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Ca der nos Te o lo gia Pú bli ca

A pu bli ca ção dos Ca der nos Te o lo gia Pú bli ca, sob a 
res pon sa bi li da de do Insti tu to Hu ma ni tas Uni si nos – IHU,
quer ser uma con tri bu i ção para a re le vân cia pú bli ca da
te o lo gia na uni ver si da de e na so ci e da de. A te o lo gia pú bli -
ca pre ten de ar ti cu lar a re fle xão te o ló gi ca em diá lo go com
as ciên ci as, cul tu ras e re li giões de modo in ter dis ci pli nar e
trans dis ci pli nar. Bus ca-se, as sim, a par ti ci pa ção ati va nos

de ba tes que se des do bram na es fe ra pú bli ca da so ci e da de. 
Os de sa fi os da vida so ci al, po lí ti ca, eco nô mi ca e cul tu ral
da so ci e da de, hoje, es pe ci al men te, a ex clu são so ci o e co -
nô mi ca de imen sas ca ma das da po pu la ção, no diá lo go
com as di fe ren tes con cep ções de mun do e as re li giões,
cons ti tu em o ho ri zon te da te o lo gia pú bli ca. Os Ca der nos
Te o lo gia Pú bli ca se ins cre vem nes ta pers pec ti va.



Dis cur so fe mi nis ta so bre o di vi no em um mun do pós-mo der no

Mary E. Hunt

Há dé ca das, as teó lo gas fe mi nis tas se de ba tem
com o de sa fio de fa lar so bre o di vi no. Essa ta re fa mos trou 
ser pos sí vel e útil. Mas os pró pri os atos de no me ar di zem
tan to so bre quem no me ia como so bre o no me a do, tan to
so bre os/as teó lo gos/as como so bre Deus. Essa di men são
te o po lí ti ca – quem tem o po der de no me ar – é uma par te
cen tral da dis cus são. Não é co in ci dên cia que aque las que 
fo ram ex clu í das do pro ces so de no me ar es te jam ago ra
mu i to in te res sa das em se envolver.

Uma das mais im por tan tes ta re fas da te o lo gia é fi -
xar pri o ri da des, es ta be le cer al gum sen so do que é im por -
tan te e do que não é tão im por tan te ao se pen sar so bre
ques tões de sen ti do e va lor úl ti mo. É cla ro que mu i tas
pes so as tal vez ig no rem o que os/as teó lo gos/as di zem. Se
não jus ti fi car mos con vin cen te men te nos sos ar gu men tos,

por que elas de ve ri am to mar co nhe ci men to de les? Ou, se 
es ta mos mu i to dis tan tes da vida co ti di a na das pes so as
que lu tam, nos sas ide i as são ir re le van tes. Cre io que nos -

sa ta re fa é ser mos úte is, de modo que aqui lo que su ge ri -
mos a par tir de uma pers pec ti va te o ló gi ca pos sa fa zer
par te de es tra té gi as mais am plas para a mu dan ça so ci al e

eclesial.
Pro po nho ser útil na ques tão de no me ar o di vi no

em qua tro pas sos, res trin gin do meu tra ba lho em gran de
par te à tra di ção cris tã:

• A lin gua gem te o ló gi ca fe mi nis ta so bre o di vi no.
• O no me ar como pri o ri da de de quem no me ia.
• Impli ca ções do no me ar fe mi nis ta para a te o lo gia 

e a mu dan ça so ci al/ecle si al.
• Fa lar so bre Deus em uma fes ta pós-mo der na.
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1 Uma pa la vra so bre o con tex to

O pen sa men to pós-me ta fí si co na pós-mo der ni da -
de com sua abor da gem con tex tu al cons ti tui um pano de
fun do para o tra ba lho fe mi nis ta na te o lo gia. As pri me i ras
pes qui sa do ras fe mi nis tas es ti ve ram ati va men te en ga ja -
das na re je i ção do pen sa men to he ge li a no e pro fun da -
men te en vol vi das na cri a ção de no vas abor da gens, em -
bo ra não em pre gas sem ne ces sa ri a men te a lin gua gem
ex plí ci ta da “pós-me ta fí si ca”. De fato, mu i tas teó lo gas fe -
mi nis tas con se gui ram des fa zer-se dos far dos do pen sa -
men to me ta fí si co en quan to, ao mes mo tem po, apre sen -
ta vam ho ri zon tes na vida diá ria em re la ção aos qua is se
deve exi gir jus ti ça e igual da de. Não é uma ta re fa fá cil, e
as pri me i ras pes qui sa do ras fe mi nis tas não fo ram le va das

a sé rio, em bo ra a di nâ mi ca de seu tra ba lho des cons tru ti -
vo e re cons tru ti vo re sul tas se em mu dan ças sig ni fi ca ti vas
no pen sa men to so bre o di vi no.

As pes qui sa do ras fe mi nis tas atu a is unem-se a ou -
tras pes so as na co mu ni da de te o ló gi ca, per gun tan do-se

em voz alta se há qual quer lin gua gem so bre o di vi no
que faça sen ti do em face de tan tas men sa gens de ódio
ins pi ra das pela di re i ta e vo mi ta das em nome de Deus.
Deus pa re ce ter uma má re pu ta ção na atu a li da de! Em
meu le van ta men to do que al gu mas teó lo gas fe mi nis tas fi -

ze ram com esse pro ble ma, enfatizarei aquelas que têm
conexões teopolíticas explícitas.

Te rei como pres su pos to que a lin gua gem é per for -
ma ti va, como in sis tem as te o ri as dos atos lin guís ti cos,
mas tam bém vou pres su por que ela é al ta men te po li ti za -
da, com con se quên ci as di re tas, tan to es tru tu ra is como
pes so a is. Ne nhu ma lin gua gem é ino cen te. As fe mi nis tas
apren de ram, mu i tas ve zes por nos so pró prio ris co, que a
lin gua gem so bre Deus é uma das mais di fí ce is e pe ri go sas 
com que tra ba lhar, por que pode re sul tar em es tru tu ras
opres si vas ou ser um tram po lim para a libertação. Espero 
que minha contribuição seja um trampolim desses.

2 A lin gua gem te o ló gi ca fe mi nis ta so bre o di vi no

Quan do mu lhe res es ta du ni den ses do sé cu lo 19
co me ça ram a pen sar te o lo gi ca men te so bre o di vi no, a
lin gua gem nor ma ti va com que se de fron ta ram fo ram
pa la vras como “Pai”, “Se nhor”, “So be ra no” e “Rei”. As 
mu lhe res es ta vam en vol vi das na luta so ci al pelo su frá -
gio uni ver sal. Elas com pre en de ram bem cedo que, se
não mu das sem os fun da men tos re li gi o sos de sua so ci e -
da de, que con si de ra va as mu lhe res ci da dãs de se gun da
clas se, ja ma is con se gui ri am mu dar o te ci do so ci al e ja -

6



ma is po de ri am vo tar. Elas com pre en de ram que as ide i as 
re li gi o sas ser vi am de fun da men to para as es tru tu ras so -
ci a is. A não ser que mu das sem a for ma como se con ce -
bia Deus, as mu lhe res e ou tras pes so as mar gi na li za das,
es pe ci al men te pes so as de cor, fi ca ri am su bor di na das
para sem pre.

