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Entrevista da Semana

A arriscada experiência 
polifônica do divino
O retorno do religioso se dá de várias maneiras na aldeia global, e por diversas 
vezes as religiões adotam uma postura fundamentalista frente aos temores que as 
democracias lhes suscitam, pontua Carlos Mendoza-Álvarez

Por Márcia Junges / Tradução: Benno Dischinger

“A fé reconhece a presença de Deus 
na criação e na história com um 
dom permanente. Seu sopro vital é 

o que anima os seres e a consistência do uni-
verso como fonte inesgotável de existência, 
de devir, de ser e de doação amorosa que cria 
vida. A razão moderna pôs em tela de juízo a 
presença de Deus sob a suspeita de ser uma 
pura invenção da liberdade e da razão huma-
nas em estado infantil. Desse pathos cultural 
da modernidade deram conta os mestres da 
suspeita, Marx, Freud e Nietzsche”. A reflexão 
é do teólogo mexicano Carlos Mendoza-Ál-
varez na entrevista que concedeu por e-mail 
à IHU On-Line. E acrescenta: “o pathos pós-
-moderno é resultado desta experiência de 
traumatismo que significa Auschwitz na Euro-
pa, ou a dominação secular da América nestas 
outras latitudes. Por isso, a única linguagem 
plausível nestes tempos de desencanto de 
todos os meta-relatos de poder seria falar de 
um Deus absconditus, porém não ausente no 
seio da história, sustentando a liberdade e a 
razão de quem não se resigna a viver na fi-
nitude, na rivalidade e na desesperança”. Em 
sua opinião, “os pós-modernos preferem uma 
experiência polifônica do divino, com o risco 

de que tal anseio seja instrumentalizado pela 
religião de mercado que faz da espiritualida-
de um produto de consumo e desperdício”. Já 
o grandioso desafio do cristianismo do século 
XXI é “unir razão e vida”. A entrevista foi inspi-
rada pela obra de Mendoza-Álvarez intitulada 
O Deus escondido da pós-modernidade. Dese-
jo, memória e imaginação escatológica (São 
Paulo: É Realizações, 2011). 

Carlos Mendoza-Álvarez se formou em Fi-
losofia, pela Universidade Autônoma do Mé-
xico, e fez doutorado em Teologia, em Paris 
e Friburgo (Suíça). Em sua tese de doutorado 
procurou tecer um diálogo com o pensamen-
to hermenêutico de Paul Ricoeur, a ética da 
alteridade de Emmanuel Levinas e a teoria 
mimética de René Girard. O teólogo partici-
pou do Congresso Continental de Teologia, 
em 08-10-2012, sediado pelo Instituto Hu-
manitas Unisinos – IHU, quando falou sobre 
“Modernidade e pós-modernidade”. Confira 
os livros do Congresso Continental de Teolo-
gia: A teologia da libertação em perspectiva 
Tomo I, disponível em http://bit.ly/Wkf1I2 e A 
teologia da libertação em perspectiva Tomo II, 
disponível em http://bit.ly/ZEKmLg. 

Confira a entrevista.

IHU On-Line – Em que sen-
tido Deus está “escondido” na 
pós-modernidade?

Carlos Mendoza-Álvarez – A fé 
reconhece a presença de Deus na 
criação e na história como um dom 
permanente. Seu sopro vital é o que 
anima os seres e a consistência do uni-

verso como fonte inesgotável de exis-
tência, de devir, de ser e de doação 
amorosa que cria vida. A razão moder-
na pôs em tela de juízo a presença de 
Deus sob a suspeita de ser uma pura 
invenção da liberdade e da razão hu-
manas em estado infantil. Desse pa-
thos cultural da modernidade deram 

conta os mestres da suspeita, Marx1, 

1 Karl Heinrich Marx (1818-1883): filó-
sofo, cientista social, economista, histo-
riador e revolucionário alemão, um dos 
pensadores que exerceram maior influ-
ência sobre o pensamento social e sobre 
os destinos da humanidade no século XX. 
Marx foi estudado no Ciclo de Estudos 
Repensando os Clássicos da Economia. 
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Freud2 e Nietzsche3. 

