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E sopra um vento de ar puro... Os dois anos de
Papa Francisco em debate
Depois de um longo inverno eclesial, um vento de ar puro e fresco sopra na Igreja.

O jesuíta argentino que chegou ao Vaticano com ares de novidade tem conquistado fiéis do mundo
todo, caiu nas graças da imprensa, mas também tem mexido com a Igreja, suscitando resistências e
contrariedades. Assim tem sido Jorge Mario Bergoglio, o Papa Francisco.

Entender o pontificado desse bispo que veio lá “do fim do mundo”, depois de dois anos de
pontificado, é o tema em debate da revista IHU On-Line desta semana.
A edição é publicada na semana em que acontece o II Colóquio Internacional Concílio Vaticano
II. 50 anos, na Unisinos, promovido pelo Instituto Humanitas Unisinos – IHU. No evento, mais
precisamente na manhã da próxima quinta-feira, serão debatidos, especificamente, “Os dois anos do
pontificado do Papa Francisco à luz do Concílio Vaticano II” com a participação de especialistas
brasileiros e internacionais.
Contribuem para o debate Juan Carlos Scannone, Andrea Grillo, Hermann Häring, Felix
Wilfred, Sérgio Ricardo Coutinho, John W. O’Malley, Massimo Faggioli, Austen Ivereigh,
Marcelo Fernandes de Aquino, Leonardo Boff, Washington Uranga, Francis McDonagh,
Gianni Vattimo, Vito Mancuso, Paulo Suess, Gilles Routhier, Deborah Rose-Milavec,
Christine Schenk, Helmut Schüller, Stefano Zamagni, Todd A. Salzman e Michael G. Lawler
professores, e, por fim, Tina Beattie.
* Juan Carlos Scannone: O Papa Francisco e a Teologia do Povo (2)
* Austen Ivereigh: O Papa peronista, jesuíta e reformador (12)
* Marcelo Fernandes de Aquino: A experiência inaciana e o caminho espiritual de Bergoglio (15)
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O Papa Francisco e a Teologia do Povo
Juan Carlos Scannone apresenta uma interpretação das ações do pontificado à luz
dessa corrente teológica, que fundamenta conceitos e posturas do pontífice
Por: João Vitor Santos | Tradução: André Langer

Para críticos, o Papa Francisco se fragiliza quando a questão é o arcabouço teológico. De fato,
Bergoglio não é teólogo. O que não quer dizer que não tenha profundidade teológica. É preciso que
se reconheça que o Papa tem uma visão de Igreja e de mundo muito particular e que também se
difere das perspectivas de seus antecessores. Talvez, seja essa visão que traz os ares de novidade
para Santa Sé e surpreende muitos. Mas o que dá suporte, o que está na formação de Bergoglio? Há
uma perspectiva teológica que comunga e que baseia sua própria teologia? Para o teólogo argentino
Juan Carlos Scannone existe sim. E ela se chama Teologia do Povo.

Ao longo da entrevista concedida por e-mail à IHU On-Line, e baseada em artigo publicado na
revista La Civiltà Cattolica, Scannone analisa o pontificado de Francisco pela perspectiva da
Teologia do Povo. Ela disseca essa linha teológica, relacionando-a com a Teologia da Libertação. A
partir de conceitos empregados por Francisco, demonstra o quanto está impregnado por essa
corrente e o quanto isso o faz constituir sua percepção de mundo e Igreja. Scannone também analisa
a Exortação Apostólica Evangelii Gaudium como documento orientador do pontificado, por onde
também extravasa as ideias de teologia.
Juan Carlos Scannone é jesuíta, tem 83 anos de idade. Foi professor de diversas universidades
latino-americanas e europeias, incluindo a Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma. É ex-reitor
da Faculdade de Filosofia e Teologia de San Miguel, da Universidade del Salvador. É considerado o
maior teólogo argentino vivo, personagem de destaque no panorama intelectual católico do Cone
Sul. Discípulo de Karl Rahner, participou como protagonista da evolução do intenso debate pósconciliar na América Latina.
Confira a entrevista.
IHU On-Line - Qual é a origem da Teologia do Povo?
Juan Carlos Scannone - No seu retorno do Concílio Vaticano II, o episcopado argentino criou, em
1966, a Comissão Episcopal de Pastoral - COEPAL com a finalidade de montar um plano nacional
de pastoral. Era formada por bispos, teólogos, pastoralistas, religiosos e religiosas, entre os quais se
encontravam Gera e Tello — padres diocesanos professores da Faculdade de Teologia de Buenos
Aires —, os outros diocesanos Justino O’Farrell (antes orionita) e Gerard Farrell (especialista em
Doutrina Social da Igreja), o jesuíta Fernando Boasso (do Centro de Pesquisa e Ação Social), etc.
Essa comissão foi o âmbito em que nasceu a Teologia do Povo, cuja marca já se fez notar na
declaração do episcopado argentino em San Miguel (1969) — especialmente no documento VI,
sobre Pastoral Popular —, que aplicava a Conferência de Medellín ao país.
A COEPAL deixou de existir no começo de 1973. Mesmo assim, vários de seus integrantes
continuaram se reunindo como grupo de reflexão teológica sob a liderança de Gera. Ele foi perito
em Medellín e Puebla, membro da Equipe Teológico-Pastoral do Conselho Episcopal LatinoAmericano - CELAM e, mais tarde, fez parte da Comissão Teológica Internacional. Sua teologia
foi mais oral que escrita, embora também tenha importantes escritos e muitas de suas intervenções
orais foram gravadas e depois transcritas. Mais tarde, eu mesmo participei dessas reuniões, junto
com Gera, Farrell, Boasso, o atual vigário-geral de Buenos Aires, mons. Joaquín Sucunza, Alberto
Methol Ferré — que ia do Uruguai —, etc.
O contexto histórico
O contexto político argentino dos tempos da COEPAL incluía a ditadura militar de Onganía, a
proscrição do peronismo desde 1955, a repressão do movimento operário peronista, o surgimento da
futura guerrilha e um fenômeno novo, a saber, que não poucos intelectuais, professores e estudantes
universitários progressistas apoiavam então o peronismo como resistência popular aos militares e
movimento de protesto social, o que não havia acontecido durante as presidências de Perón. Nessa
época nasceram, na Universidade de Buenos Aires, as assim chamadas Cátedras Nacionais de
Sociologia, com figuras como o já mencionado O’Farrell.
Este foi o nexo entre as Cátedras Nacionais e a COEPAL, pois fazia parte de ambas. Assim é como,
distanciando-se tanto do liberalismo como do marxismo, ambas as equipes de reflexão encontraram
sua conceitualização na história latino-americana e argentina (real e escrita) com categorias como
“povo” e “antipovo”, “povos” antagônicos a “impérios”, “cultura popular”, “religiosidade popular”,
etc.
No caso de Gera e da COEPAL, tratou-se principalmente do Povo de Deus — categoria bíblica
privilegiada pelo Concílio para designar a Igreja — e sua inter-relação com os povos, em especial o