Des sa ma ne i ra, elas se pu se ram a tra ba lhar em es -
cri tos como Wo man, Church and Sta te, de Ma til da Jo -
celyn Gage, para des man te lar as com pre en sões opres si -
vas do di vi no.1 Sua co le ga su fra gis ta Eli za beth Cady
Stan ton re u niu um gru po que cha mou de Co mi tê de Re -
vi são para exa mi nar a Bí blia a par tir da pers pec ti va de
mu lhe res mar gi na li za das. O gru po pu bli cou o que cha -
mou de The Wo man’s Bi ble, em que com pi la ram suas
exe ge ses de pas sa gens bí bli cas que tra ta vam de mu lhe -

res, ofe re cen do con cep ções al ter na ti vas àque las que ti -
nham ou vi do nas pre ga ções de suas igre jas.2 Stan ton
afir mou que a Bí blia, do iní cio ao fim, de gra da va as mu -
lhe res, em bo ra ela e suas co le gas cons ta tas sem que mu i -
tas das mu lhe res nas Escri tu ras He bra i cas eram exem plos 

ma ra vi lho sos. Ain da que a lin gua gem so bre o di vi no não
mu das se para a ma i o ria das pes so as, esse gru po con se -
guiu fa zer a co ne xão en tre a lin gua gem ex clu den te so bre
Deus e a ex clu são das mu lhe res da ci da da nia ple na.

Na dé ca da de 1960, no que é am pla men te con si -
de ra do o pri me i ro en sa io de te o lo gia fe mi nis ta, Va le rie
Sa i ving, uma teó lo ga ju da i ca, es cre veu a par tir do que
cha mou de “um pon to de vis ta fe mi ni no”.3 Ela con cor -
da va com os teó lo gos Paul Til lich e Re i nhold Ni e buhr de
que Je sus mor reu para sal var to dos os ho mens dos pe ca -
dos do or gu lho. E quan to às mu lhe res? Je sus tam bém
mor reu para sal var as mu lhe res? Nin guém ti nha fe i to a
dis tin ção an tes, pres su pon do que a lin gua gem de Deus
era ta ma nho-pa drão. Ela afir mou que, por ho mens e mu -
lhe res te rem ex pe riên ci as tão di fe ren tes em uma cul tu ra

pa tri ar cal, a na tu re za de seus pe ca dos era di fe ren te.
Enquan to os pe ca dos dos ho mens eram or gu lho e po der, 
ela su ge riu que os das mu lhe res eram mais a au to tri vi a li -
za ção, a de sa ten ção, as ten ta ti vas de fa zer co i sas de ma is
ao mes mo tem po e não le var a si mes mas e ou tras mu lhe -
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res a sé rio. Ela se deu con ta de que es sas não eram di fe -
ren ças “es sen ci a is” re la ci o na das ao gê ne ro fe mi ni no.
Elas eram con di ci o na das pela for ma como as mu lhe res e
os ho mens eram so ci a li za dos. A re li gião, prin ci pal men te
o cris ti a nis mo, de sem pe nha va um pa pel im por tan te nes -
sa so ci a li za ção.

A obra de Sa i ving co lo cou o fun da men to para afir -
ma ções pos te ri o res so bre a na tu re za da re li gião como na -
tu re za con di ci o na da pelo gê ne ro. De uma for ma se me -
lhan te, os teó lo gos la ti no-ame ri ca nos da li ber ta ção
afir ma ram que não se po dia pre gar o Evan ge lho da mes -
ma ma ne i ra às pes so as que são po bres do que àque las
que são ri cas, o que re sul tou em uma aná li se de clas se da
re li gião. Os teó lo gos afro-ame ri ca nos dis se ram que Je sus 
era ne gro, o que re sul tou em uma aná li se ra ci al da re li -

gião. Des sa ma ne i ra, tam bém as fe mi nis tas cha ma ram a
aten ção para o quan to toda lin gua gem te o ló gi ca con tém
mar ca do res de gê ne ro. Essa é a he ran ça de uma ge ra ção
an te ri or de pes qui sa do ras, que se confrontou com o fim
do pensamento metafísico e viu a necessidade de afirmar
sua verdade sobre o divino.

Mary Daly, uma teó lo ga ca tó li ca bran ca, ofe re ceu
a mais ci tá vel per cep ção fe mi nis ta do pro ble ma. Em seu

mar can te li vro Be yond God the Fat her (1973), ela con -
clu iu que “se Deus é mas cu li no, en tão o mas cu li no é
Deus”.4 Embo ra esse pen sa men to es sen ci a li za do há mu i -
to tem po te nha sido de sa cre di ta do, acre di to que ela es ta -
va cor re ta em sa li en tar que as pes so as que têm o po der
na so ci e da de são aquelas cujas concepções do divino são 
dominantes.

Alguns fi ló so fos gre gos tam bém ti nham ide i as a
res pe i to dis so. Su põe-se que He rá cli to te nha dito que, se
os cães e ga tos e va cas e por cos ti ves sem de u ses e de u -
sas, eles te ri am a apa rên cia de cães e ga tos e va cas e por -
cos. Quer te nha ele dito isso ou não, a per cep ção bá si ca é 
cor re ta. O pro ble ma é que os se res hu ma nos, di fe ren te -
men te dos ani ma is, têm a ca pa ci da de de mol dar o mun -
do de acor do com seus ca pri chos. É por isso que não sur -

pre en de que as ca rac te rís ti cas pre va le cen tes do di vi no no 
cris ti a nis mo do fi nal do sé cu lo 20 ain da fos sem oni po tên -
cia, onis ciên cia e oni pre sen ça.

Essas três ca rac te rís ti cas não eram os so nhos da
dona de casa co mum. Elas eram, isto sim, as pro je ções

de ho mens de ten to res do po der, que ti nham de pen sar
em algo “mais” do que já ti nham. Eles pen sa vam que
mais po der, mais co nhe ci men to, mais ca pa ci da de de es -
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tar no mun do e mol dá-lo de ve ri am per ten cer àqui lo/a
quem os cri ou. Esse “mais” é re la ti vo. Uma mu lher po bre 
pro cu ran do co mi da e abri go para seus fi lhos po de ria
con ce ber Deus como o do a dor de pão ou como o pro ve -
dor de ha bi ta ção. Mas, para que tem a bar ri ga che ia e um 
ca sa rão, a fon te de sua abun dân cia deve ul tra pas sar sua
pró pria ca pa ci da de de pro vi são. Eles gos ta vam de ci tar
Ansel mo, que dis se que Deus era “aqui lo em re la ção ao

qual nada ma i or po dia ser con ce bi do”. Daí a abor da gem

do tipo omni (“tudo”), que en fa ti za va uma di fe ren ça

quan ti ta ti va en tre o di vi no e o hu ma no – Deus é mais
da qui lo que os de ten to res do po der já têm. Se isso tam -

bém re pre sen ta uma di fe ren ça qua li ta ti va, uma di fe -
ren ça tam bém de es pé cie, nem sempre está claro. Por
isso não estamos longe da realidade quando falamos dos
senhores da indústria ou dos deuses de Wall Street.

