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INTRODUÇÃO

“As alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias dos 
homens de hoje, sobretudo dos pobres e de todos aque-
les que sofrem, são também as alegrias e as esperanças, 

as tristezas e as angústias dos discípulos de Cristo; e não há realidade 
alguma verdadeiramente humana que não encontre eco no seu cora-
ção. Porque a sua comunidade é formada por homens, que, reunidos 
em Cristo, são guiados pelo Espírito Santo na sua peregrinação em 
demanda do reino do Pai e receberam a mensagem da salvação para 
a comunicar a todos. Por esse motivo, a Igreja sente-se real e intima-
mente ligada ao gênero humano e à sua história” (Gaudium et Spes, 1).

O texto é tão conhecido que seria desnecessário citá-lo. Mas não 
deixa de ser importante recordá-lo. Porque ele condensa de modo com-
pleto e, ao mesmo tempo, belo, a própria missão da Igreja e de cada cren-
te. A orientação é para o mundo, não para a instituição ou para o sujeito 
crente. O que determina o crente como tal é não ser para si mesmo. E 
a comunidade eclesial encarna, até nas suas estruturas, esse dinamismo.

É claro que o principal horizonte cultural da Gaudium et Spes era 
constituído pela modernidade, embora já assumida nas suas ambivalên-
cias. Mas o documento maior do Concílio do Vaticano II deixou bem 
claro qual a matriz fundamental da Igreja e da respetiva teologia no 
mundo contemporâneo: precisamente a sua orientação para esse mun-
do, enquanto espaço e tempo exterior ao contexto interno eclesial. 
Independentemente do problema levantado pelos próprios conceitos 
de Igreja e de mundo e da sua respetiva diferença e relação, a questão 
central está no desafio ao próprio mundo eclesial – que eu aqui quero 
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concentrar na sua atividade especificamente teológica – para que viva 
em permanente êxodo de si mesmo, orientado para a realidade que 
o circunda, sobretudo para a realidade do humano, em todos os seus 
desafios – os quais incluem inevitavelmente “alegrias e tristezas”.

Se é certo que todos os pontificados posteriores ao Concílio – 
assim como o do próprio João XXIII, antes de todos – estiveram marca-
dos por essa orientação, consoante o carisma específico de cada Papa, é 
evidente que essa é talvez a marca mais fundamental do pontificado do 
Papa Francisco. Seja devido à marca da tradição jesuíta, seja devido à sua 
experiência existencial, um dos denominadores comuns às exortações 
do bispo de Roma tem sido, precisamente, a insistência na necessidade 
de a Igreja, e especificamente a teologia, se ocuparem primordialmente 
dos desafios do mundo, sobretudo daquelas dimensões do mundo que 
interpelam de forma mais forte – e por vezes incômoda – a própria 
comunidade eclesial e cada sujeito crente.

Ora, parece-me que o complexo cultural que, em determinada 
nomenclatura, se vem denominando pós-modernidade constitui um dos 
elementos que atualmente mais desafios lança à teologia, nas suas mais 
variadas facetas. Se certa teologia se ocupou, preponderantemente, 
com os desafios da modernidade, procurando e encontrando caminhos 
muito férteis no encontro com essa enorme interpelação constituída 
pelas transformações culturais do Ocidente dos últimos séculos, é 
inevitável que a teologia atual se ocupe com a transformação dessa 
modernidade, na complexidade das suas manifestações plurais. É isso 
que nos propomos abordar e sugerir nas páginas que se seguem. Mas, 
antes de tudo, é necessária uma clarificação de conceitos, ainda que 
mínima.

A denominação de pós-modernidade, aplicada ao final do século 
XX e à transição do segundo milênio para o terceiro, tornou-se patri-
mônio comum a múltiplos âmbitos da cultura e da sociedade. Por isso 
mesmo, torna-se extremamente difícil uma caraterização precisa desse 
conceito. Disperso pelos mais diversos setores e vetores, parece não 
permitir uma “definição” unitária. Qual a ligação, por exemplo, entre a 
arquitetura, a literatura, a sociologia e a filosofia pós-modernas? E qual 
o sentido específico da partícula “pós”, inerente ao conceito? Questões 
de modo nenhum simples, talvez mesmo sem uma resposta possível. 