argentino. Note-se que uma das expressões características de Bergoglio é a de “povo fiel”, cuja fé e
piedade populares valoriza fortemente.
Para a COEPAL, não estava em jogo apenas “a emergência do laicato dentro da Igreja, mas também
a inserção da Igreja no transcurso histórico dos povos” enquanto sujeitos de história e cultura,
receptores, mas também agentes de evangelização, graças à sua fé inculturada. Foram influenciados
— assim como o resto da teologia latino-americana daquela época — pela teoria da dependência,
mas entenderam-na não tanto a partir do econômico, mas prioritariamente a partir da dominação
política (imperial), que inclui a econômica, enquadrando ambas na libertação integral do pecado,
incluindo suas consequências estruturais.
IHU On-Line - Como essa teologia compreende o conceito de povo?
Juan Carlos Scannone - A categoria “povo” é ambígua, não pela pobreza, mas pela riqueza. Pois,
por um lado, pode designar o povo-nação — como nas expressões: povo argentino, povo coreano
— e, por outro lado, as classes e setores sociais populares. A COEPAL o entendeu, sobretudo, na
primeira acepção, a partir da unidade plural de uma cultura comum, enraizada em uma história
comum e projetada para um bem comum compartilhado. Como se nota à primeira vista, a dimensão
histórica é fundamental nesta concepção de “povo”, que implica também — por parte de pastores e
políticos — um atento discernimento dos “sinais dos tempos” na vida do povo e dos povos, que —
para os fiéis — são também indicadores da vontade providente de Deus.
Na América Latina, são os pobres que, ao menos de fato, conservam como estruturante de sua vida
e convivência a cultura própria de seu povo (Puebla 414), assim como sua memória histórica, e
cujos interesses coincidem com um projeto histórico comum de justiça e paz, sendo que vivem
oprimidos por uma situação de injustiça estrutural e de violência institucionalizada. Por isso, na
América Latina, ao menos de fato, a opção pelos pobres e pela cultura coincidem. E,
provavelmente, também porque são eles que deixam transparecer melhor a cultura comum de seu
povo.
Certa vez perguntei a Boasso por que a COEPAL havia privilegiado o tema da cultura, e ele me
respondeu que o havia tomado do número 53 da Constituição Pastoral Gaudium et Spes - GS.
Contudo, a redação do número 386 do Documento de Puebla (um dos principais responsáveis fora
Gera) mostra como a GS foi lida em perspectiva latino-americana, já que são inseridas as palavras
“em um povo”. Assim se deslocou o sentido conciliar mais humanista de cultura de ambos os
primeiros parágrafos, para aquele que o Concílio relaciona depois com seu “aspecto histórico e
social” e denomina de “sentido sociológico e etnológico”, que a GS aborda somente depois, no
terceiro parágrafo.
Por conseguinte, Puebla relê GS e muda o ângulo do enfoque de sua compreensão da cultura. Em
uma reunião dos professores das Faculdades de Filosofia e Teologia de San Miguel com os da
Teologia da Universidade Católica Argentina - UCA, imediatamente depois de Puebla, perguntei a
Gera se os redatores haviam se dado conta desse deslocamento de ótica, e ele me respondeu dizendo
que não. Ou seja, tratou-se de um ato espontâneo, não reflexo, devido provavelmente ao novo lugar
hermenêutico a partir de onde se interpretava o texto (a partir da América Latina), mudança de
ponto de vista que também não foi percebida como tal pelos bispos, já que não houve objeção; e
que se conserva na exortação Evangelii Gaudim – EG.
A Teologia do Povo não passa por alto os graves conflitos sociais vividos pela América Latina,
mesmo que, em sua compreensão de “povo”, privilegie a unidade sobre o conflito (prioridade
depois repetidamente afirmada por Bergoglio). Pois, embora não tome a luta de classes como
“princípio hermenêutico determinante” da compreensão da sociedade e da história, dá lugar
histórico ao conflito — mesmo de classe —, concebendo-o a partir da unidade prévia do povo.
Desse modo, a injustiça institucional e estrutural é compreendida como traição a este por uma parte
do mesmo, que se converte assim em antipovo.

IHU On-Line - De que forma os conceitos de povo e religião se articulam?
Juan Carlos Scannone - O que foi dito até aqui incide na consideração da religiosidade popular.
Pois, por um lado, considera-se a religião (ou, respectivamente, a atitude negativa diante do
religioso) — seguindo Paul Tillich — como núcleo da cultura de um povo e, por outro, faz-se
referência, com Paulo VI, à piedade “dos pobres e simples” (Evangelii Nuntiandi - EN). Mas aqui
também a oposição é apenas aparente se estimamos que, ao menos de fato na América Latina e
provavelmente também de direito, são estes últimos que preservam melhor a cultura comum, seus
valores e símbolos (inclusive religiosos), que tendem a ser compartilhados por todos, podendo ser
em nossos países o germe — nos não pobres — de uma conversão ao pobre para obter sua
libertação e, dessa maneira, a de todos.
Por isso, a religião do povo, se está autenticamente evangelizada, longe de ser ópio, não tem um
potencial apenas evangelizador, mas também de libertação humana, como na prática mostrou a
leitura popular da Bíblia. É por isso que Puebla é considerado como autêntica continuação de
Medellín, embora tenha tomado da exortação EN (1975) novas contribuições sobre a evangelização
da cultura e da piedade popular. Pode-se provar que o Sínodo de 1974 os havia abordado sob o
influxo da Teologia do Povo, tanto graças a bispos latino-americanos como por meio de quem
depois seria o cardeal Eduardo Pironio. Foi assim que Paulo VI recolheu essas contribuições em
sua exortação pós-sinodal, a qual, por sua vez, foi aplicada por Puebla (1979) à América Latina e
enriquecida com novas contribuições, por exemplo, a de Gera na “Evangelização da cultura” e a do
chileno Joaquín Alliende, em “Religiosidade popular ”.
América Latina próxima de Roma
Assim, produziu-se uma espiral virtuosa entre a América Latina e Roma. Pois, começada na
Argentina, foi levada ao centro pelo Sínodo. Ali Paulo VI a aprofundou, sendo retomada em Puebla,
onde foi novamente enriquecida, assim como em Aparecida. Agora retorna a Roma com o Papa
Francisco, que volta a fazê-la frutificar e a oferece novamente à Igreja universal.
Uma importante novidade está na relevância que Puebla — na linha da Teologia do Povo — dá à
“sabedoria popular”, nas duas seções citadas do documento, relacionando a religião do povo com o
conhecimento sapiencial que não substitui o científico, mas o situa existencialmente, o
complementa e o confirma. A Teologia do Povo a considera chave como mediação entre a fé do
povo e uma teologia inculturada. E o Papa Francisco reconhece sua importância ao falar do
conhecimento por conaturalidade, seguindo Tomás de Aquino, mas também Puebla e o Pe. Gera.
O papel do encontro de Aparecida
Mais tarde, Aparecida soube discernir na piedade popular latino-americana momentos de verdadeira
espiritualidade e mística populares (Aparecida 258-265, em especial 262). Já Jorge Seibold,
pastoralista da Teologia do Povo, o havia assinalado ao introduzir a categoria “mística popular”.
Como veremos, na EG o Papa refere-se duas vezes a esta. Tê-la em conta é, hoje, um novo desafio
na América Latina e fora dela.
IHU On-Line – A Teologia do Povo é uma corrente ou uma atualização da Teologia da
Libertação?
Juan Carlos Scannone - Em 1982, distingui quatro correntes na Teologia da Libertação latinoamericana. Entre elas situei a Teologia do Povo, nome que lhe foi dado por Juan Luis Segundo ao
criticá-la. Gutiérrez a caracteriza como “uma corrente com características próprias dentro da
Teologia da Libertação”. Roberto Oliveros, reconhecendo-a como uma vertente desta, denomina-a
pejorativamente de “teologia populista”. Depois, a mencionada classificação — que, certamente,
não é a única possível — foi aceita por teólogos da libertação, como João Batista Libanio, e por
seus críticos ao apresentar a Instrução Libertatis Nuntius.

Entre as “características próprias” mencionadas por Gutiérrez, há outras de índole metodológica: o
uso da análise histórico-cultural, privilegiando-a sobre a socioestrutural, sem descartá-la; o emprego
— como mediação para conhecer a realidade e para transformá-la — de ciências mais sintéticas e
hermenêuticas, como da História, da Cultura e da Religião, completando assim o emprego de
ciências mais analíticas e estruturais; o mencionado enraizamento destas mediações científicas em
um conhecimento e discernimento sapienciais pela “conaturalidade afetiva que dá o amor”, que, por
sua vez, as confirma; distanciamento crítico do método marxista de análise social e das categorias
de compreensão e estratégias de ação que lhe correspondem.
As duas Instruções da Congregação para a Doutrina da Fé de 1984 e 1986 ajudaram a prevenir
posições extremas. João Paulo II, por sua vez, em sua mensagem de 09 de abril de 1986 aos Bispos
do Brasil, deu reconhecimento eclesial à Teologia da Libertação não apenas como “oportuna, mas
útil e necessária”, e como “uma etapa nova” na reflexão teológico-social da Igreja, contanto que
esteja em continuidade com esta.
O segundo encontro de El Escorial (1992) — 20 anos após o primeiro, do qual também eu havia
participado — foi uma prova da fecundação mútua entre a vertente principal da Teologia da
Libertação e a predominantemente argentina, pois no mesmo se deu um espaço importante às
problemáticas da cultura, do novo imaginário sociocultural, da sabedoria popular, etc., por exemplo,
em intervenções como as de Pedro Trigo, Diego Irarrázabal, , Antonio González, Víctor Codina,
entre outros. Alguns anos mais tarde, em setembro de 1996, a cúpula do CELAM, com a
participação das autoridades da Congregação para a Doutrina da Fé (entre elas o então cardeal Josef
Ratzinger e o arcebispo Tarcisio Bertone), reuniu em Schönstatt (Alemanha) um grupo
relativamente pequeno de teólogos e especialistas latino-americanos para refletir sobre “o futuro da
teologia na América Latina”, pedindo-lhes o desenvolvimento de quatro temas, a saber: a Teologia
da Libertação, a doutrina social da Igreja, o comunitarismo e a teologia da cultura. Eu, que também
participei desse encontro, perguntei aos organizadores por que haviam escolhido estes temas; a
resposta foi: porque eram considerados os temas mais relevantes para a teologia latino-americana
do terceiro milênio. O primeiro deles foi encomendado a Gustavo Gutiérrez, e o quarto — por
dificuldades de saúde de Gera —, ao seu discípulo Carlos Galli, com a consigna de apresentar a
teologia de seu mestre. Ou seja, reconhecia-se um papel decisivo para o futuro teológico da
América Latina tanto ao tronco principal da Teologia da Libertação como à corrente argentina.
Depois da brilhante exposição de Gutiérrez, Ratzinger louvou explicitamente seu cristocentrismo e
seu sentido da gratuidade.
Nesse mesmo ano, em novembro, a Faculdade de Teologia da Universidade Católica de Lovaina,
seção de língua flamenga, convocou outro encontro em torno da questão de uma eventual mudança
de paradigma na Teologia da Libertação, “de um paradigma socioeconômico a outro cultural”.
Desse modo, pretendia-se colocar o dedo na ferida de uma eventual alteração de eixo entre os
diferentes enfoques desta teologia. Por isso, aproveitei a ocasião do encontro com Gutiérrez em
Schönstatt para lhe perguntar sua opinião sobre esse assunto. Respondeu-me dizendo que o tema da
cultura esteve presente desde o começo e que não houve mudança de paradigma, mas de acento.
Pois bem, essa foi a resposta da maioria dos participantes do encontro de Lovaina: a premente
preocupação social e econômica com a libertação não apenas continuava, senão que havia piorado,
mas se havia ampliado e aprofundado com a consideração da cultura.
IHU On-Line – Como a Teologia do Povo aparece no pontificado de Francisco?
Juan Carlos Scannone - Desde que apareceu na sacada de São Pedro, depois da sua eleição, o
Papa Francisco realizou gestos simbólicos, deu entrevistas, falou como chefe da Igreja e publicou
uma espécie de “roteiro” de seu pontificado na exortação Evangelii Gaudium, que, em não poucas
características, recordam a Teologia do Povo argentina. Daí a pergunta sobre as prováveis
convergências da sua perspectiva pastoral com esta teologia.

