratando os habitantes da cidade como se fossem os camponeses de outrora”
(COMBLIN, 2011, p. 8-9).
Neste sentido, um terceiro parâmetro aponta para a necessidade de consolidar
outro modelo de ação evangelizadora, capaz de ressignificar a presença da Igreja nas
cidades e diante das culturas e das subjetividades urbanas hoje. Isto implica que, em
lugar de continuar ou tentar reafirmar anacronicamente o modelo de evangelização
centrado na paróquia, de característica centrípeta, estática, fixista e de conservação,
um modelo inadequado “face à realidade das grandes cidades” (ALMEIDA, 2009, p.
14), há que se assumir o risco de pensar em novos modelos que apontem para a
capilarização em novas e pequenas comunidades de vida cristã, nos diversos e plurais
espaços urbanos, nos quais estes novos sujeitos urbanos possam situar-se e reunirse, com novas possibilidades de vínculos e intercâmbios, que acolham suas novas
formas de ser e crer nestes contextos hoje.
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Responder de maneira consequente aos desafios do momento atual, portanto,
implica assumir uma nova consciência de eclesialidade e de catolicidade, capaz de
respeito e acolhida diante da alteridade, de compromisso com a promoção da justiça
e da vida dos Outros pobres, às suas idiossincrasias e diferenças, de modo que se
torna imprescindível assumir um processo de conversão pastoral e de conversão
estrutural em que se complementam “mudanças na consciência, nas práticas, na
organização e nas estruturas eclesiais” (BRIGHENTI, 2010, p. 11), que tenham em
vista a atenção a tais contextos concretos e tomem em conta seus desafios próprios.
Admitindo-se que há um jeito próprio, com dimensões e princípios próprios ao
mundo, às culturas e aos sujeitos urbanos, para evangelizar, precisa-se assumir nas
ações pastorais uma atitude de aproximação e diálogo com estes, seus interlocutores,
a partir deles mesmo e de suas realidades, ao mesmo tempo singulares e plurais. Tais
ações, não podem, pois, prescindir de uma pedagogia que forneça suas razões, que
as explique e que as sustente, planeje, fomente e constantemente permita rever-se e
atualizar-se.
Assim sendo, para evangelizar a cidade hoje se pode pensar e projetar um
itinerário, um caminho com jeito próprio, com rosto próprio das cidades e dos sujeitos
urbanos sempre em conformidade a estes e às suas necessidades. Não uma cidade
qualquer, mas desde espaços urbanos específicos. Não sujeitos urbanos quaisquer,
mas subjetividades consideradas em sua alteridade e singularidade, inseridas em
seus próprios e plurais contextos urbanos, sociais, políticos, religiosos etc.
Deste modo, supõe-se que não há como prever quais seriam as situações
específicas de desafio e necessidades de respostas a dar conta em cada realidade
pastoral. Por isso o que se apresenta adiante, enquanto elementos de uma resposta
possível para uma evangelização inculturada no mundo urbano para hoje, trata-se
apenas de uma tentativa de contribuir para o pensar sobre estes contextos, as
subjetividades urbanas e os espaços urbanos enquanto um olhar amplo e geral, que
pode, quando muito, servir de guia e orientação para o desenvolvimento de processos
locais e localizados de evangelização urbana, de projeção das ações pastorais
urbanas, carecentes sempre de atualização e aproximações aos contextos concretos
em que se inserem.
Para a realização desta tarefa de uma evangelização urbana inculturada, diante
da exigência de respostas novas e consequentes, singulares às diferentes situações,
aqui se a coloca diante do desafio do pluralismo e da diversificação das experiências
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de evangelização nos espaços urbanos atuais e, por isso, se pensa em elementos de
aproximação, diálogo e colaboração na promoção da dignidade humana com base em
exigências oriundas dos contextos e dos sujeitos urbanos. Assim, tais elementos
podem ser tomados enquanto indicativos para a concretização de uma evangelização
que tome em conta os sujeitos urbanos e suas realidades, em sua complexidade que
abarca o olhar atento tanto à singularidade das mediações e respostas possíveis,
quanto à pluralidade de situações e desafios a serem tomados em conta.
4.2.2 Exigências oriundas dos contextos urbanos para as pastorais urbanas
4.2.2.1 A cultura como porta de entrada para as ações pastorais urbanas
À pastoral urbana, portanto, enquanto dimensão dinamizadora da presença das
ações pastorais urbanas da Igreja na cidade, cabe o desafio de assumir a cultura como
porta de entrada, como mediação para a promoção do encontro entre o Evangelho e
as culturas urbanas atuais, uma vez que, segundo Bravo (2016, p. 149), “a cultura
tornou-se matriz de interpretação, o que obriga o agente de pastoral a tê-la como novo
paradigma, que sofreu adequações que enfraqueceram as práticas religiosas
populares, sociais e econômicas, e transformaram o conceito de cultura e religião”.
Trata-se, assim, segundo este autor, de inverter e ampliar as possibilidades dos
paradigmas anteriores, cujas perspectivas, teológica e pastoral, se davam a partir do
privilégio do material (econômico-social) e do poder (político) sobre o hermenêutico e
o imaginário.
A cidade, sob esta perspectiva, torna-se também um significado, expressando,
ao mesmo tempo, um lugar para viver, mas também “uma virtualidade de imaginários
e interpretações que se converteram em símbolos visíveis. A cidade não é apenas
território, mas também ‘cidade imaginária’” (BRAVO, 2016, p. 155). Neste sentido, se
passa a compreender os tecidos urbanos em relação aos tecidos eclesiais, não mais
a partir de uma interação determinada pelo território geográfico sobre que se
constituíram as dioceses, as paróquias, o clero, e as pastorais, as linguagens, os
horários e as formas de atendimento e de comunicação de base rural por eles
promovidas, encastelados no interior de suas muralhas, olhando para si mesmos e
com medo de sair para outras periferias culturais (DAp 225-226), e, por isso mesmo,
com poucas possibilidades de promover ou gerar sentido para os sujeitos urbanos de
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hoje (EN 73; EG 19-49).
O imaginário, conforme Bravo (2016, p. 150), constitui “o recurso humano para
repensar-nos, para conceber-nos dotados de sentido e projetar a nós mesmos com
um significado, tendo a finalidade de humanizar o nosso universo”. Por conseguinte,
passar do territorial ao cultural, do verbal ao simbólico, do templo às casas, do clero
ao(à) leigo(a), fazendo interagir os tecidos eclesiais com os tecidos urbanos a partir
dos imaginários sociais e seus significados simbólicos, criados coletivamente nos
espaços urbanos e carecentes de interpretação, abre possibilidades para engendrar
“igrejas urbanas”, capazes de decifrar estes códigos e de “descobrir e revelar onde
Deus vive”, localizando as “várias cidades culturais-religiosas” e tornando visíveis os
novos “‘templos’ e as ‘capelas’ em que se reúnem os seus ‘praticantes’ e identificar os
símbolos ritualizados com os quais eles buscam encontrar um sustento e um sentido
para a própria vida, que é a presença de Deus” (2016, p. 157).
Historicamente, a tarefa de apresentar Jesus às culturas urbanas e de construir
o Reino de Deus neste contexto, representa o grande desafio inicialmente assumido
pela Igreja no Vaticano II, conforme expressa o capítulo dois da Gaudium et Spes
(PAULO VI, 1965, 53-62; LOPES, 2011a, p. 137-155), e depois concretamente
expressa na perspectiva adotada na Evangelii Nuntiandi (PAULO VI, 1975; 2011) 99,
a partir do diagnóstico de uma ruptura entre o Evangelho e a cultura (EN 20).
Consequente a isso, embora teologicamente o conteúdo do anúncio continue sendo
o mesmo, pastoralmente demandam-se processos de reconfiguração pedagógica e
metodológica, condizentes à exigência evangélica da inculturação, que implica numa
ação evangelizadora permanentemente “chamada a se encarnar nas diversas
_______________
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“Poder-se-ia exprimir tudo isto dizendo: importa evangelizar, não de maneira decorativa, como que
aplicando um verniz superficial, mas de maneira vital, em profundidade e isto até às suas raízes, a
civilização e as culturas do homem, no sentido pleno e amplo que estes termos têm na Constituição
Gaudium et Spes, a partir sempre da pessoa e fazendo continuamente apelo para as relações das
pessoas entre si e com Deus. O Evangelho, e consequentemente a evangelização, não se
identificam por certo com a cultura, e são independentes em relação a todas as culturas. E, no
entanto, o reino que o Evangelho anuncia é vivido por homens profundamente ligados a uma
determinada cultura, e a edificação do reino não pode deixar de servir-se de elementos da civilização
e das culturas humanas. O Evangelho e a evangelização independentes em relação às culturas,
não são necessariamente incompatíveis com elas, mas suscetíveis de as impregnar a todas sem se
escravizar a nenhuma delas. A ruptura entre o Evangelho e a cultura é sem dúvida o drama da
nossa época, como o foi também e outras épocas. Assim, importa envidar todos os esforços no
sentido de uma generosa evangelização da cultura, ou mais exatamente das culturas. Estas devem
ser regeneradas mediante o impacto da Boa Nova. Mas um tal encontro não virá a dar-se se a Boa
Nova não for proclamada” (EN 20; 2011, p. 25-26).
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culturas, assumindo o que nelas existe de evangélico e interpelando o que nelas fere
os valores do Reino de Deus” (AMADO, 2007, p. 255).
Tem-se por suposto, portanto, que de forma análoga ao que acontece entre os
fenômenos de urbanização e cidade, entre os quais há uma relação, uma
interdependência, e também uma diferenciação, pode-se dizer do Evangelho e a
cultura, que embora interpenetrados não se identificam. Ou seja, embora não exista
possibilidade de anunciar o Evangelho fora de uma cultura específica, há que se
salientar que tal processo é sempre de interpenetração em que ambos os polos são
modificados e interpelados um pelo outro, pois “na medida em que se anuncia Jesus
Cristo encarnado, o anúncio desta encarnação precisa seguir o mesmo trajeto,
fazendo-se presente lá onde pessoas e povos se encontram e do modo como se
encontram” (AMADO, 2007, p. 256; grifos no original), isto é, o Evangelho se comunica
por meio de uma linguagem, que é a própria cultura, os significados elaborados por
pessoas em determinado contexto, ao mesmo tempo que veículo de sua expressão.
Daí a importância de se avaliar se esta linguagem, e com isso os símbolos, os
modos, os hábitos, as formas e as estruturas utilizadas em nossas ações pastorais
estão aptas a estabelecer ou não o diálogo com as subjetividades urbanas hoje, uma
vez que evangelizar se trata, fundamentalmente, de “dialogar de tal modo com a(s)
cultura(s) que nela(s) ocorra um certo grau de transformação suficiente a ponto de
deixar eclodir ainda mais os valores evangélicos já existentes nestas culturas”
(AMADO, 2007, p. 257), numa dinâmica de inculturação em que “o

Evangelho

transforma a(s) cultura(s) e esta(s) transforma(m) a compreensão que os
evangelizadores têm a respeito da Boa-Nova” (p. 257).
Por conseguinte, trata-se de “sair ao encontro do outro, o próximo que vive na
grande cidade” (BERGOGLIO, 2016, p. 75), para fazer-se próximo dele, estar ao seu
lado, acompanhá-lo, um ser concreto no qual se reconhece o rosto de Cristo sofredor,
para estabelecer com ele um gesto concreto, um gesto samaritano100 que transborda
de um diálogo vinculante onde as palavras são menos necessárias. Para isso, será
preciso “reduzir a nossa linguagem habitualmente verbal e teórica, e especializar-nos
em linguagens simbólicas, conscientes de que a ‘samaritaneidade’ é um dos modos
mais bonitos de ‘falar’ na cidade” (BRAVO, 2016, p. 161).
_______________
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LUCAS, 10: 30-35, já transcrito na nota 49.
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Sobre esta questão e voltando nosso olhar para a cidade, Vietmeier (2007, p.
145) afirma que “os habitantes de uma grande cidade conformam, então, um
organismo vivo e inacabado em permanente processo de construção e transformação:
seus habitantes se transformam ao mesmo tempo que transformam o habitat e este
mesmo, por sua vez, os transforma”. Assim sendo, parece-nos crível, então, inferir
que esta relação mútua entre a cidade e os indivíduos, num processo de permanente
construção humana e de transformação bilateral onde um polo é conformado e
configurado pelo outro, nos abre a possibilidade de se pensar na transformação e na
recomposição do espaço urbano, na construção de novos vínculos e de novas
subjetividades urbanas também por meio de um processo de evangelização.
4.2.2.2 Partir das culturas urbanas locais num processo que envolve todos os sujeitos
Assim, sugere-se criar em cada diocese, primeiro sujeito da inculturação101,
este dinamismo de novas pastorais urbanas, que implique novos jeitos de ser Igreja
Local e de seu agir pastoral em resposta às necessidades próprias às realidades
urbanas nas quais se inserem e seus sujeitos102, de modo a promover um
envolvimento e engajamento de todos os envolvidos nestes processos, cuja pretensão
seja a de pensar coletivamente e planejar ações que viabilizem a articulação da ação
evangelizadora em determinado contexto urbano, e desse modo, contribuir com a
“trans-figuração” de uma nova identidade da Igreja diocesana no seu modo de ser e
agir.

_______________
101

“Esta firme decisão missionária deve impregnar todas as estruturas eclesiais e todos os planos
pastorais de dioceses, paróquias, comunidades religiosas, movimentos e de qualquer instituição da
Igreja. Nenhuma comunidade deve isentar-se de entrar decididamente, com todas as forças, nos
processos constantes de renovação missionária e de abandonar as ultrapassadas estruturas que já
não favoreçam a transmissão da fé” (DAp 365).

102

“A realidade é superior à ideia. Este critério está ligado à encarnação da Palavra e ao seu
cumprimento. [...] O critério da realidade, de uma Palavra já encarnada e sempre procurando
encarnar-se, é essencial à evangelização. Por um lado, leva-nos a valorizar a história da Igreja como
história de salvação, a recordar os nossos Santos que inculturaram o Evangelho na vida dos nossos
povos, a recolher a rica tradição bimilenária da Igreja, sem pretender elaborar um pensamento
desligado deste tesouro como se quiséssemos inventar o Evangelho. Por outro lado, este critério
impele-nos a pôr em prática a Palavra, a realizar obras de justiça e caridade nas quais se torne
fecunda esta Palavra. Não pôr em prática, não levar à realidade a Palavra é construir sobre a areia,
permanecer na pura ideia e degenerar em intimismos e gnosticismos que não dão fruto, que
esterilizam o seu dinamismo” (EG 233).
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Somos interpelados a “sonhar juntos” e, ao mesmo tempo, aprofundar no
estudo (ver), na compreensão (iluminar/confrontar) e no planejamento (agir), de tal
modo a ir possibilitando dar os passos necessários para a realização de tal intento103.
Envolver-se nesse processo de estudo, reflexão, planejamento, projeção e
implementação de novas ações pastorais urbanas, pode contribuir para que
progressivamente se vá tomando consciência das percepções e representações dos
sujeitos sobre o seu ser Igreja neste mundo hoje, revelando, a partir do
aprofundamento do olhar sobre as realidades locais, as tendências que também estão
presentes em outras localidades, os desafios das culturas urbanas pós-modernas, do
neopentecostalismo, do diálogo com as outras religiões, dos preconceitos e da
violência em geral, que implicam um pensar sobre a presença da Igreja, o perfil e as
estruturas das paróquias, da evangelização urbana e das consequentes ações
pastorais, e dos ministérios, leigos e ordenados, nestes contextos.
Tem-se em vista, assim, possibilitar o desenho de um novo rosto, de novas
presenças e novas formas de agir para a Igreja, Povo de Deus, uma Igreja pobre,
capaz de levar esta boa notícia para os Outros pobres, como fez a primeira
comunidade de cristãos, que se tornou “uma organização capaz de prolongar na
história o que foi iniciado por Jesus” (QUEIRUGA, 2014, p. 32).
Vale destacar duas questões importantes na realização deste processo:
primeiro, que se trata de entender que uma nova pastoral urbana, não consiste em
mais uma pastoral no rol das ações paroquiais/diocesanas, mas sim um dinamismo
que impregna todas as ações tendo em vista a atenção às pessoas e suas realidades
concretas; e, segundo, que gestar uma ação evangelizadora urbana, consequente
com nosso tempo e com as realidades locais atuais, não se faz simplesmente pelo
aumento do número dos serviços pastorais já presentes e disponibilizados nas
paróquias ou nas dioceses.
Implica, assim, o discernimento de uma práxis cristã autenticamente
evangélica, que se expressa e se testemunha no cuidado, no diálogo e na
solidariedade com as pessoas e em atenção às suas realidades e necessidades
concretas, em razão do que se pensa a organização e orientação das estruturas e
_______________
103