7

De fato, a realidade demonstra que o próprio termo se presta às mais 
variadas interpretações.

Importante é, por isso, anteceder a abordagem do discurso teo-
lógico na pós-modernidade com uma delimitação, tão clara quanto 
possível, daquilo que se pretende significar com a denominação de 
pós-modernidade. Primeiro de tudo, importa eliminar do conceito de 
pós-modernidade a pretensão de se constituir numa “época” histórica 
– a par, eventualmente, das idades antiga, medieval ou moderna. Tal 
pretensão pareceria ser evidente, por se tratar de um conceito relati-
vo à época dita moderna. Contudo, já dessa relação nasce demasiada 
confusão. Tratar-se-á, na pós-modernidade, apenas de uma superação 
ou eliminação da modernidade? Ou estarão em jogo relações bastante 
mais complexas? Por outro lado, estaríamos ainda demasiado próxi-
mos – se não ainda no seu interior – da época que pretendemos já 
classificar, o que torna precisamente inviável qualquer classificação 
desse gênero.

Importante, para uma abordagem do conceito, será, como já se vê 
e em primeiro lugar, a sua relação com a modernidade. Ora, tal relação 
é ambígua. Se uns a analisam em termos de superação, anulação, crítica 
radical, outros defendem a existência de uma relação mais dialética, 
inserindo a pós-modernidade no próprio projeto da modernidade.1 
Esses se encontram, no fundo, na tradição da “dialética da ilustração”, 
que já se tinha apercebido dos problemas “anti-modernos” inerentes à 
própria modernidade. É nesse sentido que G. Scobel, por exemplo, fala 
de um fracasso, como um processo inerente à própria modernidade e 
que a pós-modernidade pretende apenas tornar consciente e refletir, 
sendo, portanto, uma realidade ou situação que 

não pode ser concebida […] como depois da modernidade, ou seja, 
como época temporal. Em vez disso, importa conceber a pós-moder-
nidade como conceito sistemático […] A filosofia pós-moderna reflete 

1 Cf. Vergílio Ferreira, Conta-Corrente 4, Lisboa, 1986, p. 155: A pós-modernidade “é 
uma modernidade de que queremos desprender-nos e que nos tem presos por todos os lados 
do sermos, pois a pós-modernidade é um viver de restos, é uma modernidade pelo que dela 
ainda ficou. Como a planta que, não podendo já viver no seu meio natural, se cultiva ainda 
saudosamente numa estufa”.
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sobre o fracasso da ilustração enquanto o projeto da modernidade e 
apresenta-o ao pensamento como momento da própria modernidade.2

Se a nomenclatura em si já parece poder conduzir a confusões e 
compreensões incorretas daquilo que, de fato, é a pós-modernidade, 
isso não implica uma renúncia global a abordar a problemática, uma 
batida em retirada à espera de melhores dias – ou melhor, à espera de 
que o dia chegue ao fim e o crepúsculo venha possibilitar o trabalho 
sistematizador e clarificador da “coruja de Minerva”. De fato, aquilo 
que, na realidade, se pretende exprimir com o conceito de pós-moder-
nidade constitui algo de demasiado importante e central, em relação 
a uma qualquer tematização do pensamento e da realidade cultural 
contemporâneos, para que se possa simplesmente prescindir de uma 
tentativa de aproximação.