Povo fiel
Chamou a atenção o gesto do Papa de pedir a bênção ao povo quase imediatamente após apresentarse em público. Não admirou aqueles que conhecíamos o seu apreço teológico pelo “povo fiel de
Deus”, que implica ao mesmo tempo uma maneira específica de conceber a Igreja, o
reconhecimento do “sentido da fé” do povo e do papel dos leigos no mesmo. Nisso reside a sua
predileção pela expressão “povo fiel”, que também é repetida na EG e que explicitamente
reconhece como “mistério que mergulha as raízes na Trindade, mas tem a sua concretização
histórica num povo peregrino e evangelizador, que sempre transcende toda a necessária expressão
institucional” (EG 101; cf 95). É esse povo em seu conjunto que anuncia o Evangelho.
Nesses textos podem-se ouvir ecos da Escritura e do Vaticano II, mas também da Teologia do Povo,
sobretudo no que se refere aos povos, suas culturas e sua história. “Este Povo de Deus encarna-se
nos povos da Terra, cada um dos quais tem a sua cultura própria... Trata-se do estilo de vida que
uma determinada sociedade possui, da forma peculiar de vida que têm os seus membros de se
relacionar entre si, com as outras criaturas e com Deus... A graça supõe a cultura, e o dom de Deus
encarna-se na cultura de quem o recebe” (EG 115). Destaco que Francisco adota a releitura feita por
Puebla, seguindo a Teologia do Povo. Recordo também que, quando o padre Bergoglio era Reitor
das Faculdades de San Miguel, organizou o primeiro Congresso sobre a evangelização da cultura e
a inculturação do Evangelho que aconteceu na América Latina (1985). Na conferência de abertura,
falou sobre a inculturação, citando o Pe. Arrupe, pioneiro no uso desse neologismo.
Por isso, o Papa Francisco, quando fala do Povo de Deus, refere-se ao seu “rosto pluriforme” (EG
116) e à sua “multiforme harmonia” (EG 117) graças à diversidade das culturas que o enriquecem.
Além disso, na mesma linha da Teologia do Povo, acentua uma doutrina tradicional, quando
reconhece que “Deus dota a totalidade dos fiéis com um instinto da fé — o sensus fidei — que os
ajuda a discernir o que vem realmente de Deus. A presença do Espírito confere sabedoria que lhes
permite captá-la intuitivamente, embora não possuam os meios adequados para expressá-las com
precisão” (EG 119). Mais ainda, “o próprio rebanho possui o olfato para encontrar novas estradas”
(EG 21) de evangelização.
As quatro prioridades bergoglianas levadas ao povo
O episcopado argentino — incluído o cardeal Bergoglio —, seguindo os enfoques da Teologia do
Povo e enriquecendo-os, adotou a postura da Comissão Justiça e Paz argentina, sobre passar “de
habitantes a cidadãos”. Isso ilumina o que o Papa Francisco escreve na EG sobre o povo-nação:
“Em cada nação, os habitantes desenvolvem a dimensão social da sua vida, configurando-se como
cidadãos responsáveis dentro de um povo e não como massa arrastada pelas forças dominantes...
Mas tornar-se um povo é algo mais, exigindo um processo constante no qual cada nova geração está
envolvida. É um trabalho lento e árduo que exige querer integrar-se e aprender a fazê-lo até se
desenvolver uma cultura do encontro com uma harmonia pluriforme”. Notemos a expressão típica
sua: “cultura do encontro”.
Já como Provincial dos jesuítas, Bergoglio anunciou e, depois, como arcebispo de Buenos Aires,
explicou mais detalhadamente prioridades de governo conducentes ao bem comum, a saber: 1)
“superioridade” do todo sobre as partes, 2) a da realidade sobre a ideia, 3) a da unidade sobre o
conflito, 4) a do tempo sobre o espaço. Segundo se diz, são tomadas da carta de Juan Manuel de
Rosas (governador de Buenos Aires) a Facundo Quiroga (governador de La Rioja na Argentina)
sobre a organização nacional argentina, escrita na fazenda de Figueroa em San Antonio de Areco
(20 de dezembro, 1834), onde Rosas não as explicita, embora as tenha em conta implicitamente.
Mais tarde — já como Papa — Francisco introduziu as duas últimas prioridades na encíclica a
quatro mãos Lumen Fidei. Finalmente, as desenvolve e articula na EG, apresentando-as como uma
contribuição a partir do pensamento social cristão “para a construção de um povo”.
Sentido teológico-pastoral de tempo
A exortação começa com a prioridade do tempo sobre o espaço, pois se trata mais de iniciar

“processos que construam povo” (EG 224; 223) na história, que de ocupar espaços de poder e/ou
posse (de territórios ou riquezas). Na minha opinião, o sentir espiritual do tempo propício para a
acertada decisão, seja esta existencial, interpessoal, pastoral, social ou política, é parte do carisma
inaciano, conectada intimamente com o discernimento dos espíritos. Em sua teologia, Gera
reconhece sua importância para profetas, pastores e políticos, e Methol é conhecido por suas
análises geopolíticas e por sua interpretação cristã dos sinais atuais dos tempos e da Igreja latinoamericana. Bergoglio, por sua vez, como jesuíta, participa desse carisma de discernimento e,
provavelmente, conhecia as mencionadas contribuições teóricas desses pensadores. Apesar de tudo,
não deixa fora o espaço, mas que o considera a partir do tempo, pois coroa suas considerações
dizendo: “O tempo ordena os espaços, ilumina-os e transforma-os em elos de uma cadeia em
constante crescimento, sem marcha atrás” (EG 223).
Unidade plural e conflito
A Teologia do Povo pensava este a partir da unidade, mas reconhecia a realidade do antipovo, do
conflito e da luta pela justiça. Também neste ponto há no pensamento do Papa não só um influxo
inteligentemente recebido, mas um aprofundamento evangélico e teológico. Pois afirma que não se
pode ignorar os conflitos, mas também não se pode ficar preso a eles ou torná-los a chave do
progresso. Pelo contrário, trata-se de “aceitar suportar o conflito, resolvê-lo e transformá-lo no elo
de ligação de um novo processo. ‘Felizes os pacificadores’ (Mt 5, 9)” (EG 227), não a paz dos
cemitérios, mas a paz da “comunhão nas diferenças”, “um âmbito vital onde os conflitos, as tensões
e os opostos podem alcançar uma unidade multifacetada que gera nova vida” (ib. 228), “um pacto
cultural”, “uma ‘diversidade reconciliada’” (ib. 230). Pois “não é apostar no sincretismo ou na
absorção de um no outro, mas na resolução num plano superior que conserva em si as preciosas
potencialidades das polaridades em contraste” (ib. 228).
Recordo que Bergoglio desejava fazer sua tese de doutorado sobre Romano Guardini. Consultou
seus arquivos e dedicou-se à sua compreensão do dinamismo dialético (não no sentido hegeliano ou
marxista!) dos contrários, para aplicá-la à práxis e à história. Ali está o fundamento último de sua
propiciada “cultura do encontro” na não ignorância da realidade do conflito.
A realidade superior à ideia
Também entre estas existe uma tensão bipolar, pois a segunda está em função da primeira, sem se
separar dela; caso contrário, existe o perigo de manipulá-la. “É preciso passar do nominalismo
formal à objetividade harmoniosa” (ib. 232), afirma o Papa. Segundo ele, esse “critério leva à
encarnação da Palavra e à sua colocação em prática”, pois — acrescenta — “não colocar em prática,
não levar à realidade a Palavra é construir sobre a areia, permanecer na pura ideia e degenerar em
intimismos e gnosticismos que não dão fruto, que esterilizam o seu dinamismo” (ib. 233).
Não vejo uma conexão imediata entre esta prioridade e a Teologia do Povo — como nos casos
anteriores — a não ser na crítica que esta faz das ideologias, tanto de cunho liberal como marxista, e
em sua busca de categorias hermenêuticas a partir da realidade histórica latino-americana,
sobretudo dos pobres.
A superioridade do todo sobre as partes e a soma das partes
O Papa conecta o princípio de superioridade do todo sobre as partes com a tensão entre globalização
e localização. Quanto a esta última, ela converge com as raízes histórico-culturais da Teologia do
Povo, situada social e hermeneuticamente na América Latina; e com sua ênfase na encarnação do
Evangelho, inculturando-o no catolicismo popular.
Quanto à globalização, a COEPAL não a teve explicitamente em conta quando ainda era apenas
emergente. Depois, fizeram-no seus continuadores, como Methol Ferré, Gerardo Farrell e os
trabalhos interdisciplinares do Grupo de Pensamento Social da Igreja que tomou seu nome do
último, depois de seu falecimento. Farrell havia sido integrante e secretário da COEPAL, embora
por sua idade seja considerado como pertencente à segunda geração da Teologia do Povo, e foi