Ajuda-nos a iluminar esta questão o que diz o educador Paulo Freire: “Não há amanhã sem projeto,
sem sonho, sem utopia, sem esperança, sem o trabalho de criação e desenvolvimento de
possibilidades que viabilizem a sua construção” (FREIRE, 2001, p. 85).
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ações, de modo a fazerem sentido para os interlocutores, por meio de ações novas,
articuladas, descentralizadas, desburocratizadas, presentes em cada ambiente e
situação que as culturas urbanas, os modos de vida e as mentalidades presentes nas
cidades hoje colocam como possibilidades de novos lugares, desafios e exigências
para a evangelização.
4.2.2.3 Humanizar as cidades e promover a dignidade humana
Engendrar ações pastorais urbanas que manifestem o compromisso com a
humanização das cidades e a promoção da dignidade humana implica em pensar no
desafio dos direitos humanos nas cidades, ou seja, em como “restaurar uma cultura
onde certos valores básicos de respeito à dignidade” (FEBRE, 2014, p. 39), não
apenas enquanto legalidade, mas entre as pessoas que compartilham os espaços
urbanos. Resulta disso, que as pastorais urbanas se tornem expressão de uma Igreja
que sai às ruas e com audácia passa a “habitar” outros espaços pelos quais até então
não transitava, que vai às margens existenciais e ultrapassa as margens geográficas
e os muros da paróquia e que se planeja pastoralmente para fazer com que a BoaNotícia, que dignifica a vida humana, possa chegar a todos os sujeitos urbanos,
especialmente os Outros pobres.
A Igreja possui um ensinamento capaz de articular as respostas a essa
questão: “que toda a humanidade é uma só e que a liberdade é uma expressão da
responsabilidade ante os demais” (FEBRE, 2014, p. 39). Com isso, se pode fazer
frente, de maneira alternativa e contracultural, ao reducionismo do mercado que rotula
o indivíduo urbano como “consumidor voraz e angustiado”, e “outros” como
dispensáveis nessa engrenagem. Humanizar as cidades, portanto, implica evidenciar
nossa condição de estar ligados aos demais, como seres-em-relação, mas numa
existência entrelaçada, que ao mesmo tempo nos assegura o direito à individualidade,
liberdade e autonomia, à nossa indissolubilidade na massa, enquanto portadores de
sonhos e projetos que nos diferencia dos demais.
Nesse contexto, cada alteridade é interpelada ao encontro intersubjetivo, onde
cada um se vai construindo como pessoa frente aos demais, em sua integridade,
dignidade e bem-estar. Um encontro, deste modo, intersubjetivo e “criativo entre
pessoas individuais, que se pode sintetizar na ideia de reconhecimento, que é
precisamente o que se condensa na experiência de cidadania” (FEBRE, 2014, p. 42).
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A cidade, portanto, segundo este autor, “está intrinsecamente associada aos direitos
humanos” (2014, p. 42), enquanto caminho indissociável para a construção de uma
cidade como lugar de paz, como “lugar onde há de caber todos os sonhos do mundo”
(p. 42).
Assim sendo, conforme Azcuy e Cervantes (2014, p. 206), analisando
experiências inovadoras de pastoral urbana em Buenos Aires, chamada de “La Carpa
Misionera: el lugar de la Iglesia en la calle”, afirmam que evangelizar a cidade saindo
ao encontro das periferias existenciais implica em gestos concretos, como por
exemplo, de a Igreja sair às ruas e armar a “tenda” nas praças (neste caso, na Plaza
Constitución de Buenos Aires).
A ideia consiste em sair às ruas e armar uma grande barraca (tenda), que
permita expressar concretamente o propósito de uma Igreja samaritana, que abraça
“todas as dimensões da existência, todas as pessoas, todos os ambientes de
convivência e todos os povos” (DAp 380), que sai ao encontro das pessoas lá onde
elas estão, onde elas circulam, que muitas vezes são não-lugares nas megalópoles
atuais, espaços do silenciamento, da violência, da ocultação, da marginalidade.
Uma Igreja que acampa nos espaços onde se concentram e evidenciam as
carências sociais, tal como seria o caso de uma “cracolândia” em São Paulo. Assim,
vai deixando de ser autorreferencial e se volta para as pessoas – os Outros pobres –
que vivem em situações de exclusão e de inumanidade ou desumanidade para romper
com seu anonimato, com a circulação acelerada, com a falta de tempo que preenchem
nossas cidades e diante daqueles sujeitos que já nos acostumamos a não enxergar
mais.
Significa, desse modo, a conversão pastoral e eclesial concretizada, em que se
superam as barreiras alfandegárias diocesanas e paroquiais, e se expressa por meio
de gestos concretos de escuta, de abraçar, de olhar nos olhos e transmitir a fé. E,
também, como propõe Francisco, de promover uma cultura do encontro que tem como
ponto de partida uma demarcação concreta deste encontro, o “tocar o outro e ser
tocado por sua ação” (FARES, 2015, p. 17), olhar nos seus olhos, dar-se as mãos,
trocar palavras, fazendo com que o “outro” deixe ser um anônimo e passe a ser seu
“próximo”.
Um encontro e um diálogo transformador que implicam a solidariedade, a
capacidade de escuta mais que falar, a paz, a inclusão, a fraternidade, a justiça social,
o diálogo com as diferentes culturas e entre as diferentes religiões, ou seja, “uma
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cultura onde nos reencontramos como irmãos” (FARES, 2015, p. 13). Evidencia-se,
desse modo, que a dignidade humana é um processo que se alcança desde abaixo,
desde o mútuo reconhecimento, ou seja, por meio de gestos e atitudes concretos
como “abraçar, consolar, beijar, acompanhar, amar, para que a morte não tenha,
sobre nós, a última palavra” (ESCAMILLA, 2015, p. 120).
Contrariamente a isso, a cobiça e a violência que marcam nossas sociedades
hoje, que transbordam do colapso do sonho moderno, nos colocam frente a “uma
imagem desfigurada da dignidade humana” (MENDOZA-ÁLVAREZ, 2015, p. 11), que
nos desafiam tanto em nossa compreensão quanto em nossa ação diante disso,
tornando a busca pela justiça e pela reconciliação uma interpelação a que urge
encontrar respostas. Segundo este autor, não se trata apenas de reconhecer a
dignidade de todos os seres humanos e publicá-la formalmente, isto sim é um passo,
mas é preciso ir além disso e dignificar também “as vítimas das sociedades violentas
[...] e proporcionar experiências de intersubjetividade que humanizem a todos” (2015,
p. 11), as vítimas e também os vitimizadores.
Neste sentido, será preciso compreender a dignidade humana, não como um
dado, pronto e acabado, mas enquanto devir na história em que se aprende a ser
pessoas uns com os outros, numa relação de abertura e acolhimento da alteridade,
de disposição ao diálogo e à restauração dessa humanidade ferida e vitimizada, por
meio de atitudes e princípios como o reconhecimento, a intersubjetividade e os direitos
humanos.
Contudo, conforme sugere este autor, tal intento só será possível desde uma
perspectiva teológica de transcendência que abre caminhos para além dos códigos
éticos e jurídicos dos direitos humanos, promovendo a esperança e a promessa de
um novo começo, que avivam em cada um o desejo e o anseio de paz. Pois, “só desde
aí poderá aparecer a transcendência que designam as religiões, seja como utopia,
como promessa ou como aposta incondicional, para viver uma existência de doação”
(MENDOZA-ÁLVAREZ, 2015, p. 45).
Para isso, se precisa de uma outra noção de pessoa – que não o indivíduo
consumidor, ensimesmado e focado em sua mesmidade – que permita dar conta
desta alternativa, “uma pessoa como relação de abertura à alteridade” (MENDOZAÁLVAREZ, 2015, p. 46). Uma pessoa aberta tanto à alteridade representada pelo
próximo, quanto à alteridade do ecossistema, da fragilidade do equilíbrio ecológico
que requer atitudes responsavelmente sustentáveis, mas também uma alteridade
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aberta a uma possibilidade de reconciliação que brota do reverso da história, do “nãosentido”, desde o inesperado, da ação paradoxal do perdão doado pelos justos e
inocentes que têm suas vidas ameaçadas, vitimizadas, injustiçadas e sacrificadas na
história violenta da humanidade.
Assim, “o rosto desfigurado do outro, a ausência lacerante de quem foi
aniquilado, e o clamor dos inocentes que são injustiçados por qualquer sistema de
totalidade, são transfigurados pela vida doada dos justos da história” (MENDOZAÁLVAREZ, 2015, p. 49). Nesse gesto compassivo e misericordioso, de total
esvaziamento de si próprio e doação gratuita, que perdoa e reconcilia, a dignidade é
ali resgatada, retomada e também doada, gerando para todos a promessa de um
amanhecer reconciliado. Expressa, desse modo, o mesmo gesto kenótico da
revelação do Deus escondido em Jesus Cristo, um Deus todoamoroso que se esvazia
de si mesmo, assumindo a condição vulnerável, frágil, do não-sentido da cruz,
enquanto “gesto compassivo de perdão e amor incondicional, assimétrico e gratuito
que redime a todos” (2015, p. 55). A dignidade humana, enquanto esvaziamento, e
portanto, vulnerável, torna-se, segundo este autor, a “metáfora pós-Moderna do
‘Reinado de Deus” (2015, p. 55).
Experimentar que somos vulneráveis, dependentes, inseguros e, por
conseguinte, interdependentes, não é um processo fácil de se realizar, especialmente
em se tratando das subjetividades modernas tendentes ao individualismo e a se
autoafirmarem totalmente independentes de tudo. Um caminho, portanto, que envolve
o risco de sair da segurança de suas muralhas psicológicas internas, mas também de
libertação, uma vez que se parte exatamente daquilo que se tem em comum, ou seja,
“a vulnerabilidade e a dependência”, o que permite construir e habitar o espaço do
“inter”, e que por isso mesmo se tem por base da dignidade humana, “o
reconhecimento da vulnerabilidade própria e a do outro”, conforme sustenta Andrade
(2015, p. 127-128).
A base teologal desta dignidade doada, que não se a tem de princípio, mas se
a recebe pelo reconhecimento e aceitação de sua vulnerabilidade pelo outro, para
continuamente poder dá-la a outrem, vem de nossa própria experiência de fé que nos
ensina que “Deus nos aceita [...], justamente porque somos vulneráveis, dependentes,
impotentes e necessitados” (ANDRADE, 2015, p. 129). Em seu Filho, converte todo
seu amor em pura gratuidade incondicional e “acolhendo nossa vulnerabilidade,
converte a angústia incurável em confiança, e faz que a dependência seja libertadora,
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porque é confiada, e converte a interdependência em capacidade de comunhão”
(2015, p. 130).
A dignidade humana, assim sendo, consiste num processo de reconhecimento
mútuo entre alteridades, de doação compartilhada entre individualidades que se
reconhecem frágeis, vulneráveis e dependentes uma da outra e, nesse movimento de
aproximação tornam-se o próximo e a próxima um(a) para o(a) outro(a), base de toda
comunhão eclesial. Uma comunhão que, por sua própria natureza de ter sido criada a
partir da dignidade que nos é doada em Jesus Cristo, se converte em nossa vivência,
em nossa vida cristã, no testemunho desse Deus que é “misericórdia-sem-medida”,
gratuidade total, traduzindo-se na forma dos sinais concretos de comunhão eclesial,
isto é, no perdoar, no curar, no incluir e no compartilhar, que resumem os gestos de
Jesus e evocam ações sempre interculturais.
Ser cristão, portanto, é fazer-se doação, a partir de nossa vulnerabilidade
assumida e partilhada, num processo de aprendizagem que implica abaixar nossos
“muros” individuais de proteção e assumirmos nossa condição vulnerável, dependente
e necessitada, e a certeza de que nos “fazemos dignos uns dos outros nas atitudes
de compaixão e solidariedade” (GONZÁLEZ, 2015, p. 83) expressas. Sobre esta base,
doação não é dar algo ou renunciar a algo, mas sim a concretude de uma “crescente
capacidade de perdoar, curar, incluir e compartilhar”, já que não somos mais
impulsionados pela angústia, mas pela “confiança na misericórdia-sem-medida”
(ANDRADE, 2015, p. 135).
Comprometer-se com a humanização das cidades e com a promoção da
dignidade humana, portanto, não se trata de discurso, mas sim de gestos concretos
que implicam a construção de novas formas de vínculos que se constroem desde a
perspectiva dos atores envolvidos nesta relação em que se busca “entender a forma
como cada pessoa e cada grupo vive na cidade, interpretando-a desde aqueles com
quem se caminho lado a lado, e compreender os ‘para’ e ‘por quês’ que impulsionam
as práticas” (MOCTEZUMA, 2014, p. 333).
Gestos concretos de humanização e reconstrução de vínculos que se
traduzem, por exemplo, na saída da Igreja às ruas, às praças, às estações de trens,
metrôs e coletivos, lá onde as pessoas “estão”, transitam anonimamente, nos nãolugares das megacidades, transformando assim a dimensão e a definição de nossa
vida comum paroquial; no acampar nos espaços urbanos coletivos, como resposta
viável e concreta à mobilidade a que as cidades nos submetem; fazendo-se presente
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nos não-lugares urbanos como forma de estabelecer uma nova pastoral dos vínculos,
vínculos essencialmente humanos e de humanização, não interessados em atrair
adeptos ou efetivar vinculações institucionais, simplesmente porque somos cristãos,
discípulos missionários; no ampliar e promover nossas práticas de escuta, de
acolhida, de reconhecimento, criando assim um espaço intersubjetivo que propicie o
anúncio da fé, que transforma o espaço do anonimato, do individualismo em espaço
“inter”, lugar de alteridade, de vinculação, de humanização e que contribua, desse
modo, para ressignificar o espaço público degradado, a vida das pessoas que
transitam por eles e também nossas práticas pastorais. Uma pastoral, assim, capaz
de contribuir para o preenchimento do vazio de sentido, por meio de gestos simples,
mas concretos: “uma saudação, uma bênção, a entrega de um impresso, uma música
alegre e outras mediações, que são maneiras simples e decisivas de instaurar uma
nova forma de habitar a cidade” (AZCUY; CERVANTES, 2014, p. 230).
Dessa forma, se pode retomar um costume assente na Igreja das primeiras
comunidades, de que a instituição se vai conformando desde sua prática junto às
pessoas (eclesiogênese) e não o contrário, como fez a cristandade que quis impor a
instituição à sociedade, ou como o querem ainda alguns restauracionistas saudosistas
da hegemonia católica de tempos passados. Partir desde as periferias existenciais, lá
onde se gestam novas formas de presença e de vínculos com as pessoas,
preferencialmente com os Outros pobres, na produção de um espaço intersubjetivo
de conversação, um encontro em diálogo e gratuidade que convida à reconciliação,
restaura a confiança e cria espaços de partilha e de dignificação humana recíprocas.
Uma Igreja, que assim, vai assumindo um estilo compassivo, que se abre à acolhida
e ao cuidado das pessoas, acompanhando os que sofrem, que age de acordo com as
necessidades daqueles e daquelas que se aproximam, faz-se, desse modo,
“samaritana e mostra o rosto de Deus rico em perdão e entranhas de misericórdia”
(AZCUY; CERVANTES, 2014, p. 231).
As pastorais urbanas que se queiram capazes de tomar o ser humano e suas
realidades concretas nas cidades como pontos de partida para a evangelização, e que
se traduzam, portanto, em humanização e promoção de sua dignidade e humanidade,
em solidariedade, perdão e reconciliação, precisam também, nessas ações, “permitir
