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Hugo Córdova Quero* 

Introdução 

O pluralismo religioso na América Latina oferece um im-
portante desafio à compreensão e desenvolvimento de uma teo-
logia pública não centrada no cristianismo. É uma realidade que, 
devido à sua história de colonização, tanto pelo império espa-
nhol como português, o cristianismo, especialmente o catolicis-
mo romano, tem sido predominante nas sociedades, na política e 
no meio das culturas latino-americanas. Podemos falar de um 
“passado colonial” tanto nas sociedades seculares como na reli-
gião cristã. Os conquistadores trataram violentamente os povos 
nativos que foram julgados como “idólatras” e forçados a assu-
mir a nova religião cristã. 

Assim, uma das consequências desse passado colonialista 
do cristianismo em todo o continente é que, embora a partir do 
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século XIX possamos falar da “liberdade religiosa”, no século 
XXI ainda não podemos concretizar a “igualdade religiosa.” 
Portanto, o desenvolvimento de uma teologia pública não cen-
trada no cristianismo é um elemento crucial para atingir socie-
dades verdadeiramente multirreligiosas e multiculturais. É im-
possível esquecer que a religião está, geralmente, associada à 
cultura, dado que ela é o veículo através do qual crenças religio-
sas, rituais e pensamento teológico são expressos e desenvolvi-
dos. 

O objetivo deste artigo é provocar algumas reflexões so-
bre uma teologia pública que nutra a diversidade religiosa já 
presente nas sociedades latino-americanas. Essa diversidade 
surgiu não só a partir da imposição do cristianismo entre os po-
vos conquistados, mas também com a experiência de hibridez 
que esses povos desenvolveram no contato com o cristianismo. 
Ao mesmo tempo, a experiência de escravos africanos que de-
senvolveram suas próprias religiões híbridas, como a Umbanda, 
e a presença de imigrantes de literalmente todos os cantos do 
mundo, que também trouxeram com eles suas próprias religiões, 
deve ser levado em consideração. Um exemplo disso é o caso 
dos imigrantes japoneses que têm como religião tanto o budismo 
japonês como o Shinto. Consequentemente, uma teologia públi-
ca não centrada no cristianismo deve reconhecer essa diversida-
de espiritual latino-americana. 

A necessidade do diálogo inter-religioso na teologia pú-

blica latino-americana 

Os antecedentes do surgimento da teologia pública encon-
tram-se nas obras de autores como Johann Baptist Metz, Jürgen 
Moltmann e Dorothee Sölle que escreveram no contexto da poli-
tische Theologie [teologia política], a teologia da libertação lati-
no-americana nos escritos de Leonardo Boff, Gustavo Gutiérrez 
ou José Míguez Bonino, bem como na public theology [teologia 
pública] nos trabalhos do Reinhold Niebuhr. Está fora do escopo 
deste artigo traçar historicamente o desenvolvimento da teologia 
pública no sistema-mundo contemporâneo. Em vez disso, o pro-
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pósito de mencionar esse fundo é mostrar suas raízes exclusiva-
mente cristãs. O desafio da mudança do primado do cristianismo 
é uma tarefa que os teólogos públicos na América Latina devem 
trabalhar intencionalmente. É importante mencionar que a Amé-
rica Latina passou por uma fase do ecumenismo, em que barrei-
ras importantes entre os ramos cristãos foram superadas. Ao 
mesmo tempo, o crescimento dos organismos continentais como 
o Conselho Latino-Americano das Igrejas (CLAI), também le-
vou ao esforço comum para impactar positivamente no meio das 
sociedades latino-americanas de modo a promover a justiça, 
especialmente à luz das ditaduras militares pelas quais cada país 
do continente foi oprimido da década de 1970 à década de 1990. 