Mas mesmo aqui – como foi, aliás, referido – importa distinguir 
entre uma pós-modernidade “difusa” e uma “precisa”. A pós-moder-
nidade difusa seria de gênero mais vago, em contexto mais ou menos 
jornalístico ou de divulgação, baseada na arbitrariedade do anything 
goes, do “tudo vale”, sem pretensões conceptuais. A pós-modernidade 
precisa seria aquela que já se sujeitou a algum processo (mesmo que 
ainda em curso) de conceptualização de si mesma, elaborando, por isso, 
uma concepção positiva da anterior e opondo-se à total dissolução de 
conceitos. Para a maioria dos teóricos, o conceito de pós-modernidade, 
nesse sentido mais preciso, seria definido pela irrecusável presença de 
uma radical pluralidade. “Se a modernidade era já plural, não realizou, 
contudo, aquilo que realiza a pós-modernidade: a profissão-aceitação 
(Bekenntnis) da pluralidade.”3

A forma concreta como se dá essa profissão é, contudo, diferente, 
constituindo a posição de Jean-François Lyotard um dos extremos – um 
pensamento da heterogeneidade, sem possibilidade de interação entre 
as regiões plurais –, e a de Jürgen Habermas o outro – uma pluralidade 
legítima no interior de uma razão unitária (mas não metafísica). Entre 

2 g. Scobel, “Postmoderne für Theologen?”. In: H. J. HöHn [org.], Theologie, die an der Zeit 
ist, Paderborn, 1992, p. 175-230, 199.

3 r. M. bucHer, “Die Theologie in postmodernen Zeiten”, em Theologie und Glaube, 
(1989), p. 178-191, 180.
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um extremo e outro, posições mais moderadas tornam-se possíveis, 
como a do filósofo alemão Wolfgang Welsch, que pretende realizar 
uma mediação:

[…] entre o pensamento da absoluta heterogeneidade de Lyotard (o 
qual, no fundo, não constitui, precisamente, um pensamento da dife-
rença) e a ética do consenso, de Habermas, com o seu interesse (tipica-
mente moderno) pela salvaguarda da unidade da razão. Para isso, Welsch 
introduz o conceito de uma “razão transversal”, o qual nem ignora a 
medida da diferença real, nem abdica desnecessariamente de pretensões 
de comunicação.4 

Essa é, também e no fundo, a posição de Günter Scobel, que 
parte explicitamente de Rorty e de Lyotard, acentuando, em parte, 
outras dimensões: 

Num tecido complexo de sistemas de regras interativos, sem uma cen-
tral arquimédica e sem hierarquia dos mundos discursivos, pertence à 
prática da filosofia formadora (Rorty) nomear a diferença e o diferen-
do (Lyotard). Filosofia pós-moderna como filosofia da pluralidade, que 
procura assinalar o incontornável diferendo entre diferentes, toma par-
tido pelos oprimidos, na medida em que revela a injustiça da opressão 
por parte do discurso totalitário da razão “comensuradora”.5

Após essa primeira abordagem, sem rodeios e precipitadamente 
orientada para o cerne da questão (a dialética com a modernidade), 
convém agora recuar um pouco e tentar sintetizar (resumindo alguns 
dados já lançados e introduzindo outros) as questões levantadas pelo 
conceito de pós-modernidade, nas discussões que se desenrolam em 
torno da sua legitimidade, dos seus âmbitos, da sua cronologia e dos 
seus conteúdos.

1. A legitimidade da denominação “pós-modernidade” é refutada por 
não poucos pensadores. Segundo esses, não existiria qualquer fenômeno 
específico, em nosso tempo, que pudesse reclamar semelhante nome. 

4 Ibidem, 181.
5 g. Scobel, op. cit., p. 205.
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Tudo o que hoje vivemos já foi vivido, de forma semelhante, noutras 
épocas. Ou então, se admitíssemos, com outros, que existem fenômenos 
verdadeiramente originais, não estaríamos ainda; e como já vimos, em 
situação histórica de suficiente distância para poder definir uma época. 
Chamar a atualidade da pós-modernidade seria, portanto, presunção. 