a cada sujeito, desde seus próprios espaços, gestar suas próprias potencialidades e
emancipar-se, especialmente aqueles marginalizados, engolidos por uma cidade que
requer humanizar-se” (MOCTEZUMA, 2014, p. 334). Do mesmo modo, se se quer
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tomar em conta as diversas expressões de sua religiosidade e desde aí promover o
encontro do Evangelho com esta realidade, caberá às pastorais urbanas o respeito
aos seus modos de vida urbanos, implicando gestar um processo de evangelização
personalizado que se mostre aberto ao outro e permita encontrar um sentido de vida
significativo através do reconhecimento de suas subjetividades plurais, e, que por isso
mesmo, requerem múltiplas pastorais.
Desenvolver as pastorais urbanas com tais características constitui, pois,
desafio ao assumir uma conversão pastoral e eclesial desde nossa precariedade,
vulnerabilidade e interdependência não só subjetiva, mas também institucional.
Implica, desse modo, pensar além das paróquias que tal como estão estruturadas,
situadas e fechadas em si mesmas, marcadamente habituadas a uma atitude
receptiva, carecem de sentido e de possibilidades de atuar nas cidades. Contudo, uma
nova “paróquia urbana”, em seus múltiplos contatos com as realidades e
religiosidades dos sujeitos urbanos, poderia “converte-se em verdadeiro lugar de
escuta, de acolhida onde os sujeitos se tornam visíveis e recuperam sua voz,
permitindo uma unidade fé-vida”, como afirma Moctezuma (2014, p. 337).
Portanto, nossa aproximação às cidades desde estas novas pastorais urbanas,
com um novo paradigma de pastoral urbana inculturada, multicultural, de diálogo, de
encontro, humanização, respeito, reconciliação, perdão, nova presença e novo agir,
assume a exigência de fazer-se desde as cidades e o urbano não “como um lugar de
perdição, mas desde a cidade como um lugar de bonança, onde se vive a realidade
na primavera de uma esperança que nos faz profetas deste presente, que sim, é
nosso” (MOCTEZUMA, 2014, p. 337).
4.2.2.4 Potencializar uma pedagogia do diálogo e da convivência intercultural
Assentada sobre uma nova consciência de sua incompletude e da
contingencialidade das respostas formuladas frente a um contexto em incessantes
mutações, cabe à Igreja abrir-se e cultivar “as relações com as outras confissões
cristãs, as outras religiões e as sociedades do mundo inteiro” (FIUC, 2017, p. 25),
como tarefa já intuída e desejada, mas ainda pendente, desde o Concílio Vaticano II.
Falta entre as religiões ainda, como sinal da permanência de uma vultosa distância
no campo do diálogo inter-religioso, segundo Libânio (2015, p. 344), que se crie um
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“clima de diálogo, de oração, de purificação da memória, de conversão individual e
coletiva, de superação das divergências históricas nas relações”.
Será necessário ainda, por conseguinte, passar da uniformidade e do
exclusivismo para um novo paradigma, da legitimidade da diversidade e da
pluralidade. Iniciativas como a do inclusivismo ficam ainda a meio caminho, sendo
preciso atravessar a ponte e “chegar à outra margem, à atitude pluralista, ao novo
paradigma” (VIGIL, 2006, p. 212), do qual emerge uma nova consciência de uma
Igreja em relação com as demais confissões, que se autocompreende nesta relação
de complementaridade, de não exclusividade, enquanto existe não para “promover a
comunhão só entre os católicos, mas destes com toda a humanidade” (BRIGHENTI,
2015, p. 327).
Do novo paradigma do pluralismo emergem tanto uma nova imagem de Deus,
não mais monopolizável e apropriado por uma única e hegemônica religião, mas um
Deus universal, de “todos os nomes, inqualificável” (VIGIL, 2006, p. 213), como implica
a busca de sua presença multiforme (TEIXEIRA, 2014, p. 65), na diversidade do
múltiplo e do particular manifestos na fecundidade da criação. Demanda, por
conseguinte, o diálogo, a interlocução entre as diferentes expressões de religiosidade
humanas, de modo a antecipar no tempo e na história o sonho querido por Deus de
uma humanidade fraterna e reconciliada, enquanto convocação “ao amor fraterno e à
realização da justiça, no aqui e agora, [como expressão da] potencialização divina do
humano, de forma a fazer crescer no tempo o amor aos outros” (TEIXEIRA, 2014, p.
70).
Neste sentido, alteram-se também as imagens, representações, os estatutos e,
consequentemente, as relações entre as religiões, que passam a entender-se não
mais em situação de luta por hegemonia e propriedade sobre a verdade da salvação,
mas sim em seu papel de mediações, em sua complementaridade umas com e entre
as outras, cada qual com suas riquezas e suas limitações, susceptíveis, desse modo,
tanto de enriquecer as demais, quanto de ser por elas enriquecida (VIGIL, 2006, p.
213). A experiência do pluralismo oferece, assim, também a possibilidade de
desabsolutização, ou seja, “a aceitação do relacional, a desmistificação, a
reconsideração de seu próprio estatuto ôntico e religioso” (2006, p. 214).
Por conseguinte, uma evangelização urbana inculturada precisa ainda
enfrentar o desafio do pluralismo cultural e religioso diante do qual a Igreja é
convocada a se empenhar na construção e fomento do diálogo e da convivência
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intercultural e inter-religiosa. A empenhar-se, assim, numa busca por elaborar
respostas novas, atualizar a dimensão eclesial da missão e de suas práticas eclesiais,
partindo do princípio eclesiológico do “reconhecimento da pluralidade das culturas,
‘povos, tribos, línguas e nações’, e das histórias” (FIUC, 2017, p. 89), e promover a
unidade entre os povos tendo por base a iniciativa do encontro-reconhecimentoreconciliação entre indivíduos, comunidades, nações e religiões.
Tem-se o diálogo como porta para adentrar neste campo intercultural e interreligioso, especialmente no desenvolvimento de uma atitude de escuta ativa. Escutar
o outro torna-se, assim, a “base de toda compreensão mútua”, porque ancorado na
“capacidade de relativizar o próprio ponto de vista” (FIUC, 2017, p. 32-33), e traz como
possibilidade um diálogo efetivo e respeitoso diante das identidades de cada
comunidade humana e de suas expressões legítimas de religiosidade.
Segundo Teixeira (2014), o diálogo ecumênico e macroecumênico é algo
irreversível na vida da Igreja, para o qual é preciso conjugar os ensinamentos
conciliares e a práxis do diálogo de modo a construir pontes de aproximação, acolhida,
respeito mútuo, hospitalidade e colaboração com todos, cristãos, de outras religiões e
com os sem-religião, pois há uma “responsabilidade global envolvida no diálogo interreligioso, em favor da salvaguarda do humano, do mundo e de toda a criação”
(TEIXEIRA, 2014, p. 68), que implica a todos, religiosos ou não, afiliados ou não.
Tarefa irreversível e irrenunciável, portanto, à Igreja e, por extensão, às novas
pastorais urbanas, que trata de uma abertura às realidades de cada comunidade cristã
ou não, sejam elas positivas ou negativas, o que não é apenas um requisito de
legitimidade das pastorais urbanas frente às cidades, mas uma condição sem a qual
não poderá “cumprir com sua missão para esta cidade, de construir o Reino de Deus”
(SILBER, 2014, p. 410). Sabendo-se que a Igreja não é um fim em si mesma, mas um
instrumento, uma mediação, que tem em vista a evangelização, trata-se, portanto, de
“levar a Boa Nova a todas as parcelas da humanidade, em qualquer meio e latitude,
e pelo seu influxo transformá-las a partir de dentro e tornar nova a própria
humanidade” (EN 18).
Inspirados nos encontros de Jesus no Evangelho, pode-se compreender a
pessoa enquanto “abertura à irrupção do ‘outro’ como próximo, prestando atenção à
originalidade e à contribuição insubstituível de cada um e de cada uma” (FIUC, 2017,
p. 89). Nessa perspectiva, será preciso desenvolver, como ponto de partida, uma
atitude consciente de humildade e de reconhecimento da legitimidade da pluralidade
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concreta da vida dos seres humanos e das sociedades atuais, que exige respeito à
singularidade e alteridade de cada povo, de cada cultura, uma alteridade que se
manifesta “na pertença e na prática religiosa, na memória, na língua, na educação, na
vida comunitária, no gênero, no mundo do simbólico” (FIUC, 2017, p. 86).
Por conseguinte, tal reconhecimento da legitimidade da pluralidade cultural e
religiosa implica manter o olhar aberto para a irrupção do divino através do outro,
enquanto fonte para resistir diante dos riscos iminentes nestas aproximações entre
uma tendência geral de homogeneização das culturas e seu contrário, que consiste
no fechamento ou encolhimento identitário expressos nos diversos tipos de fanatismos
e fundamentalismos, por vezes reagindo de forma violenta. Neste sentido, a
consciência dos significados das representações culturais explicitados em certos
gestos, atitudes ou linguagens, e ainda suas marcas na história, aliados aqui ao
resgate da dimensão da memória, tornam-se fundamentais na efetividade deste
diálogo, uma vez que “é a escuta das memórias – decisiva no diálogo entre as culturas
e as religiões – que abrirá a comunicação e a reconciliação” (FIUC, 2017, p. 87).
A concretização do princípio da unidade na diversidade só é possível a partir
de um ser humano convertido e reconciliado, capaz de escutar o outro e reconhecer
nele um semelhante, expressão da diversidade manifestada na singularidade da
imago Dei. Nesse caminho de busca por unidade, o primeiro passo, portanto, será o
da reconciliação, que brota, antes de tudo, conforme Fiuc (2017, p. 87), do
“reconhecimento e pelo respeito da singularidade de cada povo”, um caminho no qual
se poderia retomar o “primado da salvação segundo a escolha de Deus pelos pobres
e excluídos de todos os tempos” (2017, p. 101), promovendo encontros com os outros
lugares e não-lugares da cidade, lá onde “o grito dos sem-voz e das vítimas da
exclusão e da violência sistêmica (por causa do gênero, da raça, da classe social, de
uma deficiência qualquer etc.) deve ser um lugar de interpelação fundamental” (2017,
p. 88).
Implicado no trilhar desse caminho está a necessidade de promover uma Igreja
cultural e estruturalmente policêntrica, que, por um lado, passe da necessidade de
supervisão à inculturação, a partir da integração e diversidade recíproca entre as
Igrejas Locais, primeiros sujeitos da inculturação, que favoreça e propicie o
surgimento de igrejas autóctones, uma igreja “evangelicamente pobre, [...] serva,
peregrina, hóspede, instrumento e sinal” (SUESS, 2013, p. 95), que com autonomia
nas suas práticas pastorais possa “responder à diversidade sociocultural, dispersão
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geográfica e às necessidades espirituais do povo de Deus” (2013, p. 94). E, por outro,
a promoção de uma presença, em relação de mútua fecundação e reconciliação, de
um cristianismo “culturalmente policêntrico em diálogo com outras tradições e outras
religiões, que esteja a serviço da paz e da justiça entre os seres humanos, em
particular os menos privilegiados” (FIUC, 2017, p. 80),
Com os olhos voltados para Jesus Cristo e o coração aberto a um mundo plural
em busca de reconciliação, unidade na diversidade e paz, a fé cristã, portanto, “nos
leva a confessar que é pelo enraizamento radical e o dom recíproco de cada
singularidade que a comunhão das pessoas, das culturas e dos povos encontrará o
caminho para sua plena realização” (FIUC, 2017, p. 102). Uma confissão que requer
a urgência de um testemunho, comum aos cristãos no nosso tempo, da busca de
“reconciliação com as outras igrejas e comunidades cristãs” (FIUC, 2017, p. 80).
Mesmo que ainda não tenhamos todas as respostas, que não saibamos para
onde nos levará a aceitação do pluralismo, podemos, com certeza, antever as
consequências de sua não aceitação, o que conforme Vigil (2006, p. 216), pode nos
levar “à sua destruição, à conquista espiritual e missionária, ao fundamentalismo”.
Contudo, uma atitude sincera de aceitação do pluralismo, pelo contrário, pode nos
levar “a um diálogo enriquecedor, a uma busca de complementação, a um
oferecimento generoso e humilde”, que se expresse numa busca comum e partilhada
por fazer justiça ao outro, aos Outros pobres, a todas as vítimas sistêmicas, e assim,
revele-se enquanto possibilidade de unidade na diversidade.
4.2.2.5 Promover uma ecologia integral e uma conversão ecológica
Outro sinal dos tempos a que se precisa discernir no contexto do fenômeno
urbano na pós-Modernidade, que reclama nossa atenção e posicionamento
desafiando-nos a respostas novas numa evangelização urbana inculturada para hoje,
trata-se da ameaça global à vida humana e ao planeta por motivos ecológicos. Urge,
pois, “cuidar da terra e salvar a vida” (BOFF, 2010) e assumir esta tarefa ainda
pendente, segundo afirma Libânio (2014, p. 346-347), no “confronto com os novos
problemas que o sistema capitalista avançado, neoliberal, está a criar, especialmente
a respeito da sustentabilidade da terra”.
Desse modo se poderia passar de uma concepção desencarnada de Doutrina
Social da Igreja (LIBÂNIO, 2015, p. 346), para torná-la fonte de diálogo entre o
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Evangelho e a complexidade das realidades sociais e culturais do presente, num
movimento capaz de envolver e comprometer a todos, religiosos ou não, “de todas as
raças, línguas e nações” (APOCALIPSE, 5: 9) na construção de uma “nova sinfonia”
humanista do cuidado com a vida em sua integralidade.
Tal desafio constitui, pois, uma abordagem totalmente nova, segundo afirmam
os teólogos da FIUC (FIUC, 2017, p. 59), “diante da criação e dos sistemas ecológicos
por parte dos organismos políticos e das comunidades de fé”, para a qual é
absolutamente indispensável uma “colaboração nova e mais intensa” entre todos os
organismos da sociedade civil, “os Estados, os movimentos sociais e as comunidades
de fé” (2017, p. 59), num mútuo comprometimento tendo em vista “gerar uma
sociedade sustentável global no respeito pela natureza, nos direitos humanos
universais, na justiça e numa cultura de paz”, conforme assinala a Carta da Terra 104
(LIBÂNIO, 2015, p. 347).
Eclesialmente, constitui desafio já sinalizado por Paulo VI na Octogesima
adveniens (OA) enquanto uma situação crítica e dramática consequente à “atividade
descontrolada do ser humano, [...] uma exploração inconsiderada da natureza” em
razão da qual o ser humano “começa a correr o risco de destruí-la e de vir a ser,
também ele, vítima dessa degradação” (LS 4), diante da qual torna-se urgente uma
mudança de atitudes, uma “conversão ecológica global”, conforme o convite de João
Paulo II (LS 5), que nos convoca a todos a entrar em diálogo “acerca da nossa casa
comum”, nas palavras do Papa Francisco (LS 3).
Desde o Brasil, o teólogo Leonardo Boff, conhecido defensor desta causa com
publicações como “Ecologia: grito da terra, grito dos pobres” (BOFF, 1995), “Saber
cuidar: ética do humano, compaixão pela terra” (BOFF, 1999), “Cuidar da terra, salvar
a vida: como evitar o fim do mundo” (BOFF, 2010) entre outros, já alertava sobre esta
problemática, a partir da ótica teológica e como condição para gestar nova esperança
assente na necessidade de se enfrentar a crise civilizacional com base em “um novo
paradigma de convivência que funde uma relação mais benfazeja para com a Terra e