Nel le Mor ton, uma teó lo ga fe mi nis ta pres bi te ri a na
bran ca que es cre veu na dé ca da de 1970, ado tou uma
ou tra con cep ção.5 Ela afir mou que, no prin cí pio, não era
em ab so lu to o Ver bo, mas o gran de Ou vi do do uni ver so
in cli na do para es cu tar e ou vir. No prin cí pio, era o es cu -
tar. Sua ima gem se ori gi nou de sua pre sen ça em um gru -
po de mu lhe res quan do uma mu lher que ti nha so bre vi vi -

do a um abu so se xu al con tou sua his tó ria. Elas es cu ta ram 
com aten ção. De po is do do lo ro so re la to do acon te ci men -
to, a so bre vi ven te dis se: “Vo cês, ao ou vi rem, me fi ze ram
fa lar.” Nel le Mor ton com pre en deu que, an tes de fa lar,
vem a dis po si ção de ou vir. É uma in ver são com ple ta da
se quên cia ha bi tu al na co mu ni ca ção, pois o ou vin te, e
não o fa lan te, tem o po der de ini ci ar. A par tir de uma
pers pec ti va fe mi nis ta, Nel le Mor ton ra ci o ci nou que essa é 
a ma ne i ra de Deus ser. Enquan to os teó lo gos pa tri ar ca is
sem pre ti nham co me ça do com a Pa la vra de Deus, essa
pioneira feminista sugeriu que o papel primeiro de Deus
é escutar. Imaginem-se as inúmeras implicações dessa
inversão de papéis.

Anne McGrew Ben nett, uma mi li tan te pro tes tan te
bran ca do mes mo pe río do, foi a pri me i ra teó lo ga fe mi nis -

ta a tra çar co ne xões ex plí ci tas en tre a lin gua gem de Deus
ex clu den te e guer ra, ra cis mo e po bre za, etc. Ela es cre -
veu: “Os sím bo los da guer ra são em pre ga dos de for ma
mais cras sa em hi nos da igre ja: ‘Avan te, sol da do cris tão,
mar chan do como para a guer ra’; ‘Le van tem, sol da dos
da Cruz’, [...] Cha ma mos Deus de Rei, Se nhor, So be ra no 
Todo-Po de ro so, Cas te lo For te, Oni po ten te – tudo com
co no ta ções mi li ta res. A Escri tu ra, os hi nos, as ora ções
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man têm Deus ves ti do com a in du men tá ria de um Rei e
Gu er re i ro e re tra tam a nós pró pri os ‘co mo um exér ci to
po de ro so mar chan do para a guer ra’. Te mos de en ca rar o 
po der da lin gua gem de evo car ima gens, que en tão têm
uma vida pró pria – e mol dam nos sas es tru tu ras e ori en -
tam nos sas ações”.6

Se gun do Anne Ben nett, o em pre go des sa lin gua -
gem re for ça va e re ins cre via um Deus prin ci pes co e guer -
re i ro, cujo pró prio ser aben ço a va e con fir ma va quem
agia como prín ci pe e guer re i ro. Ela con clu iu que mu dan -
ças nes sa lin gua gem e ima gens re sul ta ri am em mu dan ças 
com por ta men ta is e es tru tu ra is. Acre di to que ela ti ves se
ra zão, em bo ra se pas sas sem dé ca das até a ma i o ria das
pes so as en ten der seu ar gu men to. A lin gua gem so bre o
di vi no tem um impacto direto e poderoso sobre a

maneira como a sociedade é moldada.
À me di da que a te o lo gia fe mi nis ta se tor nou ra ci al -

men te mais di ver sa, o mes mo acon te ceu com as ima gens 
do di vi no. Por exem plo, a pes qui sa do ra asiá ti ca Chung
Hyun Kyung re la tou que “mu i tas mu lhe res asiá ti cas pen -
sam que Deus tem qua li da des tan to fe mi ni nas como
mas cu li nas em si”.7 As pes qui sa do ras wo ma nis tas, isto é,

as pes qui sa do ras fe mi nis tas afro-ame ri ca nas, ten di am a
em pre gar uma lin gua gem mas cu li na mais tra di ci o nal,
que re fle tia os cos tu mes de sua co mu ni da de. Em cada
caso, as fe mi nis tas cris tãs bran cas eram de sa fi a das a cha -
mar nos sas ima gens de acor do com o que elas são, ou
seja, pro du tos de nos so pró prio pen sa men to con tex tu al,
li mi ta do, par ci al, que não re fle te mais o todo da re a li da de 
do que o dos ho mens re fle tia a nos sa. A di fe ren ça im por -
tan te é que as fe mi nis tas não re i vin di ca ram que nos sa
con cep ção é a nova con cep ção nor ma ti va. Sim ples men -
te di ze mos que ela vem de nos sa ex pe riên cia e con si de ra -
mos a ex pe riên cia uma fon te au to ri za da para fa zer te o lo -
gia. Qu an do jun ta do com ou tras fon tes, esse coro de
ex pres sões so bre o di vi no pode co me çar a se apro xi mar
da re a li da de sem nome que pro cu ra mos ar ti cu lar. Entre -

men tes, a ta re fa de cri ar um mun do jus to e equâ ni me é
primordial. A linguagem sobre o divino funciona tanto
como recurso para esboçar um horizonte transcendente
quanto como catalisador para viver responsavelmente
sobre a única Terra que compartilhamos.

Pes qui sa do ras bí bli cas fe mi nis tas, como, por
exem plo, Eli sa beth Schüss ler Fi o ren za, des do bra ram a
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com pre en são es cri tu rís ti ca da Sop hia-Sa be do ria. Essas
imagens fe mi ni nas en contra das nos Pro vér bi os ofe re -
ci am uma con tra po si ção rica e evo ca ti va à lin gua gem
pa tri ar cal (ela a cha mou de “kyri ar cal”, isto é, for mas in -
te res tru tu ra das de se nho rio que são opres si vas), que pre -
va le cia no cris ti a nis mo. Ela afir ma que es sas ima gens
fun ci o nam de uma for ma po li ti ca men te útil para “trans -
for mar as re gras tra di ci o na is e ter mos on to ló gi co-me ta fí -
si cos de fa lar so bre D*s, em vez de sim ples men te com ple -
men tar ou subs ti tu ir a lin gua gem mas cu li na a res pe i to de
D*s por uma lin gua gem fe mi ni na”.8 Ela tem o cu i da do
de ex pli car que só acres cen tar lin gua gem fe mi ni na à lin -
gua gem mas cu li na so bre o di vi no não é su fi ci en te. Ela diz 
que, pelo con trá rio, “mu i tas ima gens di fe ren tes de di fe -
ren tes ho mens e mu lhe res e sím bo los va ri a dos da De u sa

de vem ser apli ca das a D*s em ge ral, bem como a to das
as três pes so as da Trin da de”.9 Essa é uma pes qui sa fe mi -
nis ta con tem po râ nea, que evi ta as ar ma di lhas de tem pos
an te ri o res e pro põe um de sa fio cons tru ti vo.