Contra esses argumentos, os teóricos da pós-modernidade defen-
dem a legitimidade do uso dessa nomenclatura, limitando-lhe, contu-
do, o seu alcance, que se torna muito menos vasto do que o pretendido 
para denominar uma época histórica. Contudo, existem, para esses, 
fenômenos suficientemente originais e determinados, os quais pro-
vocaram, de fato, alterações pertinentes em nossa cultura, de forma a 
poder considerar-se o nosso presente como pós-modernidade.

Embora continue ambíguo o seu conceito, parecem surgir, pelo 
menos, duas vertentes da sua versão “precisa”: pós-modernidade como 
fim da modernidade ou de uma concepção racionalista, unitária e abso-
luta da razão, agora em crise; pós-modernidade como radicalização da 
modernidade, sobretudo nos seus aspetos de pluralidade e liberdade. De 
qualquer forma, o conceito de pós-modernidade não está de modo algum, 
por assim dizer, objetivado, possibilitando uma análise direta. Como tal, 
qualquer abordagem empreendida pressupõe a escolha de uma perspec-
tiva, e só a partir dessa perspectiva é que se poderá abordar a sua relação 
com a modernidade, para a elaboração de um conceito positivo de si.

2. Tal elaboração torna-se ainda mais complexa pelo fato de a 
denominação em causa não se limitar ao âmbito da filosofia (no qual 
nos movimentaremos, de preferência), mas se alargar a inúmeros 
outros âmbitos (onde surgiu, mesmo, originariamente). Assim, pode-
ríamos falar em pós-modernidade na literatura, em que, aliás, se iniciou 
o debate atual sobre essa mesma denominação. Numa primeira fase 
desse debate, Irving Howe e Harry Levin classificaram a perspectiva 
pós-moderna da literatura como uma época de dormência, frente à viva 
criatividade da época moderna. Essa observação, mais de tipo negativo, 
foi, contudo, assumindo conotação positiva, introduzindo uma concep-
ção – e uma correspondente prática – de literatura para a cultura de 
massas, como superação do elitismo da literatura tipicamente moder-
na. Leslie Fiedler publicou, em 1969, um artigo programático (não por 
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acaso, na revista Playboy!), que defende a eliminação das fronteiras entre 
cultura de elite e cultura de massas.6 Como resultado desse debate em 
torno da literatura, formou-se um conceito mais ou menos delineado 
de pós-modernidade: “Algo de pós-moderno encontra-se presente 
sempre que é praticada uma pluralidade de linguagens, de modelos, de 
métodos; e isso não apenas em obras distintas, a par umas das outras, 
mas mesmo numa mesma obra, portanto de forma interferencial”.7

Na Arquitetura – âmbito a que se terá estendido, também, o debate 
literário –, terá sido Charles Jencks o primeiro a utilizar o conceito de 
forma positiva e vasta. Na introdução ao seu livro sobre a linguagem 
da arquitetura pós-moderna, pode ler-se:

O erro da arquitetura moderna foi o fato de se orientar para uma elite. A 
pós-modernidade procura superar a exigência do elitista, não por meio 
da abdicação, mas através do alargamento da linguagem da arquitetura 
em várias direções [...] Daí a sua codificação dupla, a arquitetura que 
tanto toca a elite como o homem da rua.8 

O paralelismo com a problemática literária referida acima é mais 
que evidente. 

A par de uma dimensão social, a arquitetura pós-moderna apresenta 
uma componente semântica. Esta sua dimensão semântica foi especial-
mente desenvolvida por Heinrich Klotz, que coloca a ficção no lugar da 
função, criando espaços de imaginação, contra o funcionalismo moderno 
típico do movimento Bauhaus. “O resultado então, já não são contentores 
funcionais e façanhas construtivas, mas sim representações de conteúdos 
simbólicos e de temas imagéticos: ficções estéticas, que não permanecem, 
abstratamente, ‘puras formas’, mas que surgem como figurações.”9

De forma mais vasta e mais especificamente arquitetônica, com 
diversas referências a outros âmbitos da cultura, poderíamos assumir 

