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RESUMO 

 

Este trabalho aborda a teologia pós-liberal de George Lindbeck, apresentada em seu 

livro The Nature of Doctrine, como uma teoria da religião e da doutrina religiosa. 

Apresenta a vida, o pensamento e a obra de Lindbeck, refletindo sobre suas três 

influências fundamentais: Ludwig Wittgenstein, e a importância dada à linguagem; 

Clifford Geertz, e a perspectiva semiótica de cultura; e Hans Frei, e o papel fundamental 

da narrativa. Discute a proposta cultural-lingüística de uma teoria não-teológica da 

religião como opção às abordagens cognitivo-proposicional e expressivo-experiencial. 

Introduz a teoria regulativa das doutrinas religiosas, que é construída a partir da 

oposição aos dois modelos tradicionais de teorias da doutrina, denominados por 

Lindbeck proposicionalista e simbolista. Reflete sobre a teologia pós-liberal, que se 

apresenta como sucessora tanto do modelo clássico pré-liberal, quanto do liberalismo 

teológico, sendo julgada por três critérios: fidelidade como intratextualidade, 

aplicabilidade como futurologia, e inteligibilidade como habilidade. Analisa, por fim, os 

vários argumentos apresentados por Lindbeck favoráveis à sua abordagem cultural-

lingüística, bem como a recepção crítica ao projeto, sugerindo contribuições de sua 

abordagem a uma teoria da religião. 

Palavras-chave: filosofia da religião; ciências da religião; teologia pós-liberal; 

narrativa; George Lindbeck. 

  



 
 

 

 

 

ABSTRACT  

 

This study addresses the postliberal theology of George Lindbeck, presented in his book 

The Nature of Doctrine, as a theory of religion and religious doctrine. It presents the 

life, thought and work of Lindbeck, reflecting on his three key influences: Ludwig 

Wittgenstein, and the importance given to language; Clifford Geertz, and semiotic 

perspective of culture; and Hans Frei, and the role of narrative. It discusses the  cultural-

linguistic proposal of a non-theological theory of religion as an option to cognitive-

propositional and experiential-expressive approaches. It introduces the regulative theory 

of religious doctrines, which is constructed from the two models as opposed to 

traditional theories of the doctrine, called by Lindbeck propositionalist and symbolist. It 

reflects on the postliberal theology, which is presented as the successor to both the 

classical model pre-liberal, and of theological liberalism, as judged by three criteria: 

fidelity as intratextuality, applicability as futurology, and intelligibility as a skill. It 

analyzes, finally, the various arguments presented by Lindbeck favorable to its cultural-

linguistic approach, and the critical reception to the project, suggesting contributions of 

his approach to a theory of religion. 

Keywords: philosophy of religion; science of religion; postliberal theology; narrative; 

George Lindbeck. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 

Do caminho ao destino, do método ao objeto. As várias estações desta senda 

apontam para as dificuldades do trajeto científico. Se em qualquer campo de estudos 

esta trilha é tortuosa, mais ainda se dá nas ciências da religião. Afinal, que é isto, 

ciências da religião? Ou, nas palavras de Antônio Gouvêa Mendonça (2004), “de que 

mesmo estamos falando”? Além da questão do seu estatuto científico, as ciências da 

religião trazem consigo uma longa tradição de disputas metodológicas. Por exemplo, 

num artigo do início da década de 1960, Mircea Eliade investiga meio século de estudos 

da religião, tomando como ponto de partida o ano de 1912. Neste ano, Émile Durkheim, 

Wilhelm Schmidt, Raffaele Pettazoni, e Carl Gustav Jung concluem ou publicam livros 

clássicos a respeito de religião (sem contar Sigmund Freud, que corrigia as provas de 

Totem und Tabu, a ser lançado no ano seguinte). Para Eliade, o ano de 1912 basta como 

um exemplo das múltiplas abordagens ao fenômeno religioso: a sociológica, a 

etnológica, a psicológica e a histórica, além da fenomenologia da religião, que ele 

também discute em seu artigo (1963, pp. 98-109). Poder-se-ia acrescentar, também, a 

perspectiva da antropologia cultural de Clifford Geertz na sua apresentação de religião 

como sistema simbólico (1989, pp. 101-142), ou ainda o restrito círculo da antropologia 

cognitiva (D’Andrade, 1995). Numa análise rápida somente sobre as abordagens 

antropológicas, Rodrigues e Harding elencam o funcionalismo social, o funcionalismo 

estrutural, a antropologia interpretativa, o estruturalismo e a antropologia simbólica 

como opções possíveis (2009, pp. 49-66). Filoramo e Prandi discutem, ainda, as escolas 

histórico-religiosas e a escolas lingüísticas, o que mostra que, quanto mais se procurem, 

tanto mais se encontrarão metodologias distintas (1999, pp. 59-90, 223-51). 

E quanto ao objeto destas ciências? A religião, as instituições religiosas, os 

textos sagrados, a experiência religiosa, a Divindade? Historicamente, restou às 



13 

 

teologias o estudo dos seres divinos e dos textos que lhos apresentam. Poder-se-ia falar, 

no entanto, de uma leitura antropológica destes textos, com todos os recursos da 

lingüística. No entanto, se Michel Constantini está certo, não existe algo como um texto 

sagrado para um analista semiótico, já que a condição de sacralidade é dada apenas 

culturalmente (2009, p. 108). O objeto mais óbvio das ciências chamadas da religião, é 

claro, seria a própria religião (e todas as suas manifestações). No entanto, o que é isto, a 

religião? Jonathan Smith chega a dizer que o conceito de religião não é um termo 

nativo, mas sim uma criação acadêmica (1998, p. 281). Pode-se, então, chegar à curiosa 

situação de uma ciência criar para si mesmo o objeto que irá estudar. 

Em meio a este emaranhado de métodos e objetos do campo das ciências da 

religião, este trabalho contribui com uma possibilidade a mais. A presente pesquisa 

refletirá a respeito da teoria da religião e da doutrina religiosa proposta por George 

Lindbeck (e expressa em sua teologia pós-liberal). Na análise desta teoria, a obra central 

que orientará o trabalho é o livro The Nature of Doctrine (1984), de autoria de 

Lindbeck. 

Pode-se dizer que Lindbeck é quase um desconhecido na academia brasileira. 

Não há registro de artigos, dissertações ou teses em língua portuguesa a respeito deste 

autor, nem de sua proposta intelectual, a teologia pós-liberal, com exceção de um texto 

de Vitor Feller (2004), que é um resumo de The Nature of Doctrine. Na verdade, os 

pouquíssimos casos em que há uma menção ao nome de Lindbeck (geralmente em meio 

a uma lista de outros teólogos contemporâneos), em algumas vezes, trazem erros 

elementares sobre o autor ou o movimento1. 

Entretanto, George Lindbeck e seu The Nature of Doctrine têm presença 

marcante, ao menos no campo da teologia, fora do Brasil. Numa entrevista a Christian 

Century, em que deveria falar sobre os cinco livros mais relevantes da teologia nos 

últimos vinte e cinco anos, Stanley Hauerwas cita a obra de Lindbeck como o primeiro 

de sua lista (2010). Para James Buckley (1985, p. 443), não há um outro texto que, num 

compasso tão breve, conseguiu “re-projetar tão efetivamente a cena teológica”. Na 

observação de Moore (2003, p. 92), “em termos do número de palavras escritas em sua 

resposta, ele deve ser tido como um dos livros teológicos mais provocativos publicados 

nas últimas décadas”. Nas palavras de Paul Knitter, o livro de Lindbeck “sacudiu os 

fundamentos – talvez se possa mesmo dizer que ateou fogo por dentro – das 

                                                           
1 É o caso, por exemplo, de Lacoski (2009, p. 13) que enquadra George Lindbeck entre os teólogos 
liberais norte-americanos da nova geração. 
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confortáveis casas de muitos dos pensadores cristãos”. Este “fogo” de que fala Knitter 

proporcionou “aos cristãos a oportunidade de não só alterar o enfoque e reafirmar a 

identidade distintiva do cristianismo, que fora incessantemente desgastada pelos ventos 

da modernidade, mas também de esclarecer e valorizar o caráter distintivo das demais 

religiões” (2008, p. 279). 

O objetivo geral desta pesquisa, portanto, é verificar se a teologia pós-liberal de 

George Lindbeck, retratada no livro citado, pode ser utilizada como uma teoria de 

análise da religião. Para se alcançar este objetivo geral, alguns objetivos específicos 

devem ser buscados, tais como: apresentar, brevemente, o teólogo George Lindbeck e 

sua obra, destacando os autores que mais o influenciaram; discutir os traços gerais da 

teologia pós-liberal de Lindbeck, conforme o seu livro The Nature of Doctrine; e 

investigar a aplicação do pensamento de Lindbeck ao estudo da religião. 

A problematização é, obviamente, decorrente dos objetivos da pesquisa. O 

problema principal com o qual lidará este trabalho pode ser expresso na seguinte 

questão: a teologia pós-liberal de George Lindbeck, retratada no The Nature of 

Doctrine, pode ser utilizada como uma teoria de análise da religião? Alguns problemas 

periféricos, no entanto, surgem e devem ser respondidos. Por exemplo: (a) Quem é 

George Lindbeck e quais os autores que mais o influenciaram? (b) Quais são os traços 

gerais da teologia pós-liberal de Lindbeck, conforme seu livro The Nature of Doctrine? 

(c) Como o pensamento de Lindbeck pode ser aplicado ao estudo da religião? 

De uma maneira geral, o trabalho pretende apresentar a teologia pós-liberal de 

George Lindbeck como uma teoria das religiões e das doutrinas religiosas, superando as 

visões cognitivo-proposicional e expressivo-experiencial de doutrina e propondo o 

método lingüístico-cultural de análise da religião e da doutrina. Para tanto, algumas 

outras hipóteses são apresentadas, a saber: (1) Que George Lindbeck é um teólogo 

luterano com ênfase no diálogo ecumênico, cujas maiores influências são as de Ludwig 

Wittgenstein, Clifford Geertz e Hans Frei; (2) Que a teologia pós-liberal de Lindbeck, 

exposta em seu The Nature of Doctrine, propõe analisar a religião e a doutrina a partir 

de ferramentas culturais e lingüísticas, superando os modelos cognitivo-proposicional 

(conservador) e expressivo-experiencial (liberal); e (3) Que o pensamento de Lindbeck 

pode fundamentar uma teoria da religião, propondo uma leitura do fenômeno religioso a 

partir de suas características lingüísticas e culturais. 
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Cremos que este trabalho justifica-se pelo já exposto até este momento. Mais 

ainda, quando se percebe que a assim chamada teologia pós-liberal2 é um dos 

movimentos mais criativos e interessantes na teologia norte-americana dos últimos 

trinta anos. Assumindo o fracasso epistemológico do liberalismo e a impossibilidade de 

retorno ao discurso fundamentalista, a teologia pós-liberal traz, dentre outros, dois 

elementos característicos: o primado da narrativa como categoria interpretativa da 

Bíblia, e a supremacia da linguagem em relação à experiência (McGrath, 1996, pp. 23, 

24). Em virtude de pressupostos como estes, o pós-liberalismo tem sido conhecido nos 

países de língua inglesa como teologia narrativa. 

George Lindbeck, em seu The Nature of Doctrine, apresenta o pós-liberalismo 

como uma alternativa aos dois modelos vigentes de análise da religião. De um lado, o 

modelo cognitivo-doutrinário, que compreende a religião em aspectos puramente 

cognitivos e a doutrina em termos proposicionais. De outro, o modelo experiencial-

expressivo, que apresenta a religião como expressão simbólica (e não-discursiva) de um 

sentimento interior universal. De acordo com Lindbeck, o pós-liberalismo seria uma 

terceira via: o modelo lingüístico-cultural, que interpreta a religião como uma releitura 

comunitária da realidade, onde as narrativas religiosas têm papel preponderante no 

comportamento e na concepção de mundo da comunidade da fé. 

Como dissemos acima, George Lindbeck e sua teologia pós-liberal são “ilustres 

desconhecidos” nos textos brasileiros de teologia e ciências da religião. No entanto, a 

teologia pós-liberal é, nas palavras de Alister McGrath, “um dos mais importantes 

desenvolvimentos da teologia ocidental desde 1980” (1996, p. 23). E a obra de 

Lindbeck é fundamental para o movimento. Seu The Nature of Doctrine  chega a ser 

tido por alguns como a Carta Magna da teologia pós-liberal, tamanha a sua importância 

para esta escola de pensamento (Fodor, 2005, p. 232). 

Desta forma, este trabalho cumpre um papel pioneiro na apresentação de George 

Lindbeck e da teologia pós-liberal ao meio acadêmico brasileiro. Ao apresentá-lo, e 

situá-lo em meio a suas influências e obras, esta pesquisa pode ensejar aproximações 

entre a teoria de Lindbeck e a reflexão sobre a religião feita no Brasil. Além disso, ao 

oportunizar um diálogo com a lingüística e as ciências do sentido, o pensamento de 

George Lindbeck abre portas para estudiosos que queiram trabalhar a conexão entre 

                                                           
2 Cujas bases estão nos trabalhos de professores da Yale Divinity School, como Hans Frei (1974), Paul 
Holmer (1978), e George Lindbeck (1984), o que faz com que o movimento seja às vezes chamado 
“escola de Yale”. 
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religião e filosofia da linguagem (como é o caso do autor desta pesquisa). 

 O trabalho segue um padrão de investigação basicamente bibliográfico. A partir 

das aulas ministradas e dos encontros com o orientador, efetuou-se uma leitura 

detalhada das fontes básicas. Após isso, a seleção de novas fontes obedeceu os critérios 

propostos durante o próprio desenvolvimento da pesquisa. As fontes bibliográficas 

foram selecionadas dentre as que apresentam e refletem a assim-chamada teologia pós-

liberal, sendo utilizados basicamente livros e artigos em periódicos. 

O referencial teórico básico é o texto de Jeffrey Goh, Christian tradition today 

(2000). A tese de doutorado deste autor malaio é o único tratamento sistemático sobre a 

obra de George Lindbeck, com análises detalhadas de cada ponto de seu programa e das 

recepções críticas a cada um deles. Além de Goh, o livro de Paul DeHart, The Trial of 

the witnesses (2006), também empreende uma avaliação crítica do desenvolvimento do 

pós-liberalismo, a partir da obra de Hans Frei e de Lindbeck, estudando especialmente o 

caráter analógico do projeto lindbeckiano e as tipologias apresentadas por ele. Alguns 

outros autores auxiliam em aspectos específicos do tratamento da obra de Lindbeck. É o 

caso de Eckerstorfer (2004), na análise que faz da vida e obra do autor em questão, e de 

Leister (1995), em sua leitura das influências de Lindbeck. 

 George Lindbeck e a teologia pós-liberal estão entre os temas muito discutidos 

mundialmente quando o assunto é teoria da religião, teoria da doutrina, teologia das 

religiões ou teologia ecumênica. O meio acadêmico norte-americano acusou o impacto 

do pensamento de Lindbeck imediatamente após a publicação de The Nature of 

Doctrine. Nomes como Stanley Hauerwas (1985), Mark Heim (1985), Gordon Kaufman 

(1985) e David Tracy (1985), entre dezenas de outros, reagiram logo nos primeiros 

momentos ao livro de Lindbeck (alguns positivamente, outros de maneira negativa). 

Após as traduções para o alemão (1994) e francês (2003), Lindbeck passou a ser ainda 

mais discutido nos círculos acadêmicos europeus. O livro de Eckerstorfer (2001) é uma 

grande introdução, em alemão, à obra de Lindbeck. Também é o caso de Tambour 

(2003), também em alemão, que analisa o pragmatismo teológico do método cultural-

lingüístico. Já a obra editada por Boss (2004), discute a recepção internacional de 

Lindbeck a partir do contexto francófono. O seu pensamento também já é analisado no 

contexto asiático, desde a publicação da tese do malaio Jeffrey Goh (2000).  

O trabalho foi organizado em três capítulos. No primeiro, apresentam-se a vida, 

o pensamento e a obra de Lindbeck, refletindo sobre suas três influências fundamentais: 
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Ludwig Wittgenstein, e a importância dada à linguagem; Clifford Geertz, e a 

perspectiva semiótica de cultura; e Hans Frei, e o papel fundamental da narrativa.  

No segundo capítulo, discute-se a proposta cultural-lingüística de uma teoria 

não-teológica da religião como opção às abordagens cognitivo-proposicional e 

expressivo-experiencial. Introduz-se, também, a teoria regulativa das doutrinas 

religiosas, que é construída a partir da oposição aos dois modelos tradicionais de teorias 

da doutrina, denominados por Lindbeck proposicionalista e simbolista. Além disso, 

reflete-se sobre a teologia pós-liberal, que se apresenta como sucessora tanto do modelo 

clássico pré-liberal, quanto do liberalismo teológico, sendo julgada por três critérios: 

fidelidade como intratextualidade, aplicabilidade como futurologia, e inteligibilidade 

como habilidade.  

Por fim, no terceiro capítulo, analisam-se os vários argumentos apresentados por 

Lindbeck favoráveis à sua abordagem cultural-lingüística, bem como a recepção crítica 

ao projeto, sugerindo contribuições de sua abordagem a uma teoria da religião. O 

capítulo é seguido das considerações finais, que ensaiam possibilidades de diálogo com 

o programa teórico de George Lindbeck. 



 

 

 

 

CAPÍTULO 1 

GEORGE LINDBECK: VIDA, OBRA E INFLUÊNCIAS  

 

 

 

Quem é George Lindbeck? Não há registro de artigos, dissertações ou teses em 

língua portuguesa a respeito deste autor, nem de sua proposta intelectual, a teologia pós-

liberal, com exceção de um texto de Vitor Feller que é um resumo de The Nature of 

Doctrine (2004). Os pouquíssimos casos em que há uma menção ao nome de Lindbeck 

(geralmente em meio a uma lista de outros teólogos contemporâneos), em algumas 

vezes, trazem erros elementares sobre o autor ou o movimento1. 

No entanto, a teologia pós-liberal é, nas palavras de Alister McGrath, professor 

de Oxford, “um dos mais importantes desenvolvimentos da teologia ocidental desde 

1980” (1996, p. 23). E a obra de Lindbeck é fundamental para o movimento. Seu livro 

mais importante, o The Nature of Doctrine (1984), chega a ser tido por alguns como a 

Carta Magna da teologia pós-liberal, tamanha a sua importância para esta escola de 

pensamento (Fodor, 2005, p. 232). 

George Lindbeck e a teologia pós-liberal estão entre os temas muito discutidos 

mundialmente quando o assunto é teoria da religião, teoria da doutrina, teologia das 

religiões ou teologia ecumênica. O meio acadêmico norte-americano acusou o impacto 

do pensamento de Lindbeck imediatamente após a publicação de The Nature of 

Doctrine. Nomes como Stanley Hauerwas (1985), Mark Heim (1985), Gordon Kaufman 

(1985) e David Tracy (1985), entre dezenas de outros, reagiram logo nos primeiros 

momentos ao livro de Lindbeck (alguns positivamente, outros de maneira negativa). Já 

em 1986, as categorias do seu método cultural-lingüístico eram utilizadas até mesmo 

em anedotas entre os teólogos britânicos, demonstrando sua entrada na Europa de língua 

inglesa (Michalson, 1988, p. 107). Após as traduções para o alemão (1994) e francês 

                                                           
1 É o caso, por exemplo, de Lacoski (2009, p. 13) que enquadra George Lindbeck entre os teólogos 
liberais norte-americanos da nova geração. 
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(2003), Lindbeck passou a ser ainda mais discutido nos círculos acadêmicos europeus2. 

O seu pensamento também já é analisado no contexto asiático, desde a publicação da 

tese do malaio Jeffrey Goh (2000). 

O objetivo desde capítulo é apresentar este autor já tão discutido 

internacionalmente. Isto será feito por meio da exposição de breves traços biográficos 

de George Lindbeck, uma análise panorâmica de sua obra e uma busca por suas 

principais influências. 

 

1.1. Luoyang, Paris, Roma, New Haven: o itinerário de Lindbeck 

 

Na maior parte de sua carreira, o pensamento do luterano George Lindbeck 

esteve comprometido com o pluralismo e com o diálogo inter-religioso (Leister, 1995, 

p. 20). Em toda sua produção teórica, percebe-se a importância do instrumento do 

diálogo para a construção da unidade. Não é sem razão que o ecumenismo, projeto de 

unidade das confissões cristãs, é o meio natural no qual ele transita e no qual construiu 

sua reputação como pensador e ativista. Por conta disto, sua obra poderia ser definida 

como a de um “construtor de pontes” (Collier-Freed, 2000, p. 13). A própria biografia 

de Lindbeck já fornece os elementos que o constituem – ele e sua obra – como este 

construtor de pontes. 

George Lindbeck foi um cidadão do mundo. “Em diferentes períodos de sua 

vida, ele chamou Ásia, Europa e Estados Unidos de ‘meu lar’” (Eckerstorfer, 2004, p. 

399). Isto, sem levar em conta os períodos menores: um ano de estudos em Toronto, 

Canadá (1947), um ano sabático em vários lugares da Europa (1959), além das muitas 

viagens feitas para “Escandinávia, Alemanha, França, e todos os países da América 

Latina onde havia presença luterana”, entre os anos de 1962 a 1964 (Lindbeck, 1994, p. 

44). 

Apesar disto, quatro locais têm importância decisiva para a vida e obra do 

teólogo luterano: uma antiga capital da China imperial, duas grandes metrópoles 

européias, e a cidade norte-americana que abriga a Universidade de Yale. O itinerário 

                                                           
2 O livro de Eckerstorfer (2001) é uma grande introdução, em alemão, à obra de Lindbeck. Também é o 
caso de Tambour (2003), também em alemão, que analisa o pragmatismo teológico do método cultural-
lingüístico. Já a obra editada por Boss (2004), discute a recepção internacional de Lindbeck a partir do 
contexto francófono. 
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particular de Lindbeck constitui-se, portanto, destas quatro estações: Luoyang, Paris, 

Roma e New Haven3. 

George Lindbeck nasceu em 1923, na cidade chinesa de Luoyang. Filho de 

missionários luteranos norte-americanos (com ascendência sueca), experimentou uma 

grande diversidade cultural nos dezessete anos que ali viveu (contando alguns pequenos 

períodos na Coréia). Segundo o próprio Lindbeck (2006, p. 28), suas primeiras 

impressões desta diversidade cultural o influenciariam para o resto de sua vida. 

Embora tenha vivido a infância e adolescência em Luoyang, seu maior convívio 

social era com os missionários e suas famílias, já que, por ser muito doente, 

praticamente não saía de casa até os doze anos (Lindbeck, 2006, p. 28). É neste contexto 

que Lindbeck se depara com o que chama de “cultura missionária interdenominacional, 

internacional e pan-protestante” (2004, p. 389). Os vários grupos distintos, de 

anglicanos a pentecostais, com suas múltiplas nacionalidades, representaram o seu 

primeiro contato com a diversidade cultural, ao mesmo tempo que, segundo 

Eckerstorfer (2004, p. 400), o apresentavam à dor causada pelas divisões na família 

cristã. 

Ainda de acordo com Eckerstorfer (2004, p. 401), a experiência de crescer entre 

grupos cristãos num país não-cristão trouxe grandes influências para o pensamento de 

Lindbeck em dois sentidos. Primeiro, a força que uma comunidade tem para manter sua 

fé mesmo quando é uma minoria, percepção que encontrará eco em sua produção 

posterior, relacionando cultura, linguagem e comunidade. Segundo, viver em meio a 

igrejas que competem entre si num ambiente não-cristão, fato que o apresentou, desde 

cedo, ao “escândalo da divisão cristã”, bem como ao pluralismo de religiões. 

Conforme crescia o contato com a cultura confuciana de Luoyang, a percepção 

de continuidade do pensamento e cultura chinesa bem como as distinções entre os 

padrões culturais dos missionários e os dos nativos forneceram ao teólogo luterano 

chaves para a sua reflexão posterior. Segundo o próprio Lindbeck (2006, p. 28) estas 

chaves eram expressas em várias formas. Uma era “a convicção de que a comunidade 

nos molda mais do que nós moldamos a nós mesmos”. Em segundo lugar, a idéia de 

que os mesmos princípios humanos estão em toda a parte, constituindo-se basicamente 

das mesmas coisas. Terceiro, que, apesar destas semelhanças, “diferenças culturais 

combinadas com as lingüísticas algumas vezes tornam a comunicação quase que 

impossível”. E, por fim, a percepção de que “continuidades de pensamento e prática, 

                                                           
3 O itinerário é uma adaptação de uma idéia do próprio Lindbeck, em seu artigo “Paris, Rome, 
Jerusalem: an ecumenical journey” (2004). 
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sustentadas por um livro e criadas por uma comunidade, podem sobreviver por milhares 

de anos a revoluções políticas, sociais, econômicas e até mesmo lingüísticas”. 

Em 1940, George Lindbeck foi completar seus estudos nos Estados Unidos. 

Desde o início, tornou-se fascinado pela filosofia medieval, especialmente pela 

interpretação que Étienne Gilson fazia de Tomás de Aquino (Lindbeck, 2004, p. 392). 

Este estudo das interpretações tomistas levou-o ao contato com o catolicismo romano, 

abrindo as portas para o espírito ecumênico que desenvolveria mais tarde. 

Em meio aos estudos de seu doutorado, em 1949, partiu para um período de dois 

anos na França com fins de prosseguir em sua pesquisa e “assistir as aulas de Paul 

Vignaux sobre o pensamento medieval tardio na École Pratique dês Hautes Études” 

(Lindbeck, 2004, p. 392). Paris se torna, então, outra estação central no itinerário de 

Lindbeck, onde, segundo ele (2005, p. 28), se inicia seu envolvimento com o 

ecumenismo. 

Em Paris, Lindbeck travou contato com a nouvelle théologie, de eminentes 

intelectuais católicos como Henri de Lubac, Yves Congar e Jean Daniélou. Este último, 

com quem Lindbeck chegou a ter aulas, causou-lhe profunda impressão, seja pelo 

conhecimento das fontes clássicas do cristianismo, seja pela sugestão de que o 

ecumenismo deveria ter como alvo a unidade visível das igrejas (Lindbeck, 2004, p. 

394). 

A nouvelle théologie adotava como metodologia o que ficou conhecido como 

ressourcement, uma “volta às fontes”. Neste esforço de ressourcement, uma análise 

crítica das teologias bíblica e patrística era construída, o que acabava por gerar pontos de 

contato com a teologia protestante. Talvez por isso, pensadores católicos como Congar 

viam com simpatia vários frutos da Reforma, incentivando um profundo diálogo 

institucional entre as igrejas cristãs (Lindbeck, 2004, p. 395). Todos estes elementos 

contribuíram para a formação do conceito que Lindbeck denomina “ecumenismo de 

convergência” (2005, p. 28), projeto cujo alvo é a comunhão total entre as igrejas 

naquilo que seria uma verdadeira unidade institucional. 

Com a conclusão de seu doutorado em 1955, com foco na teologia filosófica de 

John Duns Scotus, a pesquisa de Lindbeck passou a transitar entre temas como o 

desenvolvimento das doutrinas, formas de conciliação entre padrões doutrinários 

distintos e ecumenismo em geral. É neste contexto que, a partir do contato com o 

teólogo luterano dinamarquês E. K. Skydsgaard, num ano sabático na Europa, em 1959, 

Lindbeck passa a defender a idéia de que o “luteranismo fora uma vez e deveria se 

tornar novamente um movimento de reforma dentro da Igreja Católica do Ocidente, ao 
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invés de um corpo eclesiástico separado” (Lindbeck, 2004, p. 395). Tal defesa, alinhada 

ao seu conceito de ecumenismo de convergência, fez de Lindbeck um importante 

personagem no diálogo luterano-católico romano. 

Em virtude disto, além do fato de ser um norte-americano que dominava latim, 

alemão e francês, bem como teologia e filosofia medievais, George Lindbeck foi 

escolhido um dos três delegados observadores luteranos ao Concílio Vaticano II 

(Lindbeck, 1994, p. 44)4. Como conseqüência, começou a se dedicar inteiramente às 

tarefas de observador, passando a morar com sua família, entre 1962 e 1964, na cidade 

de Roma – a terceira estação de seu itinerário particular. 

Os anos passados por Lindbeck em Roma, junto de sua esposa e filha, e o 

contato íntimo com a hierarquia católica, além dos muitos teólogos, “foram uma 

experiência a que ele se referiria repetidamente nos anos seguintes” (Eckerstorfer, 2004, 

p. 401). A importância do Vaticano II é tal a ponto de Lindbeck (2004, p. 396) dizer 

que “a maior parte do que escrevi nas últimas quatro décadas está direta ou 

indiretamente relacionado a ele”. Assentados à esquerda do altar principal da catedral 

de São Pedro, numa posição similar à dos cardeais, os delegados observadores 

interagiam diretamente com os participantes do Concílio (Lindbeck, 1994, p. 44). Por 

razões como esta, segundo Lindbeck (2004, p. 397), o Concílio representou o ponto 

mais alto de sua carreira ecumênica. 

O Unitatis redintegratio, decreto sobre o ecumenismo produzido pelo Vaticano 

II, foi, de acordo com Lindbeck (2005, p. 28), um dos principais marcos do ecumenismo 

do século XX5. Neste documento, percebe-se claramente uma abordagem semelhante ao 

ecumenismo de convergência (ou “ecumenismo unitivo”) proposto por Lindbeck. Para 

o teólogo luterano, portanto, a busca pela unidade da igreja havia alcançado seu ponto 

máximo (Lindbeck, 2004, p. 397). Esta unidade, entretanto, deveria necessariamente 

passar pela reconciliação doutrinária. 

Tal reconciliação soou possível a Lindbeck a partir da atuação de tuas tendências 

presentes no Vaticano II: o ressourcement, da nouvelle théologie, e o aggiornamento 

(“atualização”). Enquanto o ressourcement propugnava um retorno às fontes antigas, o 

aggiornamento insistia numa abertura ao mundo moderno. Apesar de distintas, de 

acordo com Lindbeck (1994, p. 45), as duas tendências deveriam ser vistas como 

                                                           
4 Ao final do Concílio Vaticano II, havia mais de noventa delegados observadores das mais variadas 
confissões cristãs não-católicas atuando nas sessões (Lindbeck, 2004, p. 404). 
5 Outros dois grandes marcos, segundo Lindbeck (2005, p. 28), seriam a Declaração de Nova Déli, do 
Concílio Mundial de Igrejas (CMI), sobre “a unidade que buscamos”, em 1961, e o documento da 
comissão de Fé e Ordem do CMI, intitulado “Batismo, Eucaristia e Ministério”.  
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colaboradoras entre si, “entendidas como duas dimensões da mesma realidade”. A 

primeira, ao olhar para trás, oferecia uma base comum para as diferentes tradições 

cristãs. A segunda, ao olhar para o presente, ligava estas diferentes tradições aos 

mesmos desafios propostos pelo mundo moderno. As duas tendências representavam o 

que Wainwright (2008, p. 427) chama de “renovação dentro da tradição”, abrindo a 

possibilidade para o diálogo doutrinário em prol da unidade eclesiástica. 

George Lindbeck engajou-se diretamente neste diálogo. Entre 1968 e 1987, ele 

foi membro da Comissão Conjunta do Vaticano e da Federação Luterana Mundial 

(FLM). De acordo com Eckerstorfer (2004, p. 404), os maiores avanços no diálogo 

católico-luterano aconteceram nos dez anos em que Lindbeck co-presidiu a Comissão. 

Um resultado concreto deste trabalho foi a Declaração Conjunta sobre a Doutrina da 

Justificação, assinada em 1999 pelo Vaticano e pela FLM, que, segundo Doyle (2005, p. 

159), é fruto direto do trabalho de Lindbeck. 

Desta forma, o contexto maior no qual se forja o pensamento de Lindbeck é o 

ecumenismo. Mas este contexto se constitui a partir de um lugar em especial. É o que se 

percebe na relação estabelecida por Lindbeck (1990, p. 493) entre dois pontos vitais 

para sua carreira: de um lado, o movimento ecumênico, de outro, o seu ensino em Yale. 

Portanto, é New Haven, cidade que abriga a Universidade de Yale, a quarta estação do 

itinerário de Lindbeck. 

A Universidade de Yale foi o ambiente acadêmico de Lindbeck por mais de 

cinqüenta anos. Lá, ele concluiu seus ensinos superiores, alcançou o grau de doutor, foi 

professor de filosofia medieval e de teologia histórica, até se aposentar em 1993. Nas 

palavras de Eckerstorfer (2004, p. 404), a “Yale Divinity School foi o local primário 

onde seu pensamento foi formado, e foi lá onde ele e seus colegas moldaram toda uma 

geração de teólogos”. 

Para Lindbeck (1990, p. 496), foram seus professores de Yale, como Robert L. 

Calhoun e H. Richard Niebuhr, que o ensinaram a pensar teológica e historicamente. 

Além disso, alguns de seus colegas em Yale forneceram elementos fundamentais para a 

construção de sua abordagem lingüístico-cultural da religião. Três destes receberam 

especial menção da parte de Lindbeck (1984, pp. 12, 20, 28): o teólogo Hans Frei, e os 

filósofos da religião William Christian e Paul Holmer. Outros três colegas, de acordo 

com Eckerstorfer (2004, p. 403), foram importantes: o teólogo David Kelsey e o biblista 

Brevard Childs o auxiliaram no desenvolvimento de sua abordagem à interpretação 

bíblica; e, por fim, à época de sua aposentadoria, o diálogo com o filósofo da religião 

Nicholas Wolterstorff tornou-se uma fonte especial de inspiração. 
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A abordagem ao estudo da religião em Yale também influenciou diretamente o 

pensamento de Lindbeck. Segundo Placher (1997, pp. 343-4), enquanto em outras 

universidades a religião era estudada como um fenômeno universal, cujos temas e 

símbolos eram expressões distintas de uma mesma experiência, “em Yale o modelo era 

diferente, com uma ênfase no estudo de tradições religiosas particulares, cada uma em 

seu próprio contexto histórico ou cultural”. Além disso, a atenção especial dada à 

estrutura narrativa dos textos bíblicos, aliada ao estudo das relações entre estes textos e 

as comunidades que os lêem, levou à pesquisa sobre “como estas narrativas moldam as 

identidades daquelas comunidades, de seus membros, e de suas compreensões sobre o 

Deus que cultuam”. Todos estes elementos característicos do estudo da religião em Yale 

encontraram lugar na obra posterior de George Lindbeck. 

O constante intercâmbio com importantes pensadores do cenário acadêmico 

norte-americano e a abordagem própria de Yale ao estudo da religião fizeram de 

Lindbeck um dos principais representantes da assim-chamada “escola de Yale”6. A 

relação de Lindbeck com a escola de Yale, de uma maneira geral, é dialética: ele recebe 

dela suas influências e, em contrapartida, a influencia de maneira direta. Mark Wallace 

(1995, pp. 89-96) reúne estas influências mútuas sob três rubricas: a hermenêutica 

intratextual, o método gramatical e a apologética ad hoc. 

“O tema mais característico da escola de Yale é sua ênfase no mundo narrado 

dos textos bíblicos como instrumento primário para a reflexão teológica” (Wallace, 

1995, p. 89). Esta reflexão se dá dentro dos limites do próprio texto (intratextualidade), 

cabendo à teologia ser uma espécie de gramática que regula os dados deste texto. Em 

virtude de seu caráter intratextual e gramatical, a teologia da escola de Yale não admite 

pontos de contato com uma reflexão que se construa fora do mundo dos textos bíblicos. 

Daí a impossibilidade de uma apologética fundacionalista que parta de elementos 

comuns a todas as pessoas, independente de cultura e religião. Quando publicou seu The 

Nature of Doctrine (1984), Lindbeck tomou estes conceitos – a hermenêutica 

intratextual, o método gramatical e a apologética ad hoc – e os explicitou, fazendo-os 

convergir para o sistema que propunha. 