Algu mas pes qui sa do ras fe mi nis tas se pre o cu pa -
ram me nos com os no mes do di vi no e mais com os nú -

me ros de di vin da des. A pes qui sa do ra fe mi nis ta ju da i ca

Na o mi Gol den berg co me çou a con ver sa ção dé ca das

atrás com seu Chan ging of the Gods.10 Ela sus ten tou que
“ne nhu ma fe mi nis ta pode sal var Deus” mu dan do a iden -
ti da de de Deus.11 Ela es pe ra va que iría mos “su pe rar a
ne ces si da de de um deus ex ter no”, algo que não pa re ce
ter acon te ci do nas dé ca das se guin tes de uma for ma ge -
ne ra li za da.12 Mais re cen te men te, a pes qui sa do ra pro tes -
tan te La u rel Schne i der re to mou a ques tão do mo no te ís -
mo, sus ten tan do que a mul ti pli ci da de era mais de se já vel
do que a una ni mi da de.13 Sua ló gi ca se guiu li nhas fe mi -
nis tas, achan do que mu i tas pers pec ti vas sobre Deus, em
vez de uma única, eram mais adequadas para o contexto
pós-moderno em que esse nomear é agora realizado.

As abor da gens que er de no me a ção do di vi no
tam bém fa zem par te do novo pen sa men to te o ló gi co.
Uma abor da gem útil é a da re cém-fa le ci da pes qui sa do ra
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8 SCHÜSSLER FIORENZA, Eli sa beth. The Po wer of the Word: Scrip tu re and the Rhe to ric of Empi re. Min ne a po lis: For tress Press, 2007. p. 234.
9 Ibid., p. 235.
10 GOLDENBERG, Na o mi R. Chan ging of the Gods: Fe mi nism & The End of Tra di ti o nal Re li gi ons. Bos ton: Be a con Press, 1979.
11 Ibid., cap. 2.
12 Ibid., p. 25.
13 SCHNEIDER, La u rel. Be yond Mo not he ism: A The o logy of Mul ti pli city. New York: Rou tled ge, 2007.



ar gen ti na Mar cel la Altha us-Reid, uma teó lo ga da li ber ta -
ção fe mi nis ta, que de fen deu um “deus que er”.14 Essa di -
vin da de es ta ria li ber ta da de pres su pos tos he te ros se xis tas
e li vre das res tri ções de gê ne ro, mas cu li no, fe mi ni no ou
qual quer per mu ta ção dis so. Altha us-Reid pas sou a pen -
sar so bre a Vir gem Ma ria de uma pers pec ti va que er, por -
que para mu i tas pes so as a Vir gem é, pelo me nos, tão im -
por tan te quan to Deus. Em vez de vê-la como uma moça
cam po ne sa se me lhan te a de u sas in dí ge nas, a Vir gem co -
lo ni al men te cons tru í da, se gun do Altha us-Reid, é ain da
um sím bo lo de po der, uma se nho ra bran ca para acom -
pa nhar o se nhor bran co Deus. Ma ria foi ins tru men ta li za -
da para con du zir exér ci tos para a ba ta lha. Por exem plo,
Nos sa Se nho ra de Lu ján é a san ta pa dro e i ra das for ças
ar ma das ar gen ti nas, e Nos sa Se nho ra de Carmem é a

figura equivalente no Chile. Dessa forma, inclusive o que
parece ser uma imagem libertadora foi, paradoxalmente,
transformado em fonte de opressão.

As pes so as por ta do ras de de fi ciên ci as per ce be ram 
que suas ex pe riên ci as não eram re fle ti das no Cor po de
Deus. Por tan to co me ça ram a re fle tir a par tir de suas pers -
pec ti vas. Nancy Eis land cu nhou o ter mo “o Deus de fi ci -

en te”, com que pre ten dia trans mi tir a im por tân cia de
ima gens cor po ra is do di vi no que re pre sen tem mu i tos ti -
pos de cor po, in clu si ve os de pes so as com de fi ciên ci as.15

Ela es cre veu: “O Deus de fi ci en te é o Deus para quem a in -
ter de pen dên cia não é uma pos si bi li da de a ser de se ja da a
par tir de uma po si ção de po der, mas uma con di ção ne ces -
sá ria da vida. Essa in ter de pen dên cia é o fato tan to da jus ti -
ça como da so bre vi vên cia. O Deus de fi ci en te in cor po ra a
in ter de pen dên cia prá ti ca, não sim ples men te que rer se in -
ter-re la ci o nar a par tir de uma po si ção de po der, mas de -
pen der dela a par tir de uma po si ção de ne ces si da de.”16

Essas mu i tas abor da gens fe mi nis tas, e ou tras que
po de ri am ser acres cen ta das, são to das sin gu la res, mas
têm uma di nâ mi ca em co mum. Elas são fe mi nis tas não
sim ples men te por que le vam em con ta o bem-es tar de

mu lhe res e cri an ças de pen den tes, mas por que são for ma -
das dan do aten ção es pe cí fi ca à di nâ mi ca in jus ta de po -
der e à su pe ra ção de de si gual da des. Elas es ta be le cem
vo zes te o ló gi cas no vas e di ver si fi ca das no diá lo go te o ló -
gi co. Em com pa ra ção com suas su ges tões cri a ti vas e ima -
gi na ti vas, o mo de lo anterior de “Deus em seu Céu, tudo
está bem com o mundo” parece tristemente inadequado.
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O ma i or em po de ra men to das pes so as, prin ci -
pal men te de mu lhe res e pes so as de cor, ao lon go do sé -
cu lo 20 e em nos sos pró pri os dias tor nou a re a li da de
do di vi no in fi ni ta men te mais in te res san te, aces sí vel e,
ao mes mo tem po, con ti nu a men te des co nhe ci da.
Cons ti tui nos sa con di ção hu ma na vi ver sem cer te za.
Mas tam bém é nos sa con di ção hu ma na com pre en der e 
ad mi nis trar as ma ne i ras em que a lin gua gem mol da
nos so mun do. Por isso, se con cor da mos que não co -
nhe ce mos a ple ni tu de do di vi no ou in clu si ve se não
con cor da mos que exis ta algo as sim, pelo me nos de ve -
mos re co nhe cer que nos sa lin gua gem e nos so fa lar/es -
cu tar fa zem uma im por tan te di fe ren ça.

3 O no me ar como pri o ri da de para quem no me ia

Por que os teó lo gos e as teó lo gas in sis tem em con -
tes tar o nome de Deus? Por que, em vez dis so, não co me -
ça mos com as ques tões ca u sa do ras de di vi são que nos
con fron tam em um mun do pa ra do xal men te glo ba li za do,
mas cada vez mais fra tu ra do? Há dois mo ti vos prin ci pa is
ób vi os para esse es ta be le ci men to de pri o ri da des. Em pri -
me i ro lu gar, é nos sa ta re fa como teó lo gos/as e, em se -
gun do, é o fun da men to para tudo o mais que fa ze mos.