6 Cf. l. Fiedler, “Cross the Border-Close the Gap”, em Playboy, dez. 1969, p. 151, 230, 
252-254, 256-258.

7 W. WelScH, Unsere Postmoderne Moderne, Berlim, 1993, 16-17.
8 cH. JenckS, Die Sprache der postmodernen Architektur. Die Entstehung einer alternativen Tradi-

tion, 2ª ed., Stuttgart, 1981, p. 8.
9 H. klotz, Moderne und Postmoderne. Architektur der Gegenwart 1960-1980, Braunsch-

weig-Wiesbaden, 1984, p. 17.
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a sistematização de Liliane Voyé.10 A modernidade – ou modernismo 
– em arquitetura seria marcada por uma uniformidade e homogenei-
dade de vocabulário, dominado pela linha direita e pelo ângulo reto; 
pela procura da “verdade” dos materiais, que aparecem tais como são, 
sem decorações ou coberturas; pelo uso privilegiado do betão, vidro e 
ferro; pela ausência específica da forma, com orientação para a função; 
pela reprodutibilidade internacional das formas. A pós-modernidade 
arquitetônica, por seu turno, reagindo à situação de crise da nossa épo-
ca, marcada pela desilusão da confiança do Homem em si mesmo e nas 
suas possibilidades racionais e técnicas, tenta buscar pontos de apoio e 
de segurança na citação de estilos passados, a par do estilo moderno, 
criando, assim, vocabulários heterogêneos ao estilo da colagem sem pre-
tensões unitárias. Por outro lado, e como reação à perda de identidade 
provocada pela internacionalização das formas modernas, salienta os 
regionalismos, integrando-os nas novas técnicas e nos novos materiais à 
disposição; por último, revaloriza o ornamento, como que provocando 
o regresso do fator emocional, ausente da frieza modernista. Ou seja, a 
dissolução do sentido unitário manifesta-se como procura de um senti-
do plural, sem pretensões racionais nem utópicas, mas, mesmo assim, 
como busca de sentido, não como sua dissolução total – como conside-
ram muitos, e não sem uma ponta de razão, a condição pós-moderna.

Nos âmbitos vastos da pintura e escultura vemos surgir o chama-
do “trans-vanguardismo”, no qual a arte se apresenta como solução das 
questões prementes da nossa cultura, mas não como profeta de unidade 
ou reconciliação utópicas, senão enquanto produtora de descontinuida-
des individuais – pluralidade de linguagens e experiências. No dizer de 
Bonito Oliva, principal representante deste movimento: “A arte não pode 
constituir uma práxis da reconciliação, dado que é sempre produção de 
diferenças”.11 O que não lhe retira o seu papel social, que passa a ser de 
segundo grau, dada a sua referência à pluralidade. Ela constitui, frente à 
crise social atual, o único lugar em que o ser humano o é verdadeiramen-
te, constituindo-se em alternativa para a desumanidade da nossa cultura. 

10 Cf: l. Voyé, “Architeture et urbanisme post-modernes: d’une expression de l’incerti-
tude contemporaine”, em Sociologia, 1996, 25-30.

11 a. bonito oliVa, Im Labyrinth der Kunst, Berlim, 1982, p. 87.



13

O mesmo se pode verificar na música: já Schönberg e a escola de 
Viena (Alban Berg e Anton Webern) experimentaram a dissolução da uni-
dade e do sentido tonal. A ambiguidade dessas experiências manifesta-se, 
já, no fato de essa reviravolta ser considerada moderna – no sentido de 
uma modernidade construtivista, fria e funcional, como a da arquitetu-
ra. A reação musical a esse construtivismo racional será uma espécie de 
colagem de estilos, a que já assistimos no presente da produção musical 
dita de vanguarda. Mas a dissolução da unidade tonal pode já ser vista 
como apologia da pluralidade de sentidos, típica da pós-modernidade.