membro fundador do mencionado grupo.
Também nesse ponto, Bergoglio avança rumo a uma síntese superior que não apaga as tensões, mas
que as compreende, vivifica, torna fecundas e as abre ao futuro. Para ele “o modelo não é a esfera,
pois não é superior às partes e, nela, cada ponto é equidistante do centro, não havendo diferenças
entre um ponto e o outro. O modelo é o poliedro, que reflete a confluência de todas as partes que
nele mantêm a sua originalidade”. E, quase na sequência, acrescenta: “É a união dos povos, que, na
ordem universal, conservam a sua própria peculiaridade; é a totalidade das pessoas em uma
sociedade que procura um bem comum que verdadeiramente incorpore a todos” (EG 236). Sem
empregar a palavra, o Papa aponta para a interculturalidade.
Anteriormente, o Papa Francisco havia oferecido a fundamentação trinitária do dito: “O próprio
Espírito Santo é a harmonia, tal como é o vínculo de amor entre o Pai e o Filho. É Ele que suscita
uma abundante e diversificada riqueza de dons e, ao mesmo tempo, constrói uma unidade que
nunca é uniformidade, mas multiforme harmonia que atrai” (EG 117). Atração da beleza: outra
característica do enfoque do Papa, que não deixa de convergir com enfoques de Methol.
IHU On-Line – A piedade é outro conceito que parece forte em Bergoglio. De que forma
podemos compreender essa ideia de piedade?
Juan Carlos Scannone - Uma característica distintiva da Teologia do Povo é sua revalorização
teológica e pastoral da religião do povo, de tal modo que chegou a reconhecer uma “mística
popular”, como o faz também o encontro de Aparecida. Em duas ocasiões a EG refere-se a esta, por
exemplo, quando exemplifica a superioridade do todo sobre as partes: “A mística popular acolhe, a
seu modo, o Evangelho inteiro, e encarna-o em expressões de oração, de fraternidade, de justiça, de
luta e de festa” (EG 237; cf. ib. 124).
Também converge com a Teologia do Povo quando a EG relaciona a piedade popular com outros
temas-chave para ambas, como são os da inculturação do Evangelho (EG 68, 69, 70) e dos “mais
necessitados” e sua “promoção social” (ib. 70). Distingue as duas claramente do “cristianismo de
devoções, próprio de uma vivência individual e sentimental da fé”, sem negar, contudo, a
necessidade de uma ulterior “purificação e amadurecimento” dessa religiosidade, para a qual “é
precisamente a piedade popular o melhor ponto de partida”, de acordo com a mesma exortação.
Quando se refere às “relações novas geradas por Jesus Cristo”, conecta-as espontaneamente com a
religiosidade popular, reconhecendo suas “formas próprias”.
Uma das apreciações mais ricas e profundas do Papa Francisco sobre a religião do povo foi no Rio
de Janeiro, no encontro com o CELAM. Na ocasião, apresentou como expressão de criatividade, sã
autonomia e liberdade laicais, no contexto de sua crítica à tentação do clericalismo na Igreja. Pois a
reconheceu como uma manifestação do “católico como povo”, em seu caráter comunitário e adulto
da fé, ao mesmo tempo que recomendava então instâncias características da América Latina, como
são os grupos bíblicos e as comunidades eclesiais de base.
Um exemplo claro de convergência com a Teologia do Povo a EG oferece quando, citando Puebla
(e Aparecida) a conclui que, mediante sua piedade popular, “o povo se evangeliza continuamente a
si mesmo”, quando se trata de povos “nos quais o Evangelho se inculturou” (EG 122; cf. 68), pois
cada um deles “é o criador da sua cultura e o protagonista da sua história. A cultura é algo de
dinâmico, que um povo recria constantemente, e cada geração transmite à seguinte um conjunto de
atitudes relativas às diversas situações existenciais, que esta nova geração deve reelaborar em face
dos próprios desafios”. Então, “no seu processo de transmissão cultural também transmite a fé de
maneira sempre nova; daí a importância da evangelização entendida como inculturação. Cada
porção do povo de Deus, ao traduzir na vida o dom de Deus segundo a sua própria índole, dá
testemunho da fé recebida e enriquece-a com novas expressões que falam por si”. (ib) Notemos que
não fala de uma mera transmissão cultural externa, mas de um testemunho coletivo vivo. Por isso
acrescenta: “Trata-se de uma realidade em permanente desenvolvimento, cujo protagonista é o

Espírito Santo” (ib).
Não vou citar in extenso esses importantes parágrafos da EG, mas observar apenas que então volta a
falar de “mística popular”, como “espiritualidade encarnada na cultura dos simples”, e que, embora
ela, “no ato de fé... acentua mais o credere in Deum que o credere Deum” — o que me faz recordar
expressões de Tello —, contudo, “não é vazia de conteúdos, mas descobre-os e exprime-os mais
pela via simbólica do que pelo uso da razão instrumental”. Mais ainda, “comporta a graça da
missionariedade, do sair de si e do peregrinar” (EG 124).
Um pouco adiante, quase calcando Lucio Gera e Puebla, ensina que “só a partir da conaturalidade
afetiva que dá o amor é que podemos apreciar a vida teologal presente na piedade dos povos
cristãos, especialmente nos pobres” (ib. 125).
Mais ainda, a exortação culmina o tratamento da religiosidade popular, aceitando, com a Teologia
do Povo, sua relevância não apenas pastoral, mas estritamente teológica, pois termina dizendo: “As
expressões da piedade popular..., para quem as sabe ler, são um lugar teológico a que devemos
prestar atenção particularmente na hora de pensar a nova evangelização” (EG 126). O Espírito sopra
quando e onde quer. Pois bem, parece-me que hoje, em ambientes secularizados do Norte, onde
“Deus brilha por sua ausência”, oferece-se humildemente do Sul o testemunho vivido e sentido da
piedade “dos pobres e simples” e de sua “mística popular”, como contribuição para a nova
evangelização.
Mas o Papa não é ingênuo e não ignora “que nas últimas décadas houve uma ruptura na transmissão
da fé cristã no povo católico”(EG 122). Ele já havia alertado para isso quando era arcebispo de
Buenos Aires. Então não só ausculta suas causas (EG 70), mas aposta na pastoral urbana (EG7175), já que “Deus vive na cidade” (DA 514), embora sua presença deva ser “descoberta,
desvendada” (EG 71), não em último lugar, “nos ‘não-citadinos’, nos ‘meio-citadinos’ [e] nos
‘sobrantes urbanos’” (EG 72).
IHU On-Line – Bergoglio faz sua evangelização preferencial pelos pobres? O que significa e
como entender essa sua opção?
Juan Carlos Scannone - Enfatizei a estreita conexão entre a opção preferencial pelos pobres e a
piedade popular como é vivida na América Latina, sobretudo nos setores pobres. Pois bem, embora
toda a Igreja, inclusive os Sumos Pontífices tenham feito essa opção, não há dúvida de que a
Teologia da Libertação em todas as suas correntes, também a argentina, caracteriza-se por colocar
nesta opção seu ponto de partida e seu lugar hermenêutico. O novo Papa, desde a escolha do seu
nome, colocou de manifesto sua acentuação do amor preferencial pelo pobre, marginalizado,
excluído, desempregado, doente, incapacitado, “descartado”, “sobrante”, tanto que alguns disseram
que suas primeiras visitas fora de Roma, a Lampedusa e Sardenha, e seu encontro ali com os
migrantes refugiados e com os desempregados, operaram simbolicamente como verdadeiras
encíclicas.
Não somente declara que “a solidariedade é uma reação espontânea de quem reconhece a função
social da propriedade e o destino universal dos bens como realidades anteriores à propriedade
privada” (EG 189), de acordo com a doutrina católica, mas que depois afirma: “Para a Igreja, a
opção pelos pobres é mais uma categoria teológica que cultural, sociológica, política ou filosófica”
(EG 198). Daí que volte a expressar o que já havia dito em outras ocasiões: “Por isso, desejo uma
Igreja pobre para os pobres. Estes têm muito para nos ensinar. Além de participar do sensus fidei,
nas suas próprias dores conhecem Cristo sofredor. É necessário que todos nos deixemos evangelizar
por eles” (ib).
Critica à financeirização
Francisco não deixa de ver o outro lado da mesma moeda. Por isso critica “uma economia [que]
“mata” (EG 35), o “fetichismo do dinheiro” e um “sistema social e econômico... injusto em sua