Uma ta re fa im por tan te dos teó lo gos e das teó lo gas 
é ofe re cer re fle xões so bre o di vi no. Algu mas pes so as di -
ri am que essa é nos sa ta re fa pri mor di al. Cre io que seja

uma par te cen tral do que fa ze mos. Mas como o fa ze mos
é tão im por tan te quan to nos sas con clu sões. É ra zoá vel
di zer que, an tes das for mas fe mi nis tas e ou tras for mas de
te o lo gia da li ber ta ção, as ex pe riên ci as das pes so as que
nome a vam o di vi no era re la ti va men te uni for mes. A ma i o -
ria dos teó lo gos eram do sexo mas cu li no; mu i tos eram
clé ri gos que tra ba lha vam para as ins ti tu i ções re li gi o sas de 
seu tem po. Suas ima gens e sím bo los ten di am a re fle tir
uma gama es tre i ta de ex pe riên ci as. Des sa ma ne i ra, à me -
di da que os cír cu los te o ló gi cos se ex pan di ram gra ças às
lu tas das mu lhe res, das pes so as de cor e da que las que vi -
vem em co mu ni da des mar gi na li za das, a lin gua gem so bre 
o di vi no tam bém se ex pan diu.

O tra ba lho te o ló gi co con tem po râ neo ago ra im pli -
ca con vi dar, in cen ti var, em po de rar e fa ci li tar mu i tos in di -
ví du os e, por fim, co mu ni da des in te i ras de pes so as a ar ti -
cu lar os no mes que dão para o di vi no. Isso pode ser fe i to
em ora ção, dan ça, arte, pre ga ção, si lên cio, sa cra men tos,
es tu do da Escri tu ra e ou tras for mas de es pi ri tu a li da de em 
que a ma i o ria das pes so as se en con tra com o di vi no. A
ma i or par te da lin gua gem so bre o di vi no se en con tra lon -
ge das con fe rên ci as te o ló gi cas – mais pro va vel men te em
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quar tos de hos pi ta is, onde pes so as es tão mor ren do, nas
flo res tas tro pi ca is, onde a na tu re za está ple na men te ex -
pos ta e em pe ri go, na dan ça fre né ti ca tar de da no i te em
uma fes ta. É ali que se es cu tam os no mes do di vi no em
mu i tos tons, pro va vel men te com ma i or exa ti dão do que
na qui lo que di ze mos em nossas reuniões.

Alguns teó lo gos cris tãos trun ca ram todo o pro ces -
so quan do, em meu pon to de vis ta, es tre i ta ram equi vo ca -
da men te a no ção de lo gos para Pa la vra e a co nec ta ram
com Je sus. Em vez dis so, su gi ro que en ten da mos lo gos
no sen ti do gre go de “sen ten ça, dito, ora ção/dis cur so”.17

Des sa ma ne i ra, a te o lo gia não é tan to a (the os + lo gos)
Pa la vra so bre Deus quan to é o fa lar so bre (lo gos) aqui lo
que não pode ser con ti do (the os) em qual quer ex pres são
par ti cu lar. Para os pen sa do res pós-me ta fí si cos, isso sig ni -
fi ca uma ca co fo nia de vo zes e con cep ções, pers pec ti vas e 
com pro mis sos que re sul tam em um mo men to re li gi o so
novo. Nos sa ta re fa não é en con trar o nome cor re to para
Deus, como se uma bus ca vi ta lí cia pu des se al gu ma vez
re ve lá-lo. Nos sa ta re fa é, isto sim, apren der a ou vir e va -
lo ri zar os mu i tos no mes e, ao mes mo tem po, res pe i tar as
mu i tas pes so as que no me i am.

A mu dan ça fun da men tal que vejo nes te tra ba lho é 
uma mu dan ça na au to ri da de te o ló gi ca. Em tem pos pas -

sa dos, o es for ço para com pre en der Deus e a for ma como
Deus era com pre en di do eram pa ra le los. A mais alta au to -
ri da de hu ma na fa la va so bre a mais alta au to ri da de di vi -
na. Po rém à me di da que as mu lhe res e pes so as de cor e
as que são po bres, que er e/ou por ta do ras de de fi ciên cia
co me ça ram a fa zer suas le gí ti mas re i vin di ca ções de au to -
ri da de, tan to em cír cu los re li gi o sos como no mun do em
ge ral, essa di nâ mi ca sim ples men te fi cou ina ce i tá vel. Ela
fun ci o na va de for ma a ex clu ir pes so as e a re ba i xar o di vi -
no. Ago ra te o lo gi zar como um pro ces so de fa zer e res -
pon der per gun tas de sig ni fi ca do e va lor úl ti mo é tão im -
por tan te quan to a te o lo gia, o pro du to que re sul ta dis so.
O que os une são os teó lo gos e as teó lo gas, as pes so as
que se en vol vem no processo.

Con si de ran do o im pac to no tá vel das ide i as a res -
pe i to do di vi no so bre a vida co ti di a na – des de a ma ne i ra
como es tru tu ra mos nos sas eco no mi as até o que pen sa -
mos da vida após a mor te –, cre io que a te o lo gia é im por -
tan te de ma is para ser de i xa da aos teó lo gos e às teó lo gas.
No me ar o di vi no é o fun da men to para tudo o mais que
fa ze mos. Se as re li giões in flu en ci am nos sa per cep ção das 
re la ções hu ma nas e nos sa re la ção com a Ter ra em toda a
sua eco fra gi li da de, en tão os no mes re li gi o sos para de sig -
nar o di vi no são cru ci a is para a jus ti ça so ci al. Por exem -
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plo, se Deus não é Pai, mas Ami go, en tão te mos de fa zer
mu i tos ajus tes re la ti vos tan to ao po der e à res pon sa bi li -
da de dos se res hu ma nos como ao divino.

O pa pel dos teó lo gos e das teó lo gas é fa zer es sas
co ne xões tor nan do pro du ti vos os re cur sos his tó ri cos de
nos sa tra di ção, de modo que pos sa mos ex plo rar o que o
teó lo go ca tó li co Da ni el C. Ma gui re cha mou de “a ener gia 
mo ral re no vá vel da re li gião”.18 Essa his tó ria in clui no mes 
como Jus ti ça, Mi se ri cór dia, Amor, Pra zer e Fo men ta dor,
no mes que ja ma is se rão pro fe ri dos se as mu i tas pes so as
no me a do ras não fo rem ou vi das. Des ta for ma, a ta re fa de 
fa zer te o lo gia e o con te ú do da te o lo gia continuam a
andar de mãos dadas, mas agora com o envolvimento de 
muitas mãos novas.

Essa abor da gem é prá ti ca dado o múl ti plo au men -
to no plu ra lis mo re li gi o so. O Bra sil, as sim como os EUA, é 
uma com bi na ção ou mis tu ra de mu i tos e va ri a dos gru pos 
re li gi o sos, to dos com pe tin do no mer ca do pós-mo der no
de ide i as e es pi ri tu a li da des. Embo ra deva ha ver cri té ri os
para com pre en der e ava li ar es sas ofer tas múl ti plas, en -
con trar a úni ca fé ver da de i ra pro va vel men te não é mais

um de les. Em vez dis so, o pen sa men to pós-me ta fí si co
nos im pe le a fa zer um con jun to di fe ren te de per gun tas, a
tra ba lhar a par tir de um con jun to di fe ren te de pri o ri da des 
com uma agen da ra di cal men te in clu si va, para a qual
peço nos sa atenção.