A edição número 41 dos Cadernos IHU 
Ideias, de autoria de Leda Maria Paulani 
tem como título A (anti)filosofia de Karl 
Marx, disponível em http://migre.me/
s7lq. Também sobre o autor, confira a 
edição número 278 da IHU On-Line, de 
20-10-2008, intitulada A financeirização 
do mundo e sua crise. Uma leitura a par-
tir de Marx, disponível para download 
em http://migre.me/s7lF. Leia, igual-
mente, a entrevista Marx: os homens não 
são o que pensam e desejam, mas o que 
fazem, concedida por Pedro de Alcânta-
ra Figueira à edição 327 da revista IHU 
On-Line, de 03-05-2010, disponível para 
download em http://migre.me/Dt7Q. 
(Nota da IHU On-Line)
2 Sigmund Freud (1856-1939): neuro-
logista e fundador da Psicanálise. Inte-
ressou-se, inicialmente, pela histeria e, 
tendo como método a hipnose, estudava 
pessoas que apresentavam esse quadro. 
Mais tarde, interessado pelo inconscien-
te e pelas pulsões, foi influenciado por 
Charcot e Leibniz, abandonando a hip-
nose em favor da associação livre. Estes 
elementos tornaram-se bases da Psicaná-
lise. Freud, além de ter sido um grande 
cientista e escritor, realizou, assim como 
Darwin e Copérnico, uma revolução no 
âmbito humano: a idéia de que somos 
movidos pelo inconsciente. Freud, suas 
teorias e o tratamento com seus pacien-
tes foram controversos na Viena do sé-
culo XIX, e continuam muito debatidos 
hoje. A edição 179 da IHU On-Line, de 
08-05-2006, dedicou-lhe o tema de capa 
sob o título Sigmund Freud. Mestre da 
suspeita, disponível para consulta no 
link http://migre.me/s8jc. A edição 207, 
de 04-12-2006, tem como tema de capa 
Freud e a religião, disponível para down-
load em http://migre.me/s8jF. A edição 
16 dos Cadernos IHU em formação tem 
como título Quer entender a modernida-
de? Freud explica, disponível para down-
load em http://migre.me/s8jU. (Nota da 
IHU On-Line)
3 Friedrich Nietzsche (1844-1900): fi-
lósofo alemão, conhecido por seus con-
ceitos além-do-homem, transvaloração 
dos valores, niilismo, vontade de poder e 
eterno retorno. Entre suas obras figuram 
como as mais importantes Assim falou 
Zaratustra (9. ed. Rio de Janeiro: Civili-
zação Brasileira, 1998), O anticristo (Lis-
boa: Guimarães, 1916) e A genealogia da 
moral (5. ed. São Paulo: Centauro, 2004). 
Escreveu até 1888, quando foi acometi-
do por um colapso nervoso que nunca o 
abandonou, até o dia de sua morte. A 
Nietzsche foi dedicado o tema de capa 
da edição número 127 da IHU On-Line, de 
13-12-2004, intitulado Nietzsche: filósofo 
do martelo e do crepúsculo, disponível 
para download em http://migre.me/
s7BB. Sobre o filósofo alemão, conferir 
ainda a entrevista exclusiva realizada 
pela IHU On-Line edição 175, de 10-04-
2006, com o jesuíta cubano Emilio Brito, 
docente na Universidade de Louvain-La-
-Neuve, intitulada “Nietzsche e Paulo”, 
disponível para download em http://
migre.me/s7BH. A edição 15 dos Cader-
nos IHU em formação é intitulada O pen-
samento de Friedrich Nietzsche, e pode 
ser acessada em http://migre.me/s7BU. 

E o argumento permanente para 
objetar a presença de Deus tem sido o 
problema do mal: se Deus existe, por 
que há mal no mundo? As respostas a 
esta interrogação têm transitado en-
tre dois polos principais: Deus permi-
te o mal para educar a humanidade, 
ou bem, Deus é uma invenção da im-
potência humana ante o mal. 