_______________
104

“A missão da Iniciativa da Carta da Terra é promover a transição para formas sustentáveis de vida
e de uma sociedade global fundamentada em um modelo de ética compartilhada, que inclui o
respeito e o cuidado pela comunidade da vida, a integridade ecológica, a democracia e uma cultura
de paz”. Disponível em: <http://www.cartadaterrabrasil.com.br/prt/index.html>. Acesso em: 30 out.
2017.

279
inaugure um novo pacto social entre os povos no sentido de respeito e de preservação
de tudo o que existe e vive” (BOFF, 1999, p. 17-18).
Mais recentemente, por meio da encíclica Laudato si (LS), o Papa Francisco
(2015) retoma estas questões e as integra sob a perspectiva de uma “ecologia
integral”105. E o faz, segundo Boff (2015), dentro deste novo paradigma ecológico e
buscando sempre encontrar razões para a esperança, inscrevendo seu texto “dentro
da colegialidade”, valorizando as contribuições de diversas conferências episcopais,
de seus antecessores e de outros pensadores, colocando como destinatários “todos
os seres humanos, pois todos são habitantes da mesma casa comum e padecem das
mesmas ameaças”.
Tributário de uma experiência pastoral latino-americana, o Papa Francisco
retoma expressões e temas muito comuns a este contexto, como “casa comum”, “mãe
Terra”, o “grito da Terra e o grito dos pobres”, o “cuidado”, a “interdependência entre
todos os seres”, o “valor intrínseco de cada ser”, os “pobres e vulneráveis”, entre
outras. Representam, assim, no rol das problemáticas de cuidado com o ambiente,
agendas já sinalizadas como relevantes a serem consideradas na atividade pastoral
da Igreja (DAp 431; 470-475).
Francisco apela, desse modo, a que assumamos o “urgente desafio de proteger
a nossa casa comum, [que] inclui a preocupação de unir toda a família humana na
busca de um desenvolvimento sustentável e integral” (LS 13), unindo as
preocupações com a crise do ambiente e os sofrimentos dos excluídos por meio da
proposição de uma “nova solidariedade universal” (LS 14), que tem no cuidado com a
Terra a sua dimensão global e, no cuidado com “o próprio nicho ecológico” (BOFF,
1999, p. 135) a sua dimensão local, diante do que se precisa passar por uma
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Para Dave Pruett, conforme noticiado em IHU - Notícias, a ecologia integral do Papa Francisco
implica uma mudança de paradigma, ou seja, “a mudança de um antropocentrismo explorador para
um biocentrismo participativo. Esta mudança requer algo além do ambientalismo, que permanece
sendo antropocêntrico enquanto tenta limitar os efeitos deletérios da presença humana no meio
ambiente”. Segundo este autor ainda, a “ecologia integral também reverte os atuais paradigmas
econômicos, seja o capitalista ou o socialista. Ela concebe uma esfera econômica que serve às
necessidades legítimas de indivíduos e sociedades em vez de explorá-los para servir às
necessidades artificiais da economia. E ela exige que a economia respeite os limites finitos do
mundo natural” (PRUETT, Dave. A ecologia integral do Papa Francisco. IHU - Notícias, 01 jun.
2015. Disponível em: <http://www.ihu.unisinos.br/169-noticias/noticias-2015/543131-a-ecologiaintegral-do-papa-francisco>. Acesso em: 30 out. 2017).
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“alfabetização ecológica e rever nossos hábitos de consumo [e] desenvolver uma ética
do cuidado” (BOFF, 1999, p. 134).
Para Francisco, o cuidado com a casa comum, tomado aqui na perspectiva de
uma evangelização urbanamente inculturada, engloba também uma mudança nas
atitudes diante da cidade, implicando “cuidar dos espaços comuns, dos marcos visuais
e das estruturas urbanas que melhoram o nosso sentido de pertença, a nossa
sensação de enraizamento, o nosso sentimento de ‘estar em casa’ dentro da cidade
que nos envolve e une” (LS 151).
Uma ecologia integral, conforme a promove Francisco, implica assumir como
condição de sua concretização uma atitude de diálogo (LS 163) e de mútua
colaboração diante de uma realidade complexa onde tudo está interligado (LS 16),
inclusive no âmbito das ações que visem à solução destas problemáticas (LS 13), que
nos permitam “sair da espiral de autodestruição onde estamos afundando” (LS 163).
Uma colaboração e um diálogo intrínsecos a cada povo e suas culturas de modo que
tais soluções sejam protagonizadas a partir de seus “atores sociais locais a partir de
sua própria cultura” (LS 144), num processo em que confluam a ecologia humana e o
bem comum (LS 156), e para o qual hão de se empenhar as religiões de modo a
“estabelecer diálogo entre si, visando o cuidado da natureza, a defesa dos pobres, a
construção de uma trama de respeito e fraternidade” (LS 201).
Será preciso, portanto, também por meio das religiões, e neste caso de
pastorais urbanas consequentes com as subjetividades urbanas e suas realidades nos
espaços urbanos da contemporaneidade, assumir este desafio e corajosamente
declarar também nossa responsabilidade comum com a vida, com a humanidade, com
a Terra e as futuras gerações, e escolher, projetar e construir um futuro comum, pois,
“para seguir adiante, devemos reconhecer que, no meio de uma magnífica diversidade
de culturas e formas de vida, somos uma família humana e uma comunidade terrestre
com um destino comum” (CARTA DA TERRA, p. 1).
Neste sentido, a ecologia reclama das religiões a realização de algumas tarefas
comuns, entre as quais, segundo a proposta de Maçaneiro (2011, p. 165-198),
destacam-se: a interpretação desta nova condição humana na Terra; o
desenvolvimento de uma nova consciência ecológica entre seus membros; a
participação na elaboração de uma epistemologia ambiental; a promoção de uma ética
ecológica; o fomento do diálogo sobre questões ambientais; a ação conjunta e
colaborativa em prol da causa ecológica; e o restabelecimento de uma nova relação
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entre o sagrado e a natureza, de caráter holístico e conectivo, de modo a refundar e
recompor os vínculos entre os seres humanos entre si e destes com a natureza.
Implicado na assunção desta nova consciência, que se trata ainda de
desenvolver (LS 202), de comunhão com toda a criação (“origem comum”), de
interdependência de todos os seres e do planeta (“recíproca pertença”) e de
solidariedade com a gerações futuras (“futuro partilhado por todos”), está um
compromisso com a promoção de “modos de vida mais duráveis, um respeito maior
pela integridade da criação e novos modelos de justiça social e ecológica” (FIUC,
2017, p. 60).
Por conseguinte, e tendo-se vista a concretização de tais objetivos, será preciso
promover um outro estilo de vida (LS 203-208), que passa pelo necessário
desenvolvimento de uma educação ambiental ampliada e alinhada a uma ética
ecológica para uma nova aliança entre a humanidade e o ambiente (LS 209-215), e
por uma conversão ecológica (LS 216-221), que “comporta deixar emergir, nas
relações com o mundo que nos rodeia, todas as consequências do encontro com
Jesus” (LS 217), que implica uma mudança tanto em nível pessoal quanto comunitário
(LS 219), expressas por meio de atitudes como a gratidão e a gratuidade, a
consciência da comunhão universal e o engajamento de todas as suas
potencialidades para resolver os dramas do mundo (LS 220), e que implica ainda os
princípios da sobriedade, vivida livre e conscientemente (LS 223), e de nossa
capacidade de viver juntos e de comunhão, numa fraternidade universal (LS 228).
4.2.3 Exigências decorrentes dos sujeitos urbanos para as pastorais urbanas
4.2.3.1 Partir da realidade dos sujeitos interlocutores
Tomando-se por base as implicações e exigências contextuais apresentadas,
infere-se que uma nova pastoral urbana, centrada na realidade dos sujeitos urbanos,
não só é viável como urgente. Uma pastoral urbana que parta, portanto, de uma
consideração positiva acerca da cidade, que não desconhece a necessidade de
discernimentos, mas capaz de potencializar os sinais positivos da realização humana
nos espaços urbanos e que também se coloque profeticamente na posição de
denunciar os sinais que contrariam a perspectiva evangélica de uma humanidade
mais plena para todos e todas.
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Confluem para isto uma multiplicidade de sujeitos – a cidade, a cultura urbana,
as subjetividades, a Igreja, os evangelizadores (agentes de pastoral cristã urbana) –
que precisam estar mutuamente engajados nesse processo. Por um lado, portanto,
como já se disse, a porta de entrada para as pastorais urbanas são as próprias
culturas emergentes nas cidades enquanto pontos de partida para as ações pastorais
que começam a partir mesmo “das realidades da vida na cidade e ali deixar crescer a
‘cidade do futuro’ que os cidadãos e as cidadãs se propõem em suas práticas, e,
partindo, desde aí, buscar novas vias para as diferentes formas de pastoral”
(ECKHOLT, 2014, v. 1, p. 32). Implica, portanto, por outro lado, aquilo que Aparecida
chamou de “conversão pastoral e conversão eclesial” (DAp 365-372), que exigem um
certo êxodo das estruturas estabelecidas, um certo abandonar de pressupostos e
fórmulas prontas para as ações pastorais, de forma a engendrar novas conformações
eclesiais, novas formas de vínculo que correspondam aos sujeitos urbanos, às
culturas urbanas.
Nesse processo de mútuas transformações que envolve a cidade, a cultura e
os sujeitos urbanos e a Igreja, a pastoral urbana tem como núcleo evangélico, a partir
do qual vertebra suas ações nos espaços urbanos, o acontecimento da Encarnação
que “leva à plenitude a fé no Deus presente na história que se faz peregrino colocando
sua tenda entre nós” (GALLI, 2014, p. 60). Este evento convoca todos os
evangelizadores da cidade a, por meio da fé, descobrir os lugares dessa presença e
também de sua ausência nos espaços urbanos, de modo a potencializar “as
presenças reais de Deus que ‘in-habita’ nas pessoas, casas, bairros, povos, cidade e
megalópoles” (2014, p. 61).
Nesta perspectiva, se há de promover uma nova sensibilidade religiosa que
torne aptos os agentes das pastorais urbanas, o “discípulo missionário” (DAp 243),
que constitui um novo sujeito na história e que se converte a partir de “um encontro
de fé com a pessoa de Jesus”. Assim, o espaço urbano representa um lugar
privilegiado para este novo sujeito, “cuja missão religiosa inclui justiça libertadora,
opção pelos pobres e promoção humana” (SIEVERNICH, 2014, p. 51).
Um novo sujeito e uma nova presença pastoral convidado a testemunhar
“desde o coração da urbe, que Deus é amor” (GALLI, 2014, p. 63), num contexto
carregado de ambivalências, tendente ao secularismo, ao indiferentismo e ao
relativismo por um lado, mas ao fundamentalismo, ao fanatismo e à violência religiosa
por outro; um espaço urbano que tende a suscitar a perda da confiança do homem
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em Deus e também em si mesmo, e, ao mesmo tempo, coloca todas as
responsabilidades sobre os ombros do indivíduo que passa a ser a medida de todas
as coisas; um indivíduo que se autonomiza e se liberta, ao mesmo tempo, inseguro e
amedrontado... Diante disso, é preciso “renovar a linguagem para dizer Deus e para
abrir o espírito do homem à bondade de Deus” (FIUC, 2017, p. 25), e proclamar com
novas mediações e o testemunho de que Deus está conosco (MATEUS, 28: 20b) 106,
está sendo presente histórica e culturalmente no nosso tempo, que vem, sai em nosso
encontro, mesmo onde é marginalizado, silenciado, ocultado. A pastoral urbana se
converte, desse modo, na possibilidade de um rosto humano e urbano do cristianismo
(GALLI, 2014).
A urbe, conforme já dissemos, transforma seus habitantes e, estes, por sua
vez, também a transformam num processo de múltiplas e contínuas interações. E isso
se dá por meio da cultura: “a urbe faz sujeitos urbanos, peculiares em seu
comportamento, em sua maneira de sentir, de pensar, de atuar, de ser. O sujeito
urbano, desde sua inclusão ou exclusão, social, econômica, política e culturalmente,
a produz; e, por sua vez, a urbe parece reproduzi-lo” (BRAVO, 2013). Aos agentes
das pastorais urbanas, portanto, urge adentrar à urbe e, desde ali, “traçar novos
caminhos e critérios para uma pastoral urbana onde se gestam os novos modos de
cultura” (PUEBLA 441).
As megacidades, portanto, além de oferecer incontáveis possibilidades de
humanização, o fazem, muitas delas, sob formas brutais de inumanidade e
desumanização. São sinais do ocultamento de Deus nas cidades (GS 27-32), as
sombras que marcam seus cotidianos (DAp 514)107, sinais do “Deus encarnado e
crucificado nas vítimas das cidades atuais [que] se esconde nos fragmentos, no
efêmero, no descuidado” (SILBER, 2014, p. 405). Desde as sombras de seu
ocultamento, a violência, a cobiça, a pobreza, o individualismo, a exclusão, desde aí
reclama nosso amor e nosso testemunho de sua esperança, nosso amor compassivo
e misericordioso.

_______________
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“Quanto a mim, eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos tempos” (MATEUS,
28: 20b, p. 1917).

107

“Deus habita na vida cotidiana dos homens da cidade, em meio a suas alegrias, desejos e
esperanças, como também em meio a suas dores e sofrimentos” (DAp 514).
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Neste sentido, para os agentes das pastorais urbanas, a perspectiva dos
pobres, enquanto “dimensão constitutiva de nossa fé em Jesus Cristo” (DAp 257),
constitui importante ferramenta para “descobrir e iluminar as dimensões ocultadas,
mimetizadas e reprimidas da realidade” (SILBER, 2014, p. 402). Na verdade, as
perspectivas, no plural, porque constituem-se na cidade um rol de perspectivas e de
situações de exclusão que se precisa tomar em conta frente aos discursos
hegemônicos e aos pretensos universalismos, de tal modo que nossos olhares se
mantenham despertos diante da dispersão das experiências humanas em suas
múltiplas configurações subjetivas e biográficas.
É, portanto, a partir destas perspectivas que se introduz a subjetividade em
nossas tentativas de aproximação, compreensão e ação das pastorais urbanas para
chegarmos “a dar respostas às vozes, aos clamores das subjetividades excluídas e
ocultadas na América Latina” (SILBER, 2014, p. 402). Implica, portanto, que nas ações
pastorais urbanas se busque a Deus, se busque reconhecê-lo, descobri-lo, como se
estivesse encoberto, ocultado, escondido, especialmente diante daquelas situações
que impedem ou dificultam o seu descobrimento, como a violência, a pobreza, a
discriminação sexual, as questões de gênero, o racismo, os preconceitos, fanatismos,
guerras religiosas, e muitas outras atitudes e práticas, inclusive da própria Igreja (GS
19), que separam, excluem, oprimem e vitimizam as pessoas nas cidades, que
expressam, todas, a presença-ausência e ausente-presença de “um Deus presente
que nos chama e interpela desde o reverso da história, desde os lugares ocultos, dos
outros-espaços de nossas cidades” (SILBER, 2014, p. 403).
4.2.3.2 Partir das subjetividades urbanas
As subjetividades urbanas (o ser humano e sua realidade concreta), são aqui
tomadas como pontos de partida para promover o encontro do Evangelho com o
mundo e a cultura urbanos, tendo-se a cultura como porta de entrada e mediação
desse processo. Tem-se por suposto o quadro contextual e analítico apresentado nas
seções e capítulos anteriores, considerando os nexos mutuamente implicados,
simbióticos e ambíguos entre as cidades, as culturas urbanas e as subjetividades no
contexto da pós-Modernidade, e as consequentes, plurais e diferentes formas de
religiosidade que expressam estes indivíduos. Elementos que aqui serão apenas
destacados por razões didáticas na condução desta argumentação.
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O esforço de situar a presença e ação da Igreja nesse contexto e pensar uma
evangelização inculturada no mundo urbano, e consequente com o momento atual,
implica assumir como condição a exigência de perscrutar as relações de reciprocidade
entre a cidade e o campo religioso, uma vez que, segundo Brighenti (2001, p. 5), “uma
ação eclesial não simplesmente na cidade, mas no modo urbano, que incida sobre o
conjunto da cidade, começa com um conhecimento global e diversificado da mesma”.
Neste sentido, pressupõe-se que tal compreensão de um novo paradigma para
a pastoral urbana, possa permitir ressignificar a presença da Igreja enquanto fermento
na massa, ou seja, enquanto se busca “impregnar a cultural atual dos valores
evangélicos e da utopia do reino de Deus” (BRIGHENTI, 2001, p. 10). Contudo, tal
abordagem implica assumir as subjetividades urbanas enquanto interlocutores,
identificando as interpelações pastorais que se apresentam nestes contextos e a partir
deles, de tal modo a engendrar ações pastorais urbanas enquanto mediações para a
Igreja e os agentes de pastoral urbana se conectarem com “o modo de ser, pensar e
viver dos habitantes da cidade” (COMBLIN, 2011, p. 8).
Assim, tomando-se em conta os nexos mutuamente implicados, simbióticos
entre as cidades e as culturas urbanas, compreende-se que o entendimento da
relação destes indivíduos urbanos com a religião deve ser buscado “juntamente com
a compreensão da própria cidade, [enquanto] duas lógicas que se reproduzem
mutuamente” (PASSOS, 2009, p. 21).
Desta compreensão se pode depreender as implicações desta realidade sobre
a construção dos limites e das possibilidades de uma evangelização inculturada no
mundo urbano hoje, e ao mesmo tempo, apresentar teologicamente os “parâmetros
para se pensar a experiência eclesial [com destaque para a evangelização] nos
ambientes urbanos de nossos dias” (AMADO, 2010, p. 68).
4.2.3.3 Sair em direção às periferias existenciais e promover novos vínculos
Buscar a Deus nas cidades significa uma pastoral urbana que, situada na
missão evangelizadora da Igreja, se faça serviço na promoção de uma cultura do
encontro “dos cidadãos com Deus e entre si nas novas culturas urbanas” (GALLI,
2014, p. 89), porque “sair ao encontro dos outros”, afirma o Papa Francisco, é fazer a
mesma coisa que Jesus fez (FARES, 2015, p. 13). Esta transformação que deve
permear as ações de todo evangelizador, da mesma forma que deve contagiar a seus
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interlocutores, de “êxodo de si mesmo”, enquanto movimento irrenunciável radicado,
conforme nos diz o Papa Francisco no “movimento do próprio Deus” (TORRALBA,
2014, p. 87), um movimento que deve “caracterizar a vida do cristão e, por extensão,
a vida da Igreja” (p. 84), e que significa “agir, ser atores no mundo e comprometer-se
na sociedade para mudar a realidade e transformá-la a fundo” (p. 85).
Sair de si mesmo em direção às periferias “para que os habitantes dos centros
urbanos e de suas periferias, cristãos ou não cristãos, possam encontrar em Cristo a
plenitude da vida” (DAp 518). Mas, não se trata apenas das periferias situadas
geograficamente, mas das periferias humanas, existenciais, os outros-lugares, os
não-lugares,