4 Impli ca ções do no me ar fe mi nis ta para a te o lo -
gia e a mu dan ça so ci al/ecle si al

A ques tão das pri o ri da des sur ge das ne ces si da des
do mun do, não dos no mes do di vi no. De ve ras, para
os/as teó lo gos/as, pen sar so bre o di vi no à par te do pen sa -
men to con cre to so bre o mun do é um erro me to do ló gi co.
Se ria ig no rar a ra zão pri mor di al de nos so tra ba lho, que é

co lo car per cep ções re li gi o sas a ser vi ço do bem co mum.
Mar cel la Altha us-Reid afir mou que for mas pos te ri o res da
te o lo gia da li ber ta ção per de ram sua efi ciên cia à me di da
que per de ram sua es pe ci fi ci da de e con cre tu de.19 O tra -
ba lho fe mi nis ta ba se ia-se sem pre no que as teó lo gas fe -
mi nis tas e mu je ris tas cha mam lo co ti di a no ou a vida co ti -
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di a na.20 É nas lu tas do dia a dia das pes so as que a
re a li da de do di vi no é mais óbvia.

Alguns exem plos ca tó li cos ilus tram como os no -
mes de Deus fun ci o nam em ques tões con tro ver ti das como 
a or de na ção de mu lhe res, a jus ti ça re pro du ti va e o amor
en tre pes so as do mes mo sexo. As teó lo gas fe mi nis tas tra -
ba lham em ques tões fun da men ta is como o no me ar do
di vi no não como um exer cí cio te o ló gi co va zio, mas para
des cons tru ir os ar gu men tos que re sul tam em opres são.

Por exem plo, quan to à ques tão da or de na ção, as
mu lhe res são pro i bi das de exer cer o mi nis té rio pres bi te -
ral por que não apre sen tam “uma se me lhan ça na tu ral
com Je sus na Eu ca ris tia”. De acor do com os ar gu men -
tos do Va ti ca no, as ima gens nup ci a is da Igre ja como
No i va e de Je sus como o No i vo tor nam im pos sí vel que

mu lhe res exer çam a fun ção de sa cer do ti sas. Essa li nha
equi vo ca da de pen sa men to é aná lo ga à ide ia de Deus

como re al men te Pai e o mun do (e a igre ja) como re al -

men te su bor di na do. É a par te do “re al men te” que
cons ti tui o pro ble ma.

A no ção de que as mu lhe res não são ca pa zes de
ser sa cer do ti sas por que não po dem ser no i vas sur ge da
mes ma men ta li da de que faz de Deus o Pai. É uma com -

pre en são bi o lo gís ti ca com ra í zes pré-ilu mi nis tas, que não
é mais ade qua da ao pen sa men to sim bó li co de hoje do
que afir mar que a Ter ra é o cen tro do sis te ma so lar. Além
dis so, ago ra po de mos mu i to fa cil men te pen sar em duas
no i vas ou dois no i vos em um ca sa men to, de modo que a
con tra di ção apa ren te men te ób via não exis te mais. Po -
rém o que é mais re le van te, sim ples men te não pen sa mos
des sa ma ne i ra quan do ima gi na mos os se res hu ma nos
en vol vi dos em ati vi da des hu ma nas. Assim como Deus
Pai vi rou his tó ria, tam bém os ar gu men tos do pró prio Va -
ti ca no con tra as mu lhe res sa cer do ti sas es tão des ti na dos
ao mon tu ro. Eles não mais têm co e rên cia em um mun do
pós-me ta fí si co, o que explica por que a mudança está
acontecendo tão rapidamente no ministério, em que as
mulheres assumem inúmeros papéis.

Algo se melhan te se apli ca à jus ti ça re pro du ti va: a
no ção de que as mu lhe res não po dem to mar de ci sões
so bre seu pró prio cor po tem ra í zes no cor po de Deus. Se 
Deus é o Pai Todo-Po de ro so, en tão na tu ral men te nin -
guém ousa se en vol ver na cri a ção com ele. Essa é ta re fa
dele e só dele. Mas se o nome de Deus é Mãe, é um pas -
so fá cil ver as mu lhe res en car re ga das da re pro du ção e,
por isso, com o po der de to mar de ci sões so bre sua gra -
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videz. Con sidero isso uma me lho ra em re la ção ao mo de -
lo an te ri or, mas não ne ces sa ri a men te o me lhor que po -
de mos fa zer.

A ex pe riên cia hu ma na, es pe ci al men te à luz dos
avan ços ge né ti cos, é co cri ar com o di vi no, em que nem
Deus nem nós to ma mos con ta in te i ra men te. O que co cria 
a vida jun to com os se res hu ma nos (em vez do que cria
por con ta pró pria) está en vol vi do no pro ces so re pro du ti -
vo, como fica evi den te pelo nú me ro de abor tos que ter -
mi nam mu i tas gra vi de zes. Des sa ma ne i ra, se o co cri a dor
pode es co lher, en tão as mu lhe res não só po dem, mas de -
ve ri am op tar por con ti nu ar ou ter mi nar sua gravidez,
porque são elas que terão de assumir as consequências.

Dife ren te men te de nos sos pre de ces so res hu ma -
nos, as pes so as pós-mo der nas es tão in ti ma men te en vol -

vi das em mol dar a vida. Seja to man do de ci sões re la ti -
vas ao fim da vida, en vol ven do-se em en ge nha ria
ge né ti ca ou en con tran do cu ras para do en ças que eli mi -
na ram ge ra ções an te ri o res, so mos ato res e ato ras, não
sim ples men te ob je tos de ação. É como co cri a do res/as
com o di vi no que nós agi mos. Só se atri bu ir mos con tro -
le to tal e ab so lu to ao di vi no, e en tão, em con tra di ção
ma ci ça a isso, ten tar mos de sem pe nhar o pa pel do di vi -
no como o Va ti ca no ten ta fa zer em re la ção à es co lha re -
pro du ti va, há al gu ma jus ti fi ca ti va para im pe dir as mu -

lhe res de agir como agen tes mo ra is ple nos. Se Deus não
é Pai, en tão o Pai não pode agir como Deus. Assim como
no caso da or de na ção, a ima gem do di vi no aqui faz uma
enor me di fe ren ça.