Ao mesmo tempo, a segunda década do século XXI testi-
fica dois processos simultâneos no qual as “paredes divisórias” 
de denominações cristãs evangélicas parecem desmoronar. Por 
um lado, as práticas que têm acontecido entre os diferentes seto-
res evangélicos, os quais se aproximaram uns dos outros a partir 
de ideologias ou interpretações teológicas semelhantes — o que 
eu denomino como “teo(ideo)logias”. Essa aproximação é co-
mumente conhecida como interdenominacionalismo. Por outro 
lado, um fenômeno que teve origem nos setores evangélico-
protestantes, mas que agora é transversal a todas as igrejas cris-
tãs, é o pós-denominacionalismo, ou seja, o processo pelo qual 
as pessoas aderem a uma comunidade cristã com base em suas 
crenças particulares além dos fundamentos doutrinários que essa 
igreja de sua escolha possui. Ambos processos têm dado um 
grande impulso à mobilidade entre os grupos cristãos, porque, o 
mesmo se espalhou para os setores carismáticos católicos roma-
nos, como foi evidenciado, por exemplo, pelas atividades ecu-
mênicas do atual Papa Francisco quando ele era cardeal primaz 
na Argentina, e tomado como modelo em outros lares do conti-
nente, como possibilidade ecumênica de diálogo, mas também 
de acordos e alianças de poder e de teo(ideo)logias. 

Não obstante, os movimentos ecumênicos e inter-
confessionais na América Latina nem sempre têm manifestado 
um compromisso inter-religioso estável, sobretudo na arena 
pública. Um verdadeiro diálogo inter-religioso — ou como al-
guns chamam “movimento macro-ecumênico”— ainda está para 
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ser desenvolvido, especialmente no impacto das questões políti-
cas do continente. Uma consequência deste processo é a mudan-
ça de leis e práticas dos Estados, especialmente aquelas que 
favorecem ao catolicismo romano, uma relíquia da mentalidade 
colonial que ainda não conseguiu ser superada no continente. 

Diante desse contexto, é essencial que a teologia pública 
na América Latina assuma o reconhecimento e compromisso 
firme e contínuo com o pluralismo religioso. Este aspecto é uma 
realidade que não pode ser mais ignorada, especialmente quando 
as questões sociais e políticas exigem o reconhecimento de todos 
os cidadãos que estão posicionados na arena política a partir de 
uma perspectiva que é constantemente influenciada e enriqueci-
da por suas tradições religiosas particulares. Para isso, a teologia 
pública deve começar pela ênfase na necessidade de encontrar 
maneiras de relacionar, através do diálogo, o cristianismo com 
outras religiões. É claro que para a realização deste diálogo, o 
cristianismo deve rever muitas de suas atitudes. Esse processo 
levaria ao desmascaramento dos mecanismos de poder e de do-
minação internos da religião cristã não denunciados diariamente 
e que foram incorporados no discurso e na práxis de instituições 
religiosas ao longo da história do continente. Além disso, essa 
exposição serviria para canalizar as energias que normalmente 
são investidas ou em lutas pelo poder e discussão de alternativas 
ou na interpretação teológica dos textos sagrados, visto que am-
bos nem sempre contribuem para a vida real das pessoas em 
meio às situações cotidianas. A tarefa conjunta nos liberta do 
nosso recinto e nos leva a descobrir os elementos da vida cotidi-
ana que são importantes e merecem o nosso compromisso como 
pessoas de fé no meio da arena pública. 

O reconhecimento do diálogo inter-religioso deve neces-
sariamente conduzir ao trabalho conjunto com pessoas que per-
tencem a outras religiões, que partilham a nossa mesma paixão 
pela justiça, a paz e o bem-estar de toda a criação. No caminho 
do diálogo e do trabalho macro-ecumênico, vamos encontrando 
pessoas com a mesma paixão pela mudança social e política de 
nossos contextos culturais. Para fazer isso, aqueles que fazem 
teologia pública precisam reforçar a sua presença na esfera pú-
blica a partir de sua fé particular, sem impor nem as posições 
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teológicas dessa fé nem as convicções morais, culturais e políti-
co-éticas que emanam do conselho dessa fé particular. Em con-
traste, a abertura a todas as pessoas de outras religiões é um 
“sinal dos tempos” em que as religiões se condicionam mutua-
mente, questionando-se e, assim, transformando-se. A realidade 
é que o inter-religioso é o contexto pluralista que é face da pai-
sagem religiosa, política e cultural das sociedades latino-
americanas no século XXI. 