Fazendo uso novamente da metáfora de Collier-Freed (2000, p. 13), pode-se 

dizer que a obra de George Lindbeck constrói pontes entre as quatro estações de seu 

itinerário pessoal: Luoyang, Paris, Roma e New Haven. Seja pensando as relações entre 

                                                           
6 Não há consenso na utilização desta designação. Eckerstorfer (2004, p. 403) lembra que pode ser 
ilusório o uso da expressão, dada a diversidade de pensamentos representada na Escola. É também a 
posição de Placher (1997, p. 343), para quem muitos dos pensadores associados à Escola sentem-se 
desconfortáveis com esta associação. 
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linguagem, cultura e comunidade a partir da experiência chinesa; seja refletindo sobre 

um ecumenismo de convergência que busque os elementos básicos da fé cristã 

particular, conforme intuiu a partir do ressourcement; seja propondo um diálogo que 

possibilite a reconciliação entre doutrinas divergentes, que perseguiu após o Vaticano 

II; seja relacionando narrativa religiosa e identidade comunitária, com base na 

experiência acadêmica em Yale. Todos estes pontos são elos que se interconectam na 

obra de Lindbeck. Assim, sua vida e sua obra se entrelaçam, refletindo as características 

de seu pensamento. 

 

1.2. Uma produção em três fases: a obra de Lindbeck 

 

Em toda sua carreira, Lindbeck escreveu (ou editou) apenas cinco livros. Isto 

não quer dizer, no entanto, que sua produção foi pequena. A questão é que o seu meio 

de publicação preferida sempre foi o ensaio. Se for levada em conta apenas a produção 

acadêmica posterior ao Vaticano II, são mais de 150 ensaios e artigos nos mais variados 

periódicos, livros editados por outros autores e revistas denominacionais (Ashford, 

2003, p.124). Uma consulta ao acervo da biblioteca da Universidade de Yale revelará 

ainda, além dos livros, artigos e ensaios, 55 caixas repletas de materiais sobre a vida e a 

obra de Lindbeck (incluindo correspondências, notas de aula, conferências e palestras 

não publicadas). Esta extensa produção revela a evolução do seu pensamento. 

Eckerstorfer propõe (2004, p. 403ss) classificar a obra de Lindbeck em três 

fases: os primeiros escritos – até o final dos anos 1970; a fase média – na década de 

1980, com textos em torno dos temas pós-liberais de The Nature of Doctrine; e os 

últimos escritos – a partir de sua aposentadoria, em 1993. 

Os primeiros escritos de Lindbeck lidam com a hipótese da crescente 

secularização do Ocidente. Segundo ele (1969, pp. 609-10), o mundo superou o modelo 

constantiniano, em que “as massas eram cristãs mais por convenção social do que por 

um compromisso pessoal”. Neste contexto, o cristianismo se encontra numa “situação 

de diáspora”, num mundo pós-Cristandade. Em meio a este mundo cada vez mais 

descristianizado, a única possibilidade de sobrevivência para o cristianismo é uma 

“igreja sectária”, um grupo de fiéis totalmente comprometidos e unidos em torno de 

características que lhe garantam uma identidade única (cf. Lindbeck, 1968). 

A discussão sobre a natureza e a missão desta igreja sectária, segundo 

Eckerstorfer (2004, pp. 404-406), se dá em cinco perspectivas. Primeiramente, “numa 

igreja de diáspora, Jesus Cristo deve ser confessado com nova intensidade como o 
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Senhor absoluto da história e como norma da vida cristã”. Esta busca por um núcleo 

que garanta identidade à comunidade cristã e a identificação deste núcleo com a história 

de Jesus Cristo encontrarão eco mesmo na produção posterior de Lindbeck, quando ele 

afirma a necessidade de um “maximalismo cristológico” em face de um mundo 

descristianizado (1984, p. 96). 

Numa segunda perspectiva, as igrejas do futuro devem desenvolver suas 

doutrinas como normas comunitárias, normas formadoras da fé e da própria 

comunidade. Estas doutrinas, em terceiro lugar, devem ser reconciliadas para que os 

diferentes grupos cristãos estejam unidos e o “cristianismo se torne ‘católico’ 

novamente” (Eckerstorfer, 2004, p. 405). 

Em quarto lugar, para que a igreja encontre seu lugar novamente em meio ao 

mundo moderno, a teologia cristã deve ser construída à luz de Israel. Esta temática, que 

também aparecerá na produção mais recente de Lindbeck, já está presente em seus 

primeiros escritos. Para Lindbeck, é na redescoberta de sua condição de seita judaica 

que a igreja pode “superar sua crise de auto-identidade” (1965, p. 471). 

Por fim, em quinto lugar, há a perspectiva de que a “salvação é uma experiência 

comunal que leva toda a criação ao reino de Deus no fim dos tempos” (Eckerstorfer, 

2004, p. 406). Nas palavras de Lindbeck, “a saúde da igreja depende da redescoberta 

desta perspectiva escatológica” (1965, p. 473). Esta dimensão escatológica se conecta 

ao maximalismo cristológico primitivo de Lindbeck, para quem “tudo o que é 

genuinamente valioso na existência humana vem de Deus e será unido com Cristo 

quando ele se tornar tudo em todos” (1961, p. 351). 

De uma maneira geral, nos escritos da primeira fase de Lindbeck, verifica-se a 

importância da doutrina (baseada na história de Jesus Cristo) como norma para 

constituição da identidade comunitária. De acordo com ele, “a habilidade da igreja em 

estimular um senso de comunidade e de identidade pessoal depende da preservação e do 

aprimoramento das memórias compartilhadas de todos os modos de ser comunitários e 

individuais que os cristãos têm desenvolvido em seus dois mil anos de história” (1972, 

p. 10). Esta relação entre doutrina, normas, modo de ser, comunidade e identidade 

também encontrará lugar na produção posterior de Lindbeck, quando da formulação de 

sua teoria regulativa da doutrina. 

Percebe-se, ainda, nesta primeira fase, uma evolução no pensamento do teólogo 

luterano. Para ele, num primeiro momento, o cristianismo de diáspora – e sua igreja 

sectária – poderia se adaptar perfeitamente ao mundo moderno, mesmo que buscando 

sua identidade nas memórias compartilhadas de sua história. “Uma outra implicação do 
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caráter orgânico da fé”, dizia Lindbeck, “é que tanto a abertura para o mundo quanto o 

retorno às fontes são constantemente necessários” (1961, p. 350). Ou seja, a partir de 

sua experiência em Paris e Roma, estava claro para Lindbeck que ressourcement e 

aggiornamento poderiam ser parceiros. 

Esta idéia, entretanto, se modifica a partir da percepção de que, com o fim do 

Concílio Vaticano II, as duas tendências se separam (Lindbeck, 2006, p. 31). Os 

proponentes do aggiornamento tomaram para si a responsabilidade de adaptar a igreja à 

modernidade, rompendo, se necessário, com um padrão teológico mais tradicional. 

Comentando esta tendência, dez anos após o Concílio, Lindbeck afirma que esta “avant 

garde progressista é basicamente a ala católica do liberalismo contemporâneo ocidental 

e tem todos os defeitos elitistas da instituição liberal” (1975, p. 73). Por isso, tanto entre 

protestantes quanto católicos, fazia-se necessária uma ruptura com este modelo. Para 

Eckerstorfer (2004, p. 408), esta crítica marca o início da fase média na obra de 

Lindbeck: a fase pós-liberal. 

Esta segunda fase é constituída pelos artigos que serviram como pano de fundo 

para a teoria regulativa da doutrina e o modelo cultural-lingüístico de religião que 

seriam devidamente apresentados no The Nature of Doctrine (1984), bem como os 

textos posteriores que comentaram a recepção do livro. No próximo capítulo, 

abordaremos em detalhes a teologia pós-liberal proposta nesta segunda fase do 

pensamento de Lindbeck. 

Por fim, os últimos escritos de Lindbeck – a partir da década de 1990 – 

apresentam uma posição ainda mais crítica em relação à teologia e à prática eclesiais. 

Descrevendo as armadilhas da modernidade, nas quais a teologia e a igreja muitas vezes 

caem, Lindbeck começa a qualificar sua teologia preferencialmente como pós-moderna 

ao invés de pós-liberal (Eckerstorfer, 2004, p. 414). Mais do que uma rendição à assim-

chamada pós-modernidade, isto aponta para o desejo de romper com os problemas que a 

modernidade trouxe, sem, com isso, implicar um ingênuo retorno à visão de mundo 

pré-moderna. 

Nesta última fase do pensamento de Lindbeck, dois temas chamam a atenção. 

Primeiro, um convite à evangelização que resulte em uma re-cristianização da cultura. 

Em aparente conflito com a obra da primeira fase, Lindbeck reconhece que se trata de 

“desconfortáveis segundos pensamentos”. Tal convite ressalta a importância da 

manutenção das memórias, padrões e normas que constituem mesmo a identidade da 

comunidade cristã ocidental. “A cristianização da cultura”, diz Lindbeck, “pode ser, em 



28 

 

algumas situações, a maior contribuição das igrejas para alimentar os famintos, vestir os 

pobres e libertar os cativos” (1990, p. 495). 

Um segundo tema é o desenvolvimento de uma eclesiologia com base em Israel. 

Desconsiderando a perspectiva supersessionista, segundo a qual a Igreja substitui Israel 

na economia da salvação, Lindbeck recupera uma visão em que a Igreja é parte do 

grande Israel, que inclui, também, os judeus não-cristãos (2006, p. 30). Para ele, numa 

dimensão escatológica, “judeus e gentios existem como um movimento de 

transformação e serviço dentro do Israel messianicamente ampliado neste tempo entre 

os tempos” (1995, p. 207). Segundo Eckerstorfer (2004, p. 418), esta discussão da 

relação entre igreja e Israel acaba sendo uma espécie de recapitulação de dois pontos 

sempre constantes nos escritos de Lindbeck: a integridade da fé e o diálogo ecumênico. 

Desta forma, a manutenção da particularidade religiosa é fundamental para que haja 

abertura dialogal com relação ao outro. 

A extensa obra de Lindbeck revela não apenas a evolução de seu pensamento, 

como também suas influências. As teorias do teólogo luterano, especialmente sua 

abordagem cultural-lingüística, têm raízes em autores dos quais extraiu os elementos 

fundamentais. Passaremos, a seguir, a uma análise destas influências. 

 

1.3. Influências diretas: a construção do pensamento de Lindbeck 

 

George Lindbeck faz menção em sua obra a um sem-número de autores, das 

mais variadas correntes e áreas de conhecimento. Em muitos casos, ele explicita quais 

destes autores o influenciaram diretamente, especialmente no desenvolvimento de sua 

visão cultural-lingüística sobre a religião. 

Além dos já citados pensadores de Yale, que lhe forneceram uma influência 

ligada mais à teologia, Lindbeck afirma que “no lado não-teológico, eu ganhei uma 

nova dimensão, nos anos 60, dos wittgensteinianos, de T. S. Kuhn, Peter Berger, 

Clifford Geertz e dos não-fundacionalistas contemporâneos” (1990, p. 493). Lindbeck 

fala, também, em autores que forneceram as raízes para o seu pensamento, como Karl 

Marx, Max Weber, Emile Durkheim (no aspecto cultural), Ludwig Witgenstein (no 

aspecto lingüístico), e alguns filósofos da religião, como Peter Winch e Ninian Smart 

(Lindbeck, 1984, p. 20). 

De todos estes, porém, há alguns que se destacam, seja pela quantidade de 

referências, seja pela conexão direta com a proposta cultural-lingüística de Lindbeck. 

Destarte, seguindo a linha proposta por Leister (1995, pp. 21-30), analisaremos em 
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linhas breves as três maiores influências na construção do pensamento de George 

Lindbeck: a filosofia de Ludwig Wittgenstein, a antropologia-cultural de Clifford 

Geertz e a teologia de Hans Frei. 

 

1.3.1. Ludwig Wittgenstein 

Comentando sobre a influência de Wittgenstein, Lindbeck é assertivo: “ela 

serviu como um grande estímulo para o meu pensamento” (1984, p. 24). No entanto, ele 

mesmo reconhece que faz um uso muito próprio do filósofo austríaco, “ainda que de 

uma forma que os mais versados em Wittgenstein poderiam não aprovar”. Ou seja, 

Lindbeck adapta o pensamento de Wittgenstein à sua própria teoria. 

Dois fatos importantes devem ser levados em conta numa análise da influência 

de Wittgenstein sobre o pensamento de Lindbeck. O primeiro é que, em seu uso do 

filósofo austríaco, ele se refere à segunda fase da obra de Wittgenstein, especialmente 

às suas Investigações Filosóficas, de 1945. O segundo fato é que o acesso de Lindbeck 

ao pensamento do filósofo austríaco passa diretamente por Paul Holmer e os demais 

fideístas wittgenstenianos7. Nas palavras de Lindbeck, ele deve a Holmer o “seu 

entendimento sobre o que é teologicamente importante em Wittgenstein” (1984, p. 28). 

Entretanto, com exceção dos teólogos, Wittgenstein é o autor com maior número de 

citações no The Nature of Doctrine (1984), o que mostra um contato direto de Lindbeck 

com sua obra. 

Dentre os vários temas do pensamento de Wittgenstein, cinco elementos têm 

conexão direta com a obra de Lindbeck8: a questão do fideísmo, a função terapêutica da 

filosofia, a relação entre linguagem e vida, o critério social do sentido (e a questão da 

linguagem privada), e a importância prática da religião. Passaremos, então, a uma 

análise breve destes elementos. 

 

1.3.1.1. A questão do fideísmo 

De uma maneira geral, o fideísmo9 tem sido visto como uma posição segundo a 

qual as convicções religiosas são estabelecidas e aceitas primeiramente pela fé, 

deixando a razão para um segundo nível ou, em sua versão mais extrema, tornando-a 

dispensável (Bunnin e Yu, 2004, 255). Em contraste com o evidencialismo, de acordo 

                                                           
7 Para uma abordagem crítica ao pensamento de Holmer e ao fideísmo wittgensteiniano, veja o artigo de 
Thomas Ommen, Wittgensteinian fideism and theology (1980). 
8 Com exceção da questão do fideísmo, estes elementos estão presentes nos seis pontos de entrada ao 
pensamento do segundo Wittgenstein propostos por Ashford (2003, pp. 22-53). 
9 Para uma análise das tradições de uso do termo “fideísmo”, veja o capítulo inicial da tese de Carroll 
(2009, pp. 12-45). 
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com Has (1999, p. 294), o fideísmo sustenta que estas convicções religiosas 

fundamentais não precisam se sujeitar a uma avaliação racional independente.  

Desde a década de 1960, tem se tornado um lugar comum caracterizar como 

fideísta a filosofia da religião de Wittgenstein (Carroll, 2009, p. 97). Mark Addis 

explicita este ponto de vista, afirmando que “a posição fideísta é que a linguagem 

religiosa é inteligível somente para aqueles que participam da forma de vida religiosa. O 

entendimento pleno da linguagem de um crente religioso é inseparável da compreensão 

de sua forma de vida religiosa” (2004, p. 85). Desta forma, as afirmações religiosas não 

carecem de uma referência racional universal. Ao contrário, o uso feito pelos adeptos de 

uma religião valida, por si só, a sua linguagem religiosa. 

Embora as posições dos fideístas wittgensteinianos não sejam plenamente 

aceitas como fiéis ao pensamento de Wittgenstein, o filósofo austríaco parece indicar a 

possibilidade de a linguagem religiosa encontrar a suficiência de sentido dentro de si 

mesma, sem apelar a um quadro de referência racional externo. “Parece-me”, afirma 

Wittgenstein, “que uma crença religiosa só poderia ser algo como um compromisso 

apaixonado com um sistema de referência. Assim, embora seja crença, ela é realmente 

uma forma de viver, ou uma maneira de avaliar a vida” (1984, p. 64). Ou seja, a crença 

religiosa só encontra seu lugar dentro do seu próprio sistema de referência, sem 

necessidade de interferências externas. 

Para pensadores como D. Z. Phillips e Paul Holmer, representantes do fideísmo 

wittgensteiniano, o sentido da linguagem não pode ser ligado a nenhum padrão público 

de racionalidade (Ommen, 1980, p. 185). E, segundo o próprio Wittgenstein, esta 

ausência de apelo a um padrão externo não lhe traz nenhum prejuízo. Comentando 

sobre a historicidade dos textos bíblicos, ele afirma que “os relatos históricos dos 

Evangelhos podem, historicamente falando, demonstrarem-se falsos e, ainda assim, a 

crença não perderia nada com isso: isto não se daria, entretanto, porque ela se relaciona 

às ‘verdades universais da razão’!”. Ao contrário, continua ele, “porque a prova 

histórica (o jogo das provas históricas) é irrelevante para a crença” (1984, p. 32). Sendo 

assim, os padrões que servem como julgamento para as crenças religiosas devem ser 

encontrados dentro da própria religião. 

Esta menção à irrelevância das “verdades universais da razão” como um 

contraponto à crença religiosa parece conectar Wittgenstein a algum tipo moderado de 

fideísmo, para quem as crenças religiosas não precisam se submeter a uma avaliação 

externa. Como veremos, esta perspectiva será utilizada por Lindbeck em sua visão de 



31 

 

religião como um sistema cultural-lingüístico que tem seus próprios critérios de sentido 

e justificação. 

 

1.3.1.2. A função terapêutica da filosofia 

Ao contrário da maioria dos filósofos, que constroem grandes sistemas lógicos 

com intrincadas relações silogísticas, partindo de axiomas básicos até chegar às 

conclusões universais, Wittgenstein tem um estilo muito próprio de escrita, fazendo uso 

de um grande número de apotegmas, máximas e aforismos. A maneira pela qual ele 

organiza estes pequenos textos é tal que não é possível encontrar neles algum tipo de 

teoria estruturada. Para Ashford (2003, pp. 23-24), Wittgenstein faz isso 

propositadamente, com o objetivo de demonstrar a sua visão a respeito do propósito e 

objetivo da filosofia. Segundo ele, “por meio do contraste, Wittgenstein queria mostrar 

um método para esclarecer a confusão filosófica”. Desta forma, sua intenção seria 

desatar os “nós lingüísticos” das variadas divergências filosóficas. 

Segundo esta perspectiva, a resolução dos problemas filosóficos não passa por 

argumentos lógicos, mas sim por operações lingüísticas. Nas palavras de Wittgenstein 

(1989, p. 54, §109), 

Toda elucidação deve desaparecer e ser substituída apenas por descrição. E esta 
descrição recebe sua luz, isto é, sua finalidade, dos problemas filosóficos. Estes 
problemas não são empíricos, mas são resolvidos por meio de um exame do trabalho de 
nossa linguagem e de tal modo que este seja reconhecido: contra o impulso de mal 
compreendê-lo. Os problemas são resolvidos não pelo acúmulo de novas experiências, 
mas pela combinação do que é já há muito conhecido. A filosofia é uma luta contra o 
enfeitiçamento do nosso entendimento pelos meios da nossa linguagem. 

O papel do filósofo, portanto, é resolver os problemas filosóficos. Mais do que isso, 

poder-se-ia falar de “dissolver” tais problemas (Ashford, 2003, p. 24). E esta tarefa não 

se realizará por meio da explanação, mas sim pela descrição. Ao apresentar os 

problemas, descrever a linguagem por meio do qual eles são expostos, utilizar a 

linguagem segundo seu “emprego cotidiano” (Wittgenstein, 1989, p. 55, §116) e re-

combinar as expressões de teorias divergentes, as supostas divergências deixariam de 

sê-lo e haveria a dissolução dos tais problemas. A isto se pode chamar de função 

terapêutica da filosofia, pois, segundo Wittgenstein, “o filósofo trata uma questão como 

uma doença” (1989, p. 97, §255)10. 

Em favor de sua teologia ecumênica, Lindbeck adotará uma posição semelhante 

à de Wittgenstein no que diz respeito a divergências doutrinárias. O argumento de 

                                                           
10 Por causa de seu papel em tornar claras as afirmações filosóficas, Carrol (2009) chama esta função 
terapêutica da filosofia de “ética da perspicuidade”. 
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Lindbeck é o de que “o teólogo ecumênico pode demonstrar que formulações 

doutrinárias aparentemente justapostas não estão realmente em conflito” (Ashford, 

2003, p. 132). Tratar-se-ia de uma espécie de propósito terapêutico da teologia, 

seguindo o viés wittgensteiniano.  

 

1.3.1.3. Relação entre linguagem e vida 

Se o propósito da filosofia é a dissolução terapêutica dos problemas, por meio 

do uso adequado da linguagem do cotidiano, não é sem razão que a linguagem em si 

deva ser o seu objeto de estudo primordial. De fato, o problema da linguagem é a 

grande questão estudada pelo segundo Wittgenstein. E isto é feito por meio da 

apresentação de dois conceitos: os jogos de linguagem e as formas de vida. 

“Provavelmente o conceito mais freqüentemente citado e bem conhecido da 

filosofia do segundo Wittgenstein é o de ‘jogo de linguagem’”, afirma Ashford (2003, 

p. 28). O conceito aparece pela primeira vez no Livro Azul, de 1934. Neste texto, 

Wittgenstein diz que os jogos de linguagem “são maneiras mais simples de usar signos 

do que as da nossa linguagem altamente complicada de todos os dias. [...] O estudo dos 

jogos de linguagem é o estudo de formas primitivas da linguagem ou de linguagens 

primitivas” (1992a, p. 47). Nesta formulação ainda precária do conceito, o filósofo 

austríaco já relaciona os tais jogos ao que há de mais básico na linguagem, além de 

associá-los também à linguagem do cotidiano. 

Já a partir do Livro Castanho, de 1935, Wittgenstein passa a elaborar o conceito 

com mais detalhes. Os jogos de linguagem são sistemas de comunicação. “Não 

consideramos, contudo,” afirma Wittgenstein, “os jogos de linguagem como partes 

incompletas de uma linguagem, mas como linguagens completas em si mesmas, como 

sistemas completos da comunicação humana” (1992b, p. 14). Os jogos são a maneira 

própria de operação da linguagem. Assim como os jogos têm regras que determinam a 

sua condução e assim como se aprende um jogo por meio de observação e treinamento, 

da mesma forma a linguagem se regula por uma gramática particular e é aprendida por 

meio de interação (Ashford, 2003, p. 28). De acordo com Wittgenstein (1992b, p. 14), 

em cada momento de sua vida o ser humano “aprende outros jogos de linguagem”. Em 

função de cada circunstância específica, a linguagem seguirá a regra apropriada do jogo.  

A função referencial, portanto, é apenas um dentre os muitos jogos de 

linguagem – e o mais primitivo deles. Para Wittgenstein, o que há é “a multiplicidade 

dos jogos de linguagem”, que se traduz na “multiplicidade das ferramentas da 

linguagem e seus modos de emprego” (1989, p. 19, §23). Nesta mesma famosa 
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passagem das Investigações Filosóficas, ele passa a apresentar alguns exemplos destes 

jogos:  

Comandar, e agir segundo comandos – 
Descrever um objeto conforme a aparência ou conforme medidas – 
Relatar um acontecimento – 
Conjeturar sobre o acontecimento – 
Expor uma hipótese e prová-la – [...] 
Fazer uma anedota; contar – 
Resolver um exemplo de cálculo aplicado – 
Traduzir de uma língua para outra – 
Pedir, agradecer, maldizer, saudar, orar. 

Os jogos de linguagem são, portanto, os diversos usos da linguagem. Além da simples 

relação entre coisas e nomes, o que há é o uso específico de “uma palavra que é 

utilizada em tais e tais situações” (Wittgenstein, 1982, p. 118, §913). É neste contexto 

que se deve entender a posição de Wittgenstein, quando afirma que “o termo ‘jogo de 

linguagem’ deve aqui salientar que o falar da linguagem é uma parte de uma atividade 

ou de uma forma de vida” (1989, p. 18, §23). A linguagem não é um ente metafísico, 

mas se constrói na realidade da vida cotidiana. 

Há, desta forma, uma relação clara entre jogos de linguagem e formas de vida. 

Segundo Wittgenstein, as “palavras somente têm sentido no curso da vida” (1982, p. 

118, §913). Mais ainda, diz ele, “representar uma linguagem significa representar-se 

uma forma de vida” (1989, p. 15, §19). Desta forma, somente no contexto particular de 

uma forma de vida, com suas atividades e práticas, é que se podem encontrar os 

sentidos da linguagem (Fletcher, 2001, p. 116). Os múltiplos contextos das formas de 

vida, portanto, implicam os múltiplos usos da linguagem. 

Os conceitos wittgensteinianos de jogos de linguagem e formas de vida serão 

fundamentais para a proposta cultural-lingüística de Lindbeck. Na base desta proposta 

está a idéia de que uma “religião é como uma linguagem incorporada numa forma de 

vida, e a doutrina é como a gramática desta linguagem” (Ashford, 2003, p. 131). Os 

jogos de linguagem e seus usos, em meio às formas de vida e suas regras, fornecerão as 

bases lingüísticas para a teoria da religião de Lindbeck. 

 

1.3.1.4. O critério social do sentido 

Um dos assuntos mais controvertidos do pensamento de Wittgenstein é a 

questão da linguagem privada. Seguindo a interpretação tradicional, esta questão está 

ligada à possibilidade (ou impossibilidade) de se estabelecer uma linguagem cujo 

sentido seja exclusivo para um único indivíduo. Como se podem compreender aqueles 
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usos da linguagem que são reflexivos, como as referências às sensações internas? Esta é 

a posição, por exemplo, de Mulhall (2007, p. 26), para quem são exatamente estes usos 

reflexivos “que inicialmente motivaram a inquietação a respeito da linguagem privada”. 

Neste caso, a discussão sobre a linguagem privada começaria no §243 das Investigações 

Filosóficas de Wittgenstein (1989, p. 94): 

Mas seria também pensável uma linguagem na qual alguém pudesse, para uso próprio, 
anotar ou exprimir suas vivências interiores – seus sentimentos, seus estados de 
espírito? – Não podemos fazer isto em nossa linguagem costumeira? – Acho que não. 
As palavras dessa linguagem devem referir-se àquilo que apenas o falante pode saber; 
às suas sensações imediatas, privadas. Um outro, pois, não pode compreender esta 
linguagem. 

Desta forma, haveria uma distinção entre a linguagem ordinária – costumeira, cotidiana 

– e a linguagem privada. A construção desta discussão, de fato, leva à conclusão de que 

não existe algo como uma linguagem privada, já que esta não propiciaria nenhuma 

comunicação ou sentido. 

O filósofo analítico Saul Kripke, no entanto, propõe uma outra interpretação. 

Para ele (1984, p. 3), “o verdadeiro ‘argumento da linguagem privada’ deve ser 

encontrado nas seções que precedem o §243”, particularmente a partir do §202. Nesta 

seção, Wittgenstein afirma (1989, p. 88): “Eis porque ‘seguir a regra’ é uma práxis. E 

acreditar seguir a regra não é seguir a regra. E daí não podermos seguir a regra 

‘privadamente’; porque, senão, acreditar seguir a regra seria o mesmo que seguir a 

regra”. Ou seja, a discussão a respeito da linguagem privada está ligada às regras que 

conduzem os jogos de linguagem. Estas regras estabelecem o papel que um jogo de 

linguagem terá em determinada situação e as condições que possibilitam o seu uso. 

“Acontece”, diz Kripke, “que esse papel e essas condições envolvem referência a uma 

comunidade. Eles são inaplicáveis a uma única pessoa isoladamente considerada” 

(1984, p. 79). Desta forma, não existe algo como uma linguagem privada, pois o critério 

de sentido de qualquer linguagem é comunitário. 

É na interação entre os membros de uma comunidade, na relação entre as formas 

de vida e os jogos de linguagem, que o sentido das palavras é construído. “Para o 

segundo Wittgenstein, todos os critérios de sentido são basicamente sociais, e não 

pessoais, e muito menos privados”, afirma Magee (1988, p. 339). Mais ainda, diz ele, as 

“palavras derivam seu sentido dos contextos nos quais elas são usadas, e estes, por sua 

vez, dependem das práticas sociais e, portanto, em última análise, das maneiras de 

viver, das formas de vida”. Estas práticas são, em certa medida, as regras que orientam 
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os jogos de linguagem. É no conhecimento, obediência e repetição das regras que se 

percebe o critério social de sentido das palavras. 

Esta relação entre a comunidade e o sentido da linguagem será crucial na teoria 

da religião de Lindbeck. “Ele vê a fidelidade cristã baseada na interação entre 

comunidade (sua forma de vida compartilhada) e texto” (Ashford, 2003, p. 137). Sob a 

influência de Wittgenstein, Lindbeck proporá que, mais do que uma série de 

proposições, o critério de sentido da linguagem cristã será encontrado nas práticas 

sociais dos membros de uma comunidade cristã. 

 

1.3.1.5. A importância prática da religião 

O último elemento de conexão entre Wittgenstein e Lindbeck diz respeito à 

posição do filósofo austríaco a respeito das crenças religiosas e da própria religião. 

Wittgenstein não era um filósofo da religião, e há controvérsia sobre se ele era religioso 

ou não11. No entanto, várias observações sobre religião e crenças religiosas estão 

espalhadas por sua obra. Numa de suas famosas citações, registrada por um antigo 

aluno, Wittgenstein chega mesmo a afirmar: “Eu não sou um homem religioso, mas não 

posso deixar de ver cada problema a partir de um ponto de vista religioso” (Rhees, 

1981, p. 94). Para muitos comentaristas, como Malcom (1993) e Labron (2006), 

Wittgenstein estaria fazendo uma analogia entre sua filosofia e a religião – o que, por si 

só, já indicaria sua visão positiva sobre o tema. 

A linguagem não estabelece uma correspondência entre imagens mentais 

privadas e objetos externos. Em toda segunda fase de seu pensamento, Wittgenstein 

tenta desconstruir esta função correspondente da linguagem. Isto também vale para as 

proposições religiosas. Os objetos destas proposições não são passíveis de referência da 

mesma forma que se faz com outros objetos (cf. Wittgenstein, 1984, p. 32). Além disso, 

tais proposições não encontram justificações racionais, mas se dão em meio à 

experiência prática (Wittgenstein, 1996, pp. 137ss). “As palavras das proposições 

religiosas”, diz Fletcher, “são significativas apenas na medida em que são incorporadas 

em uma forma de vida – uma prática que molda o comportamento e é reforçada em uma 

comunidade” (2001, p. 117). O domínio da crença religiosa, bem como da linguagem 

como um todo, é o da prática. 

A importância dos jogos religiosos de linguagem também está nos seus usos, na 

sua prática cotidiana. É por isso que, dentre os exemplos de jogos propostos por 

                                                           
11 Para uma defesa do ponto de vista de que Wittgenstein teria sido um cristão, e sua filosofia influenciada 
por suas crenças, veja Ashford (2003, pp. 47-52). 
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Wittgenstein, estão “pedir, agradecer, maldizer, saudar, orar” (1989, p. 19, §23). O 

religioso é aquele que domina as regras destes jogos, que domina a gramática da 

linguagem religiosa. Seu objetivo principal, no entanto, não é simplesmente proferir as 

proposições derivadas desta gramática. “Ao aprender as regras da gramática da 

comunidade religiosa”, afirma Fletcher, “o objetivo não é repetir a gramática, mas 

absorver estas regras e então agir religiosamente” (2001, p. 118). 

Esta visão da religião como prática, como linguagem integrada numa forma de 

vida compartilhada, também encontrará eco no pensamento de Lindbeck. Para ele, a 

religião cria as categorias que permitem expressar e experimentar a experiência 

(Ashford, 2003, p. 129). A sua teoria regulativa da doutrina é uma tentativa de 

interpretar as proposições religiosas como regras para as atividades da religião, e sua 

teologia ecumênica de reconciliação doutrinária também tem como palco a prática 

religiosa. Como veremos no próximo capítulo, Lindbeck fará uso deste e dos outros 

elementos do pensamento de Wittgenstein aqui apresentados para a construção de sua 

abordagem cultural-lingüística, aplicando-os diretamente à questão religiosa. 

 

1.3.2. Clifford Geertz 

Assim como no caso de Wittgenstein, Lindbeck reconhece o seu débito com a 

antropologia cultural de Clifford Geertz. Segundo ele, a “abordagem programática ao 

estudo da religião” feita pelo antropólogo é uma das raízes do seu pensamento 

(Lindbeck, 1984, p. 20). Richard Crane ressalta esta relação entre os dois autores, ao 

afirmar que “a influência mais direta sobre a teoria cultural-lingüística de Lindbeck é a 

antropologia cultural de Clifford Geertz” (2000, p. 22). 

As citações de Geertz feitas por Lindbeck referem-se à coletânea de ensaios A 

Interpretação das Culturas (1989). Basicamente, são quatro os ensaios citados: “Uma 

descrição densa” e “A religião como sistema cultural” são as principais fontes de 

Lindbeck, mas “O impacto do conceito de cultura sobre o conceito de homem” e “O 

crescimento da cultura e a evolução da mente” também são mencionados. 

Lindbeck faz uso da antropologia cultural de Geertz para enfatizar a abrangência 

das comunidades formadas em torno de linguagem e práticas, demonstrando a 

necessidade de se fazer parte destas comunidades para que se entenda o seu discurso 

(Fletcher, 2001, p. 118). Em função disto, dois elementos conectam diretamente o 

pensamento de Geertz ao de Lindbeck: o conceito de religião como sistema cultural, e a 

descrição densa como tarefa do antropólogo. Analisaremos, em seguida, estas questões. 
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1.3.2.1. Religião como sistema cultural 

“A maior contribuição de Clifford Geertz para a antropologia, e, por meio dela, 

para uma reconfiguração mais ampla da teoria social, tem o centro em sua re-teorização 

do conceito de ‘cultura’” (Ortner, 1999a, p. 6). Geertz sustenta uma visão semiótica da 

cultura. Ele parte da idéia de “que o homem é um animal amarrado a teias de 

significados que ele mesmo teceu” (Geertz, 1989, p. 15). Essas teias de significados são 

a cultura, e a busca interpretativa do seu sentido é o que constitui a tarefa da 

antropologia. 

A cultura, entretanto, não é algo estanque. A própria metáfora das teias de 

significado implica uma estrutura construída a partir de elementos múltiplos. O conceito 

de cultura, para Geertz, “denota um padrão de significados transmitido historicamente, 

incorporado em símbolos, um sistema de concepções herdadas expressas em formas 

simbólicas por meio das quais os homens comunicam, perpetuam e desenvolvem seu 

conhecimento e suas atividades em relação à vida” (1989, p. 103). Deve-se falar, então, 

de um sistema cultural, um sistema que se encontra em meio às interações sociais. 

Como afirma Ortner (1999b, p. 374), para Geertz “a cultura não é algo trancado dentro 

da cabeça das pessoas, mas, ao invés disso, está incorporada em símbolos públicos”. 

Portanto, com Geertz, passa-se a falar da cultura como um contexto público e social, 

como um conjunto de relacionamentos por meio dos quais as pessoas significativamente 

interagem umas com as outras (Springs, 2008, p. 949). Estas redes articuladas de 

práticas sociais constituem o que Geertz chama de sistemas culturais. 

Estes significados sociais, constituídos pelos sistemas culturais, são moldados a 

partir das ações dos indivíduos. É por isso que se pode dizer que o quadro de referência 

geral da obra de Geertz é a “ação”, ou ainda a interação social (Peacock, 2005, p. 54). 

Não há um significado privado, assim como não há cultura privada. Neste sentido há 

uma conexão com o pensamento de Wittgenstein, para quem não há linguagem 

privada12. E, seguindo esta conexão13, assim como se deve dominar os jogos de 

linguagem de outrem e ser treinado em suas formas de vida para que haja compreensão 

significativa, assim também é preciso ser pego nas “teias de significados” de um dado 

sistema cultural para que ele seja traduzido de maneira adequada. 

