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1 – Há um papel social do/a teólogo/a? 

Desejo iniciar a minha fala com uma provocação, retirando o tema que nos é proposto 

essa noite do campo da obviedade e da certeza, ao coloca-lo sob a forma de pergunta: há 

um papel social do/a teólogo/a? Quando olhamos o cenário da produção teológica, 

podemos ter a impressão de que não há uma função social do/a teólogo/a ou, que ao 

menos, essa não tem sido exercitada com tamanha visibilidade. Os/as teólogos/as 

geralmente associam a produção teológica a suas comunidades eclesiais, à manutenção 

do evangelismo, por vezes, à contrastação de elementos da vida moderna, de maneira 

que podemos ter a impressão de que não há uma função social do/a teólogo/a. 

Muitas vezes a reflexão teológica soa como algo anacrônico, fora da realidade, ocupada 

em discutir o sexo dos anjos (ou a procurar o umbigo de Adão), indiferente ao contexto 

sociocultural, que fica difícil de indicarmos o papel social do/a teólogo/a. 

Mas é óbvio que há que o/a teólogo/a tem um papel social, e se resta em nós a 

impressão que descrevi nesse instante, é então que temos mais razão ainda de cavar o 

terreno de nossa identidade para trazer a tona a responsabilidade social de que está 

imbuído/a o/a teólogo/a. 

Há um papel social do/a teólogo/a, seja porque, ao falar para o interior das comunidades 

eclesiais, o/a teólogo/a provoca a responsabilidade dos (as) fiéis com o mundo em que 

vivem; seja porque, ao falar para o exterior das comunidades eclesiais, em atitude de 

diálogo, os/as teólogos/as podem corroborar caminhos percorridos pela sociedade, em 

prol da humanidade inteira, como também podem problematizar aqueles outros 

caminhos tomados na direção da exclusão, em nome Daquele que toma a todos/as por 

filhos/as. 

Tomo emprestada uma citação de Antônio Manzatto, no artigo O teólogo, responsável 

pelo mundo
2
, para argumentar em prol da afirmação de que há, deveras, uma função 

social do/a teólogo/a:  

A fé não se reduz ao privado, mas tem implicações sociais, e é preciso que o 

teólogo esteja atento a isso e que sempre olhe para a vida da sociedade. A 

teologia pode dizer uma palavra sobre a atividade social dos cristãos, pois 

eles não vivem fora do mundo. [...] A teologia deve lembrar ao crente que ele 

deve assumir as conseqüências sociais e políticas de sua profissão de fé. [...] 

O engajamento social dos cristãos é conseqüência de sua fé, que não se 

resume ao culto ou à oração, mas, assumindo-os, chega ao engajamento por 

uma nova sociedade mais humana e solidária. (p. 71) 
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2 – Representação do/a Teólogo/a 

Pensando em como apresentar a função social do/a teólogo/a, decidi partir de uma 

linguagem externa à Teologia, que é a arte, mas que possui uma afinidade com a 

Teologia, porquanto capaz de oferecer-lhe uma representação e, quem sabe, uma 

tradução. 

Falarei do papel social do/a teólogo/a, então, considerando a representação que é feita 

deste/a em Contato, uma obra da literatura e do cinema. O filme Contato, que é uma 

tradução intersemiótica do romance homônimo de Carl Sagan, retrata a busca de uma 

cientista ateía, Dra. Ellie Arroway, por estabelecer contato com a vida extraterrestre. Ela 

conhece Palmer Joss, um teólogo que pesquisa como as tecnologias afetam as culturas 

do 3º mundo e cujos livros “Deus é um diplomata” e “Perdendo a fé” são os tops na lista 

dos best-sellers, de acordo com o New York Times. Palmer é um assessor da Casa 

Branca para assuntos teológicos e irá compor a equipe que decidirá sobre quem deverá 

participar do experimento de contato dos seres humanos com a vida extraterrestre. 

