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LIÇÃO 15 – TEOLOGIA LATINO-AMERICANA E SUAS ESCATOLOGIAS (I) 

1) INTRODUÇÃO  

a) Revisão: na Lição 14, analisamos a teologia protestante europeia do Apocalipse no século XX.  

b) Objetivo: apresentar as noções de América Latina e teologia latino-americana.  

c) Delimitação: dividir a história da teologia na América Latina em dois períodos  

i) Até 1950: as igrejas católicas e evangélicas seguiam as orientações de suas matrizes;  

(1) considerando que a América Latina foi ocupada com a bênção papal e a presença de padres 

católicos, podemos dizer que a teologia cristã está nesse continente desde 1500;  

(2) durante 450 anos (1500-1950), a teologia praticada e ensinada na América Latina é colonial. 

ii) Após 1950: começa a reflexão a partir do próprio contexto e formular as próprias contribuições;  

(1) por diversos fatores históricos, apenas no pós-guerra, é possível perceber reflexões teológicas 

genuinamente latino-americanas segundo os critérios que apresentaremos nessa aula. 

2) O QUE SIGNIFICA AMÉRICA LATINA? 

a) Geográfico:  

i) Américas: o continente americano é formado por três subcontinentes: América do Norte; América 

Central e América do Sul;  

(1) América do Norte: Estados Unidos, Canadá e México; Groenlândia (Dinamarca) e ilhas; 

(2) América Central: da Guatemala ao Panamá e as ilhas do Caribe e dependências europeias;  

(3) América do Sul: Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Guiana, Paraguai, Peru, 

Suriname, Uruguai e Venezuela, além do território da Guiana Francesa. 

ii) América Latina: classificação dos países segundo a colonização e a língua falada;  

(1) Colonização: países colonizados principalmente por Espanha e Portugal, e alguns por França, 

que falam línguas de origem latina (português, espanhol e francês); 

(2) Geografia: engloba regiões das três Américas: o México (América do Norte), todos os países 

da América Central e do Sul — 20 países do México a Argentina;  

b) História:  

i) Nome: o próprio nome do continente indica a gênese trágica — América deriva de Américo 

Vespucci, italiano mercador, navegador e explorador a serviço da Espanha e Portugal, participou de 

diversas expedições às terras do ‘novo mundo’; a ‘latinidade’ deriva desses colonizadores.  

ii) Invasão: o evento chamado de ‘descoberta’ foi, na verdade, uma invasão e conquista violenta; 

‘descoberta’ pressupõe terra sem donos, mas essas terras eram habitadas por centenas de etnias;  

iii) Violência: os novos territórios foram conquistados mediante violência a partir do final do século 

XV (1492); essa data coincide com a expulsão dos muçulmanos da península Ibérica após 700 anos 

de ocupação; o ciclo da violência ibérica é estendido ao Novo Mundo.    

iv) Exploração: os espanhóis e portugueses, bem como seus financiadores europeus, encararam o 

novo mundo como um estoque infinito de riquezas e bens; eles se organizaram para explorar todo 

tipo de bens produzidos aqui, desde minerais, vegetais, plantações até esterco (Galeano).i 

v) Desenvolvimento e dependência: aos países latino-americanos foi permitida independência 

política, mas não a econômica; quando a tese do desenvolvimentismo fracassou, os países do 

hemisfério sul foram relegados ao papel de suprimento de commodities para os países do centro.  

vi) Igreja Católica: os tratados entre Portugal e Espanha (Tordesilhas e outros) foram mediados por 

papas, a fim de evitar conflitos entre os países que permaneceram mais fiéis ao Vaticano.  

vii) Reforma protestante: a invasão dos europeus coincide com o início da Reforma Protestante, 

que causou a fragmentação da Europa e a perda de nações em relação ao Vaticano; a conquista das 

Américas foi considerada como uma oportunidade de expansão da Igreja Católica.  

viii) Bênção: os espanhóis consideravam a ‘conquista’ das terras como um prêmio de Deus 

(reconhecido pela Igreja Católica) por sua longa luta contra os muçulmanos infiéis.  
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3) O QUE SIGNIFICA TEOLOGIA LATINO-AMERICANA? 

a) Teologia latino-americana: 

i) Teologia: um pensar sobre Deus, como revelado em Jesus; todas as teologias apresentadas nesse 

curso são influenciadas e condicionadas pelo contexto dos teólogos e suas igrejas; portanto, a 

teologia se dá no encontro do ‘céu’ com o ‘chão’, ou seja, de Deus com o humano e toda a criação;   

ii) Pergunta: em face das teologias produzidas na Europa e EUA, os latino-americanos podem 

pensar a ‘revelação’ a partir do seu próprio contexto e buscar respostas para seus próprios problemas?  

iii) Colonização teológica: qualquer teologia que não considere a ‘encarnação’ (contextual) e não 

responda as questões locais, é alienante e não faz justiça ao evangelho de Jesus.   

b) Pé no chão: parâmetros  

i) Chão como fonte: indica uma teologia que caminha com os pés e não apenas com a cabeça (C. 