própria raiz”, devido “às ideologias que defendem a autonomia absoluta dos mercados e [de]a
especulação financeira”. Afirma que “Deus, em Cristo não redime somente a pessoa individual, mas
também as relações sociais entre os homens”, de modo que os cristãos temos com que lutar, sem
violência, mas com eficácia histórica, pela “inclusão social dos pobres” e contra “a economia de
exclusão e iniquidade” e “o mal cristalizado em estruturas injustas”.
O tema dos pobres segundo o Papa Francisco é ponto essencial de convergência entre seu
magistério, o ensino social da Igreja e a Teologia do Povo. Nesses três casos não se trata de uma
mera teoria, mas de sua encarnação em práticas existenciais e sociais (inclusive estruturais), que
fazem realidade a “encarnação do Evangelho” e a “revolução da ternura” (EG 88).
IHU On-Line – De que forma a “teologia latino-americana” pode contribuir para a Igreja de
hoje, diante dos desafios da contemporaneidade?
Juan Carlos Scannone - Karl Rahner, embora não tenha conhecido pessoalmente a América
Latina, tinha um fino sentido da atualidade teológica. Por isso, percebeu já naquela época como
contribuições importantes da Igreja e da teologia latino-americanas à Igreja e teologia universais,
dois âmbitos característicos de sua vida e reflexão: a teologia libertadora e a religião do povo. Pois
bem, ambas caracterizam a Teologia do Povo e fazem também parte do ar fresco do Sul, que
irrompeu na Igreja graças ao Papa vindo “do fim do mundo”.
Como a realidade é superior à ideia, penso que, além das ideias novas que Francisco trouxe ao
Papado, há algo ainda mais importante contribuído pela realidade de sua pessoa e seu carisma, a
saber, uma radical transformação no estado de espírito na Igreja e também fora dela. Com Ricoeur
aceito que a história, inclusive a da Igreja e sua relação com o mundo, pode ser interpretada como
um texto. Faz parte do significado de um texto não apenas o que nele se diz, mas também o
momento pragmático de como se diz, com que atitude existencial e ânimo espiritual, que tom
afetivo e vivência o acompanham. Disso se encontram índices objetivos no estilo do texto ou na
reiteração das palavras.
Pois bem, o último ano de Pontificado tomado como texto e o próprio texto da EG me parecem
refletir um novo ânimo na Igreja, tanto nas intervenções do Papa, como na resposta criativa do Povo
fiel. Tal estado de espírito transparece na reiteração textual, gestual e vivida de Leitmotiv como
“gozo do Evangelho”, “revolução da ternura”, “cultura do encontro”, etc. Eles se opõem a atitudes
de acedia, desencanto e isolamento individualista; e, sobretudo, testemunham e transparentam a
alegria de evangelizar e ser discípulos-missionários, o despojo gozoso, o amor preferencial pelos
pobres, a misericórdia de Jesus, a esperança do Reino e de “outro mundo possível”. Mas, não se
trata de tonalidades separadas, mas que configuram um harmônico “sistema de atitudes” (EG 122)
que transluzem e contagiam o gozo do Evangelho.■
Leia mais...
- A teologia e uma nova ótica evangélica a partir dos pobres. Entrevista com Juan Carlos
Scannone, publicada na edição número 404, de 05-10-2012;
–
–

Uma teologia atenta à contemporaneidade. Entrevista com Juan Carlos Scannone,
publicada na edição número 446, de 16-06-2014;
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O Papa peronista, jesuíta e reformador
Austen Ivereigh mergulhou na vida de Bergoglio e o considera um “reformador”. O
substrato para essa reforma está nas formas peronista e jesuíta do Papa
Por: João Vitor Santos e Patricia Fachin | Tradução: Gabriel Ferreira

Se fosse preciso definir o Papa Francisco em apenas três palavras, certamente o jornalista inglês
Austen Ivereigh usaria: peronista, jesuíta e reformador. Para ele, a combinação da definição dessas
três palavras constituem as características de Bergoglio. Como argentino, conheceu de perto o
peronismo e passou a ser influenciado por essa forma de relação com o povo. “Mas isso não fez
dele um pró-peronista acrítico: foi crítico feroz tanto de Menem, como de Kirchner. Via o
movimento peronista como a expressão legítima dos valores dos argentinos comuns”, explica, em
entrevista concedida por e-mail à IHU On-Line.
Da formação jesuíta, Francisco traz a inquietação na busca por uma Igreja evangelizadora. “Como
Santo Inácio, Francisco está buscando restaurar na Igreja a orientação missionária e voltada para
fora, que é típica dos jesuítas”, destaca. É por essa linha que Ivereigh desenrola a ideia de reforma
do Papa. No entanto, o jornalista inglês ainda vai além. Para ele, Francisco merece o título de
“reformador” não só pelo que propõe no Papado, mas pela história de mudanças que fez. “Eu o
chamo de ‘grande reformador’ porque ele tem se mostrado resoluto em seu objetivo de convocar a
Igreja para voltar à sua missão essencial. Isso faz dele um reformador na tradição das reformas
católicas ao longo dos séculos”, explica.
Austen Ivereigh é jornalista e vive em Londres. Foi editor da revista britânica The Tablet e diretor
de Assuntos Públicos do ex-arcebispo de Westminster, o cardeal Cormac Murphy-O'Connor.
Fundador e coordenador do Catholic Voices, que capacita as pessoas a colocar o caso da Igreja
Católica nos meios de comunicação, ainda contribui para revistas e jornais.
Ele é doutor em Filosofia pela Universidade de Oxford com a tese intitulada 1993 “Catholicism and
Politics in Argentina: an Interpretation, with Special Reference to the Period 1930-1960”, publicada
no livro Catholicism and Politics in Argentina, 1810-1960 (New York: St Martin's Press;
Basingstoke: Macmillan in association with St Antony's College, Oxford, 1995). Ele também é
editor do livro The Politics of Religion in an Age of Revival: Studies in Nineteenth-Century Europe
and Latin America (London: Institute of Latin American Studies, 2000).
Estudioso da Igreja latino-americana, produziu uma pesquisa para analisar o fenômeno que é
Francisco. O trabalho culminou no livro The Great Reformer: Francis and the Making of a Radical
Pope [O Grande Reformador. Francisco e a construção de um Papa radical, em tradução livre]
(Henry Holt; 1st edition, 2014).
Confira a entrevista.
IHU On-Line - Como religioso, Bergoglio esteve sempre dedicado a reformar, fazer
mudanças? Como essa postura reformadora apareceu enquanto foi arcebispo de Buenos Aires
e provincial dos jesuítas na Argentina?