os

espaços

de

ocultamento,

silenciamento,

de

exclusão

e

marginalização, num movimento de “migrar do centro para a periferia, da luz para
escuridão, da sacralidade para as margens, da comodidade às intempéries, pois é
precisamente ali que se mostra necessário o consolo, a esperança, a ação
transformadora”, conforme nos lembra Francisco (TORRALBA, 2014, p. 86).
Sair de si mesmo em direção ao outro implica também atenção redobrada aos
novos sinais dos tempos nas diversas e complexas espaço-temporalidades urbanas
da atualidade, para com prudência ponderar sobre a pluralidade dos sinais e dos
significados, mas também das diferentes interpretações do mundo urbano que
necessitam ser decodificadas, num processo que se inicia com o acolhimento dessa
pluralidade, diversidade e fragmentaridade que marcam as experiências e as
vivências das subjetividades nas realidades urbanas em todos os seus âmbitos.
Neste sentido, “o efêmero, o diverso e o contingente são portadores da
experiência divina e humana” (SILBER, 2014, p. 406), e que, assim, podem ser
interpretados como lugares onde Deus habita (DAp 514) e para os quais tendem as
pastorais urbanas, que saem ao seu encontro, ao encontro de seus vários sentidos e
interlocutores (DAp 518-519), num movimento cuja base ou motivação primeira está
no movimento de Deus conforme expresso no livro do Êxodo, de um Deus que
se revela na história, dá a conhecer-se ao povo de Israel. Manifesta-se a um
povo oprimido e explorado pelo império do Egito para libertá-lo. Deus ouviu o
pranto do povo de Israel e esse ato de escuta é o que propicia a revelação
de sua Palavra. Rompe o silêncio e estabelece uma aliança de amor com o
povo oprimido e maltratado; [...] sai de si mesmo sem deixar de ser Deus
(TORRALBA, 2014, p. 87).
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Entendem-se daí algumas implicações para as pastorais urbanas de forma a
tornar mais fecundas as presenças evangelizadoras da Igreja e dos cristãos: que esse
movimento de sair de si mesmo acontece a partir também de um sujeito consciente
de si, um discípulo missionário portador de uma convicção que brota de um seu
encontro com Jesus Cristo (DAp 243), que se lance numa saída de si “para ir ao
encontro de Deus na oração e no serviço ao próximo”, segundo Papa Francisco
(FARES, 2015, p. 19). Implica também que uma pastoral das cidades faça uma leitura
teológica da cidade, que é seu olhar distintivo sobre a realidade, sempre se aliando
às leituras de tipo sociológico, urbanística, econômica, antropológica etc., que
contribuem para a inteligibilidade da cidade, de tal forma a “identificar a cidade a partir
de um olhar contemplativo, isto é, um olhar de fé que descubra Deus que habita nas
suas casas, nas suas ruas, nas suas praças” (EG 71).
Por conseguinte, este olhar contemplativo que busca Deus que habita nas
cidades, implica ainda uma mudança de mentalidade pastoral (SISTACH, 2016, p.
17), ao mesmo tempo enquanto urgência, condição, possibilidade e caminho de
construção de novos vínculos entre os sujeitos urbanos e a Igreja, “não como
estratégia de mercado, mas como fator geral de melhoria social” (CASTELLS, 2016,
p. 41). Segundo este autor, apresentam-se como caminhos para a “reconstrução dos
vínculos”, ou melhor dizendo, para a construção de novos vínculos entre a Igreja e as
subjetividades urbanas de hoje: sair e fundir-se com os setores populares, defendendo
suas reivindicações; criar comunidades em nível espacial, centros sociais
multifuncionais; dialogar com os jovens; dispor da cultura, da arte e da música pop
como formas de agregação social; estabelecer contato com a especificidade de
comunidades étnicas; utilizar as redes sociais para evangelizar, não para captar
adeptos; enfrentar a violência e a polícia corrupta, restabelecendo também a
autoridade moral da Igreja; não se eximir da crítica profética à iniquidade e à
corrupção, tanto interna à sua própria instituição, quanto externa a ela (CASTELLS,
2016, p. 42).
Uma mudança de mentalidade pastoral que abrange e reivindica ainda, entre
outros, um diálogo concreto com um grupo específico, sem generalizações prévias,
que considere as diferenças e peculiaridades de cada contexto, como o que se
apresentará na sequência em relação ao diálogo inter-religioso; uma estruturação
eclesial em pequenos grupos, de forma descentralizada, capilarizada, flexível, não
burocratizada, que possibilite sair e fazer-se presente lá onde as pessoas estão
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(AMADO, 2007, p. 258); uma reflexão sobre a linguagem, as formas e a inculturação
da fé nos espaços urbanos de modo a tornar a mensagem significativa no contexto
dos seus interlocutores (TORRALBA, 2014, p. 94); que implica tornar-nos aptos a um
diálogo com o multiculturalismo e a uma nova sensibilidade e percepção das múltiplas
realidades dos sujeitos urbanos; o compromisso diante da promoção da vida,
especialmente dos Outros pobres, excluídos e vitimizados, que brota daquela
convicção de fé que faz de nossa vida cristã uma peregrinação rumo às periferias,
pois é “nas periferias que tem lugar o encontro pessoal com Deus” (TORRALBA, 2014,
p. 98). Neste sentido, trata-se de desenvolver e sustentar pastorais urbanas capazes
de “sair com a finalidade de suscitar a fé como fez Jesus com Zaqueu, [expressão de]
uma Igreja samaritana que atrai pelo seu testemunho e põe as suas raízes nas
periferias existenciais da megalópole” (SISTACH, 2016, p. 17).
4.2.3.4 Propiciar mudanças no pensar e no agir pessoal e comunitário
Compreender isso implica uma mudança no pensar e no agir pessoal e
comunitário, e também mudança nas estruturas. Uma conversão pastoral108, portanto,
como já sinalizou a Conferência de Aparecida, que possibilite um novo olhar e
discernimento evangélico diante da realidade atual, para que a Igreja continue a ser
sinal de Deus em meio à humanidade. Para uma conversão pastoral realmente
efetiva, assim como se propôs na Constituição Pastoral do Vaticano II, a Gaudium et
Spes, é preciso “partir da vida concreta da humanidade, assumindo suas alegrias e
esperanças, tristezas e angústias” (GS 1), uma vez que só é possível redimir aquilo
que pela fé é assumido.
Desse modo, a transformação das ações pastorais, animadas por um espírito
dinamizador próprio ao mundo urbano – pastoral urbana –, e a transformação da Igreja
local e das paróquias consequentemente, iniciam-se com esta atitude metodológica
fundante: levar em conta a vida concreta daquela “porção” (BRIGHENTI, 2014) de
humanidade presente em determinada cidade, sua realidade contextual e histórica,
seus horários e itinerários, seu lazer e trabalho, seus espaços de vida e suas redes
de comunicação e de relações. Assim como se há de considerar também as causas
_______________
108

“A conversão pastoral de nossas comunidades exige que se vá além de uma pastoral de mera
conservação para uma pastoral decididamente missionária” (DAp 370).
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e consequências de estruturas paroquiais obsoletas e caducas (SUESS, 2014, p. 20),
com base em que se poderiam construir novos modelos comunitários, abertos,
flexíveis, sempre submetidos a novas experiências e questionamentos, com vistas a
transformar as condições de vida de seus interlocutores e sujeitos, bem como de seus
agentes.
Para que seja possível assumir como orientação programática desta conversão
aquele princípio do “aggiornamento” proposto pelo Papa João XXIII em sua carta
encíclica Mater et Magistra (MM), composto pelo entrelaçamento dos momentos de
ver, julgar e agir (MM 235)109, que constituem “o método do aggiornamento, das portas
abertas, do serviço à humanidade” (SUESS, 2014, p. 19). Assumido depois por Paulo
VI, na encíclica Ecclesiam Suam (ES 27)110 e na carta apostólica Octogesima
adveniens (OA 48, 2), está claro que
não basta recordar princípios, afirmar intenções, fazer notar as injustiças
gritantes e proferir denúncias proféticas; essas palavras ficarão sem efeito
real, se elas não foram acompanhadas, por parte de cada um em particular,
de uma tomada de consciência mais viva de sua própria responsabilidade e
de uma ação efetiva (OA 48, 2).

Nesta mesma dinâmica, conforme aponta Suess (2014, p. 21-22) pode-se
entender a intenção por trás de alguns dos gestos concretos do Bispo de Roma, o
Papa Francisco: sua intervenção na realidade concreta se dá sempre mediada por um
mergulho prévio, mas não superficial, na realidade, fazendo-se presença
misericordiosa, acolhedora, humilde e terna nas periferias existenciais e geográficas,
antes de pronunciar qualquer discurso programático. Assim o demonstram sua ida à
ilha de Lampedusa (no Mar Mediterrâneo), onde chamou a atenção para a vida,
_______________
109

“Para levar a realizações concretas os princípios e as diretrizes sociais, passa-se ordinariamente
por três fases: estudo da situação; apreciação da mesma à luz desses princípios e diretrizes; exame
e determinação do que se pode e deve fazer para aplicar os princípios e as diretrizes à prática,
segundo o modo e no grau que a situação permite ou reclama. São os três momentos que
habitualmente se exprimem com as palavras seguintes: ‘ver, julgar e agir’ (MM 235).

110

“O dito não significa que seja intenção nossa ver a perfeição na imobilidade dessas formas que a
Igreja foi revestindo através dos séculos; ou julgar que ela consiste em tornarmo-nos refratários a
qualquer aproximação nossa às formas hoje comuns e aceitáveis nos costumes e na índole do
nosso tempo. A palavra, hoje famosa, do nosso venerado predecessor João XXIII de feliz memória,
a palavra ‘atualização’, sempre a teremos presente como orientação programática; confirmamo-la
como critério diretivo do Concílio Ecumênico e continuaremos a recordá-la como estímulo à
vitalidade sempre renascente da Igreja, à sua capacidade sempre atenta a descobrir os sinais dos
tempos, e à sua agilidade sempre juvenil de sempre e em toda a parte ‘tudo provar e de tomar para
si o que é bom’ (1 Ts 5,21)” (ES 27).
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miséria e abandono dos refugiados políticos; na Jornada Mundial da Juventude, no
Brasil, em sua visita ao Hospital São Francisco de Assis na Providência de Deus, que
se dedica à recuperação de dependentes químicos e indigentes; na reunião com a
Comunidade de Varginha, que faz parte de uma grande favela, e no encontro com
jovens detentos.
Quanto às paróquias, destaca ainda este autor que o Papa Francisco, em tom
contundente e claro, adverte à necessidade de se ultrapassar a prática das
“alfândegas pastorais” 111, e provoca convocando:
não podemos ficar enclausurados na paróquia, em nossa comunidade, em
nossa instituição paroquial [...], quando tantas pessoas estão esperando o
Evangelho. Sair, enviados. Não é um simples abrir a porta para que venham,
para acolher, mas sair pela porta para buscar e encontrar [...]. Pensemos com
determinação na pastoral a partir da periferia, começando pelos que estão
mais afastados, pelos que não costumam frequentar a paróquia
(BERGOGLIO, 2013, p. 73s., citado por SUESS, 2014, p. 22).

Desse modo, pode-se compreender que “a conversão pastoral vai depender
dessa voz da realidade que interfere sobre nossos discursos e textos” (SUESS, 2014,
p. 22), que dá legitimidade para os discursos, os programas, os projetos, e a partir da
qual se gestam novas formas de ser cristão e de agir pastoralmente de forma
consequente com o momento atual.
4.2.3.5 Fomentar o diálogo e a convivência colaborativa entre as religiões
A assunção de um novo paradigma de diálogo 112 entre as religiões parte,
_______________
111

“No dia 25 de maio de 2013, durante a missa na Casa Santa Marta, o Papa Francisco lamentou as
portas fechadas na Igreja pelos fiscais da fé. Acrescentou-se aos sete sacramentos mais um, o
oitavo: ‘o sacramento da alfândega pastoral’” (SUESS, 2014, p. 22).

112

No Documento Diálogo e Missão (DM 29-35) podem ser acessadas uma multiplicidade de formas
de diálogo já consagradas na teologia ecumênica e inter-religiosa, a saber: “O diálogo é, acima de
tudo, um estilo de ação, uma atitude e um espírito que guia o comportamento. Implica atenção,
respeito e acolhimento para com outro, a quem se reconhece espaço para a sua identidade pessoal,
para as suas expressões, os seus valores. Tal diálogo é a norma e o estilo necessários de toda a
missão cristã e de cada uma das suas partes, quer se trate das simples presença e testemunho, ou
do serviço, ou do próprio anúncio direto. Uma missão que não fosse permeada pelo espírito dialogal
estaria contra as exigências da verdadeira humanidade e contra as indicações do Evangelho. Cada
discípulo de Cristo, por força da sua vocação humana e cristã, é chamado a viver o diálogo na sua
vida cotidiana, quer se encontre em situação de maioria, quer em situação de minoria. Deve infundir
o sabor evangélico em cada ambiente em que vive e atua: o ambiente familiar, social, educativo,
artístico, econômico, político etc. O diálogo insere-se, assim, no grande dinamismo da missão
eclesial. Um nível ulterior é o diálogo das ações e da colaboração com objetivos de caráter
humanitário, social, econômico e político que se orientem para a libertação e a promoção do homem.
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primeiramente, conforme já foi destacado, da percepção tácita da pluralidade que
claramente aponta para o fim das hegemonias e monopólios culturais e religiosos. Isto
não significa que se caminha para uma unificação cultural-religiosa, pelo contrário,
implica sim a necessidade de reconhecer implícita e explicitamente a diversidade de
expressões religiosas, que brota da afirmação irrenunciável da liberdade religiosa113.
Nessa relação entre liberdade religiosa e pluralidade está contido, por sua vez,
um segundo passo na assunção do novo paradigma de diálogo inter-religioso, qual
seja, o de reconhecer a legitimidade dos diferentes percursos religiosos no amplo
quadro da pluralidade inter-religiosa, e, quando se abrem ao diálogo umas com as
outras, abrem-se também a Deus (AMALADOSS, 1995, p. 11). Neste sentido, as
religiões poderiam desempenhar um papel essencial enquanto “comunidades
_______________
O que acontece frequentemente nas organizações locais, nacionais e internacionais, onde cristãos
e crentes de outras religiões enfrentam em conjunto os problemas do mundo. Pode ser vastíssimo
o campo da colaboração. Referindo-se em particular aos muçulmanos, o Concílio Vaticano II exorta
a ‘esquecer o passado’ e a ‘defender e promover em conjunto a justiça social, os bens morais, a paz
e a liberdade para todos os homens’ (NA 3). No mesmo sentido se pronunciaram Paulo VI,
especialmente na Ecclesiam suam, e João Paulo II nos numerosos encontros com chefes e
representantes das diversas religiões. Os grandes problemas que atormentam a humanidade
chamam os cristãos a colaborar com os outros crentes, exatamente em razão da fé de cada um. De
particular interesse é o diálogo a nível de especialistas, seja para confrontar, aprofundar e
enriquecer os respectivos patrimônios religiosos, seja para aplicar os recursos, aí contidos, aos
problemas que se põem à humanidade no decurso da sua história. Esse diálogo acontece
normalmente nos casos em que o interlocutor possui já uma sua visão do mundo e adere a uma
religião que o inspira para a ação. Realiza-se mais facilmente nas sociedades pluralistas, onde
coexistem e por vezes se defrontam diversas tradições e ideologias diferentes. Neste confronto, os
interlocutores conhecem e apreciam reciprocamente os valores espirituais e as categorias culturais,
promovendo a comunhão e a fraternidade entre os homens. O cristão colabora, assim, na
transformação evangélica da cultura. A nível mais profundo, homens radicados nas próprias
tradições religiosas podem compartilhar as suas experiências de oração, de contemplação, de fé e
de compromisso, expressões e caminhos da busca do Absoluto. Este tipo de diálogo torna-se
enriquecimento recíproco e cooperação fecunda, na promoção e preservação dos valores e dos
ideais espirituais mais altos do homem. Isso leva naturalmente à comunicação recíproca das razões
da própria fé e não se detém diante das diferenças, às vezes profundas, mas confia-se, com
humildade e confiança, a Deus, ‘que é maior do que o nosso coração’ (1Jo 3,20). O cristão tem,
assim, a ocasião de oferecer ao outro a possibilidade de experimentar, de maneira existencial, os
valores do Evangelho”.
113

Conforme afirma o Vaticano II na encíclica Dignitatis humanae (DH 2): “Este Concílio Vaticano
declara que a pessoa humana tem direito à liberdade religiosa. Esta liberdade consiste no seguinte:
todos os homens devem estar livres de coação, quer por parte dos indivíduos, quer dos grupos
sociais ou qualquer autoridade humana; e de tal modo que, em matéria religiosa, ninguém seja
forçado a agir contra a própria consciência, nem impedido de proceder segundo a mesma, em
privado e em público, só ou associado com outros, dentro dos devidos limites. Declara, além disso,
que o direito à liberdade religiosa se funda realmente na própria dignidade da pessoa humana, como
a palavra revelada de Deus e a própria razão a dão a conhecer. Este direito da pessoa humana à
liberdade religiosa na ordem jurídica da sociedade deve ser de tal modo reconhecido que se torne
um direito civil”. Cf. também WOLFF, Elias. Unitatis redintegratio, Dignitatis humanae, Nostra
aetate: texto e comentário. São Paulo: Paulinas, 2013.
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contraculturais” (AMALADOSS, 1998), unidas contra um inimigo comum, expresso
nos “perigos de um mundo unidimensional sob o signo da modernidade técnica”
(GEFFRÉ, 2013, p. 25), que fragmenta, individualiza, mercadoliza, imprimindo uma
concepção de vida marcada pelo utilitarismo e presenteísmo, que reduz tudo ao
consumo. As comunidades religiosas poderiam levantar sua voz engajando-se num
projeto comum em defesa da conservação e do desenvolvimento da “riqueza
diversificada das culturas” (2013, p. 25), na “promoção e defesa de ideias comuns nos
campos da liberdade religiosa, fraternidade humana, educação, cultura, bem-estar
social e ordem pública” (AMALADOSS, 1995, p. 11).
Articulando-se o pluralismo cultural e religioso com o paradigma do diálogo
inter-religioso e a pastoral urbana, implica manter-se no horizonte da perspectiva
cristã, mas que se deixa fecundar-se pelo pluralismo ao reconhecer as manifestações
plurais de Deus na história, mediante o Espírito, o que nas sociedades pluralistas com
as que vivemos só pode ser feito, segundo Amaladoss (1995, p. 13) por meio de um
“diálogo inter-religioso que vá além da partilha de fé e da confraternidade espiritual e
chegue à luta comum pela justiça, que as diferentes religiões podem valorizar e
conduzir a uma visão holística, pela complementaridade de perspectivas”, de unidade
na diversidade.
Implícita na assunção do significado positivo de cada expressão religiosa no
contexto plural que se vive hoje, está a pergunta sobre suas práticas, o que amplia
esse campo de possibilidades enquanto necessidade de se “diagnosticar se suas
práticas, que portam experiências tão poderosas, são saudáveis ou se precisam elas
mesmas de cura e exorcismo antes de pretender contribuir com tais práticas para a
sociedade” (SUSIN, 2015, p. 192).
Segundo este autor, a religião, assim como tudo o que é vivo, também ela evolui
e esta evolução tem se dado, no campo religioso, tanto em sentido positivo, adequado
e saudável, enquanto renova-se continuamente atualizando aquilo que caracteriza
sua alteridade em relação às outras instituições, ou seja, seu “elemento inquieto e
profética em busca de uma humanidade melhor” (SUSIN, 2015, p. 193); mas também,
pode evoluir para formas tradicionais enrijecidas, “formalidades em decomposição,
eventualmente contagiosas” (2015, p. 193), implicando sua diluição por meio de um
“mimetismo com a cultura do tempo, [tornando-se] mercadoria numa cultura de
hegemonia do mercado” (2015, p. 193), e assim, perdendo sua razão de ser
propriamente religiosa.