Por isso o mundo moderno tardio 
é cético ante as narrativas religiosas 
que falam de um Deus intervencio-
nista e, por um acaso, poderia aceitar 
uma teologia intencionista, como a 
chamou Dorothe Sölle faz já meio sé-
culo. Trata-se de falar de Deus sem o 
triunfalismo das religiões que endeu-
sam suas mediações sagradas identifi-
cando-as sem mais com o divino.

O pathos pós-moderno é resulta-
do desta experiência de traumatismo 
que significa Auschwitz4 na Europa, ou 
a dominação secular da América nes-
tas outras latitudes. Por isso, a única 
linguagem plausível nestes tempos de 
desencanto de todos os metarrelatos 
de poder seria falar de um Deus abs-
conditus, porém não ausente no seio 
da história, sustentando a liberdade 
e a razão de quem não se resigna a 

Confira, também, a entrevista concedida 
por Ernildo Stein à edição 328 da revista 
IHU On-Line, de 10-05-2010, disponível 
em http://migre.me/FC8R, intitulada O 
biologismo radical de Nietzsche não pode 
ser minimizado, na qual discute ideias de 
sua conferência A crítica de Heidegger 
ao biologismo de Nietzsche e a questão 
da biopolítica, parte integrante do Ciclo 
de Estudos Filosofias da diferença – Pré-
-evento do XI Simpósio Internacional 
IHU: O (des)governo biopolítico da vida 
humana. Na edição 330 da Revista IHU 
On-Line, de 24-05-2010, leia a entrevis-
ta Nietzsche, o pensamento trágico e a 
afirmação da totalidade da existência, 
concedida pelo Prof. Dr. Oswaldo Giacoia 
e disponível para download em http://
migre.me/Jzvg. Na edição 388, de 09-04-
2012, leia a entrevista O amor fati como 
resposta à tirania do sentido, com Danilo 
Bilate, disponível em http://bit.ly/Hza-
JpJ. (Nota da IHU On-Line)
4 Auschwitz-Birkenau: nome de um gru-
po de campos de concentração localiza-
dos no sul da Polônia, símbolos do Holo-
causto perpetrado pelo nazismo. A partir 
de 1940 o governo alemão comandado 
por Hitler construiu vários campos de 
concentração e um campo de extermínio 
nesta área, então na Polônia ocupada. 
Houve três campos principais e trinta e 
nove campos auxiliares. Como todos os 
outros campos de concentração, os cam-
pos de Auschwitz eram dirigidos pela SS 
comandada por Heinrich Himmler. (Nota 
da IHU On-Line)

viver na finitude, na rivalidade e na 
desesperança. 

IHU On-Line – Como é possível 
falar de Deus no nosso tempo?

Carlos Mendoza-Álvarez – O cris-
tianismo antigo construiu uma lingua-
gem apofática ou negativa para falar 
de Deus. Não identificou o mistério 
divino com atributos e propriedades 
como o ser, o poder ou a vontade, já 
que estas são projeções do humano. 
Esta teologia apofática, – que fundou 
Dionísio Areopagita5 no século VI da 
era comum – fala de Deus em senti-
do negativo, por via indireta, contras-
tando sua realidade superessencial e 
superabundante com nossas pobres 
e sempre insuficientes imagens de 
Deus.

Assim, por exemplo, Deus é no-
meado por contraste: infinito, inefá-
vel, imortal e demais expressões que 
abrem a imaginação ao mistério. Con-
cretamente isso quer dizer que hoje, 
em tempos pós-modernos, podemos 
recuperar esta relação mística com o 
ser divino. Uma experiência que cor-
responde à necessidade espiritual 
dos habitantes da aldeia global, que 
já não se conformam com as media-
ções das religiões institucionais, pois 
veem seus limites culturais, ideoló-
gicos, políticos e até mesmo simbóli-
cos. Os pós-modernos preferem uma 
experiência polifônica do divino, com 
o risco de que tal anseio seja instru-
mentalizado pela religião de mercado 
que faz da espiritualidade um produto 
de consumo e desperdício.