Infelizmente, a participação dos cristãos na política na 
América Latina desde a década de 1980 mostrou uma ideologia 
de cristandade inspirada nas concepções teocráticas do cristia-
nismo que pouco têm a ver com a realidade do contexto religio-
so plural vivido pelo continente. Muitos políticos cristãos não 
foram treinados dentro de igrejas que, desde seus púlpitos ou a 
partir de seus ensinamentos religiosos, oferecessem uma apren-
dizagem baseada nos rudimentos teóricos e teológicos a fim de 
incentivar o espírito inter-religioso. Pelo contrário, o contexto da 
formação de muitos políticos evangélicos corresponde à busca 
de poder denominacional, o que impede um diálogo inter-
religioso sincero. Essa busca pelo poder fragmentou a possibili-
dade de consenso social e político sobre questões-chave para o 
domínio público. Exemplos disso são as propostas de leis como 
a descriminalização do aborto, tráfico e contrabando de pessoas, 
o casamento igualitário para pessoas lésbico-gays ou a identida-
de de gênero para pessoas transgênero em vários países da Amé-
rica Latina. Além das discussões morais ou teológicas no interi-
or das igrejas dessas pessoas que professam simultaneamente 
uma fé religiosa em particular e uma vocação política pública, 
essa atomização causou uma fragmentação social que desestimu-
la o progresso e o desenvolvimento da cidadania. 

Sem dúvida não se pode dizer que as experiências de pes-
soas de fé no campo político e secular têm sido o resultado de 
um entendimento inter-religioso que beneficie todas as pessoas 
em uma sociedade. Muito pelo contrário, por exemplo, senado-
res e deputados conservadores evangélicos ou católicos romanos 
têm, com base em suas crenças particulares, negado a possibili-
dade de bem-estar social a outros cidadãos que não necessaria-
mente concordam com suas ideias religiosas. Pode-se dizer que 
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até agora aqueles que participaram na arena pública não encar-
naram um papel profético de denunciar as injustiças e de colo-
car-se ao lado de todos os oprimidos, sem considerar se as vidas 
particulares ou necessidades sociais desses oprimidos colidem 
ou não com as crenças particulares das pessoas de fé em posi-
ções de poder político. 

Alguns pontos de contato para o trabalho multirreligio-

so da teologia pública na América Latina 

Nos parágrafos seguintes, gostaria de sugerir, brevemente, 
três situações concretas nas quais a confluência religiosa pode 
produzir uma teologia pública multirreligiosa como um porta-
voz para a diversidade no campo político. 

a) A hibridez religiosa e étnica como resultado da mobili-
zação humana, tanto na migração forçada como no tráfico e 
contrabando de pessoas no período colonial: Desde o tempo das 
colônias espanholas e portuguesas, a questão racial foi importan-
te porque aqueles que foram dominados e abusados eram geral-
mente de uma etnia diferente — e, portanto, de uma religião 
diferente — dos conquistadores. Nas colônias espanholas foi 
importante o debate religioso ocorrido em 1550-1551 entre os 
Padres Bartolomé de Las Casas e Juan Ginés de Sepúlveda sobre 
como tratar os povos originários do continente a partir de uma 
“visão cristã”. Com a introdução de escravos africanos para 
aliviar a taxa de mortalidade entre esses povos, o campo racial e 
religioso da América Latina foi dividido entre os conquistadores 
e seus descendentes —os crioulos cristãos— e os três principais 
atores subalternos do domínio colonial: os povos originários, os 
escravos africanos e as pessoas mestiças, que foram supostamen-
te “evangelizados” dentro da religião cristã. Enquanto o cristia-
nismo conseguiu, mesmo que superficialmente, dominar as reli-
giões não-cristãs, no cotidiano religioso dessas pessoas aconte-
ceu —no mínimo— uma experiência de hibridismo. Isto é parti-
cularmente evidente nas religiões afro-brasileiras e espirituali-
dades dos povos indígenas, que não desapareceram, mas foram 
transformadas e adaptadas ao contexto de dominação colonial. 
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Tanto no período colonial como nas democracias modernas, os 
problemas enfrentados no cotidiano incluem não apenas aqueles 
que pertencem ao grupo étnico dominante, mas a todas as pesso-
as que vivem em posição subalterna dentro das sociedades lati-
no-americanas. Por causa da história do hibridismo racial e reli-
gioso, suas posições no sistema-mundo e as questões a serem 
resolvidas estão intimamente imbuídas das visões religiosas que 
elas têm. Portanto, uma teologia pública multirreligiosa deve 
trazer para a mesa de diálogo sócio-político essas vozes indivi-
duais de outras religiões e espiritualidades diferentes do cristia-
nismo. Os atores atuais da teologia pública têm em suas mãos 
uma grande oportunidade para trazer a justiça racial e multirreli-
giosa ao contexto político da América Latina. 