O amor en tre pes so as do mes mo sexo é ou tro lo -
cus de luta con tem po râ nea, que re fle te a ma ne i ra como
fa la mos so bre o di vi no. As pro i bi ções ca tó li cas em re la -
ção ao amor en tre pes so as do mes mo sexo ba se i am-se
em um Deus he te ro nor ma ti vo con si de ra do par te da lei
na tu ral. Mas é di fí cil jus ti fi car essa ima gem quan do o Pai
é vis to como es tan do só, sem uma Mãe igual, ape sar das
idas e vin das da ma ri o lo gia ao lon go dos sé cu los. Deus
Pai é des cri to como es tan do mais pró xi mo de um ou tro
ho mem, seu fi lho Je sus, do que de qual quer ou tro ser hu -
ma no ou di vin da de. Fe liz men te, o in ces to não é o mo de -

lo para o amor se xu al. Mas se não é, por que as ima gens
de Pai-Mãe de ve ri am ser mais sig ni fi ca ti vas? Por que as
imagens heterossexuais deveriam suplantar o amor entre
pessoas do mesmo sexo?

“Qu e e ri ar” a te o lo gia des sa ma ne i ra tira es ses
con ce i tos li mi ta dos do foco de aten ção das pes so as co -
muns e cria es pa ço para as mu i tas for mas em que se vi -
vem as re la ções amo ro sas. É o ato de amar e não a cons -
te la ção dos aman tes que re fle te o di vi no. Os ar gu men tos
de que o amor en tre pes so as do mes mo sexo é sujo ou
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pe ca mi no so, “ob je ti va men te de sor de na do em ter mos
mo ra is”, como ex pres sa a lin gua gem ca tó li ca ofi ci al, sim -
ples men te não são sus ten tá ve is em um uni ver so sim bó li -
co mais rico. Além dis so, eles con tri bu em para a opres são 
de al guns e al gu mas de nós e limitam o conceito do
divino, e essas são razões suficientes para mudá-los.

Esses três exem plos mos tram como a lin gua gem
so bre Deus é im por tan te para a vida co ti di a na. Ela fun -
ci o na como uma es pé cie de cha ve te o ló gi ca que, man -
tém jun tos sis te mas in te i ros de sig ni fi ca do. À me di da que
ela muda, tam bém mu dam a di nâ mi ca de po der e as cos -
mo vi sões que re sul tam das mu dan ças. A re sis tên cia a
mu dan ças na lin gua gem so bre Deus não cons ti tui uma
sur pre sa. Ela é sim ples men te a re a ção à re mo ção da cola
que man tém co e sa toda uma ma ne i ra de ver a Ter ra, as

pes so as, os re la ci o na men tos. E o que é mais im por tan te:
ela as si na la uma mu dan ça em quem está no co man do,
que vi são do mun do se im põe. À me di da que ne go ci a -
mos a pas sa gem de uma con cep ção he ge mô ni ca para
mu i tas con cep ções con cor ren tes sen do com par ti lha das,
po de mos es pe rar e te mos tido pro ble mas graves.

O tra ba lho te o ló gi co com a lin gua gem so bre Deus
é pe ri go so tan to pelo que faz como pe las re a ções que
pode pro vo car. Qu al quer mu dan ça na ma ne i ra nor ma ti -
va de fa lar do di vi no é acom pa nha da por uma mu dan ça

se me lhan te na cos mo vi são. Caso con trá rio, a lin gua gem
so bre Deus não tem sen ti do. Gu er ras são tra va das em
nome de Deus, gru pos são opri mi dos por que não se con -
for mam a uma no ção de Deus que se im põe, e a Ter ra é
des tru í da por quem pro cla ma por suas ações que é Deus.
Que pro vas mais ne ces si ta mos de que a lin gua gem de
Deus é uma for ça po de ro sa? As teó lo gas fe mi nis tas são
sim ples men te um gru po en tre mu i tos que apren de ram
que há consequências significativas ao se mudar nem
tanto a linguagem como o modelo de poder.

Para que não se ima gi ne como tri vi al a re la ção
ín ti ma en tre a lin gua gem so bre Deus e a vida so ci al/ecle -
si al, ob ser vo que al gu mas das lu tas mais fe ro zes em co -
mu ni da des ecle siás ti cas se dão em tor no do cul to e da li -
tur gia, em que a ma i o ria das pes so as se en con tra com a

re li gião. Os ca tó li cos des co brem isso tan to no ní vel de
pa ró quia como no Va ti ca no, onde são tra va das al gu -
mas das mais bru ta is ba ta lhas en vol ven do a lin gua gem
a ser in clu í da na Mis sa ou as ima gens a se rem “per mi ti -
das” na ora ção.

É di fí cil ex pli car, com guer ras des tru i do ras, pes -
so as mor ren do de fome e um pla ne ta em pe ri go, por que
pes so as re li gi o sas per de ri am seu tem po com essa apa -
ren te to li ce. Mas quan do se com pre en de que as pa la vras
– cada pa la vra me di da – re fle tem cren ças e com pro mis -
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sos que mol dam es tru tu ras so ci a is, vê-se que as ba ta lhas
so bre pa la vras no cul to não são em ab so lu to tri vi a is. Por
exem plo, o em pre go de ex pres sões como “to dos os ho -
mens” ou “to das as pes so as” na vida li túr gi ca sig ni fi ca a
di fe ren ça en tre ex clu ir ou in clu ir as mu lhe res da con si de -
ra ção como se res hu ma nos ple nos. Na me di da em que as 
mu lhe res são ex clu í das da igre ja, há uma per mis são im -
plí ci ta e, em mu i tos ca sos, ex plí ci ta para ex cluí-las na so -
ci e da de. Embo ra isso pa re ça uma ques tão do sé cu lo pas -
sa do, sin to ter de in for mar que ela ain da está viva e bem
viva em mu i tos lu ga res hoje.

Ima gi ne um mun do em que o di vi no fos se com pre -
en di do como Ami go em vez de Pai, como Fon te em vez de 
Se nhor, como Pa ci fi ca dor em vez de So be ra no, como Ci -
da dão em vez de Rei. Isso é ape nas o co me ço. Ima gi ne se

fôs se mos ca pa zes de pen sar fora do mol de cris tão para ver 
o di vi no nas in con tá ve is ex pres sões da for ça vi tal que nos
cir cun da. Lon ge de ser o pe sa de lo do pan te ís mo dos tra di -
ci o na lis tas, essa con cep ção con vi da ria para a par ti ci pa ção 
to das as pes so as que de se jam no me ar e ex pli car seu Deus. 
Ou que tal se de i xás se mos o si lên cio fa lar, como mís ti cos
an tes de nós op ta ram por fa zer? Então tal vez pu dés se mos
ou vir mais do que po de mos fa lar.

Co me cei a me fiar cada vez mais no si lên cio para
ob ter meus da dos so bre o di vi no. Um pro je to de ora ção

fe mi nis ta pro gres sis ta cha ma do Enga ging Impas se ofe re -
ce téc ni cas de me di ta ção jun ta men te com ma ne i ras de se 
en vol ver em diá lo go co mu ni tá rio, es pe ci al men te so bre
ques tões que pa re cem in tra tá ve is (www.en ga gin gim pas -
se.org). Ine vi ta vel men te, os/as par ti ci pan tes se de ba tem
com as com pre en sões do di vi no em con jun ção com as
lu tas do co ti di a no: um che fe in jus to, um côn ju ge in sen sí -
vel, uma ins ti tu i ção que não pode ser mu da da, guer ras e
de sas tres eco ló gi cos, etc. Enga ging Impas se é uma for ma
con cre ta me di an te a qual as fe mi nis tas es tão mol dan do
no vas for mas de pen sar so bre o di vi no. Tam bém me
acos tu mei a usar lin gua gem in clu si va em qua se to das as
oca siões, raramente, quando muito, vendo necessidade
da antiga fórmula Pai, Senhor, Soberano, Rei e sempre a
achando irritante e incômoda.