Para Clifford Geertz, a religião é um destes sistemas culturais. Segundo sua 

definição (1989, pp. 104-5),  

                                                           
12 Para uma análise da influência de Wittgenstein sobre Geertz, veja o artigo de Springs (2008). 
13 O próprio Geertz explicita esta conexão com o pensamento de Wittgenstein, citando-o diretamente 
(Geertz, 1989, p. 23). 
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uma religião é um sistema de símbolos que atua para estabelecer poderosas, penetrantes 
e duradouras disposições e motivações nos homens através da formulação de conceitos 
de uma ordem de existência geral e vestindo essas concepções com tal aura de 
fatualidade que as disposições e motivações parecem singularmente realistas. 

Ou seja, a religião, enquanto sistema cultural, provê os mundos conceituais nos quais as 

pessoas vivem (Fletcher, 2001, p. 119). Ela dá sentido às ações que os seres humanos 

devem desempenhar para que estes encontrem o seu lugar no mundo. Mais do que dizer 

como as coisas são, a religião modela o indivíduo para que este seja o que deve ser. 

Mais ainda, os símbolos religiosos modelam o próprio mundo, “induzindo o crente a um 

certo conjunto distinto de disposições [...] que emprestam um caráter crônico ao fluxo 

de sua atividade e à qualidade da sua experiência” (Geertz, 1989, p. 109). A religião é 

uma espécie de linguagem que mediatiza o mundo e os seres humanos. Ela não apenas 

fornece os elementos para que o indivíduo possa expressar o mundo, como também 

mostra a este indivíduo como experimentar o mundo. 

Por sua condição de sistema cultural, cada religião propicia experiências 

particulares para seus fiéis. Como afirma Geertz (1989, p. 47), “não existem de fato 

homens não-modificados pelos costumes de lugares particulares”. A religião/cultura 

modela o indivíduo e a sua experiência do mundo. “Essa circunstância”, de acordo com 

Geertz (1989, p. 48), “faz com que seja extraordinariamente difícil traçar uma linha 

entre o que é natural, universal e constante no homem, e o que é convencional, local e 

variável”. Na verdade, “traçar tal linha é falsificar a situação humana, ou pelo menos 

interpretá-la mal, mesmo de forma séria”. Sendo assim, se a religião é uma linguagem 

que mediatiza o mundo e o indivíduo, as religiões particulares, locais e variáveis são 

idiomas distintos para distintos grupos de pessoas. 

Este conceito geertziano de religião como sistema cultural terá um grande 

impacto sobre a teoria cultural-lingüística de Lindbeck. Segundo Leister (1995, p. 23), 

este impacto se faz sentir em pelo menos dois aspectos. Primeiro, a percepção de que 

toda religião possibilita uma experiência do mundo que dá aos seus fiéis uma 

orientação para a vida. E segundo, a idéia de que estas experiências e orientações para a 

vida são únicas para cada grupo religioso. Esta influência de Geertz será fundamental 

para a visão particularista de religião a ser sustentada por Lindbeck. 

 

 

1.3.2.2. A descrição densa 

Ao anunciar a sua teoria interpretativa da cultura, Clifford Geertz apresenta 

aquilo que seria a tarefa típica do antropólogo: elaborar uma etnografia que se 
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caracterize por uma “descrição densa” (Geertz, 1989, p. 15). Ou seja, não cabe ao 

antropólogo explicar exaustivamente os significados essenciais de um conjunto de 

práticas sociais, mas sim descrevê-los em todos os níveis necessários. “A descrição 

densa descreve e re-descreve” (Springs, 2008, p. 952). Por meio dessa descrição, e re-

descrição, os significados de uma cultura serão devidamente localizados. 

 Levando-se em conta que, no contato com as práticas sociais, o antropólogo se 

depara com “uma hierarquia estratificada de estruturas significantes”, a descrição densa 

o levará a duas atitudes: escolher entre estas estruturas de significação e determinar sua 

base social e sua importância (Geertz, 1989, pp. 17, 19). O estudioso organiza as 

estruturas simbólicas percebidas numa determinada sociedade, identificando quais são 

as mais fundamentais e as mais relevantes para a produção das práticas sociais. “O 

ponto básico da ‘descrição densa’ é discernir interpretativamente e re-descrever 

conceitualmente estas práticas sociais instituídas e as normas implícitas nestas práticas” 

(Springs, 2008, p. 952). 

Esta dinâmica de descrição e re-descrição faz com que cada vez mais novos 

elementos apareçam na análise de um grupo. Ao operar a descrição densa, “um 

etnógrafo volta aos mesmos materiais e adiciona ‘camadas’ (...), bem como densidade e 

concentração” (Duranti, 1997, pp. 36-7). Através destas camadas interpretativas, pode-

se entender o mundo de uma determinada cultura, sempre por meio da observação, e 

não da explicação. 

Para Geertz, ao observar determinadas práticas sociais e descrevê-las 

densamente, o antropólogo/etnógrafo age como um crítico literário (Geertz, 1989, p. 

19). De certa forma, o estudioso “lê” as culturas. Segundo Geertz (1989, p. 20),  

Fazer etnografia é como tentar ler (no sentido de “construir uma leitura de”) um 
manuscrito estranho, desbotado, cheio de elipses, incoerências, emendas suspeitas e 
comentários tendenciosos, escrito não com os sinais convencionais do som, mas com 
exemplos transitórios de comportamento modelado. 

As culturas, que tanto produzem quanto refletem as práticas sociais, são este manuscrito 

a ser lido. Esta visão metafórica da cultura como um texto (ou um conjunto de textos) é, 

portanto, uma decorrência do conceito de descrição densa. 

 Na obra de Clifford Geertz, “o ‘texto’ serve como um código para a 

interpretação de práticas, ações e rituais no mundo ‘real’” (Clark, 2004, p. 145). Já que 

a cultura deve ser entendida do ponto de vista semiótico, sua descrição terá sempre um 

caráter interpretativo – assim como a descrição de um crítico frente a uma obra literária. 

De acordo com Geertz (1989, p. 321), a “cultura de um povo é um conjunto de textos, 
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eles mesmos conjuntos, que o antropólogo tenta ler por sobre os ombros daqueles a 

quem eles pertencem”. Cabe ao estudioso, portanto, embrenhar-se no mundo do “texto” 

lido para apresentar e entender as estruturas significantes que compõem sua tessitura. 

Em seu empreendimento interpretativo, entretanto, o antropólogo não decifra 

nenhum código oculto no “texto” das forças culturais. “Os ‘textos’ de Geertz 

permanecem radicados nas realidades cotidianas abertas à ‘experiência’ humana”. E, 

mais do que isso, os símbolos “lidos” pelos etnógrafos estão disponíveis publicamente 

(Clark, 2004, p. 148). O antropólogo simplesmente descreve aquilo que está à mostra 

nestas realidades cotidianas.  

A questão é que, por sua própria natureza, tais realidades são tão díspares 

quanto são as sociedades que as produzem. Da mesma forma, se as forças culturais são 

como textos, “como obras imaginativas construídas a partir de materiais sociais” 

(Geertz, 1989, p. 317), então o antropólogo terá pela frente textos tão díspares quanto 

são estes materiais. Por isso, “é realmente inadequado falar de ‘cultura’ no singular 

numa leitura teórico-prática da descrição de Geertz” (Springs, 2008, p. 952). O que há 

são culturas, no plural. Desta forma, o conceito de descrição densa como leitura 

interpretativa das diferentes estruturas de significação acaba por afirmar esta 

particularidade das culturas. Cada conjunto de “textos” se organiza de maneira 

particular, cabendo ao antropólogo/etnógrafo descrever seus símbolos para entendê-los. 

A idéia de descrição densa cumprirá um papel importante na prática da teologia 

pós-liberal proposta por George Lindbeck, como veremos. “A partir de Wittgenstein e 

Geertz, Lindbeck sugere que a melhor abordagem para as religiões, assim como as 

culturas, é a ‘descrição densa’, de modo que nenhuma experiência singular pode 

adequadamente explicar o que as religiões são como um todo” (Goh, 2000, p. 330). 

Destarte, a perspectiva de particularidade das religiões, enquanto sistemas culturais, 

representa uma clara influência de Geertz sobre o pensamento de Lindbeck. 

 

1.3.3. Hans Frei 

A influência de Hans Frei sobre George Lindbeck não se percebe tanto no 

número de referências diretas aos seus escritos, mas sim na apresentação dos elementos 

que estarão presentes na obra de Lindbeck. De certa forma, a influência de Frei é mais 

subjacente que explícita. 

Isto não quer dizer, no entanto, que o papel de Hans Frei na construção do 

pensamento de Lindbeck é pequeno. Ao contrário, se é verdade que colheu idéias de 

vários estudiosos, “acima de tudo, no entanto, foi Hans Frei quem exerceu uma 
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influência duradoura em Lindbeck” (Eckerstorfer, 2004, p. 403). Nas próprias palavras 

de Lindbeck (1984, pp. 12-3), dentre os colegas de Yale, “um nome, pelo menos, deve 

ser mencionado: o de Hans Frei. Eu devo mais do que posso contar tanto ao seu 

encorajamento quanto ao seu pensamento”. 

A relação de companheirismo entre os dois também foi determinante para a 

troca de idéias. “Até a repentina morte de Frei em 1988, os dois estudiosos de Yale 

também compartilharam uma profunda amizade que ajudou a assegurar seus papéis 

como arquitetos associados do ‘pós-liberalismo’” (Eckesrstorfer, 2004, p. 403). Por 

isso, muito da evolução do pensamento de Lindbeck pode ser mais encontrado nas 

conversas com Frei no que em citações textuais (Lindbeck, 1984, p. 138). 

“Todos aqueles que estão associados com a teologia pós-liberal têm um grande 

débito com Hans Frei” (Placher, 1997, p. 345). É neste sentido, também, que a 

influência de Frei sobre Lindbeck será sentida, pois todos os elementos da proposta 

pós-liberal de Lindbeck já se encontravam, de alguma maneira, em Frei. Por exemplo, 

segundo Leister (1995, p. 26), “Lindbeck extrai muito de sua inspiração para o 

intratextualismo dos argumentos de Hans Frei relativos à natureza e ao papel da 

‘narrativa realista’”. 

Passaremos, então, a analisar duas perspectivas do pensamento de Frei que terão 

impacto na teologia pós-liberal de George Lindbeck: a importância da narrativa realista 

para o discurso teológico e o papel da narrativa na construção da realidade do leitor. 

 

1.3.3.1. A importância da narrativa 

Uma das grandes contribuições de Hans Frei é a redescoberta da importância da 

narrativa para a teologia e para a hermenêutica bíblica. O seu principal livro, The 

Eclipse of Biblical Narrative (1974), lida exatamente com esta questão. Para Frei, o 

século XVIII representou uma virada na história da hermenêutica, quando uma 

abordagem conceitual do texto bíblico tomou o lugar tradicional da narrativa. 

Na visão de Frei, a forma narrativa da Bíblia carrega consigo os significados do 

texto, sem necessidade de uma decodificação em conceitos ou princípios doutrinários. 

“Nesta perspectiva, a forma narrativa e o significado são inseparáveis [(...)]. O 

significado é a própria história14 – que é uma outra forma de declarar que a estrutura 

narrativa da escritura nunca é supérflua ou subordinada” (Fodor, 2005, p. 234). Ao 

                                                           
14 Uma dificuldade na tradução de Frei e seus comentaristas é a alternância entre as expressões story 
(como narrativa) e history (como sucessão de eventos que teriam realmente ocorrido). Optamos por 
traduzir todas por “história”. O contexto, no entanto, fará perceber quando uma ou outra são utilizadas. 
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contrário, a estrutura narrativa é condição necessária para que os significados sejam 

alcançados. Como mencionado acima por Fodor, Hans Frei chega a afirmar: “Não é ir 

longe demais afirmar que a história é o significado, ou, de forma alternativa, que o 

significado emerge da forma narrativa, ao invés de ser simplesmente ilustrado por ela, 

como seria o caso na alegoria e, numa forma diferente, no mito” (1974, p. 280). Sendo 

assim, as narrativas bíblicas não ilustram um significado oculto, encoberto num gênero 

literário de menor valor. Ao invés disso, elas são o próprio significado. 

Portanto, a questão não é apenas a importância do registro narrativo para a 

produção do texto bíblico. Mais do que isso, toda a Bíblia deve ser vista como uma 

grande história. Segundo um dos princípios clássicos desta perspectiva, de acordo com 

Frei (1974, p. 2), “as várias histórias bíblicas narrando segmentos seqüenciais no tempo 

devem se encaixar conjuntamente em uma narrativa”. O livro fundamental para os 

cristãos, desta forma, é uma grande narrativa – na qual se insere a própria Igreja. 

Uma outra característica deste modelo tradicional de hermenêutica bíblica é a 

visão realista, ou literal, da narrativa. Nas palavras de Frei (1974, p. 1), 

A leitura cristã ocidental da bíblia nos dias anteriores ao advento da crítica histórica no 
século XVIII era, de forma geral, fortemente realista, isto é, ao mesmo tempo literal e 
histórica, e não apenas doutrinária ou edificante. As palavras e sentenças significavam 
aquilo que diziam, e, porque faziam isso, eles descreviam acuradamente eventos reais e 
verdades reais que eram corretamente colocadas somente naqueles termos e não em 
outros. 

Esta sempre foi a visão cristã sobre a Bíblia, até o advento da crítica. A tese de Frei é 

que esta perspectiva fundamental foi abandonada, deixando-se de perceber algo que é 

óbvio e perdendo-se significado. Para Hans Frei, “um elemento realista ou semelhante à 

história (ainda que não necessariamente histórico) é um aspecto, tão óbvio quanto 

importante, de muitas das narrativas bíblicas que entraram na produção da fé cristã”.  

No entanto, continua ele, “esta característica especificamente realista, embora 

reconhecida por todos como estando lá, finalmente veio a ser ignorada” (1974, p. 10). O 

resultado é a perda de conexão com um texto que foi escrito sob esta perspectiva 

realista e literal. 

Deve ficar claro, no entanto, que “Frei usa ‘literal’ para se referir à ‘realidade’ 

de um evento ou personagem dentro do contexto de uma história” (Leister, 1995, p. 27). 

Ele não propõe um retorno ingênuo à uma hermenêutica pré-crítica em que se admitia a 

correspondência entre a narrativa e o fato ocorrido. Sendo assim, para Leister (1995, p. 

28), a “redescoberta da narrativa realista em certos textos fundamentais da Bíblia, na 

visão de Frei, não significa que se encontram no texto eventos que verdadeiramente 
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(realmente) aconteceram”. Por conta disso, ele estabelece uma distinção entre duas 

categorias: a narrativa histórica e a narrativa semelhante à história (history-like). Ambas 

se enquadram num paralelo literário, e ambas relacionam o significado coma própria 

estrutura narrativa (Frei, 1974, p. 280). Leister ilustra esta distinção, ao afirmar que 

“numa leitura realista de textos, relatos de milagres, por exemplo, podem também ser 

‘semelhantes à história’, o que não significa ‘efetivamente verdadeiros’, mas ainda 

assim indispensáveis a um personagem ou história bíblicos” (1995, p. 28). Seja como 

for, para ambas as categorias, forma narrativa e significado são inseparáveis. 

Esta apreciação da narrativa encontrará eco no pensamento de George Lindbeck. 

Para ele, cabe ao teólogo pós-liberal adentrar o mundo da narrativa bíblica, a fim de 

encontrar nela os significados para a comunidade cristã. Esta idéia de uma teologia 

circunscrita aos limites do texto também é influenciada por um outro aspecto do 

pensamento de Hans Frei. 

 

1.3.3.2. A narrativa e a realidade do leitor 

Para Hans Frei, na perspectiva tradicional, o leitor da Bíblia via-se como um 

continuador do mundo ali narrado. “Para os antigos protestantes”, diz ele (1974, p. 90), 

“a Bíblia era um mundo de discurso coerente por seu próprio direito, cujas 

representações e ensinamentos tinham uma realidade própria”. Frei afirma ainda que 

esta “era uma realidade na qual todos os homens tinham que se encaixar e, de uma 

maneira ou de outra, o faziam”. Sendo assim, nesta visão realista da narrativa, é o 

mundo do leitor que deve se encaixar no mundo da Bíblia, e não o contrário. 

A narrativa, assim, tem o poder de determinar a realidade do seu leitor. 

Comentando o pensamento de Frei, Fodor chega mesmo a falar dos “poderes 

constituidores de realidade” que a narrativa bíblica carrega consigo (2005, p. 235). 

Comentando a hermenêutica bíblica anterior à crítica iluminista, Hans Frei explicita este 

conceito, ao afirmar que 

se o mundo verdadeiramente descrito pela combinação das narrativas bíblicas em uma 
única narrativa era, de fato, o único mundo real, então ele deve, em princípio, abarcar a 
experiência de qualquer época e leitor apresentados. Não somente isto era possível para 
ele, como também era seu dever encaixar a si mesmo naquele mundo do qual, em 
qualquer caso, ele era parte. E ele também fazia isso em parte por meio da interpretação 
figurativa e em parte, é claro, por seu modo de vida. Ele via sua disposição, suas ações e 
paixões, a forma de sua própria vida, bem como a de todos os eventos de sua época, 
como figuras daquele mundo narrado. (1974, p. 3) 

Desta forma, a auto-compreensão dos cristãos é dependente da forma como eles 

estabelecem a si mesmos dentro da realidade criada pela narrativa bíblica. Cabe ao leitor 
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incorporar o seu mundo ao mundo da narrativa, posto que este é o mundo 

verdadeiramente real. 

Uma conseqüência deste abrangente poder da narrativa bíblica como 

constituidora da realidade é a percepção de que os significados desta narrativa devem 

ser encontrados dentro dela mesma. A veracidade da Escritura deve ser medida por seus 

critérios internos como narrativa realista (Fodor, 2005, p. 235). A realidade criada pela 

narrativa é também a realidade de seus significados. Por isso, toda e qualquer teologia 

deve ser intratextual, ou seja, encontrar suas fontes e seu critério dentro do mundo 

narrado no texto bíblico. 

Esta é a raiz da crítica de Frei à mudança de paradigmas trazida pela 

hermenêutica bíblica do século XVIII. “Enquanto os estudiosos antigos e os da Reforma 

faziam teologia de acordo com os critérios internos fornecidos pelo mundo narrado da 

Escritura, os teólogos pós-Iluminismo enquadraram as reivindicações teológicas em 

teorias gerais e extra-bíblicas” (Wallace, 1995, p. 90). No entanto, recorrer a qualquer 

coisa estranha à narrativa bíblica para interpretá-la é uma contradição, posto que se 

tenta escapar da realidade criada por ela. É a contradição de querer “encaixar a história 

bíblica em um outro mundo com uma outra história, ao invés de incorporar este mundo 

à história bíblica” (Frei, 1974, p. 130). Se a narrativa bíblica constitui uma realidade 

própria na qual o leitor se insere, então toda teologia deve estar também inscrita nesta 

realidade. A teologia deve se inscrever nos limites do texto somente. 

O impacto desta visão de Hans Frei sobre o pensamento de Lindbeck será 

marcante. Uma das características básicas da teologia pós-liberal de Lindbeck é 

exatamente a intratextualidade (Lindbeck, 1984, p. 113ss). A sua proposta é a de “que a 

cosmovisão fornecida pela Bíblia deve se tornar o quadro interpretativo dominante para 

os teólogos (ou qualquer um na tradição cristã)” (Leister, 1995, p. 30). A influência de 

Frei não poderia ser percebida de maneira mais clara. 

 

Concluindo, a vida, o pensamento e a obra de George Lindbeck constroem 

pontes entre a necessidade de um diálogo que possibilite a reconciliação entre doutrinas 

identitárias divergentes, e a percepção da relação entre narrativa religiosa e identidade 

comunitária. Os vários pontos de sua produção como estudioso são elos que se 

interconectam na obra de Lindbeck. Assim, sua vida e sua obra se entrelaçam, refletindo 

as características de seu pensamento. 

A obra de Lindbeck revela não apenas a evolução de seu pensamento, como 

também suas influências. As teorias do teólogo luterano, especialmente sua abordagem 
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cultural-lingüística, têm raízes em autores dos quais extraiu os elementos fundamentais. 

Como vimos, três deles são fundamentais: Ludwig Wittgenstein, e a importância dada à 

linguagem; Clifford Geertz, e a perspectiva semiótica de cultura; e Hans Frei, e o papel 

fundamental da narrativa. 

Todos estes elementos constituirão as bases da teologia pós-liberal proposta por 

George Lindbeck em seu livro The Nature of Doctrine (1984). Uma análise desta 

proposta é o objetivo do próximo capítulo. 



 

 

 

 

CAPÍTULO 2 

A TEOLOGIA PÓS-LIBERAL DE GEORGE LINDBECK  

 

 

 

A proposta teórica que fez de Lindbeck um autor conhecido e discutido é a 

assim-chamada teologia pós-liberal. Como termo técnico, afirma Fodor (2005, p. 229), 

a expressão “‘teologia pós-liberal’ veio à tona logo depois do surgimento de The Nature 

of Doctrine: Religion and Theology in a Postliberal Age (1984), de Lindbeck, e, desde 

então, sua aceitação tem crescido firmemente.” O líder ecumênico passa a ser 

conhecido, então, como “principal representante do pós-liberalismo” (Ziegler, 2008, p. 

40), superando até mesmo, de acordo com DeHart (2006, p. 32), o seu colega de Yale, 

Hans Frei, comprometido com um projeto teórico semelhante. 

Pouco mais de vinte anos após sua publicação, The Nature of Doctrine já é tido 

como um clássico (Nicholson, 2007, p. 858). Sua densidade (cerca de 110 páginas, 

descontadas as notas) produz várias leituras. De um lado, há quem o considere um 

exemplo de um “breve, poderoso e provocativo estudo” (Loughlin, 1996, p. 19); de 

outro, há quem qualifique o caráter de suas discussões como “altamente compacto, 

programático e até mesmo rúnico” (Marshall, 1989, p. 363). Seja como for, não são 

poucos os que, como James Buckley (1985, p. 443), podem dizer que não conhecem um 

outro texto que, num compasso tão breve, conseguiria “re-projetar tão efetivamente a 

cena teológica”. Ou ainda, na observação de Moore (2003, p. 92), “em termos do 

número de palavras escritas em sua resposta, ele deve ser tido como um dos livros 

teológicos mais provocativos publicados nas últimas décadas”. 

De acordo com Lindbeck, seu livro pode ser lido de duas maneiras (ND, p. 8)1. 

Primeiro, como uma contribuição para a teoria da religião e da doutrina. Isto se dá, 

porque, segundo ele, “teorias da religião e da doutrina são interdependentes, e 

deficiências em uma área são inseparáveis das deficiências na outra” (ND, p. 7). Em 

segundo lugar, o texto pode ser visto como prolegômenos a um outro livro (nunca 

                                                           
1 Doravante, as citações de The Nature of Doctrine (Lindbeck, 1984) serão feitas desta maneira: ND, 
seguido da página citada. 
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escrito) sobre como lidar com acordos e desacordos doutrinários nas tradições cristãs. O 

interesse ecumênico, portanto, é uma importante chave de leitura para a obra. 

Como que numa recuperação da função terapêutica proposta por Wittgenstein, 

Lindbeck empreende uma busca por conceitos que removam as anomalias referentes aos 

acordos doutrinários. Tais anomalias “têm a ver de modo especial com o inter-

relacionamento entre permanência e mudança doutrinária, conflito e compatibilidade, 

unidade e desunião, e variedade e uniformidade entre as religiões, especialmente dentro 

delas” (ND, p. 9). Fazendo uso das categorias de Thomas Kuhn (2000), Lindbeck se 

propõe a remover estas anomalias, apresentando novos paradigmas sobre a natureza e o 

desenvolvimento das doutrinas religiosas. 

Uma das dificuldades iniciais com o texto de Lindbeck relaciona-se à já 

mencionada densidade da obra. “Em certo sentido, ele escreveu dois livros”, afirma 

David Tracy (1985, p. 460). Um, como indica o título, propriamente sobre a natureza da 

doutrina. O outro, ainda mais ambicioso, articula um novo paradigma para uma teoria 

da religião. Jeffrey Goh propõe uma leitura ainda mais complexa do livro2, que leve em 

conta suas “três lentes inter-relacionadas” (2000, p. 2): (1) uma lente cultural-lingüística 

para se enxergar as religiões; (2) uma teoria regulativa correspondente, para avaliação 

das doutrinas religiosas; e (3) uma teologia intratextual consistente com estas visões de 

religião e doutrina3. 

E como se relacionam estas três lentes, ou como se organizam estas três teorias? 

Segundo Colman O’Neill (1985, p. 420), “constata-se claramente a presença de uma 

metodologia  hierárquica em funcionamento”. Esta hierarquia reflete a própria estrutura 

do texto de Lindbeck. Em primeiro lugar, viria uma teoria da religião. Em seguida, e 

derivada da primeira, uma teoria da teologia. Por fim, e logicamente decorrente das 

seguintes, uma teoria da doutrina. Para Goh (2000, p.11), entretanto, apesar da parte 

estritamente teológica de The Nature of Doctrine vir apenas no final do livro, há claras 

indicações de que “a obra de Lindbeck é, de fato, dirigida por sua teologia pós-liberal e 

intratextual”. Desta forma, mesmo as teorias da religião e da doutrina de Lindbeck 

poderiam ser apresentadas sob a rubrica de teologia pós-liberal. 

O objetivo deste capítulo é apresentar a teologia pós-liberal enquanto projeto 

teórico de George Lindbeck. Para tanto, ainda que não se perceba uma hierarquia 

metodológica, como verificada por O’Neill, as três teorias inter-relacionadas serão 

discutidas conforme a ordem no texto de Lindbeck: primeiro, a descrição de sua 

                                                           
2 Que encontra base em propostas anteriores semelhantes, como a de O’Neill (1985, p. 420). 
3 Além destas, McGrath (2007, p. 124) fala também de uma teoria da verdade na obra de Lindbeck. 
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tipologia de teorias da religião, e uma introdução à sua teoria cultural-lingüística; 

depois, uma apresentação de sua teoria regulativa da doutrina; e, por fim, a 

caracterização de sua teologia pós-liberal propriamente dita. 

 

2.1. A tríplice tipologia de teorias da religião 

 

Uma das propostas de Lindbeck é apresentar uma teoria não-teológica da 

religião (ND, p. 11). Sua insistência neste aspecto é notória, tanto ao qualificar sua 

abordagem cultural-lingüística como uma “hipótese não-teológica”, quanto ao 

apresentar seu objetivo como “uma descrição não-teológica das relações entre religião e 

experiência” (ND, p. 30). Segundo ele, as “propostas desenvolvidas neste livro 

pretendem ser aceitáveis a todas as tradições religiosas que se enquadrem nos seus 

limites. Elas pretendem ser, em outras palavras, ecumenicamente e religiosamente 

neutras” (ND, p. 9). O propósito desta ressalva é claro: sua teoria da religião deve poder 

ser utilizada por cristãos de todos os matizes, por adeptos de outras religiões e por 

aqueles que não têm interesse especificamente religioso no tema (mas sim científico). 

No entanto, e apesar disto, as convicções teológicas de Lindbeck “são 

necessariamente anteriores ao seu projeto escrito e o inspiram em cada momento” (Goh, 

2000, p. 325). Por isso, mesmo ressalvando o caráter não-teológico de sua hipótese, ele 

esclarece que as “motivações para este livro são, em última análise, mais 

substantivamente teológicas do que puramente teóricas” (ND, p. 10). Como visto, há 

um interesse ecumênico na obra: a busca de uma teoria que possibilite que doutrinas 

divergentes possam ser reconciliadas e, ainda assim, permanecerem inalteradas (ND, p. 

18). “Motivações e convicções, entretanto, têm pouco a ver com a força de argumentos” 

(ND, p. 10). Ou seja, para Lindbeck, suas motivações teológicas e ecumênicas não 

impedem a objetividade de sua teoria. 

Lindbeck desenvolve sua teoria da religião por meio do contraste com outras 

teorias vigentes (Wood, 1985, p. 236). Sendo assim, ele primeiro apresenta uma 

tipologia de teorias da religião, inscrevendo o seu modelo proposto – o cultural-

lingüístico – neste esquema classificativo. Deve-se atentar para o fato de Lindbeck 

caracteriza as perspectivas criticadas como “teorias teológicas de religião e doutrina” 

(ND, p. 16, grifo nosso), o que já aponta para o caráter distinto de sua própria 

abordagem, que se propõe a ser não-teológica. 

Passaremos, então, a uma análise introdutória da tríplice tipologia de Lindbeck: 

a abordagem cognitivo-proposicional, o modelo expressivo-experiencial e a proposta 
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cultural-lingüística4. Esta introdução faz-se necessária por conta da, já aludida, inter-

relação entre teorias da religião, da doutrina e da teologia na obra de Lindbeck. Já a 

recepção, as reações, uma avaliação e a análise da adequação de sua tipologia e teoria 

da religião serão o objeto de estudo do próximo capítulo. 

 

2.1.1. Abordagem cognitivo-proposicional 

O primeiro tipo de teoria da religião e da doutrina apresentado por Lindbeck é o 

cognitivo-proposicional. Esta abordagem “enfatiza os aspectos cognitivos da religião e 

salienta os modos nos quais as doutrinas eclesiásticas funcionam como proposições 

informativas ou pretensões de verdade a respeito de realidades objetivas” (ND, p. 16). 

Esta é a perspectiva das ortodoxias cristãs tradicionais, bem como a do atual 

evangelicalismo protestante (McGrath, 2007, p. 116). 

A temática principal, neste modelo, é epistemológica. Segundo a visão 

cognitivo-proposicional, a experiência religiosa “pode ser conhecida na revelação e 

encapsulada em representações lingüísticas proposicionais”, e isto se dá “por meio de 

um juízo intelectual” (Goh, 2000, pp. 325-6). De acordo com esta perspectiva, “cada 

declaração religiosa se refere a algum estado de coisas objetivo por meio de convenções 

lingüísticas que apresentam um isomorfismo entre a declaração e o referente” (Barrett, 

1988, p. 156). Este isomorfismo é típico de uma teoria epistemológica de verdade como 

correspondência. 

Para Lindbeck, as visões proposicionais de religião têm estado na defensiva nos 

tempos modernos (ND, p. 19), o que inviabiliza o seu papel de competidor entre as 

teorias vigentes. Esta pressão psicossocial contrária à abordagem cognitivo-

proposicional tem, pelo menos, quatro razões: (a) O impacto de Kant, cujo pensamento 

demoliu os fundamentos metafísicos e epistemológicos das visões cognitivistas 

reinantes. (b) O desenvolvimento científico, que fez com que algumas interpretações 

proposicionais literais da Bíblia (como a do relato da Criação) deixassem de ser aceitas. 

(c) A evolução dos estudos históricos, que levou à percepção da relatividade temporal 

de todas as doutrinas. (d) A percepção de que os fiéis das tradições religiosas 

particulares, que aceitam um conjunto de proposições objetivas e imutáveis, refletem 

uma combinação de insegurança e ingenuidade (ND, pp. 20-21). 

                                                           
4 Para facilitar a redação (e a leitura), os autores ligados à abordagem cognitivo-proposicional serão 
denominados cognitivistas ou proposicionalistas, e os ligados à visão experiencial-expressiva serão 
designados expressivistas. 
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Além destas observações, Lindbeck empreende três críticas básicas ao modelo 

cognitivista. A primeira delas concentra-se no fato de que não existe algo como uma 

meta-linguagem neutra e objetiva que permita referências isoladas a uma realidade 

isolada (ND, pp. 106-8; cf. Hawkins, 1997, p. 14). O sentido de uma proposição 

depende diretamente do contexto sistêmico no qual ela está inserida, e a capacidade de 

referência desta proposição relaciona-se à sua função dentro de um esquema categorial 

específico. Como estes esquemas categoriais podem ser vários, a força categorial das 

proposições varia de um esquema para outro (Barrett, 1988, p. 156). Dito de outra 

maneira, já que “diferentes sistemas de discursos existem dentro de diferentes maneiras 

de se referir, as proposições dentro de tais discursos também referir-se-ão às coisas de 

maneira diferente” (Hawkins, 1997, p. 14). Esta pluralidade de sentidos referenciais faz 

com que seja impossível definir qual deles tem correspondência ontológica – pelo 

menos, “deste lado do Eschaton” (ND, p. 106). Desta forma, um dos problemas da 

abordagem cognitivista é não perceber que não há relevância doutrinária numa 

especulação teológica metafisicamente orientada (ND, p. 108). 

A segunda crítica de Lindbeck ao modelo cognitivista-proposicional é a de que 

este presume falsamente que o significado e a verdade podem se conectar a uma 

proposição sem o devido amparo sócio-conceitual (ND, pp. 64-5; cf. Goh, 2000, p. 

327). Se na primeira crítica a ênfase está no papel que uma proposição desempenha num 

sistema conceitual, na segunda está na função que a mesma ocupa em seu contexto 

social. Para Lindbeck, os cognitivistas não percebem que a correspondência das 

declarações religiosas com a realidade não é um atributo, “mas somente uma função do 

seu papel em constituir uma forma de vida, um modo de ser no mundo” (ND, p. 65). Em 

sua crítica, portanto, Lindbeck faz uso do conceito wittgensteiniano de “forma de vida”. 

Como vimos, segundo Wittgenstein, as “palavras somente têm sentido no curso da 

vida” (1982, p. 118, §913), e, mais ainda, “representar uma linguagem significa 

representar-se uma forma de vida” (1989, p. 15, §19). Somente na medida em que 

constitui uma forma de vida, um modo de agir, de se comportar, de sentir e fazer, é que 

uma proposição religiosa ganha significado (Hawkins, 1997, p. 14). Ao insistir que uma 

afirmação terá sempre o mesmo significado, seja qual for o contexto social em que é 

proferida, os cognitivistas incorrem em erro. 

Em sua terceira crítica, Lindbeck afirma que a abordagem cognitivo-

proposicional apresenta uma visão truncada da religião ao limitar os usos e significados 

possíveis da linguagem religiosa (ND, p. 63-9; cf. Barrett, 1988, p. 157). Para os 

cognitivistas, o único uso das afirmações religiosas é fazer reivindicações de verdade. 
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Uma teoria da religião, entretanto, deve fazer justiça à multiplicidade de usos da 

linguagem religiosa (Hawkins, 1997, p. 15). De acordo com Lindbeck, as proposições 

religiosas “somente são verdadeiras enquanto parte de um padrão completo de fala, 

pensamento, sentimento e ação” (ND, p. 64). A pretensão de verdade, no caso das 

afirmações cristãs, só faz sentido na medida em que estas “são usadas nas atividades de 

adoração, proclamação, obediência, escuta e observância da promessa, que moldam 

indivíduos e comunidades em conformidade com a mente de Cristo” (ND, p. 68). Como 

afirma Barrett (1988, p. 157), pelo menos quanto às maiores religiões históricas, é a 

função assertórica da linguagem que deriva dos usos prescritivo, exortativo e litúrgico – 

e não o contrário. Destarte, ao identificar na função assertórica e referencial o único uso 

possível da linguagem religiosa, a abordagem cognitivo-proposicional apresenta uma 

visão equivocada da religião. 

 

2.1.2. Abordagem experiencial-expressiva 

O segundo modelo de teoria da religião e doutrina é chamado por Lindbeck de 

experiencial-expressivo. Esta abordagem interpreta “as doutrinas como símbolos não-

informativos e não-discursivos de sentimentos, atitudes ou orientações existenciais 

interiores” (ND, p. 16). Os pensadores deste modelo identificam os fundamentos da 

religião na interioridade experiencial pré-reflexiva do indivíduo “e consideram as 

características públicas ou exteriores da religião como objetificações expressivas e 

evocativas (isto é, símbolos não-discursivos) da experiência interna” (ND, p. 21). 