IHU On-Line – Quais são os de-
safios dessa narrativa sobre Deus na 
pós-modernidade frente ao parado-
xo do secularismo e do niilismo6, por 

5 Pseudodionisio (Dionisio o areopagi-
ta): nome dado ao autor de uma série de 
escritos que exerceram grande influência 
sobre o pensamento medieval. Acreditou-
-se por muito tempo que o autor desses 
escritos foi discípulo de São Paulo. Hoje 
se considera que as obras de referência 
foram redigidas no final do século IV ou 
começos do V sob a influência neo-platô-
nica e especialmente a base de fragmen-
tos de Proclo. Por tal motivo costuma-se 
chamar a seu autor o PseudoDionisio, e 
às vezes Dionísio, o místico. (Nota da IHU 
On-Line) 
6 Niilismo: termo e conceito filosófico 
que afeta as mais diferentes esferas do 
mundo contemporâneo (literatura, arte, 
ciências humanas, teorias sociais, ética 



D
estaq

u
es d

a Sem
an

a
w

w
w

.ih
u

.u
n

isin
o

s.b
r

39EDIÇÃO 422 | SÃO LEOPOLDO, 10 DE JUNHO DE 2013

um lado, e do retorno do religioso, 
por outro?

Carlos Mendoza-Álvarez – Na 
aldeia global vemos aparecer o retor-
no do religioso sob novas formas. As 
religiões tomam com frequência uma 
fisionomia fundamentalista ante os 
temores que lhes infundem as demo-
cracias deliberativas. Por outra parte, 
a sociedade de mercado descobriu na 
religião um produto que reprime be-
nefícios milionários. E, em meio disso, 
vemos aparecer a busca de um diálo-
go entre as religiões que pretende fa-
vorecer a paz nas zonas de conflito, a 
plena consciência dos seres humanos 
com respeito a si mesmos e à nature-
za ameaçada. 

Por outra parte, existe também o 
risco de que o valioso afã de respeito 
à diversidade religiosa da humanida-
de – que é um verdadeiro patrimô-
nio cultural inestimável – se converta 
numa dissolução das tradições mile-
nares, adquirindo a forma de uma re-
ligião light de mercado que produza 

e moral). É a desvalorização e a morte 
do sentido, a ausência de finalidade e de 
resposta ao “porquê”. Os valores tradi-
cionais se depreciam e os “princípios e 
critérios absolutos dissolvem-se”. O nii-
lismo pode ser considerado como “um 
movimento positivo” – quando pela crí-
tica e pelo desmascaramento nos revela 
a abissal ausência de cada fundamento, 
verdade, critério absoluto e universal 
e, portanto, convoca-nos diante da nos-
sa própria liberdade e responsabilidade, 
agora não mais garantidas, nem sufoca-
das ou controladas por nada”. Mas tam-
bém pode ser considerado como “um mo-
vimento negativo” – quando nesta dinâ-
mica prevalecem os traços destruidores e 
iconoclastas, como os do declínio, do res-
sentimento, da incapacidade de avançar, 
da paralisia, do “tudo-vale” e do perigoso 
silogismo ilustrado pela frase do persona-
gem de Dostoiévski: “Se Deus está mor-
to, então tudo é permitido”. Entende-se 
por Deus neste ponto como a verdade e 
o princípio. Confira as seguintes edições 
da IHU On-Line sobre a temática do nii-
lismo: A política em tempos de niilismo 
ético, nº 197, de 25-06-2006, disponível 
para download em http://bit.ly/o5S-
sxA; Niilismo e relativismo de valores. 
Mercadejo etico ou via da emancipacao 
e da salvação?, nº 354, de 20-12-2010, 
disponível em http://bit.ly/ivdNuL; Hen-
rique Cláudio de Lima Vaz. Um sistema 
em resposta ao niilismo ético, nº 374, de 
26-09-2011, disponível em http://bit.ly/
qE7Dm8. Leia, também, a entrevista con-
cedida pelo filósofo jesuíta Paul Valadier, 
à edição 303 da IHU On-Line, de 10-08-
2009, intitulada Narrar Deus no horizon-
te do niilismo: a reviviscência do divino, 
disponível para download em http://bit.
ly/3VXAnm. (Nota da IHU On-Line)

um indiscriminado consumo de suca-
ta religiosa. 