Na teoria da ciência assistiu-se, também, a uma crítica da unidade 
clássica. Já a teoria da relatividade e outras fortes alterações, sobre-
tudo no âmbito da física, colocaram em questão essa visão unitária de 
um tipo de ciência universal. A introdução da concepção histórica, no 
âmbito das próprias ciências da natureza, levou também a uma con-
cepção da ciência a partir de paradigmas de base, os quais não apenas 
se sucedem na história, mas podem mesmo coexistir.

Pluralidade, descontinuidade, antagonismo, particularismo introduzem-
-se, agora, no cerne da consciência científica [...]. É sabido quanto a teo-
ria da ciência dos últimos anos salientou, em geral, essa constituição do 
saber. A consciência atual de ciência está marcada pela pluralidade dos 
modelos, a concorrência dos paradigmas e a impossibilidade de soluções 
unitárias e definitivas.12 

Despedidas as pretensões de verdade definitiva e de unidade 
científica, a pós-modernidade poderia ser apelidada de “gaia ciência”, 
seguindo uma determinada tradição nietzschiana.

3. A cronologia do conceito de pós-modernidade, por seu turno, 
está longe de ser unitária. Nos EUA, onde se iniciou o debate, refere-se 
a fenômenos dos anos 1950. Na Europa, está mais ligado a fenômenos 
dos anos 1970. Para Arnold Toynbee, que teve larga influência sobre 
o desenrolar do conceito, tudo começou já em 1875! Lyotard refere 
mesmo Aristóteles! 

12 W. WelScH, op. cit., p. 78; cf., entre outros: P. Feyerabend, Wider den Methodenzwang, 
Frankfurt a. M., 1983.
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O aparecimento preciso do termo, responsável pelo desencadear 
do debate sobre a pós-modernidade, deu-se, como vimos, na literatu-
ra, na América, em 1959, na pena de Irving Howe,13 para denominar 
uma tendência na literatura, marcada por uma fase de dormência, sem 
força inovadora (um sentido pejorativo, portanto). Mas Howe recolhe 
a expressão de Toynbee,14 que a usou, em 1947, para designar a fase 
atual da cultura ocidental, marcada pela passagem de um pensamento 
político de Estados nacionais para o de interação global – passagem que 
ele situa, como referido, já no ano de 1875.

Mas a designação “pós-moderno” é ainda anterior a essas datas 
(embora sem grande efeito sobre posterior desenvolvimento). Já em 
1870, o pintor John Watkins Chapman falava de “pintura pós-moder-
na”, para se referir a uma pintura mais avançada que a moderna do seu 
tempo (o impressionismo francês). Em 1917, Rudolf Pannwitz aplica 
o conceito à análise da cultura contemporânea, vista por ele como 
manifestação de decadência, em franca (e fraca) paródia de Nietzsche.15 
O espanhol Federico de Oníz usa, em 1934, o termo para o aplicar à 
literatura, denominando um curto período, já passado (1905-1914), 
como correção do modernismo e como interlúdio, antes do ultramo-
dernismo. Se a gênese da expressão é múltipla e antiga, foi a discussão 
literária (acima referida), iniciada na América no final dos anos 1950, 
a partir da expressão usada por Toynbee, que marcou o debate daí 
resultante, que ainda hoje perdura.

4. Quanto ao conteúdo do conceito, a disparidade das posições não 
é menor que nas outras dimensões, chegando-se mesmo à oposição 
entre elas. Para uns, pós-modernidade define a época das novas tec-
nologias; para outros, pelo contrário, o fim do domínio tecnológico; 
para uns, o conceito de pós-modernidade encarna uma reintegração 
da sociedade dispersa (p. ex., com base nos chamados “novos mitos”); 
para outros, pelo contrário, estamos perante uma pluralização e uma 

13 i. HoWe, “Mass Society and Postmodern Fition”, em Partisan Rewiew 26 (1959), p. 420-
436; cf. W. WelScH, op. cit., p. 14.

14 a. toynbee, A Study of History, Oxford, 1947, p. 39; cf. W. WelScH, op. cit., p. 13.
15 Cf. r. PannWitz, Die Krisis der europäischen Kultur, Nürnberg, 1917.