Dois elementos aparecem nesta caracterização da abordagem experiencial-

expressiva feita por Lindbeck. O primeiro é o foco na experiência interior num nível 

pré-reflexivo. A experiência pessoal – anterior à sistematização racional – é o 

fundamento da religião, e toda ocorrência histórica particular de uma religião é 

decorrente daquela experiência (Hawkins, 1997, p. 15). Por isso, os expressivistas 

geralmente partem da análise de alguma experiência interior para a simbolização 

exterior desta experiência nos termos de algum idioma religioso (Michalson, 1988, p. 

112). O segundo elemento é o fato das expressões objetivas destas experiências serem 

não-discursivas. O papel da linguagem religiosa não está localizado na função 

referencial ou assertórica, mas sim na sua habilidade em prover a objetificação ou 

articulação pública da relação entre os sujeitos humano e divino, relação esta que 

precede logicamente toda articulação lingüística (DeHart, 2006, p. 157). Desta forma, e 

em contraste com o modelo cognitivo-proposicional, o foco aqui não está no 
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conhecimento de alguma realidade objetiva (referida por uma proposição), e sim na 

expressão simbólica da experiência subjetiva. 

O modelo experiencial-expressivo é próprio das chamadas teologias liberais 

(ND, p. 16). Sua origem encontra-se na, já citada, demolição dos fundamentos 

metafísicos e epistemológicos das visões cognitivistas operada por Kant. O problema é 

que a redução kantiana de Deus a uma condição transcendental de moralidade fez com 

que a religião parecesse se tornar intoleravelmente pobre, ao menos às sensibilidades 

das pessoas mais religiosas. Esta brecha foi preenchida pela abordagem experiencial-

expressiva, começando com Schleiermacher e sua noção de “sentimento de dependência 

absoluta” como expressão da experiência religiosa básica (1999, pp. 16-18), e tendo 

continuidade como uma respeitável tradição intelectual (ND, p. 21). 

Para a sua análise do modelo experiencial-expressivo, Lindbeck se apóia na obra 

de Bernard Lonergan (1990). Ele extrai quatro teses básicas do pensamento de 

Lonergan que caracterizam seu expressivismo: (a) Religiões diferentes são expressões 

ou objetificações diversas de uma experiência central comum. (b) A experiência, 

embora consciente, pode ser desconhecida no nível da reflexão autoconsciente. (c) Tal 

experiência está presente em todos os seres humanos. (d) Na maioria das religiões, a 

experiência é a fonte e a norma das objetificações (ND, p. 31)5. Estas teses apresentam 

claramente alguns aspectos chave de uma teoria expressivista da religião: o caráter 

fundamental, comum e universal da experiência religiosa, e as religiões como 

expressões públicas desta experiência. 

Tais teses indicam, de modo semelhante, que a abordagem experiencial-

expressiva também parece ser própria da fenomenologia da religião6, para a qual a 

experiência ocupa um papel central na análise do fenômeno religioso (Yamane, Polzer, 

1994, p. 5). Elementos caros à fenomenologia clássica – como o foco na experiência 

religiosa e nas expressões simbólicas (míticas) desta experiência – estão também 

presentes no modelo expressivista. Segundo Lindbeck, é corrente entre os expressivistas 

a idéia de que “o estudo acadêmico do fenômeno religioso como um todo dá suporte à 

afirmação crucial da unidade básica da experiência religiosa” (ND, p. 32). Desta forma, 

                                                           
5 Lindbeck acrescenta mais duas teses do pensamento de Lonergan: (e) A experiência religiosa pode ser 
caracterizada como “o dom divino do amor”, que é uma experiência do sagrado. (f) As objetividades, pelo 
menos das religiões bíblicas, não são simplesmente as simbolizações expressivas da experiência, mas têm 
também outra fonte na vontade revelatória de Deus, o que garante que elas constituam o correspondente 
apropriado e normativo da experiência (ND, pp. 31-2). Para ele, no entanto, nestas teses, “Lonergan está 
obviamente falando mais como um teólogo cristão do que simplesmente um teórico da religião” (ND, p. 
32). 
6 Para uma breve introdução à fenomenologia da religião, consultar Filoramo e Prandi (pp. 27-58). 
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dois campos intelectuais são ligados diretamente à perspectiva experiencial-expressiva: 

o liberalismo, na teologia, e a fenomenologia, nos estudos da religião. 

De acordo com Lindbeck, esta forma de ver a religião tem estado em 

ascendência por mais de dois séculos (ND, p. 19). A abordagem expressivista tem 

dominado a cena intelectual e empírica durante este período, e os hábitos de pensamento 

engendrados por esta tradição já estão profundamente arraigados na cultura ocidental 

(Goh, 2000, p. 328). Lindbeck atribui este fato a vários fatores, que qualifica como 

pressões psicossociais (ND, p. 21). De um lado, os pensadores contemporâneos são 

atraídos pelo que ele chama de “poderosas conceitualidades desenvolvidas numa longa 

e notável tradição experiencial”, que, como visto, remonta a Schleiermacher (ND, p. 

20). De outro lado, em nossos dias, é muito mais fácil usar a forma experiencial-

expressiva para as buscas religiosas individuais, pois “as estruturas da modernidade 

pressionam os indivíduos a encontrar Deus primeiro no interior de suas almas” (ND, p. 

22). Além disso, as religiões têm sido vistas como “fornecedores múltiplos de diferentes 

formas de uma única mercadoria necessária para a auto-expressão e auto-realização 

transcendentes” (ND, p. 22). E, por fim, o expressivismo parece ser um modelo mais 

bem equipado para fornecer uma base lógica para o diálogo inter-religioso e para a 

cooperação tão urgentemente necessária num mundo dividido e em retrocesso (ND, p. 

23). 

O projeto teórico de Lindbeck é uma tentativa de superar este modelo. Apesar de 

avaliar criticamente a visão cognitivo-proposicional, Lindbeck tem uma percepção 

muito mais segura de sua crítica à abordagem experiencial-expressiva como uma teoria 

inadequada da religião (Phillips, 1988, p. 142). Na opinião de DeHart (2006, pp. 159-

190), a própria construção do pós-liberalismo lindbeckiano (cuja designação já aponta 

para a superação do liberalismo) se dá por meio de uma virada metodológica, em 

oposição constante ao expressivismo. Por conta disto, grande parte do The Nature of 

Doctrine é um diálogo crítico com esta abordagem. 

Basicamente, são quatro as críticas de Lindbeck. A primeira é que, apesar da 

afirmação de uma experiência religiosa comum como base para o fenômeno religioso, a 

perspectiva experiencial-expressiva não consegue especificar quais são as características 

distintas desta experiência central comum (ND, p. 32). Para Lindbeck (1981, pp. 312, 

314), uma descrição fenomenológica da religião como uma experiência humana comum 

que seja universalmente válida é algo muito difícil de fazer, pois é logicamente possível 

ter respostas experienciais muito diferentes, e igualmente autênticas, em diferentes 

situações pessoais ou culturais.  
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A segunda crítica de Lindbeck é decorrente da primeira. Se não se pode 

especificar quais são as características distintas da experiência religiosa comum, segue-

se que a declaração de comunalidade, feita pelos expressivistas, é logicamente sem 

sentido e empiricamente vazia (ND, p. 32). Comentando um exemplo de Lindbeck, 

Barrett ilustra esta questão (1988, p. 158). Se, ao se comparar o conceito cristão de 

ágape e o conceito budista de compaixão, alguém disser que se trata de uma mesma 

“essência”, as diferenças inerentes aos dois conceitos farão com que esta “essência 

comum” não tenha nenhum significado próprio. Mais do que isto, qualquer declaração a 

respeito de uma experiência religiosa humana básica não pode ser reconciliada com o 

fato de que “diferentes religiões parecem, em muitos casos, produzir profundas 

experiências fundamentalmente divergentes do que é ser humano” (ND, p. 41). 

Este problema com o paradigma expressivo-experiencial, na visão de Lindbeck, 

relaciona-se a dois equívocos (Goh, 2000, p. 330). De um lado, para os expressivistas a 

experiência religiosa pode acontecer num vazio cultural e lingüístico. Esta experiência 

independe da cultura e da linguagem, posto que é pré-reflexiva, e, somente por isso, 

pode ser objeto de diferentes expressões simbólicas sem perder seu caráter fundamental 

e comum. Por outro lado, de acordo com esta abordagem, uma descrição da experiência 

religiosa pode ser feita sem levar em consideração a linguagem na qual é concebida e as 

práticas que a inspiram. A linguagem e a prática são posteriores, a experiência é 

anterior. Por isso, ainda que diferentes religiões tenham diferentes expressões de 

linguagem e comportamento, isto não anula o fato de que estas são apenas 

objetificações diferentes da mesma experiência básica. 

Ao considerar estes equívocos, percebe-se a terceira crítica de Lindbeck. Para 

ele, a idéia de que é possível uma experiência religiosa desassociada da linguagem e da 

prática religiosas é um absurdo (Hawkins, 1997, p. 16; cf. ND, pp. 36-8). Três 

perspectivas estão presentes nesta crítica: (a) A abordagem experiencial-expressiva 

distorce a relação entre experiência e sistemas conceituais (Barrett, 1988, p. 158). Ao 

contrário do que afirmam os expressivistas, a linguagem é anterior à experiência. “Os 

meios de comunicação e expressão são uma pré-condição, um tipo de a priori quase-

transcendental (isto é, formado culturalmente) para a possibilidade de experiência” (ND, 

p. 36). (b) Não é possível haver uma experiência sem conexão com relações 

interpessoais e interações sociais (ND, p. 38). Seguindo o argumento de Wittgenstein 

(1989, p. 88, §202), para quem as linguagens privadas são logicamente impossíveis, 

Lindbeck conclui que, se toda experiência precisa ser simbolizada de alguma forma, 

então as experiências religiosas privadas – independentes de qualquer jogo de 
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linguagem particular – também são logicamente impossíveis (ND, pp. 37-8). (c) A 

prática e a habilidade religiosas são fundamentais para que haja experiência religiosa 

(ND, p. 36). Sendo assim, os expressivistas se equivocam ao assumir que a experiência 

religiosa é anterior a qualquer tipo de prática (Hawkins, 1997, p. 16). A experiência 

religiosa só é possível a partir da interiorização de um conjunto de habilidades por meio 

da prática e do treinamento (ND, p. 35). Desta forma, assim como a linguagem, a 

prática antecede à experiência. 

Por fim, a quarta crítica de Lindbeck ao paradigma experiencial-expressivo é a 

conclusão lógica das críticas anteriores. Para ele, a posição expressivista é 

fundamentalmente incoerente, inverificável e, por isso, insustentável (Goh, 2000, p. 

330; cf. ND, pp. 32, 38). Incoerente, porque fala de uma experiência básica comum a 

todas as religiões quando cada religião tem visões distintas sobre o que é ter uma 

experiência. Inverificável, porque não é possível discernir esta suposta experiência 

comum, já que as expressões religiosas são totalmente diferentes (e, em alguns casos, 

contraditórias). E insustentável, porque, se não é possível caracterizar de forma alguma 

esta experiência comum, então não faz sentido manter a idéia de sua existência. 

 

2.1.3. Um modelo híbrido? 

Antes de explicitar a sua proposta cultural-lingüística, Lindbeck menciona 

rapidamente aquilo que seria um híbrido entre os dois modelos já discutidos. Esta 

“abordagem bi-dimensional” combinaria as funções cognitivamente proposicionais e 

expressivamente simbólicas da religião e da doutrina. Dois exemplos de autores bi-

dimensionais seriam Karl Rahner e Bernard Lonergan. Para os propósitos de seu livro, 

entretanto, Lindbeck deixa claro que classificará autores deste tipo em um dos dois 

modelos apresentados anteriormente (ND, p. 16). Como visto na seção anterior, o uso 

de Lonergan para caracterizar o paradigma experiencial-expressivo mostra que ele 

realmente incluiu um autor tido como bi-dimensional na sua proposta tipológica. 

Lindbeck admite que esta perspectiva híbrida tenha vantagens sobre as visões 

unidimensionais (ND, p. 16). Mais do que isto, segundo ele, teorias deste tipo seriam 

mais adequadas que as cognitivistas e as expressivistas para lidar tanto com os aspectos 

variáveis das religiões quanto com os invariáveis (ND, p. 17). Diante de tais 

qualificações positivas, resta a pergunta: se é assim, por que não adotar este modelo 

híbrido ao invés de propor uma nova abordagem? 

A pergunta é respondida por Lindbeck ao afirmar que estas teorias bi-

dimensionais têm dificuldades em combinar os tais aspectos variáveis e invariáveis das 
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religiões de maneira coerente, lançando mão de “complicados exercícios intelectuais” e, 

por conta disto, mostrando-se pouco convincentes. Além disso, segundo Lindbeck, os 

argumentos desta abordagem híbrida são também estranhos e complexos demais para 

serem facilmente inteligíveis ou convincentes (ND, p. 17). 

Esta resposta de Lindbeck não é tampouco convincente. Não são poucos os 

comentaristas que, a exemplo de DeHart (2006, p. 163), consideram que “não inspira 

confiança na lisura do julgamento de Lindbeck o fato de que as posições que ele admite 

serem os seus rivais mais fortes recebam um tratamento tão ligeiro”. De fato, Lindbeck 

não explora o caráter híbrido desta abordagem bi-dimensional e nem mostra como isto é 

possível. Além disso, ao acusá-la de ser complicada demais, ele também não oferece 

uma argumentação mais elaborada que justifique descartá-la do plantel de opções. 

Para Burrell (1984, p. 322), ao classificar tais perspectivas como híbridas, 

Lindbeck já admite, de antemão, que sua tipologia é acurada o bastante a ponto de poder 

encaixar um meio-termo entre dois tipos. O que pode ter acontecido, na verdade, é que 

Lindbeck não tenha capturado claramente as visões de Rahner e Lonergan, criando o 

conceito de híbrido por não conseguir encaixá-los em lugar algum.  

Estando ou não correta a opinião de Burrell, o certo é que Lindbeck descarta 

rapidamente o modelo bi-dimensional porque não atende aos propósitos do esquema 

tripartite concebido por ele (Goh, 2000, p. 467). Neste esquema, a abordagem 

experiencial-expressiva ocupou o vazio deixado pelo desmantelamento dos 

fundamentos epistemológicos da visão cognitivo-proposicional. As críticas de 

Lindbeck, no entanto, sugerem que as anomalias do modelo expressivista são grandes a 

ponto de justificar um novo paradigma: a abordagem cultural-lingüística. 

 

2.1.4. Abordagem cultural-lingüística 

A alternativa de Lindbeck aos dois modelos tradicionais anteriores é a 

abordagem cultural-lingüística ao estudo da religião. Nesta abordagem, “a ênfase é 

colocada naqueles aspectos nos quais as religiões se assemelham a linguagens em 

conjunto com suas formas de vida correlativas”. Por conta desta conexão com as formas 

de vida, elas são, também, “similares a culturas (na medida em que são compreendidas 

semioticamente como sistemas de realidade e valor – ou seja, como idiomas para a 

construção da realidade e dos modos de vida)” (ND, pp. 17-8). Desta forma, ao invés de 

concentrar-se nos aspectos cognitivos ou experienciais da religião, o modelo proposto 

por Lindbeck tem seu foco, de acordo com McGrath (2007, p. 124), na religião 

enquanto estrutura ou meio cultural. 
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Na formulação de seu modelo cultural-lingüístico, Lindbeck reconhece a 

influência do pensamento de Wittgenstein e Geertz (cf. ND, pp. 24, 20). A relação entre 

religião, linguagem e formas de vida, e a discussão sobre a impossibilidade de algo 

como uma religião privada soam com um viés tipicamente wittgensteiniano. Não seria 

exagero, no entanto, afirmar que “a influência mais direta sobre a teoria cultural-

lingüística de Lindbeck é a antropologia cultural de Clifford Geertz” (Crane, 2000, p. 

22), pois suas definições de religião de uma maneira geral estão amparadas no conceito 

geertziano de sistema cultural. 

Como já visto, com sua proposta, Lindbeck intenta apresentar uma teoria não-

teológica da religião (ND, p. 11). Para tanto, qualifica sua teoria como uma “hipótese 

não-teológica”, ou “uma descrição não-teológica das relações entre religião e 

experiência” (ND, p. 30). Por isso, de acordo com ele, suas propostas pretendem ser 

“religiosamente neutras” (ND, p. 9). Apesar destas ressalvas, entretanto, há um admitido 

interesse ecumênico na obra: a busca de uma teoria que possibilite que doutrinas 

divergentes possam ser reconciliadas e, ainda assim, permanecerem inalteradas (ND, p. 

18). Como as visões cognitivistas e expressivistas não alcançam tal objetivo, o modelo 

cultural-lingüístico se apresenta como a abordagem mais adequada. 

O próprio Lindbeck admite que os fundamentos da teoria cultural-lingüística da 

religião não são propriamente uma novidade (ND, p. 8). Com raízes em clássicos da 

sociologia, como Marx, Weber e Durkheim, este novo paradigma já está presente, por 

exemplo, na obra de Peter Winch e Clifford Geertz (ND, p. 19). Na verdade, vários 

“historiadores, antropólogos, sociólogos e filósofos (com exceção de alguns 

fenomenologistas) parecem, cada vez mais, considerar convenientes as abordagens 

cultural-lingüísticas”, pois estas parecem ser “mais bem adequadas para o estudo não-

teológico da religião” (ND, p. 25). Lindbeck ressalta, entretanto, que, apesar de cada 

vez mais comum nestes estudos religiosos não-teológicos, a visão cultural-lingüística 

tem sido inteiramente negligenciada pelos que são religiosamente interessados em 

religião, mormente os teólogos (ND, p. 19). Há, portanto, uma motivação 

“substantivamente teológica” na obra de Lindbeck (ND, p. 10), qual seja a de abrir as 

portas do paradigma cultural-lingüístico de estudo da religião também à teologia. 

Sendo assim, o que há de novo no projeto teórico de Lindbeck? Segundo 

DeHart, a novidade é o acréscimo do “lingüístico” ao “cultural” (2006, p. 68). Não há 

dúvidas de que processos culturais (como é o caso da religião) estão relacionados a 

outros processos de ordem social e psicológica. Entretanto, para que estas relações 

sejam discernidas apropriadamente, faz-se necessário isolar os sistemas simbólicos em 



58 

 

funcionamento no nível cultural (que é a tarefa da “descrição densa”, proposta por 

Geertz, 1989, p. 15). As trocas simbólicas não são meros reflexos das estruturas sociais 

ou das psiques individuais, mas têm sua lógica própria, em virtude das inter-relações 

significativas que as constituem (DeHart, 2006, p. 68). Nas palavras de Lindbeck (ND, 

p. 28, n. 16), é “esta ênfase relativamente grande na lógica interna ou na gramática das 

religiões que diferencia o que estou chamando de abordagens ‘cultural-lingüísticas’ da 

religião de outras mais unilateralmente culturais”. Destarte, as religiões devem ser 

compreendidas não só como sistemas culturais, mas também como sistemas 

lingüísticos. 

Uma religião, portanto, para Lindbeck, “pode ser vista como um tipo de 

estrutura ou meio cultural e/ou lingüístico que molda a totalidade da vida e do 

pensamento” (ND, p. 33). E, a partir desta perspectiva, é possível identificar pelo menos 

cinco paralelos entre religiões e sistemas culturais-lingüísticos7. 

Em primeiro lugar, como um idioma, a estrutura religiosa fornece aos seus fiéis 

as ferramentas lingüísticas para descrever realidades, formular crenças e experimentar 

atitudes, emoções e sentimentos interiores (ND, p. 33). Desta forma, a religião 

possibilita estas atitudes, funcionando como lentes pelas quais o fiel vê o mundo, mas 

também como meio através do qual o fiel experimenta este mundo e o descreve. Em 

certo sentido, a religião não apenas permite enxergar a vida sob determinado ângulo, 

mas dá mesmo forma a todos os aspectos desta vida (Barrett, 1988, p. 158). Como 

“esquemas interpretativos abrangentes”, as religiões “estruturam a experiência humana 

e a compreensão de si mesmo e do mundo” (ND, p. 32). Ou seja, assim como uma 

linguagem, a religião não apenas dá os meios para descrever a experiência humana, 

como também possibilita e até mesmo molda tal experiência. 

Em virtude disto, em segundo lugar, “como uma cultura ou uma linguagem, uma 

religião é um fenômeno comunitário que molda as subjetividades dos indivíduos ao 

invés de ser primariamente uma manifestação destas subjetividades” (ND, p. 33). A 

religião é este fenômeno comunitário ou público porque, como visto, não existe algo 

como uma linguagem privada. Como afirma Kripke (1984, p. 79), comentando 

Wittgenstein, o papel ocupado pela linguagem em determinada situação e as condições 

que possibilitam a sua existência envolvem referência a uma comunidade. Eles são 

inaplicáveis a uma única pessoa isoladamente considerada. 

Em terceiro, como uma cultura ou uma linguagem, a religião tem um 

vocabulário que abrange tanto os símbolos discursivos quanto os não-discursivos, e 
                                                           
7 Para isto, usaremos o roteiro esquemático proposto no resumo de Goh (2000, pp. 331-2). 
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também uma lógica ou gramática concomitante que regula suas aplicações significativas 

(ND, p. 33). Esta abrangência do vocabulário religioso faz com que haja espaço para 

aspectos expressivos num modelo cultural-lingüístico, como a poesia, a música a arte e 

os rituais (ND, pp. 35, 36). Além disso, a necessidade de uma gramática interna que 

regule os usos deste vocabulário é a conexão com a proposta de uma teoria regulativa da 

doutrina religiosa. 

O quarto paralelo é o de que, como um jogo de linguagem wittgensteiniano, a 

religião é correlacionada a uma forma de vida (ND, p. 33). Como visto anteriormente, 

para Wittgenstein, o que há é “a multiplicidade dos jogos de linguagem”, que se traduz 

na “multiplicidade das ferramentas da linguagem e seus modos de emprego” (1989, p. 

19, §23). Superando a restrição a uma simples função referencial, o que existe é o uso 

específico de “uma palavra que é utilizada em tais e tais situações” (Wittgenstein, 1982, 

p. 118, §913). É somente no contexto particular de uma forma de vida, com suas 

atividades e práticas, que se podem encontrar os sentidos da linguagem. Sendo assim, 

dependendo do contexto no qual as palavras funcionam, haverá mudança em seus usos e 

sentidos (Fletcher, 2001, pp. 115, 116). Da mesma forma, o sentido de uma declaração 

ou prática religiosa não se relaciona à referência a algo objetivo exterior a ela, mas sim 

à função que ela exerce em determinado contexto. 

Por fim, no quinto paralelo com sistemas culturais-lingüísticos, Lindbeck afirma 

que, como qualquer cultura, a religião tem tanto aspectos cognitivos quanto 

comportamentais (ND, p. 33). Este paralelo repousa na conexão com o conceito 

geertziano de sistemas culturais como teias de significado. Estas teias compõem a 

cultura como um “sistema de concepções herdadas expressas em formas simbólicas por 

meio das quais os homens comunicam, perpetuam e desenvolvem seu conhecimento e 

suas atividades em relação à vida” (Geertz, 1989, p. 103). Desta forma, numa relação 

entre os conceitos de Geertz e de Wittgenstein, as teias semióticas de significado dentro 

de um jogo de linguagem incluem não apenas palavras como também práticas (Fletcher, 

2001, p. 116). Tais aspectos cognitivos (“conhecimento”) e comportamentais 

(“atividades em relação à vida”) encontram seu lugar na religião enquanto sistema 

cultural. 

Apesar de ressaltar que uma definição de religião não é algo propriamente 

importante (ND, p. 43, n. 8), Lindbeck não se furta à oportunidade de oferecer algumas 

conceituações de religião, refletindo os paralelos com sistemas culturais-lingüísticos 

acima discutidos. Assim, religiões podem ser vistas como “esquemas interpretativos 

abrangentes, geralmente incorporados em mitos ou narrativas e fortemente ritualizados, 
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que estruturam a experiência humana e a compreensão de si mesmo e do mundo” (ND, 

p. 32). Ou ainda, conforme já visto, como “um tipo de estrutura ou meio cultural e/ou 

lingüístico que molda a totalidade da vida e do pensamento.” (ND, p. 33). Religiões 

podem ser entendidas, ainda, como nomes de classe “para um variado conjunto de 

sistemas cultural-lingüísticos que, pelo menos em alguns casos, moldam e produzem 

diferencialmente nossos mais profundos sentimentos, atitudes e consciências” (ND, p. 

40). Em outra ocasião, Lindbeck qualifica a religião como “um meio interpretativo ou 

uma estrutura categorial abrangente dentro da qual se tem certos tipos de experiência e 

se faz determinados tipos de afirmação” (ND, p. 80). Seja como for, a partir destas 

definições, três temas podem ser percebidos: (1) O papel da narrativa como instrumento 

fundamental da religião; (2) A religião como pré-condição (e, mesmo, estrutura) das 

experiências dos fiéis em todos os níveis; e (3) O caráter particular e variado das 

religiões específicas, em contraste com o universalismo proposto pelo expressivismo. 

O primeiro tema, então, focaliza o papel da narrativa na religião. Na verdade, as 

narrativas estão tão impregnadas nas religiões que ambas se confundem. Tanto é assim 

que se, de um lado, Lindbeck fala das religiões como “esquemas interpretativos 

abrangentes”, de outro, identifica estes mesmos esquemas com as narrativas religiosas. 

Para ele, um esquema abrangente ou uma narrativa (story) é usada para estruturar todas 

as dimensões da existência, caracterizando “um meio no qual alguém se move, um 

conjunto de habilidades utilizado por alguém ao viver sua vida” (ND, p. 35). Fazendo 

uso de um conceito de William Christian, Lindbeck afirma que as narrativas são usadas 

com a perspectiva de identificar e descrever o que é tido como “mais importante que 

qualquer outra coisa no universo”, e de organizar tudo na vida – incluindo 

comportamento e crenças – em função disto (ND, pp. 32-3). 

Neste ponto, a influência de Hans Frei é clara. Como já visto, ao analisar a 

relação entre a Bíblia e os cristãos, a partir do conceito de “narrativa realista”8, Frei 

afirma que, para o intérprete pré-crítico, o mundo verdadeiramente descrito pela 

combinação das narrativas bíblicas em uma única narrativa era, de fato, o único mundo 

real, abarcando assim a experiência de qualquer época e leitor apresentados. Sendo 

assim, era seu dever encaixar a si mesmo naquele mundo narrado (Frei, 1974, p. 3). 

Desta forma, assim como para Lindbeck, a narrativa é o meio no qual o fiel se move e 

se encaixa. Mais do que isso, é possível mesmo falar dos “poderes constituidores de 

                                                           
8 Antes mesmo de The Nature of Doctrine, Lindbeck (1980, p. 84) faz uso do conceito de Frei ao dizer 
que os diversos materiais contidos na Bíblia podem ser abarcados numa história abrangente cujas 
características literárias específicas são as de uma narrativa realista. 
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realidade” que a narrativa religiosa carrega consigo (cf. Fodor, 2005, p. 235). É neste 

sentido que Lindbeck fala das narrativas canônicas das comunidades religiosas. Para os 

fiéis, cujas existências estão incorporadas nestes escritos, nenhum mundo é mais real 

que o criado por eles. Desta maneira, o mundo das narrativas religiosas é capaz de 

absorver o universo (ND, p. 117). 

O segundo tema presente nas definições de Lindbeck é o da religião como pré-

condição (e, mesmo, estrutura) das experiências dos fiéis em todos os níveis. Num 

diálogo crítico com a abordagem experiencial-expressiva, Lindbeck disserta longamente 

sobre a relação entre experiência e religião (ND, pp. 33-41). Basicamente, para ele, 

sistemas lingüísticos e culturais (como é o caso da religião) são as pré-condições para 

qualquer experiência, e não as expressões destas experiências. 

Lindbeck reconhece que esta relação entre religião e experiência é dialética. Não 

se pode simplesmente dizer que as religiões produzem experiência, pois a causalidade é 

recíproca. (ND, p. 33). A religião tanto “produz” experiências quanto é “produzida por” 

ela. A prioridade lógica, no entanto, está mais no “produz” do que no “produzida por” 

(DeHart, 2006, pp. 68-9). Na interação entre a experiência “interior” e os fatores 

religiosos e culturais “exteriores”, estes últimos devem ser vistos como os parceiros 

principais. Ou seja, ao invés de derivar aspectos exteriores de uma religião a partir da 

experiência interior, é esta experiência interior que deve ser vista como derivada. Desta 

forma, a abordagem cultural-lingüística proposta por Lindbeck é parte de uma 

perspectiva que destaca o grau no qual a experiência humana é formada, moldada e, 

num certo sentido, constituída por formas culturais e lingüísticas, mormente a religião 

(ND, pp. 33-4). Fazendo uso de uma analogia com o hilomorfismo aristotélico, segundo 

o qual toda realidade natural é composta de matéria e forma, Lindbeck afirma a 

prioridade da religião/forma sobre a experiência/matéria. Da mesma maneira que a 

forma substancial atualiza a matéria potencial, a religião/forma tem prioridade sobre a 

experiência, porque esta, assim como a matéria, só existe na medida em que é 

constituída de uma forma (ND, p. 35). 

Outra forma de discutir esta questão é a partir da relação entre a linguagem 

propriamente dita e a experiência. Para Lindbeck, “os meios de comunicação e 

expressão são uma pré-condição, um tipo de a priori quase-transcendental (isto é, 

formado culturalmente) para a possibilidade de experiência” (ND, p. 36). Somente 

quando se possui os meios para se expressar uma experiência, é que se abre a 

possibilidade para que ela aconteça. Utilizando-se de conceitos da biolingüística 

apresentados por Chomsky (2006), Lindbeck chega a afirmar que há evidências de que 
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mesmo a seleção pré-sensorial e pré-perceptiva e a organização dos estímulos não são 

inteiramente pré-lingüísticas. Segundo esta perspectiva, os seres humanos seriam tão 

“cuidadosa e geneticamente programados para o uso da linguagem” que, a não ser que 

adquiram uma, não conseguiriam “se desenvolver fisiologicamente de maneira 

apropriada como os outros animais, permanecendo especialmente imaturos em sua 

competência sensorial e física” (ND, p. 37).  

Entretanto, apesar do apoio destas evidências (“empiricamente falsificáveis”), o 

argumento da prioridade da religião sobre a experiência se sustenta sem este recurso. 

Para tanto, Lindbeck lança mão da distinção medieval entre primeiras e segundas 

intenções. No que diz respeito às atividades mentais, a primeira intenção é o ato pelo 

qual tomamos consciência dos objetos, enquanto a segunda intenção é a reflexão a 

respeito das primeiras intenções. A experiência religiosa básica seria de primeira 

intenção, mas é “somente na segunda intenção que prestamos atenção nesta experiência, 

que nos tornamos focalmente, ao invés de tacitamente, conscientes dela”9. No entanto, a 

distinção entre a consciência tácita da primeira intenção e a consciência focal da 

segunda intenção não nos leva necessariamente à conclusão de que experiências de 

primeira intenção são pré-verbais ou não-estruturadas lingüisticamente. Para Lindbeck, 

o mesmo pode ser dito das experiências religiosas. “Elas podem ser interpretadas como 

subprodutos de atividades cognitivas lingüística ou conceitualmente estruturadas das 

quais não estamos diretamente conscientes porque são de primeira intenção” (ND, p. 

38). Ou seja, no jogo dialético entre linguagem e religião, mesmo as experiências 

religiosas mais básicas só são possíveis porque linguisticamente estruturadas. 

Finalmente, o terceiro tema presente nos conceitos culturais-lingüísticos de 

religião apresentados por Lindbeck concentra-se no caráter particular e variado das 

religiões específicas. O modelo experiencial-expressivo, em uma de suas teses básicas, 

sustenta que religiões diferentes são expressões ou objetificações diversas de uma 

experiência central comum. Esta percepção incentiva o estudioso da religião a comparar 

as confissões religiosas e extrair delas este núcleo comum. A crítica lindbeckiana, no 

entanto, é que, “na medida em que as religiões correspondem a diferentes linguagens e 

diferentes culturas, elas são incomensuráveis e não há estrutura comum dentro da qual 

elas possam ser comparadas” (Watson, 1994, p. 134). Assim como as culturas são 

particulares, o mesmo se dá com as religiões. 

                                                           
9 Esta distinção entre consciência focal e consciência tácita é primeiramente desenvolvida por Michael 
Polanyi (1975). 
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Esta perspectiva tem, entre seus fundamentos, o conceito geertziano de 

“descrição densa”, segundo o qual a “cultura de um povo é um conjunto de textos, eles 

mesmos conjuntos, que o antropólogo tenta ler por sobre os ombros daqueles a quem 

eles pertencem” (Geertz, 1989, p. 321). Por conta da diversidade destes “textos”, as 

culturas são também variadas e particulares. Em virtude disto, como já se viu, “é 

realmente inadequado falar de ‘cultura’ no singular numa leitura teórico-prática da 

descrição de Geertz” (Springs, 2008, p. 952). O que há são culturas, no plural. Com 

base nesta visão, Lindbeck pode sustentar que nenhuma experiência singular explica 

adequadamente o que as religiões são como um todo (Goh, 2000, p. 330). Daí a sua 

reserva em definir o conceito de religião, no singular, já que “parece não haver nenhuma 

experiência comum ou atributo que se aplique a todas as coisas que normalmente são 

chamadas de religião” (ND, p. 43, n. 8). O que há são religiões, no plural. 

Portanto, esta “defesa da diferença” entre as religiões, empreendida por 

Lindbeck (Fletcher, 2001, p. 104), encontra amparo em sua negação de um núcleo 

experiencial religioso. A existência de tal núcleo não faz sentido porque, segundo 

Lindbeck, “as experiências que as religiões evocam e moldam são tão variadas quanto 

os esquemas interpretativos que as incorporam”. Não se trata simplesmente de dizer que 

membros de religiões diferentes expressam de maneira diferente a mesma experiência. 

Ao contrário, eles têm experiências realmente diferentes. Sendo assim, “o sentimento do 

sagrado ou do que é santo, que é a marca de identificação de grande parte da tradição 

experiencial-expressiva, não é uma qualidade comum, mas um conjunto de semelhanças 

familiares” (ND, p. 40). Antes da experiência do sagrado, vêm as expressões públicas 

da religião. É por meio das objetividades da religião, sua linguagem, doutrinas, liturgias 

e modos de ação, que os sentimentos são moldados em vários tipos do que é chamado 

experiência religiosa (ND, p. 39). A diversidade das religiões particulares está, pois, na 

origem da diversidade das experiências religiosas. 

Lindbeck resume a abordagem cultural-lingüística afirmando que este modelo 

“entende as religiões como idiomas que lidam com o que é mais importante – com as 

questões últimas da vida e da morte, certo e errado, caos e ordem, sentido e ausência de 

sentido”. Suas narrativas, mitos e doutrinas são a forma pela qual elas lidam com estas 

questões. Através de ritos, instrução e outros processos de socialização, elas imprimem 

suas respostas “não apenas na mente consciente, mas no subconsciente individual e 

cultural” (ND, p. 40). Tais processos, a gramática da linguagem religiosa, constituem a 

base da teoria regulativa da doutrina. 