293
Quando uma religião amadurece de forma adequada é capaz de integrar em si
e em suas práticas os valores da liberdade e da autonomia, a cura de suas memórias
feridas, e a capacidade de diálogo e de convivência pacífica. Mas, quando, pelo
contrário, sua evolução é patológica, impregnam-se em suas estruturas, nos mitos,
nos ritos, nos seus ethos e nas suas práticas uma busca por autoafirmação sobre as
demais, num processo de imposição de suas convicções como as únicas possíveis,
carregadas de pré-conceitos, o que desemboca em diferentes tipos e níveis de
fanatismos fundamentalistas e dogmatismos, expressos sob formas diversas de
violência, de incapacidade para o diálogo, de confronto e até destruição. Conforme
aquele autor, o fanatismo é a “patologia da consciência em que o mundo todo é o
templo, sem ‘pro-fano’. Na consciência fanática, o meu templo – o meu sagrado – é o
todo, sem espaço para alteridades” (SUSIN, 2015, p. 196).
Neste sentido, podemos nos perguntar, tal como o fez Amaladoss (2002): “por
que os crentes lutam entre si e como podemos evitar” estas violências? A situação
atual, como já o afirmamos, de pluralismo, implica o viver juntos, partilhando um
mesmo espaço marcado por características singulares geográficas, econômicas e
políticas, e também, culturais e religiosas. Estar juntos, contudo, não tem significado
necessariamente, conviver, pois em muitos lugares se luta uns contra os outros em
nome da religião. É claro que os motivos não são apenas religiosos, subjazem a estes
conflitos religiosos “causas socioeconômicas e políticas” (AMALADOSS, 2002, p.
180).
A situação multirreligiosa que se vive hoje amplia as possibilidades de conflitos
entre os grupos, fazendo surgir tendências “comunalistas” (AMALADOSS, 2002, p.
182) de um lado, que usam a religião como justificativa dos conflitos; e, de outro,
“fundamentalismos” (2002, p. 183) baseados em exclusivismos religiosos. Ambos se
expressam sob formas diversas de violência religiosa, preconceitos e intolerância. Os
dados da intolerância religiosa, num mapeamento realizado no Brasil entre 2008 e
2017, pela Koinonia – Presença Ecumênica e Serviço, revelam que no Estado do
Paraná, por exemplo, foram registrados 6 casos, noticiados pela mídia, vitimando
pessoas de diferentes expressões religiosas e sob diversas formas de violência e
preconceitos, de um total de 152 casos registrados nesse período no Brasil (DOSSIÊ
da Intolerância Religiosa). Percebe-se, portanto, que tanto numa postura quanto
noutra, seja sob a motivação de dogmatismos, comunalismos ou fundamentalismos,
expressa-se uma “violência doutrinária isenta de perspectiva dialógica e potente de
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posições sectárias e terroristas” (GEFFRÉ, 2004, citado por GONÇALVES, 2015, p.
113)114.
Sabendo-se, portanto, da potencialidade das religiões enquanto forças
associativas, capazes tanto de inspirar a paz, quanto de provocar a violência, há de
se pensar ainda em como as religiões podem, juntas, encontrar caminhos comuns
para desenvolver o diálogo, o respeito, a solidariedade, a convivência pacífica. Nosso
ensaio de uma resposta a isto se dá por meio da proposição de uma pedagogia da
convivência e do diálogo inter-religioso enquanto um possível desdobramento das
práticas pastorais urbanas, que aqui se esboça em seus traços gerais.
4.2.3.6 Desenvolver uma pedagogia da convivência e do diálogo inter-religioso
Tem-se como pressupostos ou condições para engendrar uma pedagogia da
convivência e do diálogo inter-religioso: o pluralismo e a liberdade da pessoa como
ponto de partida; a superação da violência entre as religiões; e a necessidade de
promover um saneamento das memórias feridas e a ativação de novas memórias
plurais.
Como primeira condição, portanto, para o desenvolvimento de uma pedagogia
da convivência e do diálogo inter-religioso, que o processo se dê centrado nas
pessoas, tanto para iniciá-lo quanto ao pensar em sua finalidade. Focar nas pessoas,
mais que nas instituições (mediações), implica ter como ponto de partida que se leve
a sério o pluralismo, sem exagerar nas diferenças, tampouco relativizá-las,
salvaguardando o respeito aos direitos de liberdade religiosa e autonomia de cada
um, dispondo-se ao diálogo com a consciência de que o “mandato fundamental é amar
um ao outro e amar a Deus no outro, e não lutar a respeito de qual símbolo de Deus
é verdadeiro” (AMALADOSS, 2002, p. 195).
Consequente a este assumir o pluralismo e a liberdade da pessoa como ponto
de partida, pressupõe-se também aceitar explicitamente a “legitimidade das outras
religiões como propiciadoras do encontro divino-humano” (AMALADOSS, 2002, p.
187), de modo que todos sintam-se chamados a colaborar na promoção da justiça e
da solidariedade no mundo. Isto implica a necessidade de uma atitude eminentemente
dialógica, a partir de um comprometimento vital com esta ideia e de uma busca
_______________
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constante por colaboração entre as religiões enquanto possíveis parceiras na
promoção da paz.
Supõe-se, ainda, desse modo, uma busca por concretizar a superação da
violência entre as religiões. Tal intuito precisa ser mediado por um projeto comum a
partir do qual seja possível promover o mútuo reconhecimento entre as religiões, com
base numa atitude, ao mesmo tempo, humilde, de abandonar qualquer pretensão de
monopólios, e positiva, uma vez que reconhece sua legitimidade, transbordantes
assim no estabelecimento de uma “relação de convivência pacífica e comunitária entre
elas e dos cidadãos religiosos com os cidadãos seculares” (GONÇALVES, 2015, p.
114).
Em contextos plurais, como o são os atuais espaços urbanos, emergem as
diferenças, tanto em nível pessoal quanto institucional, de modo que se há de
assegurar, por um lado, tanto a liberdade das pessoas na sua diversidade de
orientações religiosas, indiferentes à religião ou antirreligiosas, quanto, por outro, as
singularidades próprias a cada instituição religiosa. Destas exigências brotam os
desafios da boa convivência e da defesa dos direitos individuais e coletivos,
mutuamente complementares.
Juridicamente, bastaria a tolerância entre elas, mas, tendo-se em vista o bem
comum e a realidade onde se destacam eventos de violência religiosa praticados
cotidianamente, há que se dar um passo a mais na criação de espaços de diálogo e
de colaboração, tanto em nível jurídico, quanto no das relações concretas entre as
pessoas e entre as religiões, ou seja, caminhar na direção do engendramento de uma
mudança cultural que só é possível mediante uma educação para a paz, para a
convivência e para o diálogo.
Para que o diálogo, a colaboração e a convivência pacífica entre as religiões
sejam possíveis, há de se enfrentar ainda uma última condição, que diz respeito à
memória, que aqui se está tomando no sentido exposto por Gonçalves (2015, p. 117),
enquanto “rememoração imbuída de vitalidade, que impulsiona o homem ao seu fim,
sem deixar de remetê-lo ao seu início, para que o seu presente se consolide como
história”. Há de se realizar um duplo e complementar movimento: o de sanar as
memórias feridas e o de ativar novas memórias do pluralismo.
Conforme Susin (2015, p. 204), “o diálogo inter-religioso, é, antes de tudo, um
diálogo de tradições e, portanto, de memórias”. Nesse diálogo de memórias será
preciso um esforço conjunto no sentido de superar os conflitos e ressentimentos que
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elas trazem à tona, colocando em seu lugar um novo processo enquanto possibilidade
de se construir uma memória comum e reconciliada a partir de então. Uma nova
memória, comum, construída de forma colaborativa, dialógica e de responsabilidades
partilhadas onde se privilegie “o que cada uma delas pode apontar para um mundo de
valores humanitários comuns, como a justiça social, a inclusão, a paz, a proteção dos
mais vulneráveis, o incremento da riqueza cultural e a segurança da vida de todos,
desde o respeito ecológico e a segurança alimentar” (SUSIN, 2015, p. 205).
Curar as memórias implica ainda outro movimento no processo de diálogo em
busca da superação da violência entre as religiões. Para construir a paz é necessário
também, conforme Amaladoss (2002, p. 190-191), promover uma interação entre os
opressores e as vítimas, envolvendo-os num dinamismo dialógico por meio do qual os
opressores assumam suas responsabilidades e externem seu arrependimento. É o
que Amaladoss chama de “diálogo na ação” (2002, p. 192), por meio do qual se vai
às causas da violência e se promove, por um lado, a conscientização e conversão dos
opressores e, por outro, se possibilita às vítimas que readquiram confiança.
A promoção da paz, portanto, implica um passo anterior de reconciliação,
perdão e restauração da unidade e da dignidade das pessoas, tanto de uns quanto de
outros, num processo que se pode visibilizar por meio da justiça restaurativa, o que
não significa volta a uma antiga ordem, mas sim, construir uma nova comunidade,
cujas bases são a verdade, o perdão e a reconciliação (AMALADOSS, 2002, p. 191).
O autor observa ainda que restauração, reconciliação e paz requerem um contexto
democrático, de liberdade e pluralidade e, quando na ausência disso, implicam a
atitude do “profetismo de protesto” (2002, p. 192).
Curar as memórias, tendo em vista a paz, a reconciliação e o perdão entre as
religiões, resultam ainda na necessidade de ativar novas memórias. A ativação de
memórias referentes ao pluralismo religioso e cultural, ao resgate de acontecimentos
históricos contemporâneos e às tradições religiosas, é apontado por Gonçalves (2015,
p. 117) como condição para pensar e projetar a “convivência das singularidades
religiosas e singularidades seculares no contexto do pluralismo”, e como forma de
instaurar uma nova convivialidade entre as religiões, superando as violências entre
elas a partir do olhar das vítimas nestes processos. Consideradas em suas alteridades
vitimizadas, sofridas, tornam-se interpelação ética que comove e locomove o “eu”, que
mediante a compaixão se compromete com a superação “do mal que causa a dor,
buscando modelos novos de vida, comunitários e democráticos” (GONÇALVES, 2015,
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p. 119).
Esse duplo processo, portanto, de saneamento e de ativação das memórias
são necessários, por parte de todos, segundo Dupuis (2004, p. 22), “se se quer chegar
a uma atitude renovada, caracterizada por um encontro verdadeiro e sincero entre as
diversas tradições religiosas”. Neste sentido, se pode superar os exclusivismos e
também os inclusivismos, relativizar as diferenças institucionais que nos afastam, e
buscar aquilo que podemos fazer juntos às pessoas de hoje, enquanto comunidade
humana que se compreende plural, diversa e capaz de diálogo a partir de um poder
moral baseado na verdade e no amor. Um diálogo, deste modo, que suscita uma ação
comum de defesa da justiça e de promoção de comunidades com rostos humanos,
que deixa de lado aproximações “cosméticas” de mera tolerância e assume um novo
paradigma onde todos são aliados neste projeto comum que se instaura sobre o
diálogo, a convivência, o respeito e a colaboração entre as religiões.
Condizente a tal delimitação e ao método aqui utilizado, parte-se do suposto de
que a sociedade contemporânea, num duplo movimento, a um só tempo e em
complementaridade, encontra-se imersa num pluralismo de “culturas” e mentalidades,
saberes e opiniões, convicções, tendências e expressões religiosas, enquanto
manifestações do pluralismo cultural e social que as abrange. Isto não é uma coisa
nova, o sabemos. Contudo, a novidade neste contexto não diz respeito apenas à
possibilidade de se perceber a pluralidade existente e mundializada, o que é novo,
segundo afirma Dupuis (2004, p. 273), “é a consciência aguda que o nosso mundo
adquiriu do pluralismo das culturas e das tradições religiosas, bem como do direito às
diferenças que é própria à cada uma delas”.
Enquanto desdobramento prático deste mesmo processo de “constatação da
pluralidade da realidade concreta da vida dos homens e das mulheres de hoje” (FIUC,
2017, p. 86) e do reconhecimento da “diversidade irredutível dos povos e das pessoas
como dom” (2017, p. 102), destaca-se que diante desta nova consciência da
pluralidade e assunção do direito à singularidade e diversidade própria a cada
expressão religiosa presente neste contexto, implica-se um outro movimento, que traz
à tona o desafio de conviver com tais singularidades, diversidades, diferenças. E mais,
como conviver de forma pacífica com tudo isso e promover a unidade na diversidade
num mundo “cada vez mais interconectado e religiosamente plural”, no qual, apesar
dos avanços já efetivados nesse campo, infelizmente, se tem notado diversos
fenômenos negativos em que se associam a religião com “a violência e a intolerância,
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a ameaça à liberdade religiosa em numerosas regiões e várias formas de perseguição
visando às minorias étnicas e religiosas” (FIUC, 2017, p. 77).
Consequente a isto, portanto, somos chamados a uma nova atitude de
convivência e diálogo entre as religiões, de buscar por “unidade na diversidade e
diversidade na unidade”. Contudo, trata-se de ir além da mera “tolerância” sob que se
esconde uma tendência ainda apologética, para um novo paradigma, conforme
expressa Amaladoss (2002, p. 201), onde “a atitude adequada frente a outras religiões
há de ser o respeito e a disposição para o diálogo, precisamente na realização de uma
meta social comum”.
Desse modo, o empreendimento de uma pedagogia da convivência e do
diálogo inter-religioso parte do estabelecimento de um sonho comum em relação
àquilo que se pode fazer juntos pela humanidade, ou seja, de assumir nossa missão
comum de “salvar a vida” e de “espiritualizar o mundo”, conforme propõe Aragão
(2015, p. 179). Uma tal pedagogia, por conseguinte, não implica apenas uma ação
nova no mundo, mas também uma reforma e uma mudança interna às religiões, que
precisam sanear também suas estruturas e suas práticas.
Pedagogicamente, portanto, implica mudar o nível da realidade sobre que se
dará a colaboração entre as religiões, ou seja, “só passando do nível teóricodoutrinário para o da práxis ética e/ou do silêncio espiritual, é que o diálogo entre
religiões é possível” (ARAGÃO, 2015, p. 181). Uma práxis ética que tem como objetivo
não o ajustamento ou nivelamento das diferenças entre elas, pelo contrário, parte-se
destas diferenças como múltiplas possibilidades de se contribuir de forma
transreligiosa, na “disponibilização das mensagens de todas as tradições espirituais,
para quem delas necessite em seu processo de educação (e transcendência) humana
e humanizante, favorecendo, assim, a compreensão e a paz entre os povos” (2015,
p. 182).
Este diálogo, aqui entendido como “processo de comunicação constituído de
fala e de escuta, entre sujeitos diferentes, cujos horizontes se fundem constituindo o
novum dos termos tratados” (GONÇALVES, 2015, p. 119), torna-se, assim,
instrumento viável de favorecimento, a um só tempo, de identidade e de diferença.
Um tal diálogo, capaz de fazer emergir o comunicativo e o cooperativo, desse modo,
parte da “consciência de sua respectiva identidade” (2015, p. 119), enquanto condição
para a ampliação do horizonte e abertura de alteridade que busca e propicia o diálogo
por que o reconhece, não como um mesmo, mas em sua diferença e
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complementaridade. À medida que dialogam, vencem as barreiras dos elementos que
as separam e, abrindo-se umas para as outras, reconhecendo seu aprendizado
mútuo, o enriquecimento mutuamente produzido e partilhado neste encontro, podem
construir possibilidades comuns de uma convivência pacífica e colaborativa.
Sabendo-se que educar significa a complementaridade entre o ensinar e o
aprender sobre que se transformam nossas maneiras de nos relacionarmos com o
mundo e entre nós, o diálogo inter-religioso nos espaços urbanos hoje nos interpela,
assim como pessoas religiosas ou não, a habitar lugares de “fronteiras” (ARAGÃO,
2015, p. 190) entre nossas crenças e nossas convicções, para que desde ali
consigamos ampliar nossos horizontes de percepção de modo a engendrar: o respeito
ao outro em sua identidade própria – alteridade –, desfazendo-se de todo tipo de
preconceitos; a fidelidade à sua própria identidade; o equacionamento das vozes
antes dissonantes como condição para o diálogo, conforme sinaliza Geffré (Citado por
SILVA, 2009, p. 385-386).
A convivência e o encontro neste lugar comum poderiam, assim, contribuir
também para a afirmação de sua própria identidade, sem exageros, dogmatismos,
fundamentalismos ou relativismos, uma vez que, segundo Knitter (2002, p. xi), “para
trilhar nosso próprio caminho de fé, precisamos caminhar com pessoas de diferentes
caminhos”. Partilhar projetos e sonhos comuns nestes interstícios culturais e
religiosos, enquanto campo de novas possibilidades, revelam aquele desejo primordial
de toda religião que busca corresponder ao desejo de transcendência de “habitar entre
nós” (ÊXODO, 29: 46).
Este espaço “entre” revela-se, assim, espaço-tempo possibilidade de uma nova
relação de convivialidade, que se baseia no mútuo acolhimento e reconhecimento,
onde cada um pode ser um “par entre pares”, numa expressão máxima de abertura à
hospitalidade, onde se torna possível “o encontro de fronteiras, encontro de pessoas
que se colocam de face, e mesmo o encontro com a alteridade transcendente no mais
íntimo da subjetividade, estrutura o ato religioso saudável: a hospitalidade é a alma
da religião” (SUSIN, 2015, p. 205).
Entre estes espaços de fronteiras, concretamente, podemos destacar, no
contexto sociopolítico, a sociedade civil, “onde todas as diferentes religiões e grupos
ideológicos se engajam numa discussão ativa a fim de convergirem em objetivos
comuns, embora cada grupo se baseie nas suas próprias perspectivas culturais e
religiosas” (AMALADOSS, 2002, p. 193). Propiciar também espaços que contribuam
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para a aproximação, o viver juntos, o estabelecer relações e intercâmbios, numa
espécie de “diálogo da vida” onde se poderia, a partir do conhecimento dos elementos
de outras crenças e de suas próprias, reduzir ou até eliminar os preconceitos. Isto
poderia ser feito tanto em nível escolar, de Educação Básica, enquanto iniciação e
preparação para uma convivência adulta pacífica, respeitosa e dialogal; como também
nos ambientes universitários por meio do intercâmbio e da discussão destas questões
como forma de superar o apego fundamentalista, por exemplo; e ainda, por meio de
grandes campanhas, como a promovida pela UNESCO em prol de uma Educação
para uma Cultura de Paz, tal como se expressa em seu relatório sobre o balanço da
cultura de paz no mundo:
não estamos em tempos de protagonismo individual, tampouco de
protagonismo institucional, mas como indivíduos, como integrantes de
instituições, podemos criar grandes colmeias, nas quais possam alimentar-se,
informar-se e inspirar-se outras colmeias. Para isso, precisamos realmente nos
comprometer a trilhar aquilo que chamamos de convivência, de realização de
trabalhos conjuntos (UNESCO, 2010, p. 45).