Austen Ivereigh - Quando eu comecei a ler seus muitos artigos, escritos ao longo de 20 anos como
jesuíta, nas décadas de 1970 e 1980, eu fiquei surpreso pela clareza que ele possuía, desde o
começo, sobre sua missão como um reformador. As pessoas que o conheciam já naquela época
ficavam espantadas com a clareza de sua visão, mesmo estando na casa dos 30 anos, quando ele se
tornou provincial. Ele tinha dois objetivos principais para a reforma dos jesuítas, a qual ele
continuou como Arcebispo: ordenar as atividades de acordo com uma finalidade missionária, focada
nas necessidades pastorais e materiais das pessoas comuns, e combater a “mundanidade espiritual”.
A expressão “mundanidade espiritual” ele tomou do teólogo Henri de Lubac. Ela significa a
tentativa de interpretar o Evangelho do ponto de vista de uma ideologia, ou de um interesse
mundano. Ou, ainda, utilizar o Evangelho a serviço de quaisquer outros objetivos que não seja o
Cristo e Sua missão. Missão essa que é fazer o amor curativo de Deus pela humanidade ser
conhecido. Eu o chamo de “grande reformador” porque ele tem se mostrado resoluto em seu
objetivo de convocar a Igreja para voltar à sua missão essencial. Isso faz dele um reformador na
tradição das reformas católicas ao longo dos séculos, tipificada por sua própria estrela-guia, São
Francisco de Assis.
IHU On-Line - Por que você afirma que é impossível entender Bergoglio sem entender a
história da Argentina? Como a história argentina influenciou a teologia desenvolvida por
Bergoglio?
Austen Ivereigh – Francisco é profundamente argentino em muitos aspectos e seu pensamento e
sua teologia são muito influenciados pela tradição católica nacionalista daquele país, a qual teve sua
expressão política no Peronismo. No meu livro, mostro como ele esteve próximo de um grande
número de pensadores na Argentina, Chile e Uruguai, os quais tiveram uma interpretação
nacionalista da Teologia da Libertação, conhecida como a Teologia do Povo. Sendo bastante
simplista, é um ramo da Teologia da Libertação que rejeita as interpretações marxistas e de
esquerda — isto é, pós-iluministas — da sociedade e da história ao invés de valorizar o conceito de
povo como um conceito cultural.
Isso levou a uma importante diferença: os teólogos del Pueblo valorizavam fortemente as devoções
populares e a religiosidade das pessoas comuns, enquanto os teólogos mais “científicos” tendiam a
olhá-las como pré-modernas. Bergoglio foi sempre duro para que seus jesuítas, e posteriormente
seus padres, estivessem presentes com o povo nos santuários e nas peregrinações.
IHU On-Line - Após ter sido eleito Papa, que relação se pode fazer desse espírito reformador
de Francisco com as obras de Inácio de Loyola ? Quais as influências que os escritos do
criador da Companhia de Jesus deram para sua formação?
Austen Ivereigh – Francisco é profunda e inteiramente jesuíta de toda uma série de modos, mas,
acima de tudo, em sua visão de reforma. Sob vários aspectos, a renovação que Bergoglio procurou
implementar dentro da Província jesuíta argentina estava baseada na Companhia de Jesus primitiva.
Como Santo Inácio, Francisco está buscando restaurar na Igreja a orientação missionária e voltada
para fora, que é típica dos jesuítas.
Um modo de ver a reforma de Francisco é como uma restauração da ordem da Primeira e da
Segunda Semana dos Exercícios Espirituais. Na Primeira, do retiro de quatro semanas de Santo
Inácio, as pessoas simultaneamente se reconhecem a si mesmas como pecadoras e, ao mesmo
tempo, como pessoas amadas e perdoadas incondicionalmente por Deus. Essa experiência abre
então suas mentes e corações para, na Segunda Semana, seguir a Cristo na Igreja.
Francisco acredita que a Igreja tem de oferecer a experiência da Primeira Semana a fim de trazer as
pessoas à Segunda. É, acima de tudo, uma experiência de Deus que converte, mais do que de
argumentos intelectuais ou doutrinários.

IHU On-Line - Qual foi o contexto social, político e teológico que faz surgir Bergoglio na
Argentina? O que o Peronismo tem a ver com Bergoglio?
Austen Ivereigh – Bergoglio era um adolescente durante os dois primeiros períodos de Perón no
poder (1946-1955) e, embora àquela época ele obviamente não fosse um peronista — ele estava
envolvido na Ação Católica, que estava na linha de frente do conflito Igreja-Estado nos anos finais
—, ele sempre respeitou profundamente os valores que Perón procurava canalizar e articular.
Bergoglio era próximo dos oficiais do Exército que tomaram parte do breve terceiro período de
governo de Perón antes de sua morte em 1974, e foi o capelão de um movimento peronista de base,
o Guardia de Hierro. Quando Perón morreu, Bergoglio o descreveu como “ungido pelo povo” —
ungido por el Pueblo —, no qual ele acreditava. Mas isso não fez dele um pró-peronista acrítico: ele
foi um crítico feroz tanto de Menem, nos anos 1990, e de Kirchner, nos anos 2000. Contudo, ele via
o movimento peronista como a expressão legítima dos valores dos argentinos comuns.
IHU On-Line - Como foi o processo que fez com que os jesuítas levassem Bergoglio ao
ostracismo? O que estava por trás?
Austen Ivereigh – Bergoglio era um provincial de muito sucesso que encheu a Companhia de Jesus
argentina de muitas vocações no final da década de 1970 e na de 1980. Ele tinha uma presença
dominante e cativante que tornou-se um problema, tanto para os jesuítas mais velhos na Argentina e
em Roma. Discordavam da direção que ele estava tomando. É uma história dramática e complexa, e
eu a conto em detalhes em The Great Reformer pela primeira vez.
IHU On-Line - Como se dá a volta de Bergoglio como arcebispo de Buenos Aires?
Austen Ivereigh – Ele tornou-se Bispo auxiliar em Buenos Aires pelas mãos do novo Arcebispo,
Cardeal Antonio Quarracino, de quem ele era próximo e que admirava profundamente Bergoglio.
IHU On-Line - Que tipo de tensionamentos a figura de Bergoglio, um Papa latino-americano,
traz à centralidade europeia da Igreja?
Austen Ivereigh – Francisco representa, de muitas maneiras, uma mudança profunda na Igreja
universal, na qual a América Latina — sobretudo enquanto articulada no grande encontro dos
bispos do continente em Aparecida, em 2007 — é agora a fonte para toda a Igreja. A mudança de
uma para outra é um dos grandes dramas narrados em The Great Reformer.
IHU On-Line - Como Francisco agencia questões como diálogo inter-religioso, educação,
política e a própria reforma da Cúria através do seu discurso sobre os pobres?
Austen Ivereigh – Para Francisco, reforma significa abrir o centro para a periferia. Significa incluir
sempre a voz dos pobres e manter a Igreja concentrada nas necessidades concretas do povo. Ele é
um mestre em construir relações.
IHU On-Line - O que significa “lo concreto católico” e como isso se manifesta no pontificado?
Austen Ivereigh - Significa rejeitar ideologias e abstrações e permanecer sempre enraizado na
realidade, sobretudo as necessidades pastorais concretas do povo.
IHU On-Line - O que significa a dessacralização da figura do Papa? Como esse processo de

dessacralização se manifesta no pontificado de Francisco e contribui para sua teologia e para
a Igreja?
Austen Ivereigh – Francisco está empreendendo uma “revolução da normalidade”. É crucial que o
Evangelho seja apresentado sem adições e que o Papa seja uma pessoa “normal”.
IHU On-Line - O senhor afirma que a grande reforma de Francisco “é uma mudança de
cultura dentro da Igreja”. Quais são as evidências dessa reforma e como ela está acontecendo
na prática?
Austen Ivereigh – O quanto a Igreja está disposta a incorporar, em sua cultura e em suas estruturas,
a reforma à qual Francisco está convocando os católicos, ainda é uma questão em aberto.
IHU On-Line - Há oposição a essa postura reformista? Como ela se manifesta? Quais são as
razões dessa oposição?
Austen Ivereigh – Francisco está indo além dos limites da Igreja, e isso deixa algumas pessoas
nervosas.■
Leia mais...
- Livro explora origens argentinas do Papa Francisco. Resenha do livro The Great Reformer:
Francis and the Making of a Radical Pope, feita por Arthur Liebscher e reproduzida em Notícias do
Dia, do sítio do IHU, em 16-01-2015;
- Francisco, O Grande Reformador. Biografia do Papa escrito por Austen Ivereigh. Artigo de
John Cavadini, publicado nas Notícias do Dia, em 12-02-2015, no sítio do IHU;
- A América Latina surge como a nova “Igreja fonte” com o Papa Francisco. Artigo de Austen
Ivereigh, publicado nas Notícias do Dia, em 16-03-2015, no sítio do IHU.
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A experiência inaciana e o caminho espiritual
de Bergoglio
Marcelo Fernandes de Aquino analisa as relações entre os Exercícios Espirituais de
Inácio de Loyola e a postura eclesiástica do Papa Francisco
Por: Márcia Junges e Ricardo Machado

O caminho espiritual do Papa Francisco é marcado pelo reconhecimento dele próprio de que é um
pecador acolhido por Deus, perspectiva que ele estende à Igreja. “Penso que em sua trajetória
espiritual ele soube decantar a experiência evangélica de sentir-se pecador de estados psíquicos
mais próprios de sentimentos ou complexos de culpabilidade. Esta experiência ele está propondo à
Igreja”, analisa Marcelo Fernandes de Aquino, em entrevista por e-mail à IHU On-Line.
A origem de tal postura, explica Aquino, está relacionada aos Exercícios Espirituais de Loyola.