É preciso dizer, de antemão, que a representação feita da figura do teólogo é a melhor 

possível. Palmer não é um chato de plantão, querendo fazer valer suas verdades ou 

contrapondo-se a tudo indiscriminadamente. Sua representação, sobretudo, oferece-nos 

uma possibilidade de refletirmos o que venha a ser o papel social do/a teólogo/a. Desse 

modo, vou elencar dois aspectos (tarefas) do papel social do/a teólogo/a, conforme 

representado no romance e no filme: o diálogo e a defesa da Criação. 

a) Diálogo: Palmer Joss, longe de se colocar como um sujeito dogmático, mesmo 

quando confrontado pela cientista ateia, assume a postura de diálogo. Ele não entende a 

Ciência necessariamente como opositora da Teologia. Isso significa dizer que ele não vê 

os avanços científicos como uma ameaça à vida de fé
3
. Nesse sentido, ele (o teólogo 

Palmer) contrasta dos demais religiosos do enredo. No filme, quando há a descoberta de 

evidências da vida extraterrestre, acontecem protestos de religiosos, com cartazes, 

contra o prosseguimento das pesquisas. E no dia do envio de um ser humano para 

estabelecer contato com os extraterrestres, acontece um atentado em que um fanático 

religioso se explode dentro da máquina, matando a ele e à equipe de cientistas. 

Daqui, extraio o primeiro aspecto do papel social do/a teólogo/a: o diálogo. De um lado, 

o diálogo com a Igreja; de outro, o diálogo com as ciências ou com a sociedade de modo 

geral. No que diz respeito ao diálogo com a Igreja, Antonio Manzatto explica que isso 

significa “esclarecer pela razão os conteúdos da fé a fim de que o que se crê seja 

“crível”, isto é, que não seja um atentado contra a razão, uma afronta à inteligência ou à 

humanidade” (p. 69). Isso evita atitudes como a do fanático representado em Contato ou 

a do líder religioso que se opõe ao contato com seres extraterrestres por não saber se 

eles creem em Deus. O primeiro âmbito da tarefa social do/a teólogo/a, portanto, é 

dentro de sua própria comunidade, conduzindo os fieis à razoabilidade da fé. 
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No que se refere ao diálogo com as ciências (sociedade), significa que o/a teólogo/a 

deve receber o que elas têm a oferecer, mas também  

dizer uma palavra às ciências a partir de seu lugar próprio, não para 

enquadrá-las como no tempo da cristandade, mas para lembrar-lhes suas 

limitações ou algumas referências éticas e obrigações que vão além da 

satisfação das fontes de financiamento, para lembrar-lhes a humanidade do 

humano, já que as ciências não podem desconhecer as questões sobre o 

conceito de humanidade ou de sociedade que estamos em via de construir. 

(MANZATTO, idem, p. 70) 

Ao pensar a tarefa teológica do diálogo com a sociedade a partir da sinalização dos 

limites e obrigações éticas, não há como não lembrar de Desmond Tutu, Arcebispo 

Anglicano da Cidade do Cabo, África do Sul. Quando acabou o Apartheid e foi 

instalada a democracia no país, começou a pairar um ar de vingança.. Desmond Tutu foi 

encarregado de presidir a comissão que investigaria todas as atrocidades sofridas pelos 

negros e ele corajosamente deu a esse organismo o nome de Comissão da Verdade e 

Reconciliação, que ofereceria anistia a todos os criminosos que contassem a verdade 

sobre os crimes cometidos, entendendo que, se o país optasse pela vingança, seria 

aniquilada a possibilidade de futuro, permanecendo dividido entre negros e brancos, 

sem nunca chegando a se unificar como nação. 

A inspiração dessa comissão, Tutu não retirou de outro lugar senão do Evangelho, em 

que Cristo dependurado na cruz pede que seja perdoado o imperdoável e abre caminho à 

salvação. Dessa maneira, Tutu ofereceu sua contribuição social como teólogo, propondo 

o perdão em lugar da vingança. 

 

b) Defesa da criação: Aqui já podemos entrar no segundo aspecto do papel social do 

teólogo. Nas palavras do próprio Palmer Joss, ele não é contra as tecnologias, mas sim 

contra seu endeusamento às custas da humanidade. Numa entrevista a um canal de TV, 

ele pergunta: “Somos mais felizes como raça humana? O mundo é fundamentalmente 

melhor por causa da ciência e da tecnologia?”  