Uma pedagogia para a convivência e o diálogo inter-religioso, enquanto ação
articulada de uma evangelização urbanamente inculturada para hoje, envolve também
desenvolver um processo que capacite para o diálogo, especialmente quando se trata
de um diálogo “interconviccional”, o que para Susin (2015, p. 199), fazendo referência
ao G3i, um “Grupo Intercultural, Inter-religioso, Interconviccional”, de origem francesa
e comprometidos em prol da superação da intolerância, xenofobia, incompreensões e
confrontações que levam à violência na sociedade, e segundo os quais implica num
conjunto de seis requisitos básicos: confessar a “própria ignorância a respeito das
convicções de outros, de suas experiências e razões”; interromper o ciclo de defesa
das

próprias

convicções;

evitar

a

“destruição

das diferenças

ao

buscar

apressadamente o que há em comum”; trabalhar uma hierarquização de importância
das diferenças”, familiarizando-se com o que é comum e respeitando a singularidade
irredutível de seu interlocutor; promover “alianças em engajamentos éticos comuns de
interesse social”; e, por último, que este percurso seja sempre realizado eticamente
com boas doses de autocrítica, empatia e “abertura ao aperfeiçoamento das
convicções”.
E, um último elemento a destacar para compor a elaboração de uma pedagogia
do diálogo e da convivência, refere-se ao desenvolvimento de uma espiritualidade do
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diálogo inter-religioso, enquanto possibilidades de encontro entre as religiões.
Sabendo-se que as religiões “dificilmente se encontram em suas doutrinas, seus
mitos, seus ritos, seu ethos” (WOLFF, 2015, p. 83-84), mas que podem encontrar-se
para além disso, explorando outros interstícios, a saber, “o espírito religioso do ser
humano [...], o espírito que move esses elementos” (2015, p. 86). Esse espírito
compõe, pois, a interioridade do ser humano e, portanto, aquele elo que pode “inspirar”
as religiões à “unidade na diversidade”, por meio do diálogo que manifesta, que
exterioriza, que acolhe. Nesse intercâmbio partilha-se e se acolhe mutuamente aquilo
que há de mais “profundo e transcendente” (2015, p. 88) em toda expressão religiosa,
sua arché e seu telos. Um exemplo disso, segundo Amaladoss (2002, p. 194), tratarse-ia de “orarmos juntos”, pois neste processo “cada religião descobre a diferença
entre seus próprios símbolos e sentidos, aceitando-se a convergência de sentidos
mediante um pluralismo de símbolos”, enquanto possibilidade de superação dos
contrastes teóricos e práticos e de abertura para o conhecimento mútuo, o respeito, a
convivência pacífica, o intercâmbio e a cooperação.
4.2.3.7 Trans-figurar-se115 em novas formas de ser cristão e agir pastoralmente hoje
A conversão pastoral, animada por outro olhar sobre e a partir das cidades e
do mundo urbano, coincide com a renovação missionária da Igreja, das comunidades
e de cada discípulo missionário (DAp, n. 365-372), que por um lado exige que se
caminhe em direção de superar: concepções fixistas da paróquia delimitada por
território geográfico, das pastorais de cunho clerical e de conservação, concentradas
na mão do clero; o eclesiocentrismo e a autorreferencialidade, em todos os níveis e
organismos eclesiais; a participação meramente consultiva e suplementar dos leigos
e leigas; a padronização e burocratização alfandegárias das pastorais, do culto
litúrgico desencarnado, das associações e movimentos paralelos e fragmentados; e,
_______________
115

A cena da Transfiguração do Senhor, narrada pelo evangelista Marcos (MARCOS 9: 2-7), parecenos uma metáfora conveniente para ilustrar a ‘re-configuração’ – mudar de figura, afirmar uma nova
presença – que se pretende ao se falar em conversão pastoral: “Jesus toma consigo Pedro, Tiago
e João, e os leva a sós, à parte, ao cimo e uma alta montanha. Ele foi transfigurado diante deles. E
suas vestes tornaram-se resplandecentes, tão brancas que nenhum lavandeiro do mundo poderia
alvejá-las assim. Apareceu-lhes Elias, com Moisés; eles se entretinham com Jesus. Intervindo,
Pedro disse a Jesus: Rabi, é bom estarmos aqui; ergamos três tendas: uma para ti, uma para
Moisés, uma para Elias. Ele não sabia o que dizer, pois estavam transidos de medo, e uma voz
soou, vinda da nuvem: ‘Este é meu Filho bem-amado. Ouvi-o!’”
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por outro, que se assuma um novo modelo pastoral, com espaços de participação e
liberdade, com autonomia e corresponsabilidade, de colaboração mútuas, construída
em fraternidade pelo conjunto do povo de Deus (BLANK, 2008), todo ele ministerial e
orientada para o serviço da missão da defesa e promoção da vida digna, capaz de
anunciar o Deus de Jesus – Amoroso e Misericordioso –, preocupada com os pobres
– “bem-aventurados” –, presente em todos os âmbitos da vida social, em cada lugar
onde as pessoas, em suas conformações urbanas, encontram-se (QUEIRUGA, 2014,
p. 34-37). Precisa-se, pois, de uma espiritualidade do encontro, que provoque e anime
a comunhão e a participação, que alimente as pastorais urbanas.
É preciso notar que todo encaminhamento, toda ação, já faz parte do modelo
de Igreja em construção, ou seja, os meios e os métodos já fazem parte da
mensagem, de tal modo que esta nova ‘con-figuração’ da Igreja diocesana, assumindo
o desafio do mundo urbano, implica também a presença de “pastores tocáveis”, em
lugar de “padres Fórmula 1” (SUESS, 2014, p. 24), que apenas supervisionam e fazem
visitas rápidas e em horas marcadas, dando lugar a pastores capazes de ouvir a voz
do povo de Deus, conferindo-lhe voz participativa e deliberativa, com todas as
variações possíveis nesse âmbito da comunicação eclesial.
Impregnar as estruturas e ações pastorais dessa nova missionariedade na
busca de uma evangelização realmente inculturada no urbano hoje, implica, portanto,
pensar conjuntamente a vida e a missão da Igreja neste contexto. Mas, qual Igreja?
Para responder a esta questão eclesiológica é preciso voltar à experiência originária
e perguntar-se sobre suas fontes (QUEIRUGA, 2014, p. 31-33). O que implica, por
sua vez, evidenciar a cristologia sobre que se assenta tal fundação. Pode-se começar
respondendo à questão colocada pelo próprio Jesus: “E vocês, quem dizem que eu
sou?”. Neste sentido, a compreensão sobre a identidade de Jesus precisa ser
questionada hoje, dadas as tantas imagens e figuras caricatas que descolam a sua
identidade do Evangelho e do Reino de Deus, ou seja, de sua prática de compromisso
com o pobre e sua libertação.
Voltando-se para a fonte, as raízes desta experiência originária, pode-se
entender sua intenção, e em lugar de imitar uma imagem descolada da espaçotemporalidade urbana atual, pensar e projetar um perfil/rosto de Igreja capaz de fazer
hoje em nosso mundo o que a primeira comunidade fez no mundo deles. Ou seja,
organizar as Igreja Locais (dioceses, paróquias, pastorais, movimentos, associações,
CEBs, ministérios etc.) de modo a responder de maneira consequente com o
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momento presente e com pertinência para seus interlocutores nos cenários urbanos
culturais, sociais e informacionais da atualidade.
A compreensão desta experiência originária e da missão que lhe é
consequente, portanto, são tomadas enquanto bases para a Evangelização, e neste
processo, para a organização e planejamento das novas pastorais urbanas, ou seja,
para se pensar sobre o anúncio do Evangelho e a realização da missão da Igreja nas
cidades hoje. Uma pastoral urbana que facilite e torne mais fecunda a presença
evangelizadora da Igreja e dos cristãos, que possibilite alcançar com o Evangelho os
núcleos mais profundos da alma das cidades, suas culturas.
Assumir a cidade, portanto, enquanto desafio à presença e à missão da Igreja
e ao anúncio do Evangelho, possibilita pensar um novo perfil de Igreja, ou uma “Forma
Ecclesiae: kaitókon ekklêsia – Igreja de casa”, que tem o anúncio do Evangelho como
forma, e cuja missão se realiza por “contágio” e “miscigenação” (BRESSAN, 2016, p.
184), que possibilitam o enraizamento do cristianismo dentro da sociedade e da
cultura que pretende habitar.
Quanto às características deste novo perfil pastoral, pode-se considerar as
propriedades expressas pelo Papa Francisco para um novo rosto da Igreja: uma Igreja
nas periferias existenciais, em saída, que vai ao encontro do outro; uma Igreja
samaritana: da proximidade e da misericórdia; uma Igreja pobre e dos pobres:
humanizada e humanizadora, encarnada; uma Igreja profética: ser cristão
consequente com o Evangelho em todos os lugares - presença no mundo, em todos
os setores humanos; uma Igreja acidentada por sair da sacristia para as ruas:
missionariedade, um processo de evangelização pautado pelo testemunho e diálogo
como condições para o anúncio; uma Igreja de Igrejas Locais: porção e não parte do
Povo de Deus, descentralizada, desburocratizada, mediadora; uma Igreja toda ela
ministerial: corresponsabilidade de todos os batizados, protagonismos dos leigos e
leigas; uma Igreja de pastores com cheiro de ovelhas (BRIGHENTI, 2014, p. 13-25).
Diante de tal desafio, e com base neste rol de elementos, indicações e critérios
para as ações pastorais nas cidades ao modo urbano, somos interpelados a repensar
como seremos esta Igreja concretamente: nas CEBs e outros formatos de vida
comunitária eclesial; nos setores humanos: trabalho, atividade, profissão, situação,
universidade, grupos e associações; na família, na paróquia, na catequese, nas
pastorais, nos sacramentos, nas celebrações; diante da religiosidade popular e
devocional; nas celebrações dominicais presididas por ministros leigos ou ordenados;
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nos condomínios; no diálogo com pessoas de culturas diversas; na tecnologia, nas
redes sociais e comunidades virtuais etc.
Do mesmo modo, somos chamados a construir caminhos novos para
reconstruir os vínculos entre a Igreja e a comunidade de seus fiéis, contudo, não como
estratégia mercadológica, mas como compromisso com sua libertação, com a
melhoria social, com vida digna e abundante para todos, tornando-se presença viva e
vivificante que partilha espaços antes negligenciados: fundindo-se com setores
populares; criando comunidades como centros sociais multifuncionais; dialogando
com os jovens; na cultura, arte e música pop, que são fatores de agregação social; no
contato com a especificidade de comunidades étnicas, sincretismo; nas redes sociais
de uso comum para evangelizar; no enfrentamento crítico à iniquidade, à violência e
à corrupção (CASTELLS, 2016, p. 42).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Nosso objetivo nesta tese foi o de responder à indagação de como evangelizar
as cidades latino-americanas hoje. Em busca de respostas plausíveis se procurou
situar a experiência eclesial no contexto de crise da Modernidade e das
transformações urbanas sobre as subjetividades e suas formas de relação com a
religião, de modo a identificar as implicações pastorais e compreender as exigências
daí decorrentes na consecução de uma evangelização inculturada das cidades e das
culturas urbanas emergentes destes contextos, consequentes às quais se propôs um
conjunto de considerações composto de indicações sobre o perfil e uma agenda para
as ações pastorais urbanas.
Nossa entrada no campo de estudo teve por base o pressuposto da
ressonância da crise da Modernidade na constituição de novas interpelações advindas
do mundo urbano, das culturas urbanas emergentes dos sujeitos urbanos na
atualidade, diante do que se percebe o esgotamento de alguns modelos de pastoral e
a urgência e a necessidade de gestar novas práticas pastorais, enquanto respostas
novas às novas interpelações, aos novos sinais dos tempos, o que aqui se fez
assumindo o risco e o desafio de pensar estas novas respostas a partir da opção por
um novo paradigma de pastoral urbana inculturada, como mediação e pedagogia
capaz de compor, estruturar e potencializar novas ações pastorais urbanas que
configuram uma evangelização realmente nova para as cidades hoje e implicam em
novas formas de presença, de práticas pastorais e de vinculação entre a Igreja e os
sujeitos urbanos.
As abordagens aqui realizadas seguiram a ordem de apresentação e
sistematização proposta no método teológico-pastoral indutivo, próprio da Teologia
Latino-americana de Libertação, expresso nos verbos ver, confrontar e agir, que
indicam três níveis de mediações dialética e complementarmente articuladas – a
mediação sócio-analítica, a mediação hermenêutica e a mediação prática –, e sobre
as quais se estruturam as três seções deste trabalho. Cada seção correspondeu a um
dos objetivos específicos desta investigação, em que se conjugaram um olhar amplo
e conjuntural, e um olhar específico acerca das temáticas ou realidades enfatizadas
nas mesmas, referindo-se às categorias fundamentais sobre que se vertebra
argumentativamente o texto.
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Assim, na primeira seção – Cidade e Urbano –, sob a perspectiva sócioanalítica, nos lançamos sobre a realidade tecendo aproximações compreensivas e
dialógicas com a cidade e o mundo urbano na contemporaneidade, reelaborando
contextos e conceitos e compondo um quadro de referências interdisciplinares sobre
a cidade e o urbano, no qual se identificaram as características fundamentais destes
cenários e as consequentes interpelações pastorais que daí emergem.
Enquanto características das profundas mutações que marcam as espaçotemporalidades urbanas na atualidade destacamos os fenômenos da globalização, da
urbanização e da informatização, que passam a caracterizar, com diferentes matizes
e intensidades, limites e possibilidades, a vida de praticamente todas as sociedades
no momento atual. Sobre este pano de fundo, avançou-se em busca do entendimento
da cidade enquanto construção histórica, social e cultural, revisitando, de forma
panorâmica e interdisciplinar, seu processo histórico de constituição, destacando seus
elementos sociais, antropológicos, históricos, político-econômicos e arquitetônicourbanísticos.
Considera-se que assumir a complexidade e as ambiguidades da cidade e do
fenômeno urbano hoje constitui atitude essencial da tarefa sempre inacabada da
Teologia Pastoral Urbana, enquanto mediação indispensável para captar as distintas
configurações socioculturais das subjetividades urbanas, compreender as sociedades
e as instituições, as relações entre as pessoas e destas com as instituições, entre as
quais aqui destacou-se a religião, tendo em vista os processos de evangelização
urbana.
As cidades, tal como se as decifrou, são produtos das condições de
desenvolvimento tecnológico e de comunicações realizados até o momento na história
humana, num contexto de urbanização e de profundas e velozes transformações
informacionais que se pretendem globais e homogeneizadoras, hodiernamente
tornaram-se megacidades, megalópoles, metrópoles informacionais e do consumo,
cidades-território, cidades-rede, não-cidades, cidades-mundo, cidades pós-cidade...,
espaço-temporalidades em que, ambiguamente, se tem ilimitadas possibilidades de
desenvolvimento ao mesmo tempo em que se agudizam as tensões, os conflitos,
injustiças, ocultamentos, mas locais também de lutas por afirmação de suas
singularidades e contrárias à imposição da racionalidade neoliberal, tecno-científica e
cibernética, niveladora de tudo, que emergem das culturas urbanas daqueles
ocultados, marginalizados, deslocados, refugiados, que se acumulam nas periferias,