b) A questão das migrações e a riqueza étnico-cultural e 
religiosa dos imigrantes: Em relação ao ponto anterior, com a 
chegada de imigrantes de diferentes partes do mundo à América 
Latina, chegaram também seus costumes e práticas espirituais, 
aumentando e diversificando assim a riqueza espiritual do conti-
nente. A migração está profundamente relacionada com a ques-
tão racial e a questão religiosa. Por um lado, porque as pessoas 
que migraram para a América Latina não eram necessariamente 
parte dos grupos étnicos — descendentes de espanhóis ou portu-
gueses — hegemônicos no continente. Por outro lado, os imi-
grantes trouxeram suas próprias religiões para a América Latina, 
estendendo-se assim os limites do campo religioso além do cris-
tianismo. No entanto, assim como os povos indígenas e afrodes-
cendentes em muitas sociedades latino-americanas tendem a ser 
ignorados, os imigrantes vivem a mesma invisibilidade, exceto 
quando se deve encarnar o papel de “bode expiatório” para os 
males das sociedades em que estão inseridos. Neste caso, não 
são invisíveis por seus traços étnicos — fenotípicos ou culturais 
— mas como seres humanos quando os imigrantes são reduzidos 
à categoria de “força de trabalho”. Na verdade, foi com o deslo-
camento de tais imigrantes que diferentes religiões — como 
Islamismo, Judaísmo, Budismo ou Hinduísmo — bem como os 
novos movimentos religiosos (NMR) foram instalados no conti-
nente. Portanto, a teologia pública deve reconhecer essas pesso-
as, e a partir de suas crenças e práticas espirituais construir um 
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consenso para promover a justiça étnica e cultural para todas as 
pessoas nas sociedades latino-americanas. Especialmente, a 
igualdade das religiões, não só socialmente, mas —
principalmente— no nível político é um grande desafio que a 
teologia pública procura alcançar. 

c) O reconhecimento das pessoas da diversidade sexual e 
suas espiritualidades como parte da diversidade humana real e 
tangível: Desde os anos 1990 as pessoas da diversidade sexual 
têm sido objeto de ampla campanha de oposição pelos setores 
cristãos conservadores. Elas têm observado o aumento da dis-
criminação por organizações religiosas que lhes negam o direito 
de exigir uma maior inclusão nos sistemas jurídicos de cada 
país. Países como a Argentina, Brasil, Colômbia, Equador e 
Uruguai já aprovaram leis sobre igualdade no casamento e iden-
tidade de gênero. No entanto, alguns países não têm sequer in-
cluído a identidade de gênero em suas leis antidiscriminação. 
Particularmente a discussão da lei do casamento igualitário na 
Argentina pairava sobre as convicções religiosas dos legislado-
res, principalmente cristãos. Foi uma oportunidade perdida para 
o consenso e diálogo inter-religioso na sociedade. Embora hou-
vesse reivindicações de diferentes religiões na mídia, não houve 
sessão do Congresso onde falaram outros líderes religiosos que 
não fossem cristãos: protestantes, evangélicos, católicos roma-
nos e não romanos – ou ortodoxos. Há respostas setorizadas das 
outras religiões e alguns contatos entre os diferentes grupos cris-
tãos – especialmente protestantes – e algumas religiões, como o 
judaísmo e as religiões afro-brasileiras, mas nenhum diálogo 
inter-religioso sólido e com base científica para a discussão des-
sa lei. Em outros países da América Latina a situação é bastante 
crítica, resultando em graves violações dos direitos humanos 
contra as pessoas da diversidade sexual, mesmo dentro de igre-
jas cristãs. A situação pode não ser discriminatória em outras 
religiões, tais como as religiões afro-brasileiras, mas esse fenô-
meno permanece invisibilizado pela supremacia da religião cris-
tã nos meios de comunicação social e nas agendas políticas lo-
cais e nacionais. 