 



64 

 

2.2. Teoria regulativa da doutrina 

 

Como o próprio título obviamente indica, o assunto principal de The Nature of 

Doctrine é a natureza das doutrinas religiosas, bem como uma análise de sua função no 

contexto de uma religião. Segundo as palavras de Lindbeck, este “livro é o produto de 

um quarto de século de crescente insatisfação com as formas usuais de pensar sobre 

aquelas normas comunitárias de crença e ação geralmente conhecidas como doutrinas 

ou dogmas das igrejas” (ND, p. 7). Já nesta formulação inicial, o conceito de doutrina 

não se relaciona a proposições com pretensões de verdade referentes a realidades 

objetivas, mas sim a normas comunitárias – fundamento do que ele chamará teoria 

regulativa da doutrina (ND, p. 18). Desta forma, já que, para Lindbeck, teorias da 

religião e da doutrina estão interconectadas, o objetivo de seu livro é indicar como uma 

teoria cultural-lingüística de religião pode propiciar esta visão regulativa da doutrina 

(Goh, 2000, p. 455). Na verdade, segundo ele, a novidade de sua obra não está em sua 

teoria da religião propriamente dita, e sim no uso que ele faz desta teoria para a 

conceitualização das doutrinas como regras (ND, p. 8). De acordo com esta perspectiva, 

a abordagem cultural-lingüística pressupõe uma teoria regulativa da doutrina religiosa.  

Além disso, a teoria da doutrina funciona como uma espécie de crivo para a sua 

correlata da religião. Isto se dá em virtude das motivações teológicas e ecumênicas de 

Lindbeck: como já se viu, o que se deseja é uma teoria que possibilite a reconciliação 

sem capitulação, ou seja, que doutrinas divergentes possam ser reconciliadas e, ainda 

assim, permanecerem inalteradas (ND, p. 18). Por conta disto, a “teoria da doutrina 

eclesiástica proporciona o teste crítico para a utilidade teológica e ecumênica das 

abordagens culturais-lingüísticas da religião”. A questão com qual este teste lida é a de 

que maneira estas abordagens podem dar um significado apropriado à noção de que as 

doutrinas são não apenas normativas, mas também permanentes (ND, p. 73). A 

motivação ecumênica faz com que Lindbeck defenda a superioridade da visão cultural-

lingüística da religião e sua teoria regulativa da doutrina sobre os outros modelos no que 

diz respeito à idéia de reconciliação sem capitulação. 

Passaremos, a seguir, à análise dos dois modelos tradicionais de teorias da 

doutrina, denominados por Lindbeck proposicionalista e simbolista. Logo após, 

apresentaremos a proposta de Lindbeck: a teoria regulativa da doutrina religiosa. Como 

uma das questões envolvidas com a teoria regulativa é a da pretensão de verdade 

objetiva das proposições doutrinárias, discutiremos, também, a relação entre doutrina e 
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verdade no pensamento lindbeckiano. Por fim, abordaremos a recepção crítica à teoria 

regulativa da doutrina religiosa. 

 

2.2.1. Modelos distintos de teorias da doutrina 

Na sua abordagem às teorias da religião, a questão da doutrina ocupa um papel 

primordial para Lindbeck. Este papel relaciona-se à forma pela qual certos usos 

lingüísticos podem servir para demarcar os limites da pertença comunitária. Desta 

forma, pode-se falar de seus modelos como teorias da linguagem religiosa ou teorias do 

uso desta linguagem (DeHart, 2006, p. 156). Por conta disto, a tipologia proposta para 

as teorias da religião vai ter um correspondente direto no que diz respeito às teorias da 

doutrina. Às abordagens cognitivo-proposicional, experiencial-expressiva e cultural-

lingüística do estudo da religião corresponderão os modelos proposicional, simbolista e 

regulativo de teoria da doutrina (ND, p. 79). 

 

2.2.1.1. O modelo proposicionalista 

O modelo proposicionalista – decorrente da visão cognitivo-proposicional de 

religião – tem especial interesse no significado cognitivo das afirmações religiosas, 

sustentando que as doutrinas eclesiásticas descrevem realidades ontológicas (ND, p. 

16). Segundo esta perspectiva, há uma relação epistêmica de referência objetiva entre a 

doutrina referente e o objeto doutrinário referido. No exemplo dado por Goh (2000, p. 

465), a doutrina da Trindade seria interpretada neste modelo como a descrição objetiva 

do ser imanente de Deus.  

O proposicionalismo é o oponente privilegiado por Lindbeck no debate a 

respeito da teoria da doutrina, assim como o que se viu foi um diálogo crítico mais 

profícuo com a visão experiencial-expressiva no campo da teoria da religião10. Lindbeck 

chega a dizer que apenas considerará, na discussão sobre a doutrina, duas abordagens: a 

proposicional e a sua própria teoria regulativa (ND, p. 79) – apesar de, na prática, 

empreender um esforço semelhante no debate com a visão simbólica. 

De acordo com suas motivações ecumênicas, Lindbeck identifica três fraquezas 

no modelo proposicionalista que acabam por legitimar uma rigidez desnecessária e 

contra-produtiva (ND, p. 78): (1) O proposicionalismo torna difícil explicar como novas 

doutrinas surgem e como antigas doutrinas tornam-se esquecidas ou periféricas. (2) Ele 

não explica como antigas doutrinas podem ser reinterpretadas para se adequar a novas 

                                                           
10 A faceta mais crítica do debate de Lindbeck com a teoria proposicional da doutrina será vista mais 
adiante, na seção que trata da relação entre doutrina e verdade. 
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circunstâncias. (3) Ele falha no problema ecumênico de reconciliação sem capitulação, 

qual seja, o de mostrar como é possível reconciliar doutrinas que se contradisseram 

numa ocasião sem fazer com que elas percam sua identidade. 

De uma maneira geral, estas fraquezas ligam-se ao fato de que o 

proposicionalismo não consegue responder de maneira adequada a uma pergunta que, 

segundo Lindbeck, é fundamental para o diálogo ecumênico: como uma religião pode 

reivindicar a preservação da “fé que uma vez por todas foi entregue aos santos” (Judas 

3) – como todas as religiões em certo sentido o fazem – quando ela assume tantas 

formas diferentes no passado e no presente (ND, p. 78)? Tal pergunta em si não faz 

sentido para um proposicionalista, já que, para ele, apenas uma destas formas é 

verdadeira. Nesta perspectiva, se uma doutrina é verdadeira em uma ocasião, ela será 

sempre verdadeira, e, uma vez falsa, será sempre falsa, não havendo “graus ou variações 

na verdade proposicional” (ND, pp. 16, 47). Desta forma, a maneira de se preservar a 

identidade de sua fé é uma reprodução tão literal quanto possível das palavras e ações 

do passado, sem espaço para mudanças ou atualização (ND, p. 79). Por isto, afirmações 

doutrinárias discordantes nunca poderão ser harmonizadas neste modelo. O único tipo 

de acordo possível é o abandono, por uma das partes, de suas posições anteriores (ND, 

p. 16). Obviamente, na avaliação de Lindbeck, tal modelo proposicionalista de teoria da 

doutrina não se presta ao uso ecumênico. 

 

2.2.1.2. O modelo simbolista 

O segundo modelo, baseado na abordagem experiencial-expressiva, é chamado 

por Lindbeck de simbolista. Este modelo entende as doutrinas como símbolos não-

informativos e não-discursivos que articulam, representam e comunicam os 

sentimentos, atitudes e orientações existenciais interiores (ND, pp. 16, 47). Não há 

dimensão referencial aqui, mas sim expressiva. Por conta disto, de acordo com Goh 

(2000, p. 466), as doutrinas têm um caráter historicamente relativo e maleável. Para ele, 

ao contrário do exemplo proposicionalista, o modelo simbolista interpretaria a doutrina 

da Trindade como uma transcrição da experiência cristã de Deus, sem nenhuma 

referência à realidade ontológica da Divindade. 

Basicamente, são duas as críticas de Lindbeck ao modelo simbolista de teoria da 

doutrina: (1) O modelo tem a tendência pós-iluminista de identificar a essência de todas 

as religiões em uma experiência humana comum. (2) Por suas conseqüências, o 

simbolismo não é um candidato adequado para a tarefa ecumênica. 
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Na primeira crítica, portanto, Lindbeck volta seus olhos para os conceitos de 

comunalidade e primado da experiência religiosa presentes na teoria simbolista da 

doutrina. Se doutrinas muito diversas expressam uma experiência humana comum (ou 

com um alto grau de semelhança), como saber que experiência é esta? A vasta 

diversidade de religiões e doutrinas torna difícil ou impossível especificar as 

características distintivas desta experiência, “e, a menos que isso seja feito, a declaração 

de semelhança se torna lógica e empiricamente vazia” (ND, p. 32). Além disso, a idéia 

de primado da experiência sobre a doutrina, segundo a qual as doutrinas são articulações 

derivadas da experiência religiosa, é equivocada (ND, pp. 36-7; Goh, 2000, pp. 466-7). 

Ao contrário, de acordo com Lindbeck (ND, p. 34), ao “invés de derivar aspectos 

exteriores de uma religião a partir da experiência interior, é a experiência interior que 

deve ser vista como derivada”. 

Em sua segunda crítica, Lindbeck sustenta que, a exemplo do 

proposicionalismo, mas por motivos diferentes, a visão simbólica também não se 

adéqua à tarefa ecumênica de reconciliação doutrinária sem capitulação (ND, p. 78). 

Aparentemente há uma incoerência nesta crítica, pois a idéia de um núcleo religioso 

comum facilitaria o diálogo entre as diferentes tradições. Afinal de contas, o próprio 

Lindbeck admite que, para os simbolistas, “os sentidos religiosamente significantes 

podem variar enquanto as doutrinas permanecem as mesmas, bem como, inversamente, 

as doutrinas podem ser alteradas sem que haja mudança de sentido” (ND, p. 17). No 

entanto, para Lindbeck, não há constância doutrinal neste modelo – e as disputas 

ecumênicas lidam exatamente com as objetificações doutrinais (ND, p. 17; Goh, 2000, 

pp. 467-8). Na medida em que são símbolos não-discursivos, as doutrinas não são 

cruciais nem para o acordo e nem para a discordância religiosa, pois, segundo esta 

perspectiva, o conteúdo proposicional das afirmações religiosas é o que menos importa. 

Uma conseqüência desta visão simbolista é a relativização das formulações 

doutrinárias. Lindbeck identifica na sociedade moderna, cada vez mais individualista, 

uma antipatia à noção de doutrinas como padrões de pertença comunitária. A maneira 

simbolista de escapar desta antipatia é afirmar que as “doutrinas absurdas do passado 

nunca foram importantes em si mesmas, mas eram apenas simbolizações expressivas 

das mais profundas experiências e orientações que devem, agora, ser articuladas em 

outras e mais contemporâneas maneiras”. O problema com esta abordagem é que ela 

“pode ser facilmente, embora não necessariamente, usada para legitimar o privatismo e 

o subjetivismo religiosos que são nutridos pelas pressões sociais de hoje em dia”, 

retroalimentando as inclinações que combate. “A tendência, quando isto acontece, é 
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lançar todas as doutrinas históricas indiscriminadamente na pilha de lixo das 

superstições superadas” (ND, p. 77). Em virtude desta relativização, o único tipo de 

constância e unidade pertencente ao cristianismo (ou a qualquer outra religião) seria 

aquele representado pelas continuidades históricas, já que as doutrinas não 

possibilitariam uma identidade objetiva ao passar dos tempos (ND, p. 78). Na avaliação 

de Lindbeck, sem constância doutrinal não há ponto de partida (e nem utilidade) para o 

diálogo ecumênico, o que inviabiliza o modelo simbolista. 

 

2.2.1.3. Um modelo bi-dimensional 

Como visto anteriormente, Lindbeck menciona aquilo que seria uma 

“abordagem bi-dimensional” ao estudo da religião, um híbrido entre as perspectivas 

cognitivo-proposicional e experiencial-expressiva. A teoria da doutrina correspondente 

a tal abordagem é chamada de proposicionalismo modificado, proposicionalismo 

contemporâneo ou simplesmente perspectiva bi-dimensional (ND, pp. 79, 105, 16). Este 

modelo reuniria as dimensões proposicionais e simbólicas das doutrinas religiosas, além 

de manter proximidade com a teoria regulativa de Lindbeck. 

O pensamento de Bernard Lonergan seria um representante típico deste modelo. 

Além de manter uma interpretação proposicional ontológica das doutrinas, Lonergan 

acrescenta uma visão regulativa das mesmas. Ademais, ao contrário do 

proposicionalismo clássico, ele admite que o que o que é doutrinariamente significativo 

varia de época para época (ND, p. 105). Um modelo bi-dimensional como este 

certamente atenderia as motivações ecumênicas de Lindbeck, já que ele não exclui a 

priori  a reconciliação doutrinária sem capitulação (ND, p. 17). 

O modelo, entretanto, é rapidamente descartado por Lindbeck. Primeiro, porque 

tem dificuldade em combinar coerentemente as duas abordagens. Como já visto, para 

Lindbeck, os argumentos deste modelo são estranhos e complexos demais para serem 

facilmente inteligíveis ou convincentes (ND, p. 17). Em segundo lugar, sua 

complexidade requer a aplicação da navalha de Ockham (ND, pp. 105-6). Segundo a 

lógica desta argumentação, se as doutrinas já têm caráter regulativo (como Lonergan 

parece admitir), sua função proposicional seria supérflua, motivo pelo qual deve ser 

descartada. 

As críticas de DeHart (2006, p. 163) e Burrell (1984, p. 322), já mencionadas 

anteriormente, apontam para o fato de que Lindbeck não aborda de maneira adequada 

este modelo bi-dimensional. O uso de Lonergan como um exemplo deste modelo ilustra 

bem esta inadequação, já que o mesmo Lonergan fora eleito como o representante-
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símbolo da abordagem experiencial-expressiva (ND, p. 31). Na verdade, a despeito da 

forma equivocada como faz isto, Lindbeck descarta o modelo bi-dimensional por 

defender a superioridade de seu próprio modelo: a teoria regulativa. 

 

2.2.2. A teoria regulativa 

Apesar de Lindbeck apresentar a já discutida abordagem cultural-lingüística ao 

estudo da religião, além de propor um modelo pós-liberal de teologia, o coração de sua 

obra é a teoria regulativa da doutrina (Hawkins, 1997, p. 18). Segundo esta teoria, as 

doutrinas são “normas comunitárias de crença e ação” de um grupo religioso (ND, p. 7). 

Em outro momento, Lindbeck afirma que a “função das doutrinas eclesiásticas que se 

torna mais proeminente nesta perspectiva é o seu uso, não como símbolos expressivos 

ou pretensões de verdade, mas como regras comunitariamente autoritativas de discurso, 

atitude e ação” (ND, p. 18). Ou seja, as doutrinas regulam tanto o discurso religioso 

(expressão da crença) quanto o comportamento dos fiéis. 

Este conceito encontra uma correspondência com a relação, estabelecida por 

Wittgenstein, entre os jogos de linguagem e as formas de vida. Como visto, para o 

filósofo austríaco, as proposições religiosas não encontram justificações racionais, mas 

se dão em meio à experiência prática (Wittgenstein, 1996, pp. 137ss). As formas de vida 

são estas experiências práticas do cotidiano, reguladas pelos jogos lingüísticos da 

comunidade onde o indivíduo está inserido. “As palavras das proposições religiosas são 

significativas apenas na medida em que são incorporadas em uma forma de vida – uma 

prática que molda o comportamento e é reforçada em uma comunidade” (Fletcher, 

2001, p. 117). As doutrinas têm, portanto, uma função diretamente ligada a uma 

comunidade religiosa, uma vez que regulam crenças e práticas que são considerados 

essenciais para a identidade ou o bem-estar do grupo (cf. ND, p. 74). Este vínculo 

comunitário afasta a possibilidade do privatismo e subjetivismo religiosos, legitimados 

por uma abordagem simbolista (experiencial-expressiva). 

Um outro aspecto da teoria regulativa é a percepção da doutrina como gramática 

da linguagem religiosa. A abordagem cultural-lingüística faz uma analogia entre 

religião e linguagem. A partir desta analogia lingüística, pode-se distinguir entre 

vocabulário e gramática: as doutrinas não refletem o léxico, e sim a gramática de uma 

religião, adquirindo sua força a partir da relação com esta (ND, pp. 80-1). Assim como 

uma “linguagem consiste de uma matriz reconhecível de elementos simbólicos 

(palavras) juntamente com um conjunto de técnicas convencionais para o seu emprego 

apropriado (uma gramática)”, da mesma forma “uma religião consiste em uma matriz de 
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elementos léxicos (‘símbolos, conceitos, ritos, injunções e histórias’) juntamente com 

técnicas semelhantes à gramática para as suas inter-relação e aplicação apropriadas” 

(DeHart, 2006, p. 71). De acordo com Goh (2000, p. 471), as doutrinas seriam como 

uma gramática profunda de uma linguagem, determinando qual é a performance correta 

do seu uso lingüístico. 

A teoria regulativa parte da distinção entre dois tipos de afirmação: proposições 

e regras11. Proposições expressam afirmações de primeira ordem, fazendo pretensões de 

verdade sobre realidades objetivas (extralingüísticas). Regras são afirmações de segunda 

ordem, identificando, regulando e governando o uso apropriado de conceitos no 

domínio do discurso comunitário (Goh, 2000, p. 458). Neste sentido, doutrinas não são 

proposições com referência ontológica, mas sim regras do discurso. Elas são afirmações 

de segunda ordem e nada dizem a respeito de realidades extralingüísticas ou extra-

humanas. Elas podem, entretanto, regular as afirmações referenciais de primeira ordem 

(proposições), determinando o que pode e o que não pode ser dito na prática da 

comunidade religiosa (ND, pp. 19, 80, 94). Em função disto, como veremos à frente, a 

verdade doutrinária tem muito mais a ver com coerência intra-sistemática e performance 

adequada do que com referência ontológica. 

A proposta de Lindbeck encontra sua antecedência histórica no conceito de 

regula fidei. De acordo com ele, este conceito remonta aos primeiros séculos do 

cristianismo e expressa o fato de que a lógica operacional dos ensinos religiosos, em 

muitos sentidos, é regulativa. Muitos historiadores eclesiásticos e teólogos têm atentado 

para esta perspectiva do cristianismo antigo e sustentado a idéia de que ao menos uma 

parte da tarefa das doutrinas é recomendar ou evitar determinadas proposições ou 

atividades simbólicas (ND, pp. 18-9). Um exemplo desta antiga visão regulativa da 

doutrina seria a forma como Atanásio lida com a doutrina da consubstancialidade entre 

Pai e Filho, em meio às controvérsias cristológicas do quarto século. Ele expressa a 

doutrina nos termos de uma regra: tudo o que se diz do Pai diz-se do Filho, exceto que o 

Filho não é o Pai (omnia de Filio quae de Patre dicuntur excepto Patris Nomine). 

Assim, afirma Lindbeck (ND, p. 94), “o teólogo mais responsável pelo triunfo final de 

Nicéia pensou nisto não como uma proposição de primeira ordem com referência 

ontológica, mas como uma regra de discurso de segunda ordem. Para ele, aceitar a 

                                                           
11 Na maior parte das vezes, Lindbeck contrapõe a idéia de doutrinas como regras à visão proposicional. 
Em algumas ocasiões, no entanto, ele qualifica as doutrinas como proposições de segunda ordem (cf. ND, 
p. 80). Isto pode gerar alguma confusão, já que as doutrinas podem tanto ser referidas como afirmações 
de primeira ordem (proposições propriamente dita), quanto proposições de segunda ordem (regras). Neste 
segundo caso, ele usa proposição não num sentido técnico (de pretensão de verdade), mas como sinônimo 
de afirmação. 
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doutrina significava aceitar falar de um determinado modo.” A teoria regulativa de 

Lindbeck propõe exatamente isto: que as doutrinas não são proposições referenciais de 

primeira ordem, mas sim as regras que normatizam, identificam e governam estas 

proposições. 

Se uma visão regulativa da doutrina já tem um amparo tradicional tão antigo, 

qual é a novidade da proposta de Lindbeck? O aspecto inovador de sua teoria repousa 

em dois elementos: (1) A afirmação de que as doutrinas (como tais) não têm nenhuma 

função de primeira ordem – assertórica, simbólica ou doxológica; mas são afirmações 

de segunda ordem cujas pretensões de verdade são intra-sistemáticas e não ontológicas 

(ND, p. 19; cf. Goh, 2000, p. 459). (2) A idéia de que os aspectos permanentes e 

significantes da religião estão na narrativa e na gramática que a regula (ND, p. 19). 

Segundo o primeiro elemento, o que é novo na teoria de Lindbeck é que a única 

função da doutrina é a regulativa. Como visto, segundo ele, o conceito de regula fidei já 

estava presente no pensamento cristão antigo. Além disso, para “a maior parte dos 

teólogos medievais e pós-medievais, uma doutrina é uma regra apenas por ser, antes de 

tudo, uma proposição.” Já o proposicionalismo modificado (ou contemporâneo) inverte 

esta relação, colocando o caráter regulativo à frente do referencial (ND, p. 105). No 

entanto, Lindbeck vai além destas posições e as radicaliza: a doutrina não faz nenhuma 

referência ontológica, sendo o seu único papel o de regular as crenças e as ações 

comunitárias. 

O segundo elemento de novidade destaca a importância da narrativa e da 

gramática na teoria de Lindbeck. “A novidade da teoria regulativa”, diz ele, “é que ela 

não situa os aspectos permanentes e doutrinariamente significantes da religião nas 

verdades proposicionalmente formuladas, muito menos nas experiências interiores”. 

Estes aspectos da religião se situam “na história que ela conta e na gramática que 

informa a maneira pela qual a história é contada e usada” (ND, p. 80). A narrativa é a 

estrutura básica da religião, a gramática regula os usos desta estrutura. 

A narrativa ocupa um papel fundamental em todo o projeto teórico de 

Lindbeck12. Ela não é um conjunto de proposições a serem cridas, mas sim o meio no 

qual os fiéis se movem, a exemplificação da maneira como a comunidade religiosa deve 

atuar (ND, p. 35). No caso específico dos cristãos, suas condições culturais e seus 

estados de espírito altamente diversificados são moldados pelo conjunto de histórias 

bíblicas que se estende da criação ao eschaton, culminando na paixão e ressurreição de 

                                                           
12 Em virtude disto, alguns autores, como William Placher (1997, p. 343), tratam a teologia pós-liberal 
como “teologia narrativa”. 
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Jesus. A narrativa, numa recuperação do conceito de Frei (1974, pp. 3, 90), é o único 

mundo real para os fiéis, que estruturam os seus próprios mundos particulares a partir 

desta história contada. Por isso, o elemento constante de uma religião não está no nível 

da descrição objetiva ou no da experiência interior dos fiéis, no que eles experimentam 

ou pensam que sabem, mas sim na narrativa enquanto estrutura e meio dentro (e a 

partir) dos quais os cristãos conhecem e experimentam. A continuidade e a unidade de 

uma religião através dos tempos, bem como a permanência de suas doutrinas, são 

retidas por sua grande narrativa estruturante, sendo mais facilmente descritas se forem 

tomadas por sua semelhança com regras gramaticais (ND, p. 84). 

Lindbeck, no entanto, não diz explicitamente como se dá a interação entre os 

conceitos de “gramática” e “narrativa”. DeHart identifica este problema e discute uma 

possível resposta à questão (2006, p. 76). Ao analisar o conceito de religião, Lindbeck o 

associa a uma estrutura categorial abrangente. No caso do cristianismo, esta estrutura é 

produzida pelas narrativas bíblicas inter-relacionadas em determinados modos 

específicos (ND, p. 80). Na interpretação de DeHart, estes modos específicos seriam 

regulados pela gramática doutrinária. A narrativa apresenta uma ilustração normativa 

dos padrões lógicos ou gramaticais da fé. “A Bíblia não apresenta a gramática como tal, 

mas sim uma série de narrativas interconectadas, juntamente com paradigmas para sua 

inter-relação em uma única ‘história’, bem como para a aplicação desta história na 

construção de uma cosmovisão cristã e na orientação da vida dentro dela.” As 

narrativas, destarte, fixam o núcleo semiótico da identidade religiosa, mas não esgotam 

suas possíveis e variadas configurações e aplicações. Já as doutrinas refletem a estrutura 

permanente de identidade exemplificada por estas narrativas, normatizando 

gramaticalmente suas citadas configurações e aplicações. A posição de DeHart é 

semelhante à de Goh (2000, p. 472), para quem a doutrina atua como um guardião da 

narrativa, “delimitando-a, dando-lhe a gramática pela qual ela pode ser propriamente 

contada e vivida, e especificando as formas pelas quais qualquer reivindicação pode ser 

intra-sistematicamente verdadeira”. Seja como for, este é um exemplo das limitações 

das analogias lingüísticas usadas por Lindbeck, especialmente quando estas não são 

acompanhadas de uma análise mais explícita e precisa. 

A despeito de problemas como este, no entanto, a teoria regulativa é considerada 

superior por Lindbeck em função de atender ao seu requisito ecumênico: promover a 

reconciliação de divergência doutrinária sem capitulação. Por funcionarem como regras, 

ao invés de proposições de primeira ordem, as doutrinas historicamente opostas podem 

ser logicamente reconciliadas, ainda que permaneçam inalteradas. As “oposições entre 



73 

 

regras podem ser resolvidas, em alguns casos, não pela alteração de uma delas, mas 

através da especificação de quando ou onde elas se aplicam, ou pela estipulação de 

quais diretivas concorrentes têm a precedência” (ND, p. 18). Lindbeck exemplifica este 

princípio com duas regras de tráfico diametralmente opostas: “dirija à direita” e “dirija à 

esquerda”. Se vistas como proposições de primeira ordem com pretensões de verdade 

ontológica, elas são irreconciliáveis. No entanto, se vistas como regras, ambas podem 

ser obrigatórias ao mesmo tempo e sem conflito, desde que respeitadas as 

especificações de lugar (uma nos EUA, outra na Inglaterra) ou de condições onde são 

aplicadas (uma numa situação normal de trânsito, outra quando houver risco de 

acidente). Desta forma, sugere Goh (2000, pp. 470-1), a teoria regulativa de Lindbeck 

pode operar como uma gramática “neutra” dos diferentes discursos e ações cristãs, 

promovendo a idéia de reconciliação sem capitulação como algo perfeitamente possível. 

A autoridade das regras doutrinárias para promover tal reconciliação coincide 

com sua coerência intra-sistemática. As doutrinas não precisam de correspondência 

ontológica, posto que são afirmações de segunda ordem, mas sim de coerência dentro da 

estrutura da narrativa religiosa. Como as regras possuem normatividade intra-

sistemática, seus significados permanecem inalterados mesmo que confrontem situações 

de mudança ou conflito, já que não há apelo a uma verdade extralingüística (cf. Goh, 

2000, p. 473). Neste caso, o conteúdo ideacional de uma afirmação doutrinária é 

efetivamente colocado de lado, a fim de que sua função formal dentro da narrativa possa 

ser enfatizada. A narrativa em si não é nem fato nem ficção: é um veículo para um dos 

dois ou para ambos. Narrativas que parecem ser fatos não são necessariamente fatuais 

(McGrath, 2007, p. 124-5). Um exemplo de Lindbeck ilustra este conceito. A afirmação 

“Dinamarca é a terra onde Hamlet viveu” é intra-sistematicamente verdadeira (ou 

coerente) dentro do contexto da peça de Shakespeare. Esta coerência intra-sistemática, 

no entanto, não tem nada a ver com verdade ou falsidade ontológica, a não ser que a 

narrativa seja tomada como história (ND, p. 65). Esta conseqüência da teoria regulativa 

da doutrina religiosa leva necessariamente à discussão sobre a relação entre doutrina e 

verdade. 

 

2.2.3. A questão da verdade 

A posição de Lindbeck é clara: as doutrinas são afirmações de segunda ordem 

que nada dizem a respeito de realidades extralingüísticas. Além disso, a verdade das 

doutrinas repousa em sua coerência intra-sistemática, sem nenhuma necessidade de 

correspondência ontológica (ND, pp. 80, 64). Entretanto, as visões tradicionais de 
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doutrina sempre esperam algum tipo de verdade baseado na referência, seja a realidades 

objetivas, seja a experiências subjetivas. Por isto, uma das questões mais sérias que 

surgem na discussão da proposta de Lindbeck é: ele abandonou as pretensões de 

verdade da fé cristã? A analogia da linguagem e das regras culturais tem vantagens e 

desvantagens. Uma vantagem é que ela oferece a Lindbeck a possibilidade de descrever 

as doutrinas como categorias maleáveis que não funcionam como verdades objetivas em 

si mesmas, mas que moldam o contexto dentro do qual um modo de vida particular é 

corretamente vivido. A desvantagem desta abordagem é a óbvia desvalorização da 

dimensão assertiva da fé religiosa (Goh, 2000, pp. 457, 491). Lindbeck tenta responder 

a estas questões com uma discussão sobre os tipos de verdade e um longo excurso a 

respeito da relação entre religião e verdade (ND, pp. 47-52, 63-69). 

A tríplice tipologia encontrada em vários momentos na obra de Lindbeck, 

também é utilizada nas discussões sobre verdade. Para ele (ND, p. 47), na relação com a 

religião, há três tipos possíveis de verdade: (1) Verdade proposicional, que é vista como 

correspondência ontológica (ou isomórfica) entre as afirmações religiosas e a realidade 

objetiva; típica das visões cognitivistas. (2) Verdade expressiva, relacionada à eficácia 

simbólica na comunicação da experiência interior do divino; típica dos modelos 

experiencial-expressivos. (3) Verdade categorial, que depende da adequação das 

pretensões de verdade ao sistema religioso como um todo. É esta visão de verdade que é 

sustentada pela abordagem cultural-lingüística de Lindbeck. 

Deve-se deixar claro que Lindbeck não ignora a existência de uma verdade 

proposicional ou simbólica. O que ele defende é o fato de que o único tipo de verdade 

que pode ser atribuída às declarações doutrinárias é o categorial. As doutrinas fornecem 

as categorias adequadas para que as verdades proposicional e simbólica sejam possíveis, 

ainda que não garantam sua existência (ND, p. 48). Afirmar a verdade categorial de uma 

doutrina (ou mesmo de uma religião) relaciona-se a verificar se as pretensões de 

verdade e a eficácia simbólica das expressões religiosas se adéquam coerentemente à 

religião em sua inteireza, com suas formas de vida correlacionadas. 

Desta forma, a verdade categorial é uma espécie de pré-condição para a verdade 

proposicional, prática ou simbólica, mas não garante nenhuma delas (Goh, 2000, p. 

492). Lindbeck ilustra esta questão a partir de uma analogia entre religiões e sistemas 

matemáticos (ND, p. 48). “Não faz sentido, por exemplo, dizer que uma coisa é maior 

do que outra caso falte o conceito categorial de tamanho.” A adequação categorial de 

uma afirmação como esta, no entanto, não garante verdade proposicional, mas apenas 

torna possíveis afirmações significativas: ou seja, se algo é quantificável, declarações 
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sobre seu tamanho fazem sentido. De maneira similar, uma religião categorialmente 

verdadeira é aquela na qual é possível falar significativamente dos temas que lhe são 

particulares, aquela cujas doutrinas fornecem categorias adequadas para um discurso e 

uma prática significativos. “No entanto, deve-se lembrar, significabilidade torna 

possíveis tanto a falsidade quanto a verdade.” Destarte, a verdade categorial de uma 

doutrina, que garante a sua significabilidade, não diz nada a respeito de sua verdade 

ontológica. 

O problema é que, para os cristãos de uma maneira geral (bem como para os 

fiéis de outras religiões), as afirmações religiosas são mais do que verdades categoriais: 

elas têm alguma espécie de correspondência ontológica (ND, p. 63). Em função disto, 

Lindbeck propõe outra distinção entre as verdades: (1) Verdade ontológica, relacionada 

à correspondência com a realidade. (2) Verdade intra-sistemática, relacionada à 

coerência com o contexto. Este contexto é o que Lindbeck chama de contexto relevante 

total, o qual se trata não apenas de outras afirmações, mas também de suas formas de 

vida correlacionadas. Desta forma, a verdade intra-sistemática tem a ver tanto com o 

uso correto da linguagem religiosa quanto com um modo específico de comportamento 

(ND, p. 64). 

Apesar de tratar mais diretamente da verdade intra-sistemática, Lindbeck afirma 

a possibilidade de verdade ontológica nas afirmações religiosas (falando mais 

especificamente das doutrinas cristãs). As verdades ontológica e intra-sistemática se 

relacionam de alguma forma. Neste sentido, Lindbeck “torna os aspectos contextuais e 

performativos requisitos essenciais para a verdade ontológica das declarações” (Goh, 

2000, p. 496). É verdade que, para ele, a verdade intra-sistemática não é condição 

suficiente para a verdade ontológica; no entanto, ela é condição necessária (ND, p. 65). 

A verdade ontológica depende da coerência das afirmações com o seu contexto, 

lingüístico e comportamental. A correspondência ontológica de uma sentença religiosa 

não é um atributo, mas uma função de seu papel em constituir uma forma de vida 

correlacionada. Sendo assim, esta sentença adquire verdade ontológica a partir de seu 

uso performativo. Dito de outra forma, somente na medida em que é uma afirmação 

performativa, a sentença religiosa pode ter correspondência ontológica. É a performance 

correta que ajuda mesmo a criar esta correspondência13 (Hunsinger, 1993, p. 41).  

Para Lindbeck, doutrinas são verdadeiras enquanto parte de um padrão completo 

de fala, pensamento, sentimento e ação. Similarmente, elas são falsas quando o seu uso 

                                                           
13 Lindbeck faz uso do conceito de “sentença performativa” de John L. Austin (1975), bem como há uma 
correspondência com a teoria dos “atos de fala” de John R. Searle (1969). 
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é, em alguma medida, inconsistente com o que este padrão como um todo afirma sobre 

o ser e a vontade de Deus. Lindbeck exemplifica esta questão por meio de uma 

ilustração bélica (ND, pp. 64-5). O grito de batalha “Christus est Dominus”, proferido 

pelos cruzados, é falso quando é usado como autorização para quebrar o crânio de um 

infiel (ainda que estas mesmas palavras possam ser verdadeiras em outra ocasião). 

Quando a expressão é empregada desta maneira, ela contradiz algumas dimensões 

importantes do senhorio de Cristo, como a figura do servo sofredor. No entanto, quando 

a compreensão desta expressão e a sua forma de vida correlacionada realmente 

corresponderem (num mundo moldado por um uso autêntico das narrativas cristãs) “ao 

ser e à vontade de Deus, então o uso apropriado de ‘Christus est Dominus’ é não 

somente intra-sistematicamente, mas também ontologicamente verdadeiro.” Destarte, a 

verdade ontológica de uma sentença doutrinária associa-se à sua verdade intra-

sistemática, com seus aspectos contextuais e performativos. 

 

2.2.4. Uma avaliação da teoria da doutrina de Lindbeck 

Como aconteceu com os outros aspectos de seu projeto teórico, a teoria 

regulativa da doutrina religiosa proposta por Lindbeck mobilizou as críticas de muitos 

comentaristas (seja sobre a teoria propriamente dita, seja sobre a tipologia proposta). 

Nesta seção, agruparemos as reações em quatro avaliações críticas14: (1) O equívoco 

sobre os proposicionalistas. (2) Uma leitura errônea de Schleiermacher. (3) Uma 

aplicação deficiente do pensamento de Wittgenstein. (4) As conseqüências liberais da 

teoria regulativa. 

 

2.2.4.1. O equívoco sobre os proposicionalistas 

A primeira reação crítica à teoria da doutrina de Lindbeck diz respeito à 

caracterização que ele faz dos chamados proposicionalistas. A idéia de que estes 

combinam insegurança e ingenuidade, afirmando a verdade (ou a falsidade) eterna de 

uma proposição doutrinária (ND, pp. 16, 21) soa forçada a muitos comentaristas. 

Segundo Wainwright, as “descrições de Lindbeck da posição cognitivo-proposicional 

são simples demais mesmo nas suas formas clássicas ou tradicionais, e mais ainda em 

suas sofisticadas versões pós-críticas” (1988, p. 122). Por isto, O’Neill chega a duvidar 

da existência de alguma teoria da religião ou da doutrina que corresponda à descrição do 

cognitivismo feita por Lindbeck. Para ele, Lindbeck parece estar “muito mais 

                                                           
14 A maneira como estas reações críticas estão agrupadas segue basicamente o proposto por Goh (2000, 
pp. 481-491). 
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familiarizado com o liberalismo e suas ramificações do que com o que ele denomina 

cognitivismo e proposicionalismo” (O’Neill, 1985, p. 428). Esta posição de O’Neill faz 

sentido na medida em que a posição liberal (experiencial-expressiva) é mesmo a 

principal interlocutora na obra de Lindbeck. Em virtude disto, McGrath (2007, p. 122) 

afirma que a descrição lindbeckiana do proposicionalismo é uma caricatura da 

realidade. 