Esses exem plos e im pli ca ções de mu dan ças na lin -
gua gem so bre o di vi no são ape nas o iní cio. Ain da está
por ser vis to o im pac to da mu dan ça te o ló gi ca em gran de
es ca la por que as for ças re cal ci tran tes do sta tus quo a im -
pe di ram de acon te cer. Mas te mos in dí ci os e vis lum bres
su fi ci en tes – em pas to ras e pas to res fe mi nis tas, em mu -
lhe res que op tam por con ti nu ar ou ter mi nar sua gra vi dez
por con ta pró pria, em aman tes do mes mo sexo que re fle -
tem tan to quan to qual quer ou tra pes soa o amor de Deus
– para sa ber que é pos sí vel e que fará uma gran de
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diferença. O próximo passo é socializar a ideia para
fazê-la acontecer.

5 Fa lar so bre Deus em uma fes ta pós-mo der na

Cre io que o tes te de qual quer pro je to te o ló gi co
seja como ele fun ci o na em uma fes ta! Ima gi ne a cena:
você che ga à casa de um ami go ou uma ami ga e en con -
tra-se com pes so as pela pri me i ra vez. Elas fi cam sa ben do
que você é teó lo ga e ime di a ta men te co me çam a re pe tir
seus pro ble mas fa vo ri tos com Deus. Uma crí ti ca e re cons -
tru ção fe mi nis ta fa zem al gum sen ti do para os/as par ti ci -
pan tes da fes ta?

É pre ci so admi tir que es sas não são ques tões so bre

as qua is seja fá cil con ver sar, mas se elas não po dem ser co -
mu ni ca das no mun do co ti di a no, é du vi do so até que pon to
se jam úte is. Além dis so, não cre io que pos sa mos nos dar ao 
luxo de pri o ri zar uma dis cus são a res pe i to da lin gua gem so -
bre Deus se os re sul ta dos não fo rem úte is. O tem po e o ta -
len to de teó lo gos/as bem-in ten ci o na dos/as não de ve ri am
ser des per di ça dos com co i sas abs tra tas e eso té ri cas em um
mun do in jus to e mu i tas ve zes de sa mo ro so.

Por tan to co me ço exa mi nan do a di nâ mi ca da lin -
gua gem fe mi nis ta so bre Deus, an te ci pan do-me aos meus 

crí ti cos e jus ti fi can do por que esse tra ba lho é im por tan te.
Em pri me i ro lu gar, as fe mi nis tas pós-mo der nas tem de
re a li zar seu tra ba lho den tro das tra di ções de onde pro -
vêm – no meu caso, o ca to li cis mo – bem como na com -
pe ti ção da vida in ter-re li gi o sa. De cer ta for ma, é mais di -
fí cil li dar com o ca to li cis mo do que com ou tras re li giões
uni ver sa is. Há uma ex tre ma in dis po si ção da par te da au -
to ri da de ro ma na cen tra li za da em ima gi nar, mu i to me nos
em in cor po rar, no vas ima gens e sím bo los, por que eles
mu da rão a di nâ mi ca do po der na igre ja e no res to do
mun do. Dé ca das de po is que teó lo gas fe mi nis tas pi o ne i -
ras co me ça ram a ofe re cer al ter na ti vas para o Pai, a Igre ja
Ca tó li ca kyri ar cal re cu sa-se fir me men te a in cor po rar
qual quer lin gua gem des sas em seu vocabulário. Isso é
uma fonte de dissonância espiritual para muitas pessoas,

uma razão para muitos católicos procurarem apoio
religioso em outro lugar.

O dis cur so re li gi o so pós-mo der no é in ter-re li gi o so. 
De mu i tas for mas, é mais fá cil fa zer mu dan ças ali, por que 
nin guém “é dono” do dis cur so. Pelo mes mo mo ti vo, nin -
guém tam pou co as su me res pon sa bi li da de por ele. Isso
cria uma es pé cie de vá cuo re li gi o so, em que se in si nu am
mu i tas ten dên ci as pe ri go sas. Por exem plo, a no ção de
que toda lin gua gem so bre Deus é igual ou que não fa lar
so bre Deus é a me lhor op ção, pois nin guém fi ca rá ofen -
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di do, são co i sas ar ris ca das. Essa di nâ mi ca ig no ra o fato
de que as pes so as que usam a lin gua gem de Deus vão
mol dar o mun do com ela, como a Di re i ta Re li gi o sa fez
tão eficientemente e com resultados tão desastrosos. Nós
os ignoramos para nosso próprio risco.

Como ex pres sa mos no vas ide i as so bre o di vi no
quan do pa la vras não são su fi ci en tes? Mu i tos me i os,
como dan ça, arte, pre ga ção, mú si ca e en ce na ção, trans -
mi tem as men sa gens bem mais am pla men te do que a
ma i or par te da pes qui sa aca dê mi ca so bre o di vi no. Por -
tan to, uma par te im por tan te da ta re fa te o ló gi ca é trans -
for mar nos sas ide i as em con ver sa de fes ta, de modo que
to das as pes so as pos sam com pre en dê-las. Nos sa lin gua -
gem tem de ser sim ples, con cre ta, con vin cen te, ane dó ti -
ca, en vol ven te e hu mil de. É me lhor es cu tar do que di zer

de ma is. Então, de po is que a fes ta ti ver ter mi na do, ve re -
mos como no vas ide i as são dan ça das, pin ta das, pre ga -
das, can ta das e en ce na das. Então, fi nal men te, sa be re -
mos mais so bre o que ten ta mos di zer. Afi nal, nossos

esforços são parciais na melhor das hipóteses, auxiliados
talvez pela atmosfera festiva e pelas bebidas alcoólicas.

6 Con clu são

O dis cur so fe mi nis ta so bre o di vi no é uma con tri -
bu i ção para uma con ver sa ção mais am pla cons ti tu í da de
mu i tas pers pec ti vas. Sua con tri bu i ção pri mor di al não é
mu dar Pai em Mãe, mas sa li en tar a di nâ mi ca de po der
ine ren te ao ato de fa lar so bre o di vi no e con vi dar mais e
di ver sas vo zes para en trar na dis cus são. Mu dan ças con -
cre tas na vida do dia a dia re sul ta rão de am bos es ses es -
for ços. Ha ve rá ma i o res me di das de amor e jus ti ça e re sis -
tên cia sé ria à mu dan ça. Mas com o dis cur so fe mi nis ta

so bre o di vi no em for mas que pos sam ser fa cil men te
com par ti lha das em uma fes ta há boas ra zões para es pe -
rar que mais pes so as no mun do se jam ali men ta das. Cre io
que isso é ra zão su fi ci en te para re a li zar este tra ba lho.
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