Boff)ii; e, por isso, leva em conta as outras pessoas (coletivo) e a história comum; não é uma teologia 

setorial (acadêmica), mas integral; o ‘chão’ é o lugar dos menores e mais frágeis. 

ii) Chão como encarnação: o oposto de alienação (estranhamento); não estranhar nosso chão.     

4) EXISTE UMA TEOLOGIA LATINO-AMERICANA? 

a) Dois critérios: como reconhecer uma teologia genuinamente latino-americana?  

i) levar em conta o contexto histórico, social, cultural e  

ii) oferecer contribuições relevantes (inéditas) ao universo teológico.  

b) Aplicação dos critérios às teologias latino-americanas:  

i) 1º critério — Contexto: teologia elaborada a partir do contexto latino-americano e que responda 

às interpelações do nosso contexto (que são diferentes dos EUA/Europa) — “libertação”; 

(1) Eventos: genocídio dos povos originários, colonização de exploração (predatória), escravização 

de índios; tráfico e escravização de negros africanos; dívida externa; dependência norte-sul 

(soberania parcial?); religiosidade cristã/católica.  

(2) Violência/martírio: contra os divergentes, não apenas políticos, mas também religiosos.   

ii) 2º critério — contribuição original própria para o universo teológico:  

(1) o diálogo/mediação com as ciências sociais (antropologia, sociologia, ciência política etc.)  

(2) a práxis como chave hermenêutica, em oposição a uma teologia puramente acadêmica.  

c) Paralelo privilegiado:  

i) a Ásia era periferia do império romano — a América Latina é periferia no mundo global/  

ii) os crentes das ‘sete igrejas’ eram excluídos da sociedade — a maioria da sua população é excluída 

dos meios de ‘vida’.  

5) QUAIS SÃO AS TEOLOGIAS LATINO-AMERICANAS:  

a) Teologias da Libertação (TdL): teologias no ‘plural’ 

i) Libertação: as teologias latino-americanas não poderiam ter outro nome que não ‘libertação’;  

ii) Somente uma teologia que reconhece a ‘opressão’ e a ‘injustiça’ pode anunciar a revelação cristã 

na América Latina; em outras palavras, uma teologia que não anuncie libertação integral não é 

teologia cristã encarnacional.   

iii) Em face do contexto latino-americano, ou a libertação é integral ou não é libertação alguma.  

b) Teologia da Missão Integral (TMI):  

i) desdobramento evangélico e posterior dos teólogos da libertação não católicos;  

ii) é posterior porque surge em meados dos anos 70, como uma definição particular e ‘evangelical’ 

para atender às mesmas percepções de contexto latino-americano.  

c) Próxima aula: na aula 16, vamos estudar o desenvolvimento dessas teologias na igreja católica e 

nas igrejas protestantes/evangélicas.  

6) PARA REFLETIR 

 
i Galeano, Eduardo. As veias abertas da América Latina. Porto Alegre: L&PM Editores, 2010. 
ii Boff. C. Teologia pé no chão. 3ª ed. Petrópolis: Vozes, 1984. 



 
Por Los Caminos de América 

Zé Vicente 

 

Pelos caminhos da América, 

Pelos caminhos da América, 

Pelos caminhos da América, 

Latino América. 

 

Pelos caminhos da América 

há tanta dor, tanto pranto, 

nuvens, mistérios, encantos 

que envolvem nosso caminhar. 

Há cruzes beirando a estrada, 

Pedras manchadas de sangue, 

Apontando como setas, 

Que a liberdade é pra lá. 

 

Pelos caminhos da América 

há monumentos sem rosto 

Heróis pintados, mau gosto, 

livros de história sem cor 

Caveiras de ditadores, 

soldados tristes, calados, 

Com olhos esbugalhados, 

vendo avançar o amor. 

 

Pelos caminhos da América 

há mães gritando, qual loucas, 

Antes que fiquem tão roucas, 

digam onde acharão, 

Seus filhos mortos, levados 

na noite da tirania, 

Mesmo que matem o dia, 

elas jamais calarão. 

 

 

 

Pelos caminhos da América, 

no centro do continente, 

Marcham punhados de gente, 

com a vitória da mão. 

Nos mandam sonhos, cantigas, 

em nome da liberdade, 

Com o fuzil da verdade, 

combatem firme o dragão. 

 

Pelos caminhos da América, 

bandeiras de um novo tempo, 

Vão semeando, ao vento, 

frases teimosas de paz. 

Lá na mais alta montanha, 

há um pau d'arco florido, 

Um guerrilheiro querido, 

que foi buscar o amanhã. 

 

Pelos caminhos da América 

há um índio tocando flauta, 

Recusando a velha pauta, 

que o sistema lhe impôs. 

No violão um menino 

e um negro tocam tambores, 

Há sobre a mesa umas flores, 

pra festa que vem depois. 

Fonte: https://youtu.be/tAlqU0EAdPU?list=PL8PfnBoa41_nzk2R_kCHMDfL0bteRi7Pv  
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