Para muitos estudiosos, Lindbeck foi negligente ao deixar de reconhecer uma 

sensibilidade lingüística e histórica na posição proposicionalista (Goh, 2000, p. 482). 

Ao contrário do que ele afirma, o dogma não é visto de maneira estática e definitiva 

pela abordagem cognitivo-proposicional. Lindbeck “deixa de levar em conta a evidente 

capacidade de proponentes desta abordagem de reformular, ampliar ou suplementar uma 

doutrina com circunstâncias históricas em mudança” (McGrath, 2007, p. 116). 

Conforme assevera Guarino (1988, p. 140), a percepção de Lindbeck sobre o 

proposicionalismo é a de um verdadeiro “representacionalismo a-histórico”, sem atentar 

para o fato de que os proposicionalistas também reconhecem a possibilidade de 

mudança doutrinária em virtude das vicissitudes da história. Segundo Gerrish (1988, p. 

88), a mudança, neste caso, mais do que uma alteração em sua substância, poderia muito 

bem ser pensada em termos da adequação relativa de uma definição doutrinária, ficando 

como critério de avaliação a referência ao seu contexto histórico original. 

Na verdade, ao invés de ser uma referência estática, o dogma é visto pelos 

proposicionalistas como um movimento que tende em direção à verdade divina. Esta era 

a visão da maioria dos teólogos do período medieval, para quem a doutrina era uma 

“percepção de verdade divina, tendendo em direção a essa verdade” (perceptio divinae 

veritatis tendens in ipsam) (McGrath, 2007, p. 117). Em função disto, pode-se afirmar 

que doutrinas são descrições incompletas da realidade divina – perspectiva muito 

distinta da que Lindbeck atribui ao proposicionalismo. Wainwright corrige tal 

perspectiva, afirmando que “cognitivistas responsáveis nunca sustentariam que suas 

proposições falam a verdade sobre Deus exaustivamente” (1988, p. 122). O próprio 

Lindbeck percebe isto quando afirma que as proposições podem ser incompletamente 

verdadeiras (ND, p. 49). Ele, no entanto, não leva isto em consideração em sua 

descrição do proposicionalismo. É preciso deixar claro, diz McGrath, (2007, p. 117), 

que, para os teólogos cognitivo-proposicionais, as doutrinas são descrições de realidade 

confiáveis, ainda que incompletas, estando o seu poder naquilo que representam, e não 

no que são em si mesmas. 
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As abordagens cognitivas reconhecem que nenhuma linguagem humana pode ser 

aplicada a Deus univocamente. Na verdade, este é o seu ponto de partida: os diferentes 

níveis da linguagem em suas múltiplas atividades. “A impaciência de muitos escritores 

teológicos modernos com teorias ‘cognitivas’ de doutrina”, afirma McGrath (2007, p. 

119), referindo-se a Lindbeck, “parece às vezes representar pouco mais do que 

impaciência com a natureza irritante da linguagem humana, e uma relutância de se 

engajar com sua ambivalência e polissemia.” 

A associação feita por Lindbeck entre o proposicionalismo e uma teoria bruta de 

verdade como correspondência é injustificada (Goh, 2000, p. 482). Ele falha por 

simplificar a posição cognitivista, ignorando que as teorias cognitivistas sobre a 

realidade são tão complexas quanto a própria realidade (O’Neill, 1985, p. 428). Além 

disso, Lindbeck falha também por não dar a devida atenção ao princípio da analogia 

(caro aos modelos proposicionais). Quando se adota tal princípio, a questão já não é a 

de uma correspondência bruta ou pura com a realidade, mas sim a de qual é a referência 

correspondente mais adequada. Ou, nas palavras de Wainwright, se “o problema reside 

na adequação de quaisquer afirmações referentes a Deus, a resposta deve ser encontrada 

no princípio da analogia” (1988, pp. 122-3). Ao não chamar a atenção para o uso que a 

abordagem proposicionalista faz do princípio da analogia, Lindbeck acaba oferecendo 

uma visão errônea (ou, ao menos, limitada) desta mesma abordagem. 

 

2.2.4.2. Uma leitura errônea de Schleiermacher 

Uma segunda crítica à teoria de Lindbeck diz respeito à avaliação equivocada 

que ele faz de Schleiermacher. Para ele, o teólogo alemão seria um exemplo indubitável 

do expressivismo (ou simbolismo, na aplicação à teoria da doutrina), sendo mesmo uma 

espécie de pai fundador de toda esta tradição de pensamento (ND, pp. 16, 21, 123). No 

entanto, para alguns comentaristas, como B. A. Gerrish (1988) e Alister McGrath 

(1997), esta é uma leitura equivocada de Schleiermacher. 

O grande problema é que Lindbeck parece ter colocado a posição de 

Schleiermacher numa camisa-de-força que não é fiel à sua complexidade (Goh, 2000, p. 

483). No seu afã de enquadrar teóricos da religião e teólogos em sua tipologia, Lindbeck 

perde a mão em alguns momentos – e este seria o caso do teólogo alemão. De acordo 

com Gerrish (1988, p. 89), a obra de Schleiermacher pode até remeter a uma visão 

experiencial-expressiva de religião nos termos propostos por Lindbeck, mas a sua visão 

de doutrina definitivamente não se enquadra neste modelo. Em função disto, McGrath 

chega mesmo a contraditar Lindbeck diretamente: ao contrário do afirmado por este, 
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Schleiermacher “não é um expoente de uma teoria ‘experiencial-expressiva’ da 

doutrina” (1997, p. 25). 

Para Schleiermacher, as doutrinas cristãs são a forma de crer distintivamente 

cristã, e não uma experiência pré-reflexiva comum a todas as religiões. “O próprio título 

da obra dogmática de Schleiermacher [A fé cristã] deixa claro que ele está mais 

especificamente preocupado com a fé da igreja evangélica (isto é, protestante), e não 

com alguma experiência privativa ubíqua” (Gerrish, 1988, p. 89). É a experiência 

distintivamente cristã de Jesus de Nazaré que fundamenta as doutrinas eclesiásticas, não 

sendo estas símbolos de uma experiência geral e universal. Na verdade, para McGrath 

(1997, p. 25), Schleiermacher estabelece uma clara distinção entre a consciência 

humana religiosa em geral e a consciência especificamente cristã, característica que se 

afasta da descrição feita por Lindbeck. 

Além disso, o que é enfatizado por Schleiermacher é a dimensão comunitária e 

não individual do cristianismo. Segundo Gerrish (1988, p. 89), poucos teólogos 

protestantes afirmaram isto de maneira mais forte que ele. Nas palavras do próprio 

Schleiermacher, “a piedade cristã nunca surge independentemente ou a partir de si 

mesma em um indivíduo, mas somente pela comunhão e na comunhão” (1999, p. 106). 

Neste sentido, as doutrinas não são tematizações públicas de uma experiência universal 

e sempre privativa, muito menos de uma experiência pré-reflexiva. “Ao contrário, elas 

são descrições da fé de uma comunidade particular, uma fé que o indivíduo chega a 

experimentar apenas por meio da participação na comunidade” (Gerrish, 1988, p. 89). 

Esta leitura de Schleiermacher está muito mais próxima da visão particularista da 

religião, segundo o modelo cultural-lingüístico e regulativo de doutrina, do que 

Lindbeck poderia admitir. De acordo com McGrath, (1997, p. 25), o “comunitário tem 

prioridade sobre o individual na descrição de Schleiermacher sobre a gênese e a 

articulação doutrinária da experiência religiosa.” Isto vai de encontro à avaliação de 

Lindbeck sobre a origem dos aspectos exteriores da religião (como as doutrinas) na 

visão expressivista. Para ele, o interior é quem tem o primado nesta visão. Por isso, a 

proposta cultural-lingüística seria a de uma inversão do interior para o exterior (ND, pp. 

36-7). A ênfase de Schleiermacher na comunidade como origem das doutrinas, no 

entanto, desautoriza a avaliação lindbeckiana (pelo menos no que diz respeito a 

considerá-lo como um exemplo do expressivismo). 

Sendo assim, a teologia de Schleiermacher se distancia do que Lindbeck chama 

de tendências homogeneizantes da abordagem experiencial-expressiva (Gerrish, 1988, 

p. 89; cf. ND, p. 128). Ao contrário, para o teólogo alemão, a experiência religiosa 
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universal é particularizada e tornada distinta pelas doutrinas originadas na comunidade 

cristã. 

 

2.2.4.3. Uma aplicação deficiente do pensamento de Wittgenstein 

A terceira reação crítica à teoria da doutrina de Lindbeck relaciona-se a 

aplicação dos conceitos de Wittgenstein à idéia de doutrina como regra. Segundo 

Lindbeck, o filósofo austríaco é uma influência decisiva na formação de seu 

pensamento a respeito das discordâncias e dos acordos doutrinários (ND, p. 24). Ainda 

de acordo com Lindbeck, a percepção de que, por ser uma regra permanente, a doutrina 

pode superar as mudanças e contingências históricas está baseada no conceito 

wittgensteiniano de regras da gramática profunda (ND, p. 130). A questão é que, para 

alguns comentaristas, a apropriação lindbeckiana destes conceitos de Wittgenstein, 

como regras e gramática, é deficiente. 

Segundo D. Z. Phillips (1995, p. 195), a aplicação feita por Lindbeck da noção 

de gramática de Wittgenstein é errônea porque ele sucumbiu à tentação de presumir que 

a linguagem é em si mesma uma descrição da natureza da realidade. Por mais que se 

desassocie da idéia de doutrina como correspondência ontológica, Lindbeck faz uso da 

analogia entre linguagem e religião considerando que a linguagem, de alguma maneira, 

corresponde à forma como as coisas são e se relacionam entre si. Além disso, para 

Phillips, a idéia de que a noção de gramática em Wittgenstein é capaz, em si mesma, de 

ser usada para determinar a direção na qual as doutrinas teológicas devem se 

desenvolver também é equivocada, pois a mesma gramática pode, em alguns casos, 

apontar para caminhos diferentes15. Por isso, Lindbeck incorre em erro ao supor que “a 

observação de Wittgenstein sobre a teologia como gramática pode se tornar, ela mesma, 

a serva de um desenvolvimento teológico particular específico”. Para que haja este 

desenvolvimento, faz-se necessário a invariabilidade das normas gramaticais – o que, 

para Phillips, não tem lugar no sistema de Wittgenstein. 

Crítica semelhante é feita por Kathryn Tanner (1997, pp. 140-1). Para ela, o 

argumento de Lindbeck, segundo o qual ver as doutrinas como regras possibilita a 

reconciliação de doutrinas divergentes ao longo da história, pressupõe que tais regras 

permaneçam constantes mesmo em meio às mudanças históricas. No entanto, as regras 

não estão isoladas das vicissitudes da história (cf. Goh, 2000, pp. 488-9). Tanner 

                                                           
15 O próprio Lindbeck aponta para as deficiências da visão regulativa de doutrina, ao afirmar que estas 
regras comunitárias são imperfeitas e, muitas vezes, guiam os que se orientam por elas de maneira 
equivocada, pois há mais exceções nestas regras do que se gostaria (ND, pp. 81-2). No entanto, Lindbeck 
não discute estas exceções e nem retorna a estas deficiências a fim de esclarecê-las. 
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argumenta neste sentido, ao propor uma leitura pós-moderna de Wittgenstein que 

esvazia a avaliação pós-liberal da identidade cristã em termos de regras. Em primeiro 

lugar, saber que as regras existem não diz nada a respeito de como e quando estas 

devem ser seguidas (e nem quais regras se aplicam melhor a cada caso). No exemplo de 

Tanner, “conhecer as regras do xadrez significa que se conhecem os movimentos que se 

podem fazer com as peças, mas isto não é o suficiente para determinar o melhor 

movimento a se fazer num ponto particular no curso do jogo” (1997, p. 140). Além 

disso, segundo a perspectiva wittgensteiniana, o apelo a normas comunitárias não 

garante estabilidade, porque estas normas estão sujeitas a mudanças no curso das 

decisões da agência humana (Tanner, 1997, p. 141).16 Desta forma, a defesa da teoria 

regulativa de Lindbeck como aquela que possibilita um elemento de constância em meio 

às divergências doutrinárias sofre um grande revés, perdendo o seu apelo ecumênico. 

 

2.2.4.4. As conseqüências “liberais” da teoria regulativa 

A implicação central da teoria da doutrina proposta por Lindbeck é a 

reconciliação sem capitulação (ND, p. 18). Ao destacar os contextos culturais e suas 

mudanças, o seu modelo funcional reconhece que a primeira coisa que as doutrinas 

fazem é ensinar aos fiéis como falar de maneira adequada e como contar 

apropriadamente a sua história sagrada. Este papel da doutrina é logicamente anterior 

aos debates a respeito de sua fidelidade ontológica, bem como independente destes 

(Goh, 2000, pp. 489-90). Uma das fraquezas deste modelo é exatamente não fazer jus às 

tradicionais pretensões de verdade da fé cristã (e, por conseqüência, de outras religiões). 

De acordo com esta leitura crítica da teoria regulativa, no diálogo em prol da 

reconciliação entre posições doutrinárias divergentes, não há real resolução de 

diferenças em temas substantivos, nem regras de intercâmbio que exijam uma posição 

clara – o que há é uma convenção estabelecida entre as partes conflitantes, sem 

compromisso com a verdade ontológica. Nas palavras de Goh, o “acordo doutrinário 

depende apenas da boa vontade dos parceiros” (2000, p. 490). Com efeito, a sugestão de 

Lindbeck equivale a dizer que “se nós quisermos concordar, nós podemos, porque 

somos nós quem escolhemos as maneiras nas quais usamos a linguagem religiosa”. O 

                                                           
16 “Nosso paradoxo era: uma regra não poderia determinar um modo de agir, pois cada modo de agir 
deveria estar em conformidade com a regra. A resposta era: se cada modo de agir deve estar em 
conformidade com a regra, pode também contradizê-la. Disto resultaria não haver aqui nem conformidade 
nem contradições” (Wittgenstein, 1989, p. 87, § 201). 
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veredicto de Behrens (1994, pp. 414-5) é claro: tal teoria da doutrina seria “liberal ao 

extremo”.17 

Este resultado surpreendentemente “liberal” do modelo proposto por Lindbeck 

decorre de que a teoria regulativa não trata do fato de que as religiões lidam com aquilo 

que é, com as pretensões de verdade. “Pois se Deus é o verdadeiro ‘objeto’ da teologia”, 

afirma Kasper (1990, p. 189), “então as sentenças doutrinárias dogmáticas têm um 

caráter primariamente proposicional e doxológico, ainda que, secundariamente, elas 

possam ter conseqüências para o comportamento dos cristãos e para a comunidade 

eclesiástica.” Isto se dá porque, certamente, nenhuma questão esteve mais próxima do 

centro de qualquer posição teológica do que aquela que diz respeito a como a verdade é 

concebida (Hunsinger, 1993, p. 42). Ao lidar com a verdade das declarações 

doutrinárias como simples adequação convencional entre partes conflitantes, Lindbeck 

paradoxalmente se aproxima da posição “liberal”, para quem não há verdade referencial 

(apenas eficácia simbólica) nos padrões de doutrina. 

 

2.3. Teologia pós-liberal  

 

O último capítulo de The Nature of Doctrine é classificado, por Lindbeck, como 

um adendo ao argumento principal do livro. Segundo ele, trata-se apenas das 

implicações de uma abordagem cultural-lingüística da religião para o método teológico 

(ND, p. 112). No entanto, Toward a Postliberal Theology (o título do capítulo) é a 

verdadeira apresentação do novo e ambicioso paradigma proposto por Lindbeck (Tracy, 

1985, p. 460). Como visto anteriormente, para Goh (2000, p.11), apesar da parte 

estritamente teológica vir apenas no final do livro, há claras indicações de que toda a 

obra de Lindbeck é, de fato, dirigida por sua teologia pós-liberal e intratextual. 

A começar pela designação, a teologia pós-liberal proposta por Lindbeck fez 

escola. Muitos autores têm seus nomes associados ao movimento, tais como Stanley 

Hauerwas, Ronald Thiemann, James Buckley, Joseph DiNoia, George Hunsinger, Bruce 

Marshall, William Placher, Serene Jones e Kathryn Tanner – o que dá uma idéia da 

amplitude do pós-liberalismo (Fodor, 2005, p. 229). A expressão “pós-liberal” indica 

claramente com quem se deseja polemizar: a teologia liberal, de viés experiencial-

expressivo. Por isso, todos os autores ligados ao pós-liberalismo de alguma forma 

                                                           
17 O interessante artigo de Behrens (1994) confronta a teoria regulativa de Lindbeck a partir da obra de 
Schleiermacher. Para Behrens, o teólogo alemão não corresponde ao modelo expressivista, como quer 
Lindbeck, tendo muito mais pontos de contato com a visão proposicionalista. 
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dialogam criticamente com o liberalismo teológico. Segundo Lindbeck, sua proposta 

teológica também poderia ser chamada de “pós-moderna”, “pós-revisionista”, ou “pós-

neo-ortodoxa”, mas “pós-liberal” lhe pareceu melhor porque o que ele tinha em mente 

era um modelo “posterior à abordagem experiencial-expressiva que é a marca do 

método liberal” (ND, p. 135, n. 1).  

De acordo com William Placher, a teologia pós-liberal reúne algumas 

características inter-relacionadas: (1) Ela é não-fundacionalista. Para ela, a experiência 

humana sempre vem já interpretada: não há uma base comum de crenças auto-evidentes 

que fundamenta tal experiência. (2) A teologia pós-liberal não se compromete com uma 

apologética sistemática. A única apologética que ela se permite é uma espécie de 

conexão ad hoc com a cultura, pois o pós-liberalismo não acredita que uma estrutura 

não-cristã (filosófica ou cultural) possa determinar o contexto no qual as reivindicações 

cristãs devem ser defendidas. (3) Ela se concentra nas particularidades das religiões, 

dando mais ênfase ao que diferencia as grandes tradições religiosas do que aos seus 

supostos pontos em comum. O teólogo pós-liberal entende que o respeito pelas 

diferenças nem sempre passa por alguma espécie de acordo doutrinário ou religioso. (4) 

A teologia pós-liberal enfatiza as narrativas bíblicas por meio das quais os cristãos 

identificam Deus e a comunidade cristã, e através delas entendem suas próprias vidas 

(Placher, 1997, pp. 344-5). Cumprindo mesmo o seu papel de porta-voz de um novo 

paradigma teológico, a proposta de George Lindbeck já traz consigo todos estes quatro 

elementos descritos por William Placher. 

Os critérios básicos de avaliação de qualquer teologia, segundo Lindbeck, são 

três: a fidelidade, a aplicabilidade e a inteligibilidade. Há uma relação específica de 

cada área da teologia com um destes critérios. “De maneira geral, no Ocidente cristão, a 

teologia sistemática ou dogmática tem sido pensada especialmente na preocupação com 

a fidelidade, a teologia prática com a aplicabilidade, e a teologia fundamental ou 

apologética com a inteligibilidade” (ND, p. 112). O que a teologia pós-liberal propõe 

são novas formas de interpretar estes critérios. Destarte, no modelo de Lindbeck, a 

fidelidade é vista como intratextualidade, a aplicabilidade como futurologia, e a 

inteligibilidade como habilidade. Dentre estes, sem dúvida, o conceito mais importante 

é o de intratextualidade, sendo os outros dois entendidos a partir do primeiro (DeHart, 

2006, p. 91). Passaremos, a seguir, a uma análise destes três conceitos, seguida de uma 

breve avaliação da recepção crítica à teologia pós-liberal. 
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2.3.1. Fidelidade como intratextualidade 

A idéia de intratextualidade ocupa um papel central no projeto teórico de 

Lindbeck. O método intratextual é o mais apropriado para uma abordagem cultural-

lingüística da religião, enquanto o extra-textual relaciona-se ao modelo proposicional ou 

ao experiencial-expressivo. Podem-se distinguir os métodos intratextual e extra-textual 

a partir da percepção de que o “último localiza o sentido religioso fora do texto ou do 

sistema semiótico, seja nas realidades objetivas às quais ele se refere, seja nas 

experiências que ele simboliza, enquanto que, para os culturais-lingüísticos, o sentido é 

imanente.” Na perspectiva intratextual, o sentido religioso não pode ser separado da 

linguagem religiosa, mas é constituído pelos usos desta linguagem específica. Por 

exemplo, a maneira apropriada de determinar o que “Deus” significa “é examinar como 

a palavra opera dentro de uma religião e, desse modo, dá forma à realidade e à 

experiência, ao invés de primeiro estabelecer seu sentido proposicional ou experiencial 

e conseqüentemente reinterpretar ou reformular seus usos.” É neste sentido que a 

descrição teológica no modo cultural-lingüístico é intra-semiótica ou intratextual (ND, 

p. 114). 

Quando usa o termo “textos”, Lindbeck nem sempre está se referindo aos 

registros escritos. Eles podem ser transmitidos oralmente, por uma encenação ritual ou 

por representações pictóricas. O que importa é que sejam padrões comunicativos fixos, 

utilizados em muitos contextos, para vários propósitos e com vários significados. Sendo 

assim, em princípio, a intra-textualidade diz respeito também a religiões de sociedades 

não-letradas. Na prática, porém, isto não acontece, pois as religiões textualizadas levam 

uma vantagem grande demais sobre as pré-literárias. Isto se dá porque, em sua forma 

escrita, os textos atingem uma abrangência, complexidade e estabilidade inatingíveis em 

qualquer outro meio (Lindbeck, 1986, p. 361). Por isso que, “no caso das religiões, mais 

do que qualquer outro tipo de sistema semiótico, a descrição não é simplesmente 

metafórica, mas literalmente intratextual.” É o texto dos escritos sagrados o lugar onde 

transitam os fiéis. Em virtude disto, as religiões textualizadas (especialmente as grandes 

religiões mundiais) têm um critério de fidelidade intratextual: o grau em que suas 

descrições doutrinárias e práticas correspondem ao universo semiótico 

paradigmaticamente codificado em seu escrito sagrado. O mesmo não acontece nas 

culturas orais, pois nestas “não há autoridade trans-pessoal a quem os especialistas em 

tradição possam recorrer em suas disputas.” Esta importância dos escritos sagrados 

“também sugere que textos canônicos são uma condição, não apenas para a 

sobrevivência de uma religião, mas para a própria possibilidade de uma descrição 
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teológica normativa”, o que, repita-se, parece mais uma vez descartar o critério 

intratextual nas religiões não-textualizadas. Este critério, no entanto, aplica-se 

especialmente às três grandes religiões do livro. O caráter intra-semiótico da teologia 

descritiva é inseparável da intratextualidade nos três monoteísmos ocidentais: judaísmo, 

cristianismo e islã (ND, p. 116). Esta ênfase de Lindbeck no registro canônico resulta na 

atribuição de grande importância à atividade hermenêutica na produção teológica. A 

prática correta da religião passa necessariamente por uma leitura intratextual correta dos 

textos sagrados. 

No caso específico da fé cristã, pode-se falar de seis princípios formais (ou 

regras) da leitura intratextual das Escrituras18: (1) A singularidade e a intraduzibilidade 

do texto bíblico. (2) A interpretação canônica. (3) A visão lingüística regulativa. (4) A 

Bíblia como narrativa realista. (5) O papel da interpretação tipológica. (6) O texto que 

absorve o mundo. Passaremos a uma discussão sobre estes princípios. 

 

2.3.1.1. A singularidade e a intraduzibilidade do texto bíblico 

No centro da tese pós-liberal de Lindbeck, está uma crítica à tentativa do 

liberalismo teológico de tentar traduzir a linguagem da Bíblia para formas de discurso e 

pensamento da cultura moderna (cf. Goh, 2000, p. 187). Na abordagem cultural-

lingüística, ressalta-se a possibilidade da incomensurabilidade de certas noções entre 

sistemas semióticos distintos. Os usos de uma determinada expressão, como “amor”, 

por exemplo, em religiões diferentes (ou em diferentes sistemas científicos ou 

filosóficos) são incomensuráveis, pois não há uma base comum que possibilite a 

comparação entre eles (ND, p. 49). No caso específico da fé cristã, a intratextualidade 

caminha junto com a intraduzibilidade: uma teologia fiel ao mundo do texto não pode 

ser traduzida para um outro mundo estranho a este texto, pois não há fundamento 

comum (ND, p. 134). As categorias do cristianismo são intraduzíveis para outros 

esquemas conceituais, diz DeHart (2006, p. 87), porque elas estão ligadas a narrativas e 

práticas comunitárias muito específicas, e, além disso, os elementos isolados de um 

esquema categorial estão altamente condicionados, por suas inter-relações sistemáticas 

(intratextualidade), ao próprio esquema do qual fazem parte. 

A discussão de Lindbeck sobre intraduzibilidade, no entanto, deve ser 

acompanhada de três observações introdutórias (Lindbeck, 1997, pp. 428-9), quais 

                                                           
18 Com exceção do primeiro e do último, sugeridos por Goh (2000, pp. 187-91; 200-2), estes princípios 
formais são diretamente apresentados por Lindbeck, em conexão com a hermenêutica bíblica clássica 
(Lindbeck, 1997, pp. 431-2). 
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sejam: (1) Quando ele usa o termo “intraduzibilidade”, ele não está se referindo ao 

conceito forte de Donald Davidson (1974). Para Davidson, o conceito de esquemas 

conceituais intraduzíveis (ou incomensuráveis) não faz sentido porque, para se afirmar a 

intraduzibilidade entre dois esquemas, faz-se necessário um mínimo de elementos 

comuns ou uma capacidade mínima de tradução a fim de se reconhecer os níveis da 

suposta intraduzibilidade. Lindbeck afirma que sua visão de intraduzibilidade é mais 

modesta, admitindo que um “falante” reconhece o que é intraduzível à medida que se 

torna fluente em um segundo “idioma”. (2) A tradução de que Lindbeck fala é 

conceitual e categorial, e não uma tradução do grego e hebraico bíblico para outras 

línguas naturais. Para ele, as línguas naturais têm a flexibilidade gramatical e o 

potencial léxico necessários para que se tornem veículos adequados para os significados 

bíblicos. (3) Para Lindbeck, a questão da intraduzibilidade não é empírica, mas sim 

dogmática. Nenhuma pesquisa empírica conseguirá comprovar conclusivamente se as 

linguagens não-bíblicas podem acomodar tudo o que é dito na linguagem bíblica, e 

vice-versa. Não se trata, portanto, de buscar exemplos na experiência de comparação, 

mas sim de compreender a inconclusividade da hipótese até o eschaton. 

Lindbeck fala ainda de uma dupla reivindicação relativa à intraduzibilidade no 

caso bíblico, segundo a hermenêutica clássica: (a) “toda realidade humana concebível 

pode ser traduzida (ou re-descrita) no universo do discurso bíblico com um ganho de 

verdade ou significado maior do que a perda”; (b) “nada pode ser traduzido deste 

idioma para outro sistema comunicativo supostamente independente sem perversão, 

diminuição ou incoerência de sentido” (1997, p. 429). Ou seja, tudo o que é real pode 

ser descrito a partir da linguagem bíblica, posto que, conforme Frei (1974, p. 3), o 

mundo da narrativa bíblica é o único mundo real para quem o lê e vive segundo ele. 

 

2.3.1.2. A interpretação canônica 

Para Lindbeck, os diferentes textos bíblicos devem ser lidos como uma única 

obra (1997, p. 431). Isto não é novidade, pois esta coleção de escritos altamente 

diversificados que compõem a Bíblia sempre foi lida e interpretada classicamente como 

uma unidade coerente e canônica (Goh, 2000, p. 191). Este princípio formal reflete uma 

óbvia dependência de Lindbeck com relação ao pensamento de Brevard Childs (1993) e 

sua proposta de “abordagem canônica”.19 

                                                           
19 O próprio Lindbeck reconhece sua dívida para com B. S. Childs neste tema, em pelo menos duas 
ocasiões (cf. Lindbeck, 1990, p. 493; e Lindbeck, 1997, p. 449, n. 13). 
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A tarefa de interpretação, portanto, deve partir da idéia de que a Bíblia como um 

todo é uma narrativa realista. “Este tipo de abordagem literária pode ser estendido para 

cobrir, não simplesmente a narrativa de Jesus, mas todas as narrativas da Escritura. Qual 

é o gênero literário da Bíblia como um todo em sua unidade canônica?” A narrativa, 

sem dúvida. No entanto, como entender os diversificados materiais que compõem o 

texto bíblico? Estes materiais, ao que parece, “estão todos incluídos numa narrativa 

global que tem as características literárias específicas de uma narrativa realista 

exemplificada em diversas maneiras, como, por exemplo, por certos tipos de parábolas, 

novelas e relatos históricos” (ND, p. 120). 

Seguindo os princípios da abordagem canônica de Childs, Lindbeck afirma que 

o propósito primário da Bíblia como narrativa realista não é contar ao leitor o que 

aconteceu no passado, ou provê-lo com proposições doutrinárias, conceitos teológicos, 

expressões simbólicas da experiência religiosa (1980, p. 84). Sua função primária é 

desenvolver um personagem, oferecer a descrição de identidade de um agente, ou seja, 

Deus. E ela faz isso, “não contando o que Deus é em si e de si mesmo, mas por meio de 

relatos da interação de seus atos e propósitos com aquelas criaturas em suas 

circunstâncias de constante mudança” (ND, p. 121). Estes relatos, por fim, tornam-se 

exemplos normativos para a crença e a prática do leitor. 

 

2.3.1.3. A visão lingüística regulativa 

Como já visto, Lindbeck sugere que a nossa percepção de mundo é moldada por 

discursos socialmente construídos que governam a vida da comunidade da qual fazemos 

parte. Como membros desta comunidade, nós contribuímos para estes discursos. “Nós 

contamos a história da comunidade – pela qual nós também somos contados – da 

mesma maneira que esta comunidade sempre a esteve contando e re-contando” (Goh, 

2000, p. 192). Por meio destas narrativas (e de sua gramática interna), a comunidade 

ilustra a maneira como seus membros devem crer e agir. O terceiro princípio formal 

para uma leitura intratextual da Bíblia, portanto, é atentar para as regras comunitárias 

que regem esta leitura e sua interpretação. 

“Como no caso da gramática”, diz Lindbeck, “estas regras foram incorporadas 

no discurso e na prática da comunidade independentemente do conhecimento consciente 

de sua existência, mas foram, algumas vezes, articuladas mais extensivamente pelos 

cristãos na doutrina eclesiástica e na reflexão teológica” (Lindbeck, 1997, p. 431). A 

maior parte das doutrinas ilustra o uso correto ao invés de defini-lo. Elas são exemplos 

emblemáticos ou paradigmas para a aplicação de regras (ND, p. 81). Seguir estes 
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exemplos, descritos nas narrativas bíblicas e na prática da comunidade, é fundamental 

para garantir a unidade e a singularidade comunitárias. Por exemplo, segundo Lindbeck, 

os hábitos gramaticais de atribuir todos os diversos escritos bíblicos a uma única fonte 

(um autor ou autorizador divino), a um tema central (Cristo para os cristãos, e a Torah 

para os judeus) e a um propósito dominante (a formação dos povos da aliança e a 

orientação em direção à era messiânica) foram de especial importância para a unificação 

do cânon bíblico (1997, p. 432). Guiar a interpretação pelas regras gramaticais 

(doutrinárias) da comunidade é fundamental para adentrar à narrativa do cânon bíblico. 

 

2.3.1.4. A Bíblia como narrativa realista 

A quarta característica desta leitura intratextual é o lugar que ela dá à narrativa 

na sua interpretação da estrutura do texto bíblico. Esta estrutura consiste de uma 

“metanarrativa trans-histórica” que se estende do início até o fim dos tempos, falando de 

eventos e realidades distantes da experiência ordinária. Esta metanarrativa fornece “o 

cenário cósmico para as narrativas realistas por meio das quais as realidades centrais, os 

eventos decisivos para a comunidade, são recontadas” (Lindbeck, 1997, p. 432). Ou 

seja, a comunidade religiosa constrói a sua identidade, e dá significado à sua 

experiência cotidiana ordinária, à luz desta história toda-abrangente e em meio a ela. 

O caráter trans-histórico desta metanarrativa não a isola dos contextos 

particulares dos fiéis. Ao contrário, é nesta história particular e cotidiana que aquela 

história fundamental se torna imanente. Desta forma, apesar de entendê-la, em certo 

sentido, como “parcialmente mítica”, Lindbeck se alinha a uma visão realista, ou literal, 

da narrativa bíblica (1997, p. 432). Esta posição reflete, mais uma vez, a influência de 

Hans Frei. Comentando a hermenêutica bíblica tradicional (pré-crítica), Frei afirma que, 

para os que liam a Bíblia segundo esta ótica, as “palavras e sentenças significavam 

aquilo que diziam, e, porque faziam isso, eles descreviam acuradamente eventos reais e 

verdades reais que eram corretamente colocadas somente naqueles termos e não em 

outros” (1974, p. 1). Ao adotar critérios semelhantes ao da hermenêutica clássica, 

Lindbeck identifica nesta narrativa realista um vasto romance não-ficcional cuja função 

primária é revelar a identidade de Deus como o personagem principal e ativo na relação 

com sua criação (1980, pp. 84-5). Para ele, esta visão da Bíblia como narrativa realista é 

fundamental para a leitura intratextual. 

Este critério da intratextualidade suscita uma questão: a abordagem narrativa é 

diametralmente oposta ao método histórico crítico de exegese? A resposta de Lindbeck 

é dialética. Antes de tudo, o foco de interesse de Lindbeck é a exegese pré-moderna, 
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com base na qual se desenvolve o que ele chama de estudo crítico-literário dos escritos 

sagrados (1988, p. 153). De acordo com Frei, a “leitura cristã ocidental da Bíblia nos 

dias anteriores ao advento da crítica histórica no século XVIII era, de forma geral, 

fortemente realista, isto é, ao mesmo tempo literal e histórica, e não apenas doutrinária 

ou edificante” (1974, p. 1). Esta leitura é a que Lindbeck tem em mente quando faz sua 

proposta intratextual. 

Além disso, deve-se ressaltar, a narrativa realista não implica uma leitura 

cientificamente histórica da Bíblia, como faz crer a exegese crítica. Lindbeck explica 

isto ao fazer uma distinção entre dois tipos de narrativas históricas. “Nós podemos fazer 

agora”, diz ele (ND, p. 122), “uma distinção (indisponível antes do desenvolvimento da 

ciência moderna e dos estudos históricos) entre narrativa realista e descrições históricas 

ou científicas.” Segundo esta distinção, a “Bíblia é amiúde ‘semelhante à história’ 

(history-like), mesmo que não seja ‘história provável’ (likely history)”.20 De qualquer 

maneira, “a representação do caráter de Deus não é, em todo caso, logicamente 

dependente da facticidade da narrativa.” Esta representação, portanto, que é o propósito 

primário da narrativa realista de acordo com Lindbeck (1980, p. 85), não tem nenhuma 

necessidade de uma identificação entre a história bíblica e a história factual da ciência. 

Assim, de uma forma geral, para Lindbeck, não há oposição entre o seu método 

escolhido para o estudo dos textos sagrados e a exegese histórico-crítica, pois todos os 

métodos possíveis de crítica podem ser utilizados na análise literária da Bíblia (1988, p. 