“Esta experiência é ritmada pelo discernimento — palavra decisiva nos Exercícios Espirituais feitos
em chave inaciana — das várias moções que afetam o coração humano. É o ritmo das consolações e
das desolações, ou do aumento da fé, da esperança, do amor altruísta, ou do seu contraditório, a
desconfiança, a desesperança e o amor autocentrado”, descreve.
Outro momento marcante da formação pessoal, política e religiosa de Bergoglio foi durante a feroz
repressão militar na Argentina, momento em que foi, ainda jovem, provincial da Companhia de
Jesus. “Pe. Bergoglio não desposou a tese do recurso à luta armada pela guerrilha urbana, por ele
discernida como expressão de uma visão reducionista da história argentina. Nesse processo vivido
por ele e pelos jesuítas argentinos, o provincial Pe. Bergoglio poderá ter sido autoritário aos olhos
de quem aderia à resposta armada à violência da ditadura militar. Mas certamente nunca foi um
conservador”, avalia o entrevistado.
Marcelo Fernandes de Aquino é graduado em Filosofia na Pontifícia Faculdade Aloisianum, Itália, e
especialização em Filosofia na Hoschschule für Philosophie, em Munique, Alemanha. Graduado e
mestre em Teologia pela Pontifícia Universidade Gregoriana, Roma. È mestre e doutor em Filosofia
pela mesma universidade. Pós-doutor em Filosofia pelo Boston College, Estados Unidos, foi reitor
do Centro de Estudos Superiores da Companhia de Jesus, em Belo Horizonte, MG. Atualmente é o
reitor da Universidade Vale do Rio dos Sinos – UNISINOS.
Confira a entrevista.
IHU On-Line – Seria adequado afirmar que o modo de proceder de Jorge Mário Bergoglio
como Padre e, depois, como Papa Francisco corresponde à sua experiência espiritual feita na
escola dos Exercícios Espirituais segundo Santo Inácio de Loyola ?
Marcelo Fernandes de Aquino - Penso que sim. Papa Francisco é, antes de mais nada, um mestre
espiritual que embasa seu sentir mais profundo do mistério de Deus, do mistério do ser humano, do
próprio mistério da Igreja, da realidade da natureza, da sociedade, da cultura a partir da meditação e
da contemplação do amor de Deus em Jesus de Nazaré. Como mestre espiritual, Papa Francisco se
deparou com a Igreja Católica Romana precisando do óleo do perdão de Deus e de muitas pessoas
que foram feridas por ministros religiosos iníquos ou por estruturas eclesiásticas que se tornaram
distantes do Evangelho de Jesus Cristo, como, por exemplo, a gestão do IOR, o chamado banco do
Vaticano. Como mestre espiritual ele mesmo se reconhece pecador, acolhido pelo abraço
misericordioso do Crucificado contemplado como amigo.
Penso que em sua trajetória espiritual ele soube decantar a experiência evangélica de sentir-se
pecador de estados psíquicos mais próprios de sentimentos ou complexos de culpabilidade. Esta
experiência ele está propondo à Igreja como um longo e, quem sabe, sofrido colóquio em que a
Igreja se reaproxima de Jesus como de um amigo misericordioso. Esta experiência é ritmada pelo
discernimento — palavra decisiva nos Exercícios Espirituais feitos em chave inaciana — das várias
moções que afetam o coração humano. É o ritmo das consolações e das desolações, ou do aumento
da fé, da esperança, do amor altruísta, ou do seu contraditório, a desconfiança, a desesperança e o
amor autocentrado. Quer me parecer que Papa Francisco está redescobrindo a vitalidade do
Evangelho no cotidiano da vida da Igreja mediante uma purificação do afeto que se desgarrou do
Evangelho e se tornou mundano. Mas, sobretudo, penso que ele está lendo o coração de uma Igreja
que se coloca em estado de eleição. Sua inteligência, sua afetividade, sua liberdade vêm sendo
testadas para ver se o testemunho de Jesus ainda ressoa em todos nós. Esta é a raiz da maravilhosa
liberdade interior de que Papa Francisco dá provas. Finalmente, ele vem exercendo o ministério da
consolação junto aos filhos e filhas da humanidade ferida pela comunicação da alegria e da paz que
emanam do encontro com o Senhor ressuscitado.
IHU On-Line - Como Papa Francisco se relaciona, reconhecendo e criticando, com o legado

cultural da modernidade pós-renascimental europeia?
Marcelo Fernandes de Aquino - Padre Jorge Bergoglio, antes, durante e, eventualmente, depois do
exercício do ministério petrino de Bispo de Roma foi, é e será um discípulo de Jesus de Nazaré
crucificado e morto por nós, e ressuscitado por Deus. Os discípulos da fé abraâmica sempre
estiveram dentro das fronteiras das várias ilustrações que ciclicamente enunciam uma palavra de
interpretação da presença humana no mundo com outros humanos e induzem à práxis da construção
da cidade humana.
Os chamados livros deuterocanônicos do Primeiro Testamento no cânone católico-romano são
páginas de finíssima literatura bíblica tocada pela ilustração do helenismo que se difundiu após
Alexandre Magno. Vejam-se os temas ligados aos núcleos semânticos “Sabedoria”, “Logos” e
“Espírito”. Os primeiros teólogos cristãos sem dúvida se moviam nos espaços intersticiais em que
se encontraram o helenismo e a apocalíptica judaica nas orlas mediterrâneas do império romano,
tempo da chamada Antiguidade Tardia. Esse retrospecto é importante porque desenha o dinamismo
de crítica ao ideal de captura plena da realidade na malha categorial de um sistema filosófico
qualquer por parte da noética de inspiração bíblica.
Dito de outro modo, mais próximo da espiritualidade jesuíta: Deus semper maior! Agostinho e
Tomás de Aquino inauguram, na tradição latina do pensamento teológico cristão, modelos de
encontro com Platão, Aristóteles, Plotino, Proclo, Porfírio, representantes expressivos do
cognitivismo grego clássico e helenista. Ao tentarem absorver a realidade finita ou na ideia ou na
forma substancial acabaram prisioneiros de um reducionismo que foi criticado pelos grandes
autores cristãos. Papa Francisco é herdeiro desta atitude intelectual de crítica a qualquer forma de
reducionismo intelectual.
Formação Intelectual
Ele passou pelo processo da formação intelectual que a Companhia de Jesus propunha aos seus
estudantes nas décadas dos anos 1960 e 1970. Ou seja, frequentou autores das humanidades
clássicas e contemporâneas (José Hernández , Borges , Guardini, Hopkins, passou pelo
encadeamento sistemático da formação filosófica de matriz neoescolástica vigentes nos
escolasticados jesuítas da época, frequentou autores da Nouvelle Théologie (de Lubac e também
Congar ). Seu percurso formativo na Companhia de Jesus o inseriu entre os que, mesmo dialogando
com autores da modernidade renascimental e mesmo pós-cristã, criticam o reducionismo intelectual
que se desenhou a partir da Metafísica cartesiana da subjetividade. Ou seja, a partir da
desconstrução moderna da ideia de Deus pela posição autorreferencial assumida pelo eu. Sem ter
sido um frequentador assíduo das obras de Kant, Hegel, Marx, Nietzsche, tomou distância do
reducionismo latente ou explícito nesses autores. Seu “Mestre da Suspeita” foi sem dúvida Inácio
de Loyola e sua escola de Exercícios Espirituais. Seu mestre na prática do discernimento espiritual,
penso ter sido Padre Fiorito, jesuíta argentino que lhe transmitiu a afeição por Pedro Fabro, o
afável companheiro de Inácio de Loyola na nascente Companhia de Jesus. O mestre espiritual Padre
Bergoglio tornou-se progressivamente um “Mestre da Suspeita” na perspectiva da mística inaciana.
IHU On-Line - Quais são as consequências desse itinerário intelectual e espiritual?
Marcelo Fernandes de Aquino - Penso que a grande consequência se expressa na ação de Pe.
Bergoglio e agora na ação de Papa Francisco. Lembro que Inácio de Loyola legou à Companhia de
Jesus o itinerário de uma experiência mística de Deus que se resume em “procurar e encontrar Deus
em todas as coisas, e todas as coisas em Deus”. Nadal outro grande dentre os primeiros jesuítas,
cunhou a expressão “contemplativo na ação” para significar o perfil de um jesuíta. Perfil de um
homem de ação. Papa Francisco não é um teórico. Não passou pela formação doutoral de um
intelectual jesuíta. A ação que emana do homem Jorge Bergoglio, o Papa Francisco da Igreja
Católica Romana, se arraiga em sua experiência mística de um Deus semper maior que deixa suas
pegadas no coração dos homens e mulheres que o procuram. Resgatando a expressão “o divino