Ao mesmo tempo, o surgimento das chamadas “bancadas 
evangélicas” nos Congressos Nacionais de muitos países da 
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América Latina, tais como Brasil e Uruguai, produziu uma onda 
de projetos de lei que procuram legalizar a discriminação pro-
fundamente enraizada em interpretações particulares de textos e 
dogmas cristãos de setores evangélicos conservadores. Parece 
que, às vezes, por trás dessas leis não é promovida a democracia, 
mas procura-se um retorno à teocracia para invalidar a liberdade, 
a igualdade e a fraternidade características das democracias mo-
dernas. Esses projetos de lei são fundamentalmente cristãos e, 
por isso, ignoram completamente a voz das pessoas de outras 
religiões. A verdade é que não existe dentro de nenhum texto 
sagrado de nenhuma religião uma proibição ou condenação da 
diversidade sexual. O que há são interpretações de textos sagra-
dos, que são usadas para legitimar “divinamente” tanto a hetero-
normatividade como a homofobia, lesbofobia e transfobia da-
queles que buscam falar no nome de Deus. Portanto, desmasca-
rar este mecanismo de poder pelo qual a maioria heterossexual 
dentro do cristianismo vem condenando as pessoas da diversida-
de sexual no último milênio é também uma tarefa da teologia 
pública. Efetivamente, historiadores e teólogos cristãos concor-
dam que não havia nenhuma condenação da diversidade sexual 
no cristianismo até meados do século XI, a condenação passou a 
ser produzida dentro do contexto particular de uma sociedade 
europeia que estava se tornando cada vez mais persecutória tanto 
das pessoas da diversidade sexual como das pessoas leprosas, 
judias e muçulmanas, entre outras. Isto é, uma sociedade que 
condenou toda minoria que não encarnava os ideais de uma su-
posta maioria cristã heteropatriarcal, cristã e branca. Tendo em 
conta esta história, hoje a teologia pública deve unir forças para 
trabalhar com pessoas da diversidade sexual para promover a 
justiça de gênero e sexual para cada pessoa no continente tanto 
na sociedade como dentro de instituições religiosas, que muitas 
vezes incentivam desde seus púlpitos a homofobia, lesbofobia, e 
transfobia e a discriminação em geral. 

Assim, são nessas três situações supracitadas que a reli-
gião está intrinsecamente envolvida em interconexões essenciais 
com a política, a raça, a etnia, a cultura, o gênero e a sexualida-
de. Ignorar estes elementos é, na verdade, instalar uma “teologia 
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pseudo-pública” desencarnada da realidade tangível e diária das 
pessoas. 

Conclusão 

O pluralismo religioso é uma característica intrínseca do 
espaço público — característica que tende a ser silenciada e 
estigmatizada pelas instituições políticas, espaços de ativismo, 
organizações cívicas, entre outras, como resultado de uma má 
interpretação da separação entre Igreja e Estado. No entanto, o 
religioso não pode ser desligado da vida cotidiana das pessoas. É 
em suas vidas que a religião se entrelaça com a economia, a 
política, o cultural, o racial, bem como o gênero e a sexualidade. 
O reconhecimento do diálogo inter-religioso nessas áreas deve 
necessariamente conduzir ao trabalho conjunto com pessoas que 
pertencem a outras religiões na promoção da justiça e da paz de 
todos os povos do continente. Assim, promover o pluralismo 
religioso, bem como sua visibilidade nas sociedades é evidência 
de uma forma de enriquecer um espaço político naturalmente 
plural, diverso e inclusivo da arena pública. Além disso, a teolo-
gia pública tem no pluralismo religioso uma questão pendente na 
agenda sócio-religiosa da América Latina. O século XXI torna-
se assim a geografia onde são testadas tanto as ramificações 
como a importância de desenvolver uma teologia pública que 
reflita a realidade e o cotidiano religiosamente plural das pessoas 
que procura servir. Está sobre os ombros de cada líder e erudito 
religioso a responsabilidade de tomar este desafio e transformá-
lo numa realidade concreta. 

 