153). Dialeticamente, no entanto, a teologia pós-liberal representa um calculado 

rompimento com a abordagem histórico-crítica. Segundo Goh, “Lindbeck propõe que a 

chave para a compreensão da Bíblia não está nas raízes lingüísticas do texto, nem em 

seu contexto histórico ou no seu processo de redação, mas sim na história preservada 

nestes textos.” Ao contrário do que parecem sugerir os exegetas histórico-críticos, a 

verdade do texto não depende de sua historicidade, mas sim “de seu poder assimilativo, 

ou sua capacidade de nos atrair para uma estrutura particular de sentido” (Goh, 2000, p. 

196). Somente uma abordagem crítico-literária da Bíblia enquanto narrativa realista fará 

jus a este poder assimilativo. Por isso, para Lindbeck (1997, pp. 438-9), uma 

combinação entre as abordagens pré-moderna e moderna só é possível se partir da pré-

moderna. “A hermenêutica clássica é capaz de absorver a crítica histórica, mas não o 

contrário.” Isto se dá porque a exegese histórico-crítica não possui nenhuma ferramenta 

para se mover “do que os textos significavam no passado para o que eles podem, e 

                                                           
20 Esta distinção já se encontra na diferenciação, estabelecida por Hans Frei (1974, p. 280), entre a 
narrativa histórica e a narrativa semelhante à história. 
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devem, significar para os fiéis agora”. A hermenêutica clássica, entretanto, com sua 

ênfase no caráter narrativo realista da Bíblia (bem como os outros princípios da leitura 

intratextual), é capaz de “prover uma orientação comunitariamente persuasiva, no 

presente, para a fé e a vida cristã”. 

 

2.3.1.5. O papel da interpretação figurada 

O quinto princípio diz respeito ao papel da interpretação figurada na leitura 

intratextual da Bíblia. De acordo com Lindbeck, a estrutura narrativa ganha corpo por 

meio da figuração (em suas formas clássicas: tipologia, tropologia e anagogia). Nesta 

interpretação figurada, tanto a analogia quanto a metáfora funcionam para unificar e 

expandir o sentido comum, que é aquele sentido óbvio a uma determinada comunidade 

de leitores, e não um sentido “literal” imutável pertencente ao texto (1997, p. 432). 

Lindbeck discute o papel da figuração, especialmente da tipologia, na 

constituição da interpretação canônica (ND, pp. 117-8). Pare ele, no caso do 

cristianismo, “houve uma ênfase especial, mas não exclusiva, nos instrumentos 

tipológicos ou figurados, primeiro para unificar o cânon, e, depois, para abranger o 

cosmos”. Por meio da tipologia, as Escrituras hebraicas foram incorporadas a um cânon 

centralizado em Jesus Cristo e, a partir disto, abarcaram toda a realidade extra-bíblica. 

Ao contrário da alegoria, “a interpretação tipológica não esvazia os personagens e 

eventos do Antigo Testamento ou pós-bíblicos de sua própria realidade, por isso eles 

constituíram um meio poderoso de incorporar imaginativamente todos os seres em um 

mundo centrado em Cristo.” Desta forma, como exemplo, um personagem da Bíblia 

hebraica, como o rei Davi, serviu como um tipo para Jesus Cristo, bem como para 

Carlos Magno, no período carolíngio, e para o rei Carlos V, no período da Reforma – 

abrangendo toda esta história e inserindo-a numa grande narrativa comum. 

Por meio da tipologia, portanto, a história da Bíblia se torna história dos fiéis. “A 

tipologia não faz dos conteúdos bíblicos metáforas das realidades extra-bíblicas, mas o 

contrário” (ND, p. 118). Isto reflete a própria idéia de intratextualidade, segundo a qual 

a Escritura provê o seu próprio esquema interpretativo (Lindbeck, 1980, p. 84). O uso 

da tipologia não sugere que os fiéis devam encontrar suas histórias na Bíblia, mas, ao 

contrário, que eles façam da história da Bíblia a sua própria história. Lindbeck ilustra 

isto, afirmando que, segundo o seu uso tipológico, a cruz não deve ser vista como 

representação figurativa do sofrimento, e nem o reino messiânico como símbolo de 

esperança no futuro. Ao invés disso, o sofrimento é que deve ser cruciforme, e a 
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esperança no futuro, messiânica (ND, p. 118). A hermenêutica clássica lê o mundo a 

partir do texto sagrado. 

No entanto, como demonstrou Hans Frei (1974), esta interpretação tipológica há 

muito deixou de ser dominante. Ao invés de funcionar como uma lente através da qual 

os teólogos viam o mundo, a Bíblia se tornou primariamente um “objeto de estudo”, 

cujo sentido religiosamente significante ou literal passou a ser localizado fora de si 

mesmo. Por isso, se for possível recuperar uma interpretação especificamente bíblica 

dos conceitos cristãos, isto passará pela “possibilidade de ler a escritura mais uma vez 

de forma literária, e não o contrário” (ND, p. 119). Fazendo uso de uma linguagem 

barthiana, Lindbeck diz que, se quiserem ouvir plenamente a Palavra de Deus na 

Escritura, os teólogos e a comunidade cristã como um todo devem se voltar para a 

inteireza do cânon em sua unidade narrativa tipológica e cristológica (1986, p. 362). 

Cabe ao texto, com suas ferramentas figurativas, incorporar o mundo à sua própria 

história. 

 

2.3.1.6. O texto que absorve o mundo 

O último princípio formal da leitura intratextual da Bíblia é o conceito do texto 

que absorve o mundo. Os procedimentos exegéticos clássicos “assumem que a Escritura 

cria seu próprio domínio de significado e que a tarefa de interpretação é estendê-lo 

sobre a totalidade da realidade” (ND, p. 117). Por isso, de acordo com Lindbeck, a 

direção apropriada da interpretação dos textos bíblicos é a que vai da Escritura para as 

realidades extra-bíblicas, e nunca o contrário (Goh, 2000, p. 200). O fiel encaixa o seu 

mundo particular no mundo do texto. 

Isto é possível porque, na abordagem intratextual, conforme já visto, o mundo do 

texto é o único mundo real para quem o lê e vive segundo ele (cf. Frei, 1974, p. 3). 

Quando se fala da cruz e da ressurreição, por exemplo, não se está simplesmente 

apontando para símbolos de uma existência com base na esperança. Muito mais do que 

isto, a “cruz e a ressurreição definem o que é realmente real, a plenitude da identidade 

do próprio Deus” (Lindbeck, 1986, p. 362). Para aqueles que estão imersos nos escritos 

canônicos das comunidades religiosas, nenhum mundo é mais real que o criado por tais 

textos. Por isso, um mundo escriturístico é capaz de absorver o universo (ND, p. 117). 

Este princípio formal presente na proposta de Lindbeck implica três elementos 

da relação entre o texto sagrado (especificamente, a Bíblia) e a vida dos fiéis: (1) A 

Escritura cria seu domínio de significado, ou seja, qualquer leitura é necessariamente 

intratextual. Como visto, para Lindbeck, a Escritura provê o seu próprio esquema 
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interpretativo (1980, p. 84). De acordo com ele (1986, p. 362), “quando o texto controla 

a leitura comunitária, a Escritura pode falar por si mesma e tornar-se o guia auto-

interpretativo para as comunidades crentes em meio às vicissitudes da história em 

constante mutação”. (2) A interpretação do texto sagrado se estende sobre a vida dos 

fiéis. O mundo do texto sagrado fornece a estrutura interpretativa dentro da qual os fiéis 

buscam viver suas vidas e entender a realidade, e isto acontece independentemente das 

teorias hermenêuticas formais (ND, p. 117). Por isso, morrer e ressuscitar com Cristo 

não são metáforas, mas sim a verdade literal que molda toda ação, pensamento e 

experiência dos fiéis em conformidade com o Deus revelado na história deste Cristo 

(Lindbeck, 1986, p. 362). (3) A interpretação deve se estender não só sobre a vida dos 

fiéis, mas sobre toda a realidade. Uma leitura intratextual não explica a religião 

simplesmente a partir de dentro do texto. Mais do que isto, ela descreve toda a realidade 

como se estivesse dentro do texto (ND, pp. 114-5). Narrativas realistas “moldam a 

imaginação e as percepções do leitor atento de tal forma que ele, ou ela, sempre verá o 

mundo, em certa medida, sob as lentes que elas proporcionam.” Por isso, descrever o “o 

significado básico destes livros é uma tarefa intratextual, uma questão de explicar seus 

conteúdos e as perspectivas sobre a realidade extra-textual gerada por eles” (ND, pp. 

116-7). A partir disto, Lindbeck propõe uma definição peremptória que condensa o seu 

projeto: 

Dito de maneira mais geral, a religião ilustrada na Escritura é que define o ser, a 
verdade, a bondade e a beleza, e as exemplificações não-bíblicas destas realidades 
precisam ser transformadas em figuras (ou tipos ou antítipos) das realidades bíblicas. A 
teologia intratextual re-descreve a realidade dentro da estrutura bíblica ao invés de 
traduzir a Escritura em categorias extra-bíblicas. É o texto, por assim dizer, que absorve 
o mundo, e não o mundo o texto. (ND, p. 118) 

Enquanto absorve o mundo, o texto re-descreve a sua realidade. Outrossim, na medida 

que os “conteúdos e as perspectivas sobre a realidade extra-textual” são geradas pelos 

textos religiosos, pode-se mesmo dizer que estes estruturam esta realidade, dando-lhe 

significado e, em última instância, existência real. 

Em resumo, uma teologia que se pretenda fiel à Bíblia deve ser necessariamente 

intratextual. Esta teologia precisa afirmar a capacidade da Escritura (ao mesmo tempo 

única e intraduzível) “de absorver o universo inteiro devido à unidade narrativa e às 

qualidades auto-interpretativas de seus textos” (Goh, 2000, p. 202). Se a fé cristã 

significa absorver o mundo no texto (interpretando a experiência contemporânea como 

um componente do drama da interação humano-divina encontrada na Escritura), então 

somente a abordagem intratextual pode indicar a direção correta da interpretação dos 
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textos cristãos (DeHart, 2006, p. 95). Em virtude disto, a intratextualidade é a marca 

principal da teologia pós-liberal, sendo as outras características decorrentes desta. 

 

2.3.2. Aplicabilidade como futurologia 

O segundo critério de avaliação da teologia é a sua aplicabilidade. “Teologias 

são julgadas tanto por quão relevantes ou práticas elas são em situações concretas, 

quanto por quão bem elas se encaixam nos sistemas cultural-lingüísticos cujos usos 

religiosos elas tentam descrever” (ND, p. 124). Esta relevância e praticabilidade se 

relacionam não apenas ao momento atual, mas especialmente na preparação para o 

futuro. Daí Lindbeck falar da aplicabilidade como futurologia. De acordo com DeHart 

(2006, p. 96), a invocação da futurologia como um conceito orientador aponta em 

direção à forte orientação para o futuro da teologia de Lindbeck. A aplicabilidade da 

teologia tem a ver com a própria sobrevivência futura do cristianismo. 

Na apresentação de seu conceito de aplicabilidade como futurologia, Lindbeck 

faz uma analogia com a profecia bíblica (ND, p. 125). Nas religiões bíblicas, a 

preocupação com o futuro geralmente é associada à profecia. “Os profetas proclamam 

aquilo que é fiel e aplicável numa determinada situação e se opõem a propostas que, 

apesar de sua aparente viabilidade, sejam condenadas por sua infidelidade ao futuro de 

Deus.” As declarações proféticas não são predições no seu sentido ordinário. Elas têm 

uma lógica similar a que opera em muitas previsões não-religiosas. Desta forma, o 

propósito das declarações proféticas não é prever o que virá, mas dar forma à ação 

presente a fim de que se encaixe no futuro antecipado e esperado. 

A idéia de futurologia implica, no caso da teologia cristã, o propósito de 

discernir as possibilidades, em meio às situações atuais, que podem e devem ser 

cultivadas como antecipações ou preparações para o futuro desejado, o “reino 

vindouro”. Com base neste discernimento, “os cristãos praticantes podem se tornar 

ativamente engajados, sendo como um sinal que promove (ou aponta em sua direção) a 

visão salvífica do futuro que é ‘codificado’ no esquema interpretativo cristão” (DeHart, 

2006, p. 96). Desta forma, uma proposta teológica só é julgada fiel e aplicável na 

medida em que parece prática e possível nos termos de um cenário do que está por vir 

que seja defensável, tanto do ponto de vista escatológico quanto do empírico (ND, p. 

125). 

Lindbeck estabelece uma diferença entre os liberais e os pós-liberais no que diz 

respeito à aplicabilidade da teologia (ND, pp. 125-6). Basicamente, a diferença está na 

forma como eles correlacionam suas visões das situações futuras e presentes. “Liberais 
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começam com a experiência, com uma descrição do presente, e, então, ajustam sua 

visão de acordo com o reino de Deus, enquanto os pós-liberais estão, em princípio, 

comprometidos em fazer o contrário.” Os pós-liberais olham para o presente à luz de 

sua escatologia intratextual, fazendo uma leitura deste presente (e de seus 

desdobramentos) a partir do crivo do reino divino. 

Na sua análise do mundo presente, a teologia pós-liberal vislumbra um mundo 

cada vez mais fragmentado. Ao invés de conformar-se com este cenário, cabe ao 

cristianismo propor os elementos necessários para manter a viabilidade de um mundo 

unificado.21 Segundo Lindbeck, estes elementos são três: (1) A neutralização dos ácidos 

da modernidade. (2) Uma igreja sectária. (3) A importância da particularidade. 

Em primeiro lugar, para Lindbeck, a viabilidade de um mundo unificado do 

futuro depende da neutralização dos “ácidos da modernidade” (ND, p. 127). Ele faz uso 

da expressão com os sentidos básicos atribuídos a ela originalmente por Walter 

Lippman (1929): os tais ácidos derivam da fragmentação individualista moderna que 

torna sem valor os conceitos de pertença e participação comunitária, e implode os 

grandes sistemas de crença e moral. Lindbeck já fizera uso anterior da expressão 

“ácidos da modernidade”, sempre a relacionando a esta fragmentação desagregadora 

(1970, pp. 39, 74). Na interpretação de Goh (2000, p. 211), a “vida moderna perturba os 

laços de tradição e tende a afastar os valores comunitários.” Em virtude disto, a 

“conseqüência natural é uma safra de indivíduos modernos pluralistas e altamente 

racionais que defendem entusiasticamente seu direito de escolhas pessoais e caprichos 

individuais.” Um mundo novamente unificado depende da oposição a estes ácidos que 

corroem o sentido de comunidade. 

Em virtude disto, o segundo elemento é o que Lindbeck chama de igreja sectária. 

A viabilidade de um mundo unificado depende destes “enclaves comunitários” que 

socializam seus membros em redes de apoio altamente particulares. Estas redes estão 

“mais preocupadas com os outros do que com direitos e garantias individuais, e com um 

senso de responsabilidade mais ligado à sociedade mais ampla do que à realização 

pessoal” (ND, p. 125). Lindbeck não usa os termos “igreja sectária” em The Nature of 

Doctrine, mas a proposta é a mesma que já vinha sendo desenvolvida por ele com esta 

expressão desde a década de 1960. Como visto anteriormente, de acordo com Lindbeck, 

em meio a um mundo cada vez mais descristianizado (corroído pelos ácidos da 

                                                           
21 Quando fala de um “mundo” unificado, Lindbeck parece se referir mais especificamente ao mundo 
ocidental, formado nas bases da tradição cristã. “Estas considerações ganham força”, diz ele, “quando se 
considera o que pode ser necessário para a viabilidade não de uma ordem mundial, mas de tradições 
culturais como a ocidental” (ND, p. 127). 
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modernidade), a única possibilidade de sobrevivência para o cristianismo é uma “igreja 

sectária”, um grupo de fiéis totalmente comprometidos e unidos em torno de 

características que lhe garantam uma identidade única (cf. Lindbeck, 1968). Como 

lembra Goh (2000, p. 213, n. 192), esta formulação é uma reminiscência da noção de 

“disciplina arcana” de Dietrich Bonhoeffer. Algumas das características do conceito de 

Bonhoeffer (2003, pp. 371, 380) lançam luzes sobre os enclaves comunitários de apoio 

propostos por Lindbeck. A disciplina arcana, bem como a igreja sectária, deve proteger 

a sua fé bíblica (intratextual), “os mistérios da fé cristã”, da profanação secular. Esta 

proteção só poderá ser levada a cabo por comunidades coesas em torno do seguimento a 

Jesus Cristo. De acordo com Lindbeck, estas comunidades, que não se alinham aos 

padrões da modernidade (posto que os superam), são “redes de grupos socialmente 

divergentes” formadas por indivíduos altamente comprometidos e que se tornam solo 

fértil para o nascimento de uma nova vida (1986, p. 372). Tais comunidades compõem a 

igreja sectária. 

Por fim, o terceiro elemento de viabilidade para um mundo unificado é a 

importância da particularidade. Os enclaves comunitários de apoio, com suas 

características distintas e particulares, são vitais para o mundo. Isto se dá especialmente 

no que tange à manutenção da tradição cultural ocidental. Para Lindbeck, a 

“continuidade da vitalidade imaginativa e da criatividade do Ocidente pode muito bem 

depender da existência de grupos para quem as Escrituras hebraicas e cristãs não são 

simplesmente clássicos entre outros, mas a literatura canônica por excelência”. Uma vez 

que acentua o serviço ao invés da dominação, é mais possível ao cristianismo contribuir 

para o futuro da humanidade se ele preservar sua própria distinção e integridade do que 

se ele se submeter às tendências homogeneizantes associadas ao liberalismo teológico. 

Cabe às comunidades cristãs concentrarem-se em si mesmas, em seus elementos 

distintivos, para que a sua relevância com relação ao mundo torne-se manifesta. 

Lindbeck reconhece o paradoxo desta afirmação: as comunidades religiosas só serão 

praticamente relevantes em longo prazo à medida que, ao invés de questionarem-se 

sobre o que é prático ou relevante para o mundo, se concentrarem em seus próprios 

pontos de vista intratextuais e suas formas de vida. Fazendo uma analogia com o 

conceito de justificação pela fé, Lindbeck afirma que, somente quando se focarem em 

viver sua própria vida de fé, as comunidades cristãs produzirão os frutos práticos 

decorrentes desta fé (ND, pp. 127-8). Manter a particularidade da fé cristã e sua missão 

evangelizadora é o desafio prático da igreja para o bem do mundo. “A cristianização da 

cultura”, diz Lindbeck, “pode ser, em algumas situações, a maior contribuição das 
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igrejas para alimentar os famintos, vestir os pobres e libertar os cativos” (1990, p. 495). 

Este olhar para dentro de si mesmo é fundamental não apenas para o benefício do 

mundo, mas para a própria sobrevivência do cristianismo. Espera-se que uma religião, 

especialmente uma religião tão profundamente textualizada como o cristianismo, 

somente possa sobreviver enquanto suas Escrituras não sejam ignoradas. Para Lindbeck 

(1986, p. 374), a questão da necessidade da particularidade é simples e direta: o 

cristianismo “não tem futuro fora de seu mundo intratextual.” 

Resumindo a idéia de aplicabilidade como futurologia, uma proposta teológica 

só será julgada fiel e aplicável ao mostrar-se prática nos termos de um cenário vindouro 

que seja defensável, tanto do ponto de vista escatológico quanto empírico (ND, p. 125). 

Cabe à teologia discernir os “sinais dos tempos” e, por meio da reflexão intratextual, 

mostrar a relevância da fé cristã para o mundo que virá. 

 

2.3.3. Inteligibilidade como habilidade 

O último critério de avaliação da teologia é a sua inteligibilidade. Para Lindbeck, 

a questão da inteligibilidade é, de fato, um problema especial de aplicabilidade, como 

que numa decorrência dos critérios anteriores. Ele reconhece que este é um tema tanto 

prático quanto teórico. A questão a ser discutida é se as teologias pós-liberais poderiam 

fazer as religiões mais inteligíveis e críveis. Este “fazer” habilidoso aponta para uma 

ênfase na prática cristã (ND, p. 128; cf. DeHart, 2006, 97). A inteligibilidade da fé cristã 

vem da sua habilidade em se fazer conhecida, e não de alguma teoria. Da mesma forma, 

a sua credibilidade vem do bom desempenho, e não da aderência a critérios formais 

independentes (ND, p. 131). 

Ao discutir a questão da inteligibilidade e da credibilidade da fé cristã, Lindbeck 

não pode se furtar a tratar do tema da apologética. Afinal de contas, a tarefa de 

apresentação e defesa da fé lida também com a pergunta sobre quão inteligível e crível é 

esta fé. Em meio a esta discussão, Lindbeck identifica quatro problemas com a 

tradicional apologética fundacional, estabelecendo assim uma polêmica com este 

modelo. 

O primeiro problema com a apologética fundacional é que ela depende de 

teorias universais como fundamentos do conhecimento. O projeto apologético 

fundacional deseja o diálogo com o mundo moderno. Em virtude disto, os teólogos 

liberais, proponentes desta abordagem, têm grande interesse no tema da credibilidade 

intelectual da fé cristã. No entanto, muitos autores que articulam uma crítica não-

fundacional do conhecimento têm demonstrado as deficiências inerentes ao 
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fundacionalismo (Goh, 2000, p. 177). William Placher discute vários destes autores, 

como Peirce, Wittgenstein e Carnap, indicando que a idéia de fundamentos a priori para 

o conhecimento há muito deixou de ser uma unanimidade, mostrando-se um paradigma 

epistemológico cada vez mais problemático (1989, pp. 23-38). Como visto, Lindbeck já 

havia criticado algumas destas deficiências das bases fundacionais do modelo 

experiencial-expressivo, asseverando que, apesar da afirmação de uma experiência 

religiosa comum como base para o fenômeno religioso, os teólogos liberais não 

conseguem especificar quais são as características distintas desta experiência central 

comum (ND, p. 32). Desta forma, o apelo a fundamentos comuns para o conhecimento 

é, no mínimo, questionável. 

Um segundo problema é que o uso feito pela apologética fundacional de 

ferramentas extra-bíblicas na abordagem à Bíblia leva a um caos de múltiplas 

abordagens apologéticas. O problema identificado por Lindbeck é a “co-relação crítica” 

estabelecida pelos liberais entre as fontes da tradição cristã e a experiência cultural 

contemporânea. Cada teólogo utiliza esquemas hermenêuticos distintos e, a partir 

destes, fazem sua leitura particular da Bíblia, traduzindo-a para o ser humano moderno. 

“Estes esquemas, ao menos em parte, determinam o tipo de pergunta que eles fazem e, 

portanto, também influenciam as respostas oferecidas”. Logo, várias imagens diferentes 

de Deus, Jesus, da Igreja, e dos seres humanos emergem destas respostas, dependendo 

de qual abordagem é utilizada. Por fim, “o resultado desta multiplicidade de 

abordagens, apologética, co-relacional e tradicionalista, é um pluralismo que ameaça se 

tornar um caos” (Lindbeck, 1980, pp. 83-4). A solução para este problema é a 

interpretação intratextual, que lê a Bíblia a partir do seu próprio esquema interpretativo, 

sem tentar qualquer tipo de tradução. 

O terceiro problema é que a abordagem fundacional contribui para a erosão da 

identidade cristã. Os fundacionalistas não atentam para o fato de que, desde que o 

mundo superou o modelo constantiniano, em que “as massas eram cristãs mais por 

convenção social do que por um compromisso pessoal”, o cristianismo se encontra 

numa “situação de diáspora”, num mundo pós-Cristandade (Lindbeck, 1969, pp. 609-

10). Nestes tempos de descristianização progressiva, ao contrário do que acontecia nos 

períodos de expansão missionária, as igrejas basicamente se acomodam à cultura 

dominante ao invés de dar-lhe forma (ND, p. 133). O projeto apologético tradicional, ao 

apresentar a fé cristã de forma palatável à cultura moderna, acelera ainda mais este 

processo de acomodação. O que Lindbeck considera repreensível nesta abordagem 

fundacionalista é que, ao mensurar a inteligibilidade da mensagem bíblica por meio dos 
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critérios nutridos pela cultura moderna, o resultado natural é a perda da particularidade 

cristã (Goh, 2000, p. 179). A forma de barrar esta erosão da identidade cristã é a igreja 

sectária. “Quando, ou se, a descristianização reduzir os cristãos a uma pequena 

minoria”, afirma Lindbeck (ND, pp. 133-4), “eles precisarão, para sua sobrevivência, 

formar comunidades que se esforcem por cultivar, sem uma rigidez tradicionalista, seu 

idioma nativo e por aprender a agir de acordo com ele.” Estes enclaves comunitários 

promoverão a manutenção da identidade cristã. 

Por fim, o quarto problema é o fato de que o idioma cristão não pode ser 

conhecido por meio da tradução, mas sim pela prática habilidosa. Talvez este seja o 

motivo mais forte do ceticismo pós-liberal com relação à apologética fundacional. No 

exemplo dado por Lindbeck, ninguém aprende a entender e falar chinês simplesmente 

por ouvir e ler traduções. Assim também, na medida em que as religiões são 

semelhantes a linguagens e culturas, elas não podem ser ensinadas por meio de tradução 

(ND, p. 129). Na verdade, como visto anteriormente, uma teologia fiel ao mundo do 

texto não pode ser traduzida para um outro mundo estranho a este texto, pois não há 

fundamento comum (ND, p. 134). A gramática da religião, assim como a da linguagem, 

não pode ser explicada ou aprendida pela análise da experiência registrada, mas 

somente por meio da prática de um “falante” hábil. “Em resumo, religiões, assim como 

linguagens, somente podem ser compreendidas em seus próprios termos, e não através 

de sua transposição para um idioma estrangeiro” (ND, p. 129). 

Como refuta o modelo apologético fundacional, Lindbeck propõe um outro 

modelo de defesa da inteligibilidade da teologia cristã: uma apologética ad hoc não-

fundacional. A teologia pós-liberal rejeita a apologética que é controladora à maneira de 

uma teologia natural pós-cartesiana e do liberalismo tardio, mas não exclui uma que lide 

caso a caso com o tema da inteligibilidade da fé (ND, p. 131). “Uma ‘apologética ad 

hoc’ defenderia a razoabilidade da fé cristã não por meio da referência a dados 

supostamente neutros de uma experiência com a qual a religião cristã se conforma”. Ao 

contrário, esta defesa se daria “por meio da demonstração habilidosa de como nosso 

mundo comum e cotidiano realmente se conforma, em sua variedade, com o mundo 

bíblico” (Werpehowski, 1986, p. 284). O texto é quem absorve o mundo, e não o 

contrário. 

Sob a influência de Wittgenstein e Kuhn, Lindbeck afirma que “as normas de 

razoabilidade são muito ricas e sutis para serem adequadamente especificadas numa 

teoria geral da razão ou do conhecimento.” Estas normas “são como regras de gramática 

profunda, que os lingüistas procuram e das quais podem, eventualmente, se aproximar, 
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mas nunca as alcançam.” Sendo assim, numa analogia com os paradigmas científicos de 

Kuhn, as posições básicas religiosas e teológicas são invulneráveis tanto à refutação 

quanto à confirmação definitiva, mas podem, contudo, ser testadas e discutidas em 

vários modos. Esta é a função de uma apologética ad hoc: verificar se a teologia cristã 

faz sentido dentro de sua própria realidade intratextual. “Nesta perspectiva”, diz 

Lindbeck, “a razoabilidade de uma religião é amplamente uma função de seus poderes 

assimilativos, de sua habilidade em prover uma interpretação inteligível em seus 

próprios termos das variadas situações e realidades encontradas por seus aderentes.” 

Destarte, cabe à apologética testar esta habilidade intratextual da religião, o que, se não 

basta para uma refutação (ou confirmação) decisiva, é suficiente para que se leve a 

razoabilidade na religião a sério (ND, pp. 130-1). 

A proposta de Lindbeck tem sido alvo de críticas, especialmente no que diz 

respeito a uma suposta “cultura de gueto” e ao seu fideísmo (Burnham, 1989, p. xii). Ele 

mesmo já antevira este problema, supondo que sua visão sobre a inteligibilidade da 

teologia poderia ser acusada de relativismo e fideísmo. Na primeira acusação, diz-se que 

a abordagem intratextual transforma as religiões em guetos intelectuais fechados em si 

mesmos e incomensuráveis. Quanto ao “dilema fideísta”, afirma-se que a escolha entre 

as religiões é puramente arbitrária, uma questão de fé cega (ND, p. 128). O risco fideísta 

parece ser real, pois “se não há estruturas universais ou fundacionais e padrões de 

julgamento por meio dos quais se possa decidir entre diferentes opções religiosas e não-

religiosas, a escolha de qualquer uma delas parece se tornar puramente irracional, uma 

questão de capricho arbitrário ou fé cega”. Para Lindbeck, entretanto, o risco é apenas 

aparente. A abordagem não-fundacionalista não pode ser confundida com 

irracionalismo, porque a “questão não é se há normas universais de razoabilidade, mas 

se estas podem ser formuladas em alguma linguagem neutra e independente de uma 

estrutura” (ND, p. 130). O projeto de uma apologética ad hoc também apela à 

razoabilidade da religião, mas o faz com base nos padrões determinados pela própria 

religião. 

Além destas acusações, o que parece depor contra a proposta lindbeckiana é o 

fato de que o liberalismo fundacional dá mostras de estabelecer um diálogo razoável 

com a cultura ao traduzir a fé cristã para a linguagem moderna. Segundo Lindbeck (ND, 

p. 129), a resistência pós-liberal ao fundacionalismo pode assemelhar-se para muitos a 

um erro fatal. Isto se dá porque a opção primária tem sido “uma abordagem apologética 

que procure descobrir um esquema fundacional dentro do qual as religiões possam ser 

avaliadas, e que torne possível traduzir os significados tradicionais em termos 
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correntemente inteligíveis.” Para este modelo fundacional, o sucesso da apologética está 

em uma comunicação adequada com a mente moderna. Afinal, se “não há algo como os 

universais, então como alguém pode tornar crível a fé”? 

Lindbeck contorna este problema, argumentando que a questão da apologética 

não é de tradução, mas de catequese. A pergunta principal não é “como tornar crível a 

fé”, mas sim “como pregar o evangelho num mundo descristianizado”. A resposta pós-

liberal “se assemelha mais à catequese antiga do que à tradução moderna. Ao invés de 

re-descrever a fé em novos conceitos, ela busca ensinar a linguagem e as práticas da 

religião aos aderentes em potencial.” Os pagãos que se convertiam ao cristianismo na 

antigüidade primeiro decidiam se tornar cristãos e, só depois, por meio da catequese, 

passavam a compreender os dados da fé. “Somente depois de adquirir proficiência na 

linguagem e na forma de vida cristã estrangeira, eles eram considerados aptos, 

inteligente e responsavelmente, a professar a fé para serem batizados.” Da mesma 

forma, ao empreender a tarefa da proclamação evangélica e da instrução catequética 

hoje, a igreja pode tornar a fé cristã inteligível. Nas palavras de Goh (2000, p. 173), “a 

agenda pós-liberal almeja a transformação, e não a conformação.” Só se chega ao 

conhecimento da fé cristã, quando se é transformado por ela, tornando-se pouco a pouco 

um falante “habilitado” no idioma próprio do cristianismo. 

 

2.3.4. Reação e avaliação da teologia pós-liberal 

A teologia pós-liberal de George Lindbeck tem gerado grande debate ao longo 

os últimos anos, com considerações positivas e muitas observações críticas. 

Basicamente, estas reações podem ser agrupadas em três áreas de discussão: (1) Os 

pressupostos operativos do pós-liberalismo. (2) A adequação (ou não) da proposta 

narrativa. (3) A interdição pós-liberal do fundacionalismo. Passaremos a uma breve 

análise destas questões.22 

Primeiro, de acordo com Goh (2000, pp. 222-4), há pelo menos quatro 

pressupostos operativos na teologia pós-liberal de Lindbeck que, com exceção de um, 

não estão implícitos: (a) A idéia de que as Escrituras têm autoridade final sobre os 

cristãos. (b) A insistência numa “hermenêutica sagrada” como a interpretação 

apropriada das Escrituras. (c) O conceito de interpretação narrativa como o único 

                                                           
22 Como o foco deste trabalho é a teoria da religião de Lindbeck, e não sua teoria da teologia, limitamos 
propositadamente a discussão sobre a avaliação crítica do pós-liberalismo. As implicações de sua teologia 
para a teoria da religião, no entanto, serão discutidas no próximo capítulo. Para um estudo sistemático das 
reações críticas à teologia pós-liberal de Lindbeck, recomendamos o trabalho de Jeffrey Goh sobre a 
visão pós-liberal a respeito da igreja e do mundo (2000, pp. 217-322). 
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critério de interpretação do texto bíblico (este é o único pressuposto explícito). (d) A 

visão de revelação textual como a totalidade da revelação divina.  

Obviamente, todas as conclusões do pensamento de Lindbeck dependem da 

validade destes pressupostos. Ele, no entanto, não discute tal validade (nem mesmo no 

que diz respeito à idéia explícita da exclusividade hermenêutica da narrativa). Com que 

base pode-se afirmar a autoridade das Escrituras? Lindbeck parece compartilhar do 

pensamento de David Kelsey, para quem o próprio conceito de “Escritura cristã” já traz 

consigo a idéia de autoridade final sobre a vida comum das comunidades cristãs, pois a 

“Escritura é a autoridade” (Kelsey, 1975, pp. 94-110). Esta visão, no entanto, depende 

de um acordo prévio sobre o significado da expressão, e a teologia liberal demonstra 

sobejamente que tal acordo é inexistente. E com que base pode-se afirmar a 

necessidade de uma hermenêutica sagrada? “O argumento, nesta questão, tem como 

base o caráter peculiar das Escrituras, cuja mensagem não é prontamente acessível 

àqueles que não estão dispostos a recebê-la” (Goh, 2000, p. 223). Segundo o 

pensamento de Charles Wood, quando submetemos a Escritura ao escrutínio de nossa 

razão e experiência, perdemos o sentido de sua mensagem, que transcende a nós 

mesmos. “O intérprete deve se submeter ao texto, aceitando a sua autoridade e sendo 

instruído e moldado por ele, caso deseje entendê-lo” (Wood, 1987, p. 4). Esta premissa, 

entretanto, também não tem comprovação evidente, dado que múltiplas abordagens 

hermenêuticas têm submetido o texto bíblico ao crivo da cultura moderna e têm julgado 

traduzir corretamente o seu significado para o mundo atual. Além disso, com que base 

pode-se sustentar a exclusividade da hermenêutica narrativa? Lindbeck defende 

exaustivamente o papel central da narrativa numa abordagem adequada ao texto bíblico. 

No entanto, ele mesmo admite que “cada tipo de teologia está incorporado numa 

estrutura conceitual tão abrangente a ponto de moldar seus próprios critérios de 

adequação”, o que torna impossível uma posição definitiva e garantida sobre qual é a 

abordagem mais adequada (ND, p. 113). Por fim, com que base pode-se identificar a 

revelação textual como a totalidade da revelação divina? Para Lindbeck, as narrativas 

bíblicas mostram apropriadamente tudo o que se pode saber sobre Deus, a “plenitude da 

identidade do próprio Deus” (1980, pp. 84-5; 1986, p. 362; ND, p. 121). No entanto, 

como afirma Timothy Jackson, ainda que se aceite a analogia entre doutrinas e 

gramática, resta saber se alguma gramática é adequada o suficiente para lidar com o 

sujeito em questão, que é Deus. A grande pergunta, portanto, é: “o meu vocabulário e a 

minha sintaxe me permitem, ainda que potencialmente, falar das realidades divinas?” 

Para Jackson (1985, p. 241), por confundir epistemologia (teoria do conhecimento) e 
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aletiologia (teoria da verdade), Lindbeck não conseguiu responder satisfatoriamente a 

esta questão. 