impaciente”, já aplicada a Francisco Xavier, penso que Papa Francisco é outro divino impaciente.
Sua ação é sustentada por um processo de discernimento às vezes complexo, nem sempre
compreensível imediatamente. Cabe perguntar-se: uma certa impaciência voluntariosa do homem
Jorge Mário Bergoglio, que não age por impulsos, traria algum tipo de risco em seu processo de
eleição agindo já como Bispo de Roma e Papa Francisco? E aqui se toca o tema das tensões que
caracterizaram seu tempo de Superior Provincial dos jesuítas argentinos.
IHU On-Line - Em que medida o modelo decisório de Francisco se inspira no modo de
proceder da Companhia de Jesus?
Marcelo Fernandes de Aquino - O modelo decisório da Companhia de Jesus passou por um tempo
de volta às fontes durante o governo do Pe. Pedro Arrupe, Superior Geral da Companhia de Jesus
de 1965 a 1983, sendo que de 1981 a 1983 ele esteve impossibilitado de exercer plenamente sua
autoridade. Ou melhor, exerceu sua autoridade pelo testemunho de sua obediência no contexto do
seu sofrimento espiritual e físico. No tempo de seu governo geral, Pe. Arrupe liderou o processo de
renovação conciliar da Companhia de Jesus. Liderou a implementação da formulação renovada da
sua Missão como “serviço da fé e promoção da justiça” no contexto de forte tensionamento interno
da Ordem. Implementou o resgate da tradição do discernimento espiritual caído em certo
esquecimento. Implementou a reorganização das casas dos jesuítas que passaram a se compreender
e a se denominar como comunidades. As grandes obras apostólicas passaram por processo de
avaliação estratégica.
Todo esse conjunto de vivências reverberavam nos indivíduos jesuítas e suas comunidades e
províncias. Como se sabe, a obediência é a pedra angular do corpo apostólico da Companhia de
Jesus. Ela tensiona o encontro das liberdades em processo de encontrar a vontade de Deus. Não é
um processo fácil, nem sempre dá certo, mas nos momentos maiores e mais sofridos vividos pelos
jesuítas vem dando certo. Tudo leva crer que a impaciência do jovem Superior Provincial Pe.
Bergoglio foi um complicador no quadro de dilaceração institucional vivido na Argentina dos anos
sessenta, setenta e oitenta. Durante os anos de feroz repressão de qualquer forma de oposição por
parte do regime militar argentino, Pe. Bergoglio não desposou a tese do recurso à luta armada pela
guerrilha urbana, por ele discernida como expressão de uma visão reducionista da história
argentina. Nesse processo vivido por ele e pelos jesuítas argentinos, o provincial Pe. Bergoglio
poderá ter sido autoritário aos olhos de quem aderia à resposta armada à violência da ditadura
militar. Mas certamente nunca foi um conservador. Nem entregou nenhum de seus coirmãos
jesuítas, nem qualquer outra pessoa, ao aparato repressor argentino. Antes, hoje as evidências
apontam para sua ação silenciosa de resgate de muitos das malhas da tortura.
IHU On-Line - Poderia explicitar melhor sua afirmação?
Marcelo Fernandes de Aquino - Reconheço que me movo com dificuldade neste terreno, cuja
topografia espiritual e cultural não conheço em toda sua profundidade, e no qual desponta a figura
emblemática de Perón. Hoje pode se dizer com mais serenidade que Perón desencadeou o primeiro
processo histórico de formação de uma consciência de classe pela população pobre, pelos
descamisados argentinos, mantidos apartados do bem-estar de uma economia que era das mais
pujantes nos inícios do século XX.
O jovem Jorge Bergoglio certamente se alimentou culturalmente deste processo de conscientização
de classe vivido pelo povo mantido nas periferias do bem-estar de uma burguesia mais voltada para
a Europa. Povo, pobres, periferia, piedade popular são categorias que emergem dos encontros
existenciais do Pe. Bergoglio desde sua juventude. Povoarão a Teologia da Libertação em seu viés
argentino, mais distante da Analítica Crítica da economia capitalista feita por Marx e posteriores
seguidores. O viés mais cultural-popular proposto por Pe. Bergoglio cheirava mais, por assim dizer,
o barro e a lama das favelas portenhas que o perfume da razão ilustrada dos centros e salões de

discussão da classe média argentina. Hoje alguns tendem a analisar o embate entre a direita
argentina via forças armadas e segmentos empresariais, por um lado, e guerrilha urbana, por outro
lado, como uma verdadeira guerra civil da classe média argentina. Quer me parecer que entre a
lama e a pobreza que ele via nas periferias e uma razão instrumental desarraigada da nutrição do
afeto, Pe. Bergoglio provavelmente terá optado entre as duas primeiras.
Em todo caso, lembro que se é verdadeira esta leitura, como Provincial jesuíta Pe. Bergoglio
organizou um verdadeiro corredor ou rota de fuga para inúmeras pessoas ameaçadas de tortura e de
morte pela repressão militar. Hoje é bem mais seguro fazer este tipo de análise. A grande maioria
das pessoas envolvidas no drama histórico da Argentina dos anos sessenta, setenta, oitenta eram
pessoas honradas — excetuando os torturadores e assassinos —, que queriam o bem e o progresso
de seu país.
IHU On-Line - A partir de suas afirmações, como entender melhor as linhas programáticas do
pontificado de Papa Francisco?
Marcelo Fernandes de Aquino - Para ele trata-se de voltar ao Evangelho de Jesus o Cristo da fé da
Igreja. Quer me parecer que a abóboda da Teologia bergogliana, por assim dizer, seu princípio
superior e inspirador é o princípio Misericórdia, que inclusive aparece em seu brasão pontifício. Há
sinais de sua proximidade ao legado espiritual de Papa Paulo VI. Este grande e humilde artesão da
implementação das linhas programáticas do Vaticano II.
Destaco brevemente alguns encaminhamentos: 1) reconhecimento da frequente omissão da
hierarquia eclesiástica frente à chaga da pedofilia, responsabilização criminal dos padres pedófilos e
responsabilização canônica de bispos que acobertaram estes abusos; 2) distensionamento e atitude
evangélica para com a Associação de religiosas norte-americanas postas sob injustas acusações por
segmentos adversos a elas nos Estados Unidos e Roma; 3) saneamento das zonas cinzentas do IOR,
o Banco do Vaticano, e construção de políticas de controle antimáfia na gestão do mesmo; 4)
progressiva reconfiguração teológica do múnus petrino do Bispo de Roma, vivido menos no espírito
de um “Soberano Pontífice”, chefe de uma monarquia absolutista, e mais no espírito de uma ainda
incipiente e não totalmente articulada estrutura sinodal da Igreja; 5) serena e misericordiosa atenção
às novas configurações individuais e familiares hoje amparadas por legislação civil respeitosa de
conflitantes diferenças a modelos culturais do existir pessoal e familiar.
Concluo, lembrando que a recepção de um Concílio Ecumênico se distende num arco de tempo
muito longo. Papa Francisco está retomando um dos fios importantes da meada que tece a
comunhão eclesial, e que tinha ficado abandonado nestas últimas décadas. A beatificação de D.
Oscar Romero já é um bom sinal desta retomada. ■
Leia mais...
- Será a humanidade absorvida pelo mundo dos objetos, hoje virtuais? Uma pergunta que não
cala. Entrevista com Marcelo Fernandes de Aquino, publicada na IHU On-Line 374, de 26-092011;
- A pós-metafísica e a narrativa de Deus. Entrevista com Marcelo Fernandes de Aquino,
publicada na IHU On-Line 308, de 14-09-2009;
- Liberdade, necessitarismo e ética em Hegel. Entrevista com Marcelo Fernandes de Aquino,
publicada na IHU On-Line 217, de 30-04-2007;
- A religião como fato cultural passa a ser apenas objeto da filosofia. Entrevista com Marcelo
Fernandes de Aquino, publicada na IHU On-Line 245, de 26-11-2007;
- Os arranjos colaborativos e complementares de ensino, pesquisa e extensão na educação
superior brasileira e sua contribuição para um projeto de sociedade sustentável no Brasil.
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