Por isso, me parecem valiosas as 
experiências de diálogo intermonásti-
co empreendidas em diversas latitu-
des do planeta: de monges budistas 
com monges cristãos, por exemplo, 
em Kerala, na Índia. Ou o projeto da 
Cidade das Ameixas do monge budista 
vietnamita Tisch Nat Ahn na Califórnia 
e em Bordéos para abrir um diálogo 
criativo entre uma corrente budista e 
o Ocidente Norte-Atlântico. Também 
me parece valiosa a iniciativa da ética 
mundial proposta já faz algumas déca-
das por Hans Küng7, o teólogo suíço, 
convocando líderes das religiões a tra-
balharem juntos numa ética comum 
baseada na sabedoria das tradições 
espirituais da humanidade. 

Na América Latina existem expe-
riências interessantes de diálogo do 
cristianismo com as religiões dos po-
vos originários que sobrevivem à co-
lonização. Embora seja incerto o cami-
nho, pode ser promissor de saborosos 
frutos caso se avance no caminho de 

7 Hans Küng (1928): teólogo suíço, pa-
dre católico desde 1954. Foi professor na 
Universidade de Tübingen, onde também 
dirigiu o Instituto de Pesquisa Ecumênica. 
Foi consultor teológico do Concílio Vati-
cano II. Destacou-se por ter questionado 
as doutrinas tradicionais e a infabilidade 
do Papa. O Vaticano proibiu-o de atuar 
como teólogo em 1979. Nessa época, 
foi nomeado para a cadeira de Teologia 
Ecumênica. Atualmente, mantém boas 
relações com a Igreja e é presidente da 
Fundação de Ética Mundial, em Tübin-
gen. Um escritório da Fundação de Éti-
ca Mundial funciona dentro do Instituto 
Humanitas Unisinos desde o segundo 
semestre do ano passado. Küng dedica-
-se, atualmente, ao estudo das grandes 
‘religiões, sendo autor de obras, como A 
Igreja Católica, publicada pela editora 
Objetiva e Religiões do Mundo: em Busca 
dos Pontos Comuns, pela editora Verus. 
De 21 a 26 de outubro de 2007 aconteceu 
o Ciclo de Conferências com Hans Küng 
– Ciência e fé – por uma ética mundial, 
com a presença de Hans Küng, realizado 
no campus da Unisinos e da UFPR, bem 
como no Goethe-Institut Porto Alegre, 
na Universidade Católica de Brasília, na 
Universidade Cândido Mendes do Rio de 
Janeiro e na Universidade Federal de 
Juiz de Fora – UFMG. Um dos objetivos 
do evento foi difundir no Brasil a pro-
posta e atuais resultados do “Projeto de 
ética mundial”. Confira no site do IHU, 
em http://migre.me/R0s7, a edição 240 
da revista IHU On-Line, de 22-10-2007, 
intitulada Projeto de Ética Mundial. Um 
debate. Visite, também, a Fundação de 
Ética Mundial, no site do IHU: http://mi-
gre.me/R0sQ. (Nota da IHU On-Line)

superar as práticas que não respeitem 
a dignidade humana.

IHU On-Line – Em entrevista8 
à nossa publicação no ano passado, 
o senhor menciona que vê a huma-
nidade como “altamente sensível à 
esperança”. Como esta esperança se 
manifesta em relação com o sagrado? 

Carlos Mendoza-Álvarez – A es-
perança de mulheres e homens da 
aldeia global se expressa no tempo 
presente como anelo de sobrevivên-
cia como espécie, em sua diversidade 
de culturas e religiões. Hoje somos 
conscientes mais que noutras épocas, 
ao menos no discurso, na riqueza bio-
-espiritual da humanidade.

E as religiões estão dando sinais 
de rejuvenescimento em seu compro-
misso pela justiça para com os pobres 
da terra, em sua capacidade de edu-
car os seus crentes para a compaixão 
com todas as criaturas, em sua sabe-
doria para cultivar a interioridade das 
pessoas e a concórdia entre os povos. 