307
subúrbios, “campos” e toda parte.
São, assim, “cidades invisíveis” compostas por aqueles e aquelas que relutam
em deixar-se domesticar ou conformar, opondo-se ao triunfalismo da “mesmidade”, à
aparente inexorabilidade do projeto do uno, e reafirmam o princípio da alteridade, da
diversidade e da diferença que habita os espaços urbanos e que faz de cada cidade
ainda distinta das demais, lá onde se pode ler os papeis e representações da simbólica
urbana enquanto indutora das culturas que a habitam, onde se pode também enfrentar
a sua manipulação, dado que sempre provisória e disponível à ressemantização, e,
portanto, oportunidades de novos horizontes e caminhos para o encontro com o
Evangelho, de inculturação, de gestação de uma nova “cultura da cidade” a partir da
qual se torne possível responder aos desafios e questionamentos do momento
presente, superar as circunstâncias de insuficiência cognitiva, indeterminação e
incertezas que marcam estas condições de viver desenraizados, deserdados,
estranhos, estrangeiros e nômades. Gestar uma “cultura da cidade” por meio da qual
seja possível elaborar saídas também diante da situação de esquecimento e de
indiferença que se vive nesta sociedade urbana ambígua que, ao mesmo tempo,
expressa o avanço das capacidades criativas e de comunicação humanotecnológicas, bem como transforma-se em resposta uniformizada, doentia,
entorpecida e dissimulada à fuga diante do temor e do pânico frente ao exterior e ao
estrangeiro, ao diferente, ao plural. Gestar uma “cultura da cidade” a partir da qual se
possa engendrar novas formas de convivialidade, novos parâmetros para a vida
pública em termos políticos, de comunicação, saúde e responsabilidade num espaçotempo de vida comum em que se proponham explicitamente e se pratiquem o
reconhecimento e o respeito a todos os concidadãos.
Elementos a partir dos quais as pastorais urbanas podem empenhar-se na
criação de espaços de mediação – “interstícios culturais” –, pontes para o encontro, o
diálogo, a intersubjetividade, que rompem as fronteiras dos fundamentalismos
identitários e aproximam às periferias existenciais. Espaços de proximidade e de
troca, entre um mundo e outro, intercultural, entre alteridades e identidades, entre um
ponto de vista e outro, entre um sexo e outro... enquanto condições, outras
possibilidades, outras mediações, inclusive, para se projetar e realizar a
evangelização das cidades e diante destes desafios colocados por estas condições
na atualidade.
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Constituem mediações que sugerem não apenas possibilidades, mas também
exigências a se ter em conta nas práticas pastorais, de modo a nos tornarmos mais
aptos a captar na mescla de culturas, suas ambiguidades aparentes e reveladas, seus
limites mas também suas possibilidades de transformação, e assim, talvez, tornar a
cidade novamente uma estrutura de acolhida, de corresidência e concidadania, lugar
onde se poderia viver e experimentar uma vez mais o compartilhamento da
responsabilidade por gestar e conduzir nossa vida pública, de viver em diálogo, de
forma fraternalmente colaborativa, enfim, humanizada.
Na segunda seção – Crise da Modernidade, transformações urbanas e religião
–, em perspectiva interpretativa, analisou-se as transformações das cidades, do
urbano, das subjetividades e da religião no contexto de crise da Modernidade, com
base em que se destacaram suas implicações sobre a composição de novas
exigências para evangelizar as cidades latino-americanas hoje. Entendeu-se a crise
da Modernidade como Modernidade-tardia, guardando assim um gérmen de
esperança diante do presente, uma reserva utópica aberta à projeção de um encontro
fecundo entre o Evangelho e as culturas urbanas emergentes na atualidade.
Passou-se em revista os sentidos e as implicações da crise da Modernidade
sobre os processos de urbanização, as culturas urbanas, os perfis das cidades e das
subjetividades urbanas, enquanto chave interpretativa para a compreensão do urbano
na atualidade, da reconfiguração da experiência religiosa e da necessidade de rever
configurações eclesiais e modelos de ação pastoral diante do desafio de evangelizar
as cidades hoje com base em novos modos de ser e de agir da Igreja nestes
contextos.
A investigação das implicações do urbano sobre os processos de composição
e de recomposição das identidades individuais e as consequentes transformações que
daí decorrem sobre as relações entre os indivíduos e as religiões, permitiu-nos
distinguir e compreender os processos de mutação nas formas de pertença que estes
indivíduos passam a estabelecer com as religiões na atualidade, ao mesmo tempo
que permitiu também problematizar a constituição da Igreja enquanto mediação no
processo de evangelização e a resultante necessidade de se repensar modelos,
concepções e práticas de evangelização, que redundem na configuração de pastorais
urbanas consequentes com o momento atual, com estas novas subjetividades
urbanas, nos novos espaços urbanos hodiernos.
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Pensar em novas formas de evangelização das cidades hoje, portanto, implica
deixar-se interpelar pelos movimentos das ideias e pelos movimentos espirituais que
questionam a Igreja no presente, contemplar seu percurso histórico no passado,
desde as primeiras comunidades cristãs e seu desafio de inculturar-se para propagar
o Evangelho, contemplar também o presente para discernir os novos sinais do tempo
e, a partir da avaliação crítica de modelos de evangelização inconsequentes com o
momento atual, assumir o risco de tentar de outras formas, respondendo às novas
interpelações do presente, do mundo urbano, imaginando o futuro da Igreja e a
pertinência de sua ação evangelizadora para estes novos tempos em atitude de
acolhida e de espera, mas uma esperança que se lança a antecipar a sua realização
desde o presente, em que sua presença e sua ação sejam como fermento
favorecendo o advento dessa nova humanidade, reconciliada. Sinal e meio do advento
de um mundo novo, uma presença mediada pela caridade, a solidariedade, o diálogo
e o serviço à promoção da dignidade humana, especialmente das vítimas dos
sistemas totalitários, uma presença de fé no mundo, articulada históricotemporalmente como serviço ao mundo, no serviço concreto aos “Outros pobres”.
E, na terceira seção – Pastoral urbana no contexto da pós-modernidade –,
tendo-se por base os aprofundamentos analíticos e interpretativos realizados sobre
os desafios, os limites e as possibilidades da evangelização das cidades na
atualidade, delineou-se a mediação prática na qual se assumiu o risco de pensar e
projetar respostas novas, articuladas e plausíveis na forma de proposição de pautas
para as ações pastorais urbanas, num processo de evangelização inculturada e
consequente com o mundo urbano e que tenha como pontos de partida o ser humano
e suas realidades concretas nos espaços urbanos hoje.
Com base nestes elementos fundamentais, procedeu-se à indicação de
algumas opções fundantes, critérios e mediações consideradas mais congruentes e
pertinentes para refontizar e atualizar a evangelização das cidades, em que se integre
dialeticamente o universal e o local, que seja capaz de discernir os novos sinais do
tempo presente, que se realize de forma inculturada, em diálogo com a cidade e o
mundo urbano, saindo ao encontro das subjetividades urbanas, em atitude de abertura
e mútua colaboração com as outras religiões, uma ação evangelizadora dialógica,
libertadora, pertinente e consequente com o momento atual.
Destacou-se,

assim,

como

componentes

fundantes

de

uma

práxis

evangelizadora: a sua coerência com o Evangelho; o discernimento dos novos sinais
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dos tempos; a ênfase no projeto do reino de Deus; a fidelidade aos contextos
concretos e o compromisso com a promoção da dignidade humana preferentemente
dos pobres e excluídos.
Uma nova práxis de evangelização urbana, assente num paradigma de
evangelização urbana inculturada, implica em ações pastorais urbanas inculturadas e
capazes de engendrar novas formas de agir da Igreja nas grandes concentrações
urbanas hoje. Deste modo, será preciso tomar-se em conta exigências oriundas tanto
dos contextos urbanos quanto das subjetividades presentes nos espaços urbanos
atuais.
Enquanto exigências para as ações pastorais urbanas oriundas dos próprios
contextos urbanos destacou-se: evangelizar a partir das culturas urbanas que
emergem nas cidades latino-americanas hoje, num processo que envolva e engaje
todos os seus sujeitos num compromisso com a humanização da cidade e com a
promoção da dignidade humana, que potencialize o diálogo e a convivência
intercultural e promova uma ecologia integral e uma conversão ecológica.
E, a partir dos sujeitos urbanos, destacou-se como exigências para as ações
pastorais urbanas que se tenham como pontos de partida a realidade dos sujeitos
interlocutores, as subjetividades urbanas, que implicam sair em direção às periferias
existenciais, a promoção de novos vínculos, mudanças no pensar e no agir pessoal e
comunitário, o favorecimento do diálogo e da convivência colaborativa entre as
religiões com base no desenvolvimento de uma pedagogia da convivência e do
diálogo inter-religioso, a partir do que as ações pastorais urbanas transfigurarem-se
em novas formas de ser cristão e de agir pastoralmente nos espaços urbanos hoje.
Como características dessas novas formas de pensar, planejar e agir, que
podem tornar-se fontes para a configuração ou ‘trans-figuração’ de um novo rosto para
as Igrejas Locais e paróquias e suas ações evangelizadoras nas cidades atuais,
destacam-se: promover e transformar os batizados em discípulos missionários,
capazes de atuação e vida cristã no mundo urbano; fazer-se presença samaritana e
advogada da justiça dos pobres, de tal modo a ‘impregnar’ com estes valores todos
os planos pastorais, o livro caixa, a formação dos agentes e dos pastores, o culto e a
prática da caridade; assumir uma fé vivida nas e a partir de pequenas comunidades
(CEBs) e de outros formatos de vida comunitária, que aprofundam sua fé na leitura
orante da Palavra de Deus, que celebram sua vida na eucaristia, e que marcam o
anúncio da proximidade do Reino a partir do seu testemunho, aprofundando seu
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encontro com Jesus Vivo e seu seguimento como responsabilidade para com o mundo
e capazes de se converter, de perdoar e de curar as feridas da humanidade
(MARCOS, 1: 15; RMi 14-15).
A pastoral urbana, desse modo, pode se converter em mecanismo que
possibilita a reconfiguração da vida da Igreja na cidade, e a articulação de suas ações,
como constante movimento de sair de si mesmo em busca e ao encontro do outro,
uma saída que exige a reflexão sobre a linguagem, as formas de inculturação da fé
nestes contextos, as estratégias de diálogo, uma atitude de permanente peregrinação
rumo às periferias geográficas e existenciais, lá onde e com quem é possível o
encontro pessoal com Deus, assumindo o rosto de uma Igreja samaritana, que atrai
pelo seu testemunho e que põe suas raízes nas periferias existenciais da cidade.
Dado por suposto, portanto, conforme iniciamos este trabalho, que há jeitos
próprios, com dimensões e princípios próprios ao mundo e às culturas urbanas, para
evangelizar, que reclamam por uma pedagogia que forneça suas razões, que as
explique e que as sustente, fomente e constantemente permita rever-se e atualizarse, conclui-se e confirma-se a hipótese desta investigação, que para evangelizar a
cidade hoje é necessário um itinerário, um caminho com jeito próprio, com rosto
próprio dos sujeitos nos diferentes espaços urbanos da atualidade, diante do que se
pensa como resposta possível uma pedagogia de evangelização urbana inculturada.
Como exigências básicas deste paradigma de evangelização urbana
inculturada, pensada enquanto uma pedagogia, um caminho, um itinerário em que
tanto evangelizados quanto evangelizadores partem de uma atitude de assunção das
cidades, das culturas urbanas emergentes e seus sujeitos, assumidos em sua
integralidade, em suas luzes e sombras, implicando um sair ao seu encontro nas
novas condições e situações socioculturais e espaço-temporais urbanas das cidades
latino-americanas, acolhendo suas múltiplas e diversas representações sobre a
religião, a vida, as relações, a pastoral, enfim sobre a evangelização urbana na qual
estes novos sujeitos são interlocutores e agentes. Implica também que a Igreja Local
e suas paróquias, bem como cada um dos agentes das pastorais urbanas, abram-se
a esta perspectiva de aprender e realizar desde este encontro com estes sujeitos e as
culturas urbanas, uma nova compreensão sobre sua presença, sua identidade e sua
missão, refontizando e renovando seus métodos, conteúdos e práticas.
Para a realização deste processo de uma evangelização inculturada no mundo
urbano hoje, portanto, há de se dar um primeiro passo, que consiste na busca por
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respostas novas que brotam de um acolhimento e leitura crítica da realidade, desde o
entendimento de sua própria situação sócio-histórica contingente, de lá onde estão
situados, sob condições específicas, com necessidades que exigem respostas que
lhes sejam consequentes, ou seja, trata-se de assumir a cidade, sua complexidade,
suas ambiguidades, sua diversidade, as culturas urbanas que ali emergem e as
subjetividades urbanas como pontos de partida de um processo que envolve
aproximação, encontro, diálogo, escuta, misericórdia, respeito, alteridade, enquanto
condições para o desenvolvimento de novas formas de presença e novas ações
pastorais urbanas.
Uma vez que se tenha dado este primeiro passo, se torna imprescindível
assumir um processo de conversão pastoral e de conversão estrutural, que envolve
mudanças nas mentalidades, na organização, nas estruturas e nas práticas eclesiais,
bem como a superação de modelos e paradigmas de evangelização inconsequentes
com as novas condições e situações socioculturais das cidades hoje, e que
possibilitem mobilizar as ações pastorais e articular o encontro do Evangelho com a
vida de modo realmente novo, estruturando as ações pastorais urbanas com as
características próprias e desafiantes dos contextos socioculturais emergentes dos
espaços e sujeitos urbanos nas cidades hoje.
Encerro este trabalho, valendo-me de meu direito de seu autor para fugir aos
protocolos das normas técnicas, com o que se previra em seu início: os
agradecimentos.
A você, caro leitor, que chegou até estas linhas, registro minha gratidão sincera
por lançar-se nesta aventura partilhada e, com sua leitura, possibilitar novos avanços
e voos nas questões aqui levantadas e discutidas.
Aos meus primeiros leitores, talvez os únicos que o tiveram de fazer por duas
vezes, ou até mais como meu orientador, e que neste processo foram tornando-se
também interlocutores: Prof. Agenor, Prof. Alex, Prof. Elias, Prof. Érico, Prof. Paulo e
sua “equipe de pastoral urbana”. Minha gratidão a cada um de vocês, que a seu tempo
e a seu modo, contribuiu com o processo de melhoramento e finalização deste texto
e, por extensão, meu também, como seu autor.
Registro ainda minha gratidão a Deus, por um motivo simples, afetivo, de em
sua bondade – talvez não mais que mera coincidência! alguns podem dizer –,
possibilitar que felizes situações aconteçam em nossa vida. Hoje, 22 de fevereiro de
2018 (data desta Defesa Pública desta tese), estaríamos também em feliz celebração
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natalícia de minha querida e saudosa companheira, Olga Snak, que nos deixou em 7
de novembro de 2015. Penso que este seja um daqueles momentos nos quais somos
pegos de surpresa e, de repente, a talvez mera coincidência seja transcendida,
transfigurada, deixando transparecer a Bondade providente e permitindo se fazer feliz
memória da vida.
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