Por sua vez, Antonio Manzatto, ainda refletindo sobre a tarefa do teólogo diz que “A 

teologia, a partir do lugar da fé e de seu discurso escatológico, pode colocar questões 

sobre o sentido da vida humana, o sentido do conhecimento e da técnica em verdadeiro 

diálogo com as ciências”. (MANZATTO, idem, p. 70). 

Tanto Palmer, quanto Manzatto apontam para a defesa do ser humano, sinalizam a 

especialidade da humanidade; eu, contudo, penso que devamos ampliar a tarefa do/a 

teólogo/a para a defesa da criação como um todo. Esse é, no meu entendimento, o 

ponto-chave do papel social do/a teólogo/a. Ser um arauto em defesa da vida, porque 

entende que a vida é um dom de amor. Trata-se de defender os valores que vem de 

Jesus, quais sejam a dignidade da vida, a singularidade da pessoa humana, um modo-de-

ser que honre a criação do Pai. 

 

3 – Proposição para o exercício do papel social do/a teólogo/a 



Não queria encerrar a minha colocação sem oferecer uma proposição, uma pista para 

efetivar o papel social do/a teólogo/a no agora. Considerando a segunda tarefa social 

do/a teólogo/a – a defesa da Criação - escolhi ressaltar os ODS, Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável, como uma demanda atual. Os ODS são 17 objetivos e 

169 metas, relacionados aos campos social, ambiental, econômico e institucional. Esses 

objetivos foram adotados em 2015, na Cúpula das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento Sustentável, para orientar até 2030 as políticas nacionais e as 

atividades de cooperação internacional acerca da sustentabilidade do mundo. 

É interessante notar como esses objetivos estão estritamente associados com a ideia de 

vida em abundância para todos, para o que Jesus disse ter vindo. É nossa tarefa agora 

buscar fundamentar em nosso campo e com nossa linguagem isto que está posto com 

fundamentos e linguagem seculares, bem como confirmar essa iniciativa louvável da 

sociedade da mesma maneira que Palmer Joss apoio o contato com a vida extraterrestre, 

vendo nisso um modo de melhorar a vida humana. Ao dizer isso, penso em Martin 

Luther King Jr., Pastor Batista e defensor dos direitos civis dos negros. O que fez 

Luther King, senão traduzir para a linguagem cristã aquilo que a sociedade negra norte-

americana protestava? Oferecer um fundamento, um poder de voz às exigências do 

povo negro norte-americano? 

No que diz respeito aos ODS, cabe também ao teólogo e à teóloga provocar as 

comunidades eclesiais com os ODS, uma vez que alguns dos objetivos, inclusive, ainda 

estão pouco conscientizados dentro das próprias comunidades. Essa não é uma tarefa-

apêndice, essa é uma tarefa que é parte constitutiva da missão da Igreja. 

Tomemos conhecimento de quais são os 17 objetivos: 

 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

Objetivo 1. Acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares 

Objetivo 2. Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e 

promover a agricultura sustentável 

Objetivo 3. Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas 

as idades 

Objetivo 4. Assegurar a educação inclusiva e equitativa de qualidade, e promover 

oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos 

Objetivo 5. Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas 

Objetivo 6. Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e o saneamento 

para todos 

Objetivo 7. Assegurar a todos o acesso confiável, sustentável, moderno e a preço 

acessível à energia 

Objetivo 8. Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, 

emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todos 



Objetivo 9. Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e 

sustentável e fomentar a inovação 

Objetivo 10. Reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles 

Objetivo 11. Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, 

resilientes e sustentáveis 

Objetivo 12. Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis 

Objetivo 13. Tomar medidas urgentes para combater a mudança do clima e os seus 

impactos (*) 

Objetivo 14. Conservar e usar sustentavelmente os oceanos, os mares e os recursos 

marinhos para o desenvolvimento sustentável 

Objetivo 15. Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas 

terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e 

reverter a degradação da terra e deter a perda de biodiversidade 

Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento 

sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, 

responsáveis e inclusivas em todos os níveis 

Objetivo 17. Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o 

desenvolvimento sustentável 

 