Hoje sabemos que o sagrado 
pode ser violento ou pacifista. Tal é 
a alternativa que existe no fundo de 
todas as religiões da humanidade. O 
sagrado violento gera inimizade, mor-
te e ressentimento, pois é um reflexo 
identitário. O santo das religiões é a 
relação ao mistério divino que não 
requer vítimas nem verdugos, tam-
pouco deuses intervencionistas e 
fazedores de milagres. Porém, é con-
templação da presença amorosa do 
divino no mundo que dá um giro à 
existência e à prática de vida.

IHU On-Line – Em que aspectos 
o diálogo fé e razão tem avançado em 
nosso tempo?

Carlos Mendoza-Álvarez – O 
Papa Francisco colocou, faz pouco, 
critérios práticos para estabelecer 
um diálogo compassivo com o mun-
do a partir do serviço aos pobres. 
Seu predecessor, o Papa Bento XVI, o 
havia feito em termos teóricos, subli-
nhando a necessidade de abrir a ra-
zão à transcendência. Penso que não 
se contradizem. A fé cristã será per-
tinente, crível e significativa quando 

8 É possível falar de Deus na sociedade 
contemporânea? Edição 404 da revista 
IHU On-Line, de 05-10-2012, disponível 
em http://bit.ly/RNKfs5. (Nota da IHU 
On-Line)
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seu anúncio de um Deus que é comu-
nhão amorosa for precedido de uma 
prática de misericórdia, em particular 
com os mais vulneráveis e excluídos. 
Nisto radica o tremendo desafio do 
cristianismo do século XXI: unir razão 
e vida.

IHU On-Line – Como se imbri-
cam desejo, memória e imaginação 
escatológica?

Carlos Mendoza-Álvarez – São 
três potências da experiência de 
toda pessoa que constituem sua 
subjetividade. Desde o testemunho 
dos justos da história – e para os 
cristãos desde o testemunho de Je-
sus de Nazaré, o justo por excelência 
– podemos todos experimentar que 
somos amados de maneira incondi-
cional por Deus. 

Tal memória viva nos capacita 
para ver a vida com outros olhos. 

Por exemplo, os da vítima que per-
doa e desata assim os nós do ressen-
timento9. Ou também a imaginação 
que têm os pobres e excluídos para 
não se deixar apanhar ou derrubar 
pelas adversidades que põem em 
xeque suas vidas. Ou o desejo pu-
rificado da rivalidade que vivem os 
que puderam pacificar seu coração 
e começaram a viver na liberdade 
do amor universal, embora isso lhes 
custe a vida. A presença de Deus 
será o testemunho das religiões – 

9 Ressentimento: sobre essa temática, 
confira a edição 388 da revista IHU On-
-Line, de 09-04-2012, intitulada Res-
sentimento, vingança e ódio. É possível 
dissolvê-los no perdão?, disponível em 
http://bit.ly/Hsk3f5. Leia, também, a 
entrevista concedida pelo teólogo James 
Alison à edição 393 da IHU On-Line, de 
21-05-2012, intitulada Uma fé para além 
do ressentimento, disponível em http://
bit.ly/JmHmZu. (Nota da IHU On-Line)

purificadas de seus desejos de oni-
potência – que poderá ser escuta-
do pelos habitantes das sociedades 
pós-modernas de hoje.

Acesse o facebook do Instituto Humanitas Unisinos - IHU e acompanhe nossas atualizações 
facebook.com/InstitutoHumanitasUnisinos

Leia mais...
>> Carlos Mendoza-Álvarez já 

concedeu outras entrevistas à IHU 
On-Line. Confira:

• É possível falar de Deus na socieda-
de contemporânea? Edição 404 da 

revista IHU On-Line, de 05-10-2012, 

disponível em http://bit.ly/RNKfs5

• A espiral da violência, a superação 
do ressentimento e a gratuidade do 
bem. Edição 411 da revista IHU On-
-Line, de 10-12-2012, disponível em 

http://bit.ly/U2dAOB