O segundo grupo de problemas com a teologia pós-liberal tem a ver com a 

adequação (ou não) de sua proposta narrativa. Como já visto, para Lindbeck, o texto 

bíblico consiste de uma “metanarrativa trans-histórica” que se estende do início até o 

fim dos tempos, falando de eventos e realidades distantes da experiência ordinária, 

fornecendo “o cenário cósmico para as narrativas realistas por meio das quais as 

realidades centrais, os eventos decisivos para a comunidade, são recontadas” (1997, p. 

432). Esta onipresença (e onipotência) da narrativa, entretanto, não seduz a todos. 

Maurice Wiles (1987, pp. 45-58), por exemplo, entende que Lindbeck ignora duas 

dificuldades concomitantes em sua caracterização da Escritura como meta-narrativa: 

primeiro, o abundante material canônico que não se enquadra em nenhuma espécie de 

categoria narrativa, como é o caso da literatura profética e sapiencial, além de grande 

parte dos escritos epistolares; segundo, aquilo que Ronald Thiemann (1985, pp. 56-70) 

chama de a “irredutível diversidade de sentidos” presente mesmo no material mais 

explicitamente narrativo da Bíblia. Para Thiemann, a narrativa é apenas uma dentre as 

muitas imagens possíveis ao redor das quais os diversos materiais do cânon podem ser 

organizados. É certo que, para ele, a narrativa tem a vantagem de integrar um gênero 

literário central na Bíblia com um tema teológico estruturante (1985, p. 86), porém não 

há como fazer uma leitura única desta narrativa, dada a diversidade de sentidos que ela 

carrega consigo. Ao analisar o papel da narrativa na obra de Metz e Hauerwas, Paul 

Lauritzen (1987, p. 339) levanta importantes questões na discussão do tema: “quando 

apoiamos uma preferência pela história [story] sobre a explicação e a argumentação, o 

que fazemos quando nossas histórias entram em conflito? Ou ainda: se duas 

interpretações da mesma história divergem, como resolvemos o conflito?” Além disso, 

conforme afirma Michael Goldberg (1988, p. 40), quando vista sob a lente dos judeus, 

por exemplo, a insistência cristã na interpretação narrativa da ação e do caráter de Deus 

suscita outras relevantes questões: de que narrativa estamos falando? Que tipo de ação 

divina? Que Deus? Comunidades diferentes farão leituras diferentes desta narrativa, 

desta ação e deste Deus. Lindbeck não responde a estas perguntas, deixando de discutir 

a viabilidade real da narrativa em qualquer projeto teológico em função da sua 

diversidade de sentidos. Ele provavelmente se enquadraria entre os teólogos para quem, 

nas palavras de Lauritzen (1987, p. 322), a categoria da narrativa surge como uma 

panacéia para todos os males da teologia e da ética contemporâneas. 
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A terceira área em que se podem agrupar as reações críticas ao pós-liberalismo 

relaciona-se à interdição do fundacionalismo. Na definição de D. Z. Phillips, 

fundacionalismo “é a perspectiva segundo a qual uma crença só é racional se estiver 

relacionada, nas formas apropriadas, com um conjunto de proposições que constituem 

os fundamentos do que se crê” (1995, p. 3). Lindbeck rejeita tanto esta abordagem mais 

cognitiva do fundacionalismo quanto aquela que, associada ao liberalismo teológico, 

encontra em algumas experiências humanas universais o fundamento para a expressão 

religiosa. A proposta oferecida por ele é uma apologética ad hoc, não-fundacional (ND, 

pp. 32, 131). No entanto, Goh (2000, pp. 247-68) levanta várias críticas relativas à 

interdição do fundacionalismo e à proposta lindbeckiana: o desconforto de Lindbeck 

com uma teologia de mediação entre a fé cristã e a cultura, as tendências fideístas e 

relativistas do projeto não-fundacional, e o problema sutil de um possível viés 

autoritário da teologia pós-liberal. Quanto a esta última questão, Goh (2000, pp. 261-4) 

acredita que, ainda que inconscientemente, Lindbeck impõe um modelo protestante de 

teologia ao cenário religioso. Para ele, “Lindbeck e seus colegas pós-liberais defensores 

da abordagem não-fundacional da teologia, embora ecumênicos em suas visões, 

desenvolveram seus argumentos a partir de perspectivas confessionais muito 

visivelmente protestantes.” Desta forma, sua interdição ao fundacionalismo, de um lado, 

e sua defesa não-fundacional da identidade cristã, de outro, são oferecidos supostamente 

como a visão cristã fiel (intratextualmente falando), quando, na verdade, apresentam um 

modelo oriundo do protestantismo clássico como a única interpretação possível da fé 

cristã. Em função desta tentativa de imposição de uma visão protestante clássica, como 

a abordagem não-fundacional do pós-liberalismo poderia dialogar com a teologia 

católica, por exemplo? Aprofundando esta sua crítica, Goh percebe pelo menos dois 

problemas com a estratégia não-fundacional que passaram em branco por Lindbeck. 

Primeiro, apesar de sua sensibilidade ecumênica, Lindbeck é levado, por sua retórica 

não-fundacional, a dar especial atenção às diversas e matizadas expressões da tradição 

cristã em seus diferentes contextos confessionais. Quanto mais se insiste nas 

particularidades de uma tradição, menos espaço se abre para o diálogo com outras 

tradições (ainda que se faça uso de uma teoria regulativa da doutrina). Lindbeck até 

reconhece o problema da intraduzibilidade, mas não discute a fundo as implicações para 

o ecumenismo. Segundo, ao argumentar que o que é relevante do ponto de vista prático 

para as comunidades cristãs é que estas se concentrem em suas próprias perspectivas e 

formas de vida intratextuais, Lindbeck não está propondo um conteúdo cristão diferente 

(que se adéqüe à aplicabilidade), mas sim uma estratégia diferente de relacionamento 
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entre a Igreja e o mundo moderno. Sendo assim, se o que separa a abordagem 

apologética da anti-apologética é principalmente uma questão de estratégias e ênfases, 

não se justifica o discurso “autoritário” da intratextualidade como única abordagem fiel 

à teologia cristã. 

Muitas destas críticas são re-discutidas, seja por Lindbeck, seja por teólogos que 

se filiam de alguma maneira ao pós-liberalismo. A própria existência e recorrência 

destas, no entanto, já aponta para o fato de que a teologia pós-liberal tornou-se relevante 

o suficiente para ser alvo das censuras das abordagens rivais. 

 

Concluindo, vimos que a proposta teórica que fez de Lindbeck um autor 

conhecido e discutido, a assim-chamada teologia pós-liberal, tem como base seu livro 

The Nature of Doctrine. Nele, Lindbeck apresenta três teorias interconectadas: da 

religião, da doutrina e da teologia. As três teorias se relacionam como lentes: uma lente 

cultural-lingüística para se enxergar as religiões; uma teoria regulativa correspondente, 

para avaliação das doutrinas religiosas; e uma teologia intratextual consistente com 

estas visões de religião e doutrina. 

As teorias de Lindbeck são construídas por meio da polêmica, confrontando-se 

com os modelos rivais. Desta forma, sua proposta cultural-lingüística de uma teoria 

não-teológica da religião é apresentada como opção às abordagens cognitivo-

proposicional e expressivo-experiencial. Da mesma maneira, sua teoria regulativa das 

doutrinas religiosas é construída a partir da oposição aos dois modelos tradicionais de 

teorias da doutrina, denominados por Lindbeck proposicionalista e simbolista. Por fim, 

sua teologia pós-liberal também se apresenta como sucessora tanto do modelo clássico 

pré-liberal, quanto do liberalismo teológico, sendo julgada por três critérios: fidelidade 

como intratextualidade, aplicabilidade como futurologia, e inteligibilidade como 

habilidade. 

A questão principal que norteia este trabalho, no entanto, é se é possível articular 

uma teoria da religião realmente não-teológica a partir do pensamento de George 

Lindbeck. Por isso, no próximo capítulo, analisaremos com mais detalhes a proposta 

cultural-lingüística de Lindbeck, identificaremos alguns problemas e as reações críticas 

ao modelo, e refletiremos sobre a possibilidade de leitura do fenômeno religioso a partir 

de suas características lingüísticas e culturais. 



 

 

 

 

CAPÍTULO 3 

ESTRUTURANDO A REALIDADE: LINDBECK COMO TEÓRICO 

DA RELIGIÃO  

 

 

 

A complexidade do projeto pós-liberal de Lindbeck é notória. Tal complexidade 

reside no já mencionado entrelaçamento de três abordagens distintas ao estudo da 

religião, da doutrina e da teologia. No entanto, como afirma David Tracy, o projeto 

mais ambicioso de Lindbeck é a articulação de um novo paradigma para a teoria da 

religião (1985, p. 460). O’Neill chega a dizer que o método lindbeckiano de estudo 

científico das religiões governa suas duas outras teorias, numa clara hierarquia 

metodológica (1985, p. 420). Desta forma, o seu pensamento sobre religião requer um 

olhar mais detido e atento.  

Surge, no entanto, uma pergunta: é possível discutir a religião a partir da teoria 

de Lindbeck sem um compromisso com suas abordagens da doutrina e da teologia? Para 

Tracy, sim. Tanto é verdade que ele separa a obra de Lindbeck em dois tratados: um 

sobre as doutrinas religiosas, e outro articulando as teorias sobre religião e teologia. 

Este último tratado, inclusive, é o mais problemático, na opinião de Tracy (1985, p. 

462). Paul DeHart também responde positivamente à pergunta acima e, assim como 

Tracy, agrupa as três teorias em dois blocos, porém numa ordem distinta. Para ele a 

questão da utilidade de uma abordagem cultural-linguística ao estudo da religião e de 

uma teoria regulativa da doutrina religiosa é logicamente separável do problema da 

viabilidade da teologia pós-liberal advogada por Lindbeck. Sendo assim, segundo 

DeHart, religião e doutrina estão de um lado, e teologia está do outro (2006, pp. 65-7). 

Cremos que esta última perspectiva é a mais apropriada, fazendo jus ao próprio 

pensamento de Lindbeck, para quem as “teorias da religião e da doutrina são 

interdependentes, e deficiências em uma área são inseparáveis das deficiências na 

outra” (ND, p. 7). Uma análise do pensamento lindbeckiano sobre religião deve 
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relacionar-se, de uma maneira ou de outra, à visão regulativa da doutrina religiosa, sem, 

no entanto, haver nele nenhuma dependência teológica. 

Na verdade, esta é a forma como Lindbeck insistentemente apresenta seu 

projeto. Como visto anteriormente, sua proposta é apresentar uma teoria não-teológica 

da religião (ND, p. 11). Para tanto, Lindbeck qualifica sua abordagem cultural-

lingüística como uma “hipótese não-teológica”, bem como apresenta seu objetivo nos 

termos de “uma descrição não-teológica das relações entre religião e experiência” (ND, 

p. 30). Para alguns (como se verá mais adiante), este caráter não-teológico de sua teoria 

religiosa não é atingido, mas não há dúvidas de que é apresentado notoriamente como 

um objetivo metodológico desde o início de sua obra. 

Como mostrado no capítulo anterior, a teoria da religião de George Lindbeck é 

caracterizada por sua abordagem cultural-lingüística. Neste modelo, “a ênfase é 

colocada naqueles aspectos nos quais as religiões se assemelham a linguagens em 

conjunto com suas formas de vida correlativas”. As religiões são, também, “similares a 

culturas (na medida em que são compreendidas semioticamente como sistemas de 

realidade e valor – ou seja, como idiomas para a construção da realidade e dos modos de 

vida)” (ND, pp. 17-8). Numa outra formulação, para Lindbeck, a religião “pode ser 

vista como um tipo de estrutura ou meio cultural e/ou lingüístico que molda a totalidade 

da vida e do pensamento” (ND, p. 33). A marca destas definições é o seu caráter 

analógico. Na verdade, não se trata de uma única comparação analógica, mas sim de 

uma “cadeia de várias analogias” (DeHart, 2006, p. 67). Desta forma, como um idioma, 

a estrutura religiosa fornece aos seus fiéis as ferramentas lingüísticas para descrever 

realidades, formular crenças e experimentar atitudes, emoções e sentimentos interiores; 

como “uma cultura ou uma linguagem, uma religião é um fenômeno comunitário que 

molda as subjetividades dos indivíduos ao invés de ser primariamente uma manifestação 

destas subjetividades”; como uma cultura ou uma linguagem, a religião tem um 

vocabulário que abrange tanto os símbolos discursivos quanto os não-discursivos, e 

também uma lógica ou gramática concomitante que regula suas aplicações 

significativas; como um jogo de linguagem wittgensteiniano, a religião é correlacionada 

a uma forma de vida; e, como qualquer cultura, a religião tem tanto aspectos cognitivos 

quanto comportamentais (ND, p. 33). 

Inserir a obra de Lindbeck numa área específica dos estudos da religião não é 

simples, em virtude do próprio caráter multifacetado deste campo multidisciplinar. Num 

artigo do início da década de 1960, Mircea Eliade investiga meio século de estudos da 

religião, tomando como ponto de partida o ano de 1912. Neste ano, Émile Durkheim 
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lançava o seu Formes élémentaires de la vie religieuse, Wilhelm Schmidt concluía o 

primeiro volume de seu Ursprung der Gottesidee, Raffaele Pettazoni publicava seu La 

religione primitiva in Sardegna, e Carl Gustav Jung, seu Wandlungen und Symbole der 

Libido. Além disso, Sigmund Freud estava corrigindo as provas de Totem und Tabu, 

que seria lançado no ano seguinte. Para Eliade, o ano de 1912 basta como um exemplo 

das múltiplas abordagens ao fenômeno religioso: a sociológica, a etnológica, a 

psicológica e a histórica, além da fenomenologia da religião, que ele também discute 

em seu artigo (1963, pp. 98-109). Poder-se-ia acrescentar, também, a perspectiva da 

antropologia cultural de Clifford Geertz na sua apresentação de religião como sistema 

simbólico (1989, pp. 101-142), ou ainda o restrito círculo da antropologia cognitiva 

(D’Andrade, 1995).1 

Em meio a tantas possibilidades, como situar a filiação teórica do projeto de 

Lindbeck? Que contribuições específicas ele oferece para os estudos religiosos? O 

objetivo deste capítulo é discutir estas questões, com especial atenção para a possível 

relevância do pensamento de Lindbeck na constituição de uma teoria da religião. Para 

tanto, em primeiro lugar, levantaremos os argumentos apresentados pelo próprio 

Lindbeck para justificar a superioridade de sua abordagem cultural-lingüística ao estudo 

da religião. Depois, analisaremos as reações críticas à teoria lindbeckiana. Por fim, 

discutiremos algumas contribuições específicas de Lindbeck para uma teoria religiosa. 

 

3.1. Argumentos favoráveis à abordagem cultural-lingüística da religião 

 

A perspectiva cultural-lingüística é proposta através da polêmica com suas 

rivais. Conforme diz Wood (1985, p. 236), Lindbeck desenvolve sua teoria da religião 

por meio do contraste com outras teorias vigentes. Sendo assim, é na crítica aos 

modelos cognitivo-proposicionais e experiencial-expressivos, que ele afirma que 

“abordagens culturais e lingüísticas são mais bem adequadas para o estudo não-

teológico da religião” (ND, p. 25). Faz-se necessário, destarte, observar quais são os 

argumentos de Lindbeck em favor de sua abordagem. 

Antes, porém, devem-se ressaltar três problemas verificados por Lindbeck com 

o seu argumento em favor da superioridade do modelo cultural-lingüístico. O primeiro 

deles é o que ele qualifica como pressões psicossociais em favor de abordagens 

expressivistas. Estas pressões relacionam-se a quatro motivos: (a) A atração exercida 

                                                           
1 Uma discussão ampla das possíveis abordagens ao estudo da religião pode ser vista nos, já citados, 
Filoramo e Prandi (1999), além do interessante artigo de Michael Buckley, S. J. (2005, pp. 3-24). 
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nos pensadores contemporâneos pelas “poderosas conceitualidades desenvolvidas numa 

longa e notável tradição experiencial” que remonta a Schleiermacher. (b) A adequação 

desta abordagem ao individualismo religioso, já que “as estruturas da modernidade 

pressionam os indivíduos a encontrar Deus primeiro no interior de suas almas”. (c) A 

visão das religiões como “fornecedores múltiplos de diferentes formas de uma única 

mercadoria necessária para a auto-expressão e auto-realização transcendentes”. (d) O 

fato de que o expressivismo parece ser um modelo mais bem equipado para fornecer 

uma base lógica para o diálogo inter-religioso (ND, pp. 20-3).  

O segundo problema diz respeito ao fato de que as línguas e as culturas, com as 

quais Lindbeck compara as religiões, não têm pretensões de verdade, são relativas a 

tempos e lugares específicos e, até por isso mesmo, dificilmente podem ser pensadas 

como transcendentes, tendo suas origens neste mundo. “Elas não parecem muito bem 

equipadas para servir como análogos para religiões como o cristianismo, que, em sua 

interpretação tradicional, reivindica ser verdadeiro, universalmente válido e 

sobrenaturalmente revelado.” As teorias cognitivas parecem atender melhor a estas 

exigências, e mesmo os modelos expressivistas podem ser facilmente adaptados a este 

propósito (ND, p. 23).  

O terceiro problema com as abordagens cultural-lingüísticas é que elas parecem 

não discutir as experiências profundas do ser interior. Para a maior parte das pessoas, as 

línguas e as culturas tem características muito mais “mundanas” e cotidianas do que tais 

experiências interiores. “Não é de se admirar, portanto, que a maioria dos interessados 

em recomendar a religião para a sociedade em geral tenha apelado, em tempos recentes, 

para algum tipo de interioridade como fonte e como centro da religiosidade autêntica” 

(ND, p. 24). Em virtude disto, Lindbeck reconhece que seu modelo não está sujeito a 

atrair muita aceitação popular (cf. Goh, 2000, p. 335). 

Apesar destes problemas, no entanto, Lindbeck afirma haver “tendências 

compensadoras” que, ainda que não tomem partido de sua abordagem, têm servido para 

minar a resistência do expressivismo (principal rival do modelo lingüístico-cultural). 

Entre estas tendências estão o proposicionalismo clássico, que, a despeito de todo o 

discurso iluminista, ainda tem pensadores de grande sofisticação filosófica; o assim 

chamado movimento neo-ortodoxo, cujo centro está em Karl Barth e em sua recusa ao 

foco experiencial-expressivo no sujeito; a influência de Wittgenstein sobre os círculos 

teológicos, trazendo para o centro do palco a linguagem e suas formas de vida 

correlacionadas; e os modelos híbridos, como os de Rahner e Lonergan, que aliam as 

formas modernas de conceitualizar a religião ao papel tradicional ocupado pelas 
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doutrinas religiosas em sua relação com a verdade objetiva (pp. 24-5). Aliados a estas 

tendências, Lindbeck apresenta os seus argumentos em favor da superioridade da 

abordagem cultural-lingüística. 

 

3.1.1. O distanciamento entre teorias teológicas e não-teológicas da religião 

Na opinião de Lindbeck, há um hiato crescente entre as abordagens teológicas e 

não-teológicas da religião, descrito por ele como o desenvolvimento mais significativo 

nas teorias religiosas. De um lado, ele identifica um verdadeiro bastião da perspectiva 

experiencial-expressiva nas escolas de teologia e nos departamentos de estudos 

religiosos (ND, p. 25). A implicação disto, para Paul Crowley (1997, p. 103), é que uma 

“religiosidade mais complacente” viceja nestes ambientes, uma religiosidade que não 

está muito preocupada com o arranjo adequado entre a experiência religiosa e o 

discurso religioso. Nestes centros de estudo, a experiência religiosa carrega consigo 

uma espécie de sentido estético e emocional para o qual a linguagem é um fenômeno 

secundário, apenas acidentalmente relacionado à experiência interior. Para Francis 

Fiorenza (2006, p. 112), esta posição pode estar ligada de alguma forma à apologética, 

já que estas escolas mantêm o interesse na expressão da experiência da fé em 

categorias modernas. 

Por outro lado, porém, esta tendência está num sentido contrário ao de outros 

campos de estudo. Segundo Lindbeck (ND, p. 25), cada vez mais historiadores, 

antropólogos, sociólogos e filósofos parecem considerar as abordagens cultural-

lingüísticas mais apropriadas para o seu estudo. A exceção, expressa em breves 

parênteses, são os autores ligados à fenomenologia da religião (que se enquadram no 

modelo experiencial-expressivo). Ressalvada esta exceção, a abordagem expressivista 

tem perdido terreno em todas as áreas citadas, e estudiosos destes vários campos têm 

compreendido que um modelo cultural-lingüístico é mais bem adequado a um estudo 

não-teológico da religião. Na verdade, a “ascendência acadêmica das abordagens 

culturais e lingüísticas, deve-se notar, não está confinada ao estudo da religião”. 

Lindbeck argumenta, como exemplo, que até a criminologia tem feito uso das 

definições culturais de bom e mau, real e irreal, desviante e normal, para o 

desenvolvimento do seu estudo. Se isto tem sido uma propensão geral, era “de se 

esperar que desenvolvimentos paralelos ocorressem no estudo da religião, na medida 

em que este estudo é independente de interesses especificamente religiosos” (ND, 

p. 25). 
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Desta forma, o distanciamento entre teorias teológicas e não-teológicas da 

religião demarcou o terreno em questão. Enquanto as abordagens experiencial-

expressivas têm um matiz teológico e apologético, os estudos cultural-lingüísticos têm 

sido preferencialmente adotados por estudiosos não ligados à teologia. Lindbeck 

identifica, inclusive, o risco de um isolamento do estudo teológico da religião, já que 

este se afasta das correntes mais produtivas de seu tempo, tendendo a uma teologia de 

gueto, sem a vitalidade que vem do contato com o pensamento não-teológico (ND, p. 

25). Como o projeto de Lindbeck é um estudo não-teológico da religião, ele se insere 

no lado cultural-lingüístico da querela, mantendo contato com esta tendência cada vez 

mais crescente no estudo científico. 

 

3.1.2. O primado da linguagem e da cultura sobre a experiência 

Para Lindbeck, a sua abordagem ao estudo da religião é parte de uma 

perspectiva que destaca o grau com o que a experiência humana é formada, moldada e 

até mesmo constituída por categorias culturais e lingüísticas (ND, p. 34). Segundo ele, 

há “numerosos pensamentos que não podemos ter, sentimentos que não podemos 

experimentar, realidades que não podemos perceber até que aprendamos a usar os 

sistemas simbólicos apropriados”. O modelo cultural-lingüístico é superior porque faz 

jus a este primado da linguagem e da cultura sobre a experiência. 

Lindbeck ilustra o seu pensamento a partir da análise feita por Susanne Langer 

dos relatos dos meninos-lobo e da história de Helen Keller (Langer, 1957, pp. 105-22, 

62-3). Os relatos de Peter, “o Menino Selvagem”, Victor, “o Selvagem de Aveyron”, e 

das conhecidas irmãs indianas Amala e Kamala indicam a necessidade da linguagem na 

constituição do ser humano como tal: as crianças-animais não tiveram condições de se 

humanizar por não adentrarem ao domínio da fala.2 Mais marcante, entretanto, é a 

história de Helen Keller, a menina cega e surda que, educada por Anne Sullivan, 

aprendeu a se comunicar, ler, escrever, formou-se em filosofia, trabalhou como 

jornalista e ativista da educação para cegos. Keller afirma que, antes de dominar a 

linguagem, vivia uma vida sem sentimentos, fossem eles fortes ou ternos (2009, p. 12). 

Durante algum tempo, depois dos primeiros encontros com a professora Sullivan, 

simplesmente repetia o movimento dos dedos ensinado por ela, em linguagem manual. 

Num dia, Sullivan pegou-a pelo braço e levou-a a sair. “Ela trouxe o meu chapéu”, diz 

                                                           
2 Uma análise detalhada de todos estes casos, e de vários outros, pode ser vista nas obras de Douglas 
Candland (1995) e Michael Newton (2004). Este última, inclusive, narra casos tão recentes quanto o da 
menina Genie, encontrada na década de 1970, em Los Angeles, EUA. O caso completo de Genie é 
relatado por Susan Curtiss (1974), uma lingüista que compôs o grupo de cientistas que tratou da menina. 
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Keller, “e eu sabia que estava saindo para um dia quente. Este pensamento – se é que 

uma sensação sem palavras pode ser chamada de pensamento – me fez levantar de uma 

só vez.” Sullivan conduziu-a até um poço e, após o contato com a água e várias 

repetições da palavra soletrada em seu braço, “o mistério da linguagem, de alguma 

forma, foi revelado” à menina. A partir daquele momento, tudo “tinha um nome, e cada 

nome dava origem a um novo pensamento” (Keller, 2009, p. 12). O relato de Keller tem 

grandes implicações para a relação entre a linguagem e a experiência humana. Segundo 

sua narrativa, os sentimentos e os pensamentos surgiram em conjunto com o domínio 

gradual da linguagem. Havia, sem dúvida, sensações anteriores a isto (que foram, 

inclusive, descritas em suas memórias). Mas Keller tem dúvidas se esta “sensação sem 

palavras” poderia ou não ser chamada de pensamento. Para Susanne Langer, no entanto, 

a história de Keller indica claramente que “pensar de verdade só é possível à luz da 

linguagem genuína, não importa quão limitada, quão primitiva ela seja” (Langer, 1957, 

p. 63). E baseado na análise de Langer, Lindbeck afirma, que sem algum tipo de 

linguagem, “nós não podemos atualizar nossas capacidades especificamente humanas 

de pensamento, ação e sentimento” (ND, p. 34). Portanto, os sistemas culturais-

lingüísticos são primários em relação à experiência, organizando as “sensações sem 

palavras”, codificando-as e transformando-as em pensamentos. 

Não há dúvidas de que a relação entre experiência religiosa e religião objetiva é 

dialética, mas Lindbeck deixa claro que, ao invés de “derivar os aspectos exteriores de 

uma religião a partir da experiência interior, é a experiência interior que deve ser vista 

como derivada”. Para ele, a religião é aquela dimensão última da cultura que dá forma e 

intensidade à matriz experiencial a partir da qual fluem as realizações culturais (ND, p. 

34).3 Um dos problemas da abordagem experiencial-expressiva é exatamente a 

distorção da relação entre experiência e sistemas conceituais como a religião (Barrett, 

1988, p. 158). Ao contrário do que afirmam os expressivistas, porém, a linguagem é 

anterior à experiência. “Os meios de comunicação e expressão são uma pré-condição, 

um tipo de a priori quase-transcendental (isto é, formado culturalmente) para a 

possibilidade de experiência” (ND, p. 36). 

Lindbeck concebe esta relação entre religião enquanto sistema cultural-

lingüístico e experiência subjetiva a partir da distinção, feita pela teologia cristã 

                                                           
3 Alan Purves afirma que Lindbeck deriva o conceito de religião como “dimensão última da cultura” da 
obra de Giambattista Vico (Purves, 1998, p. 197). No entanto, apesar de dar especial valor à linguagem e 
à cultura na análise da organização social, as idéias de Vico sobre “uma linguagem mental comum a todas 
as nações” e “um fundamento comum de verdade” são totalmente contrárias ao modelo proposto por 
Lindbeck (cf. Vico, 1984, p. 161, #67, p. 63, #144). 
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clássica, entre verbum externum e verbum internum. Uma religião é, acima de tudo, 

uma palavra externa, um verbum externum, que molda e dá forma aos indivíduos e o 

mundo no qual eles vivem e operam. Não se trata, portanto, de uma expressão ou 

tematização de uma individualidade pré-existente ou de uma experiência pré-

conceitual. O verbum internum (tradicionalmente equiparado pelos cristãos à ação do 

Espírito Santo) também tem uma importância crucial, mas deve ser entendido mais 

como uma capacidade de ouvir e aceitar a religião verdadeira, que é a verdadeira 

palavra externa, do que como uma experiência comum articulada de maneira diversa em 

diferentes religiões (ND, p. 34).4 Destarte, o verbum internum é uma capacidade, uma 

potência que só é atualizada por meio da verbum externum, assim como uma “sensação 

sem palavras” que só se faz pensamento por meio da linguagem. 

 

3.1.3. A capacidade de integrar os outros modelos 

Lindbeck não ignora os elementos positivos das duas outras abordagens ao 

estudo da religião. O problema é que as limitações destes modelos anulam suas 

qualidades. Uma das vantagens, portanto, da abordagem cultural-lingüística é a sua 

capacidade de integrar as ênfases distintas (e, às vezes, concorrentes) dos outros 

modelos. Isto pode ser visto no, já discutido, uso feito por Lindbeck da analogia com o 

hilomorfismo aristotélico, segundo o qual toda realidade natural é composta de matéria 

e forma. Seguindo a analogia, Lindbeck afirma a prioridade da religião/forma sobre a 

experiência/matéria. Esta prioridade da religião (ou linguagem), no entanto, não anula o 

fato de que forma e matéria são inseparáveis (ND, pp. 34-5). Por isso, os dois 

aspectos da relação – cognitivo e experiencial – têm importância no modelo 

lindbeckiano. 

As abordagens lingüísticas e culturais, de acordo com Lindbeck, assemelham-se 

às teorias cognitivistas na medida em que estas também invertem a relação entre as 

dimensões internas e externas da religião. Os cognitivistas entendem que as crenças 

externas (isto é, proposições enunciáveis) são primárias em sua conexão com a 

experiência. No entanto, o modelo cultural-lingüístico é superior ao cognitivo-

proposicional, já que aquele não sofre do “intelectualismo” deste. Com esta expressão, 

Lindbeck parece estar se referindo à ênfase dada pelos cognitivistas à verdade das 

                                                           
4 Segundo Lindbeck, a “prioridade do verbum externum foi uma grande ênfase dos reformadores 
protestantes contra os espiritualistas do século XVI, mas também era parte da tradição pré-Reforma. 
Tomás de Aquino, por exemplo, insistia que a fé salvadora vem ex auditu (Romanos 10.17)” (ND, p. 43, 
n. 10). O argumento de Lindbeck baseia-se em Joseph DiNoia, para quem mesmo a noção tomista de “fé 
implícita” pressupõe algum grau de fé explícita no verbum externum (DiNoia, 1983, pp. 209-41). 
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proposições, apreendidas intelectualmente. Embora as pretensões de verdade de uma 

religião geralmente sejam de extrema importância para ela, é o seu vocabulário e a sua 

sintaxe, ou lógica interna, que determinam os tipos de pretensões de verdade que uma 

religião pode ter. A formulação de afirmações a respeito da realidade é apenas um 

dentre os muitos propósitos do vocabulário de símbolos e da sintaxe de uma religião 

(ND, p. 35). Desta forma, o modelo de Lindbeck compartilha do foco cognitivista nos 

aspectos externos da religião, mas corrige-o enquanto enfatiza o papel do vocabulário 

semântico e da sintaxe/lógica na linguagem religiosa. 

A abordagem cultural-lingüística também enfatiza as dimensões experienciais da 

religião, mantendo um ponto de contato com o expressivismo. Segundo Lindbeck, ao 

colocar a ênfase no “código” religioso, e não no “codificado” proposicionalmente, o seu 

modelo acomoda as preocupações da perspectiva experiencial-expressiva de maneira 

mais adequada que o cognitivismo. “Uma religião não pode ser descrita em primeiro 

lugar, ao modo cognitivista (ou voluntarista), como uma questão de escolher 

deliberadamente crer ou seguir, de modo explícito, proposições ou diretrizes 

conhecidas.” Ao contrário, afirma Lindbeck, tornar-se religioso “é interiorizar um 

conjunto de habilidades por meio da prática e do treinamento.” Este foco na prática e na 

habilidade (ou performance) é que abre espaço para os aspectos expressivos da religião, 

já que a poesia, a música, a arte e os rituais, por exemplo, são meios pelos quais os 

padrões básicos da religião são interiorizados, apresentados e transmitidos (ND, pp. 35-

6). 

No entanto, para Lindbeck, seu modelo cultural-lingüístico é superior ao 

experiencial-expressivo porque somente ele faz jus ao fato de que os meios de 

comunicação e expressão são uma pré-condição, um tipo de a priori quase-

transcendental para a possibilidade de experiência. Isto o leva à formulação conceitual 

do maior contraste entre os dois modelos: uma “inversão da relação entre o interior e o 

exterior” (ND, p. 36). Lindbeck reafirma que, para que uma experiência seja possível, é 

necessário ter os meios para expressá-la, e quanto mais rico o sistema expressivo ou 

lingüístico, mais sutil, variada e diferenciada será a experiência. Como visto 

anteriormente, ele chega a dizer “que mesmo a seleção pré-sensorial e pré-perceptiva e 

a organização dos estímulos não são inteiramente pré-lingüísticas” (ND, p. 37). 

Lindbeck utiliza-se especialmente, neste caso, da biolingüística de Noam Chomsky. 

Para ele, a maior parte dos organismos vivos tem formas altamente específicas de 

organização sensorial e perceptual, e há pouca razão para duvidar de que o que é 

verdadeiro para os organismos inferiores também o seja para os seres humanos. 
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“Particularmente no caso da linguagem, é natural esperar uma relação estreita entre 

propriedades inatas da mente e características da estrutura lingüística” (Chomsky, 2006, 

p. 83). Partindo deste ponto de vista, para Lindbeck é claro que os seres humanos são 

cuidadosa e geneticamente programados para o uso da linguagem. Isto se dá de tal 

forma que, a não ser que adquiram uma linguagem, eles não conseguem se desenvolver 

em sua competência sensorial e física, limitando mesmo as suas possibilidades de 

experiência (ND, p. 37). Destarte, a abordagem cultural-lingüística reconhece a 

importância da expressão e da experiência na análise da religião, mas enfatiza a 

prioridade e a necessidade da linguagem em relação a qualquer experiência.  

 

3.1.4. A implausibilidade de um núcleo experiencial comum 

Ao contrário do que defende o modelo experiencial-expressivo, a abordagem 

proposta por Lindbeck afirma a implausibilidade do argumento de que as religiões são 

objetificações diferentes de uma mesma experiência básica universal. O próprio 

conceito de experiência humana comum carece de sentido, já que religiões diferentes, 

em muitos casos, produzem experiências profundas fundamentalmente divergentes a 

respeito do que significa ser humano (ND, p. 41). Como já foi discutido, a vasta 

diversidade de religiões e doutrinas torna muito difícil, ou mesmo impossível, 

especificar as características distintivas de uma suposta experiência religiosa universal 

(cf. ND, p. 32). Já que “parece não haver nenhuma experiência comum ou atributo que 

se aplique a todas as coisas que normalmente são chamadas de religião”, a própria 

tarefa de se definir a religião reveste-se de dificuldade (ND, p. 43, n. 8). 

No entanto, muitos teóricos da religião asseveram ser possível localizar estes 

elementos de similitude entre religiões distintas. Lindbeck cita, por exemplo, os estudos 

de Friedrich Heiler, que compara as grandes religiões mundiais (cristianismo, judaísmo, 

islamismo, zoroastrismo, hinduísmo, budismo e taoísmo). Para Heiler, pode-se 

encontrar pelo menos sete bases comuns em todas estas religiões: (1) Há a realidade da 

transcendência, do divino, do Outro. (2) Esta transcendência é imanente nos corações 

humanos. (3) Esta realidade é o bem, a verdade, a justiça, a bondade e a beleza. (4) A 

realidade divina é, acima de tudo, o amor. (5) O caminho do homem de Deus é 

universalmente o caminho do sacrifício. (6) O caminho para Deus é também o caminho 

para o próximo. (7) O amor é o mais excelente caminho até Deus (Heiler, 1959, pp. 

142-53). Segundo Lindbeck, entretanto, o que Heiler faz é listar estas supostas 

semelhanças à luz de sua tradição cristã. Se algum fiel de uma religião oriental fizesse o 

mesmo esforço, sua lista seria muito diferente daquela de Heiler, o que mostra a 
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inexistência de tais padrões comuns. Na verdade, usando a analogia da linguagem, dois 

idiomas não se tornam semelhantes por usarem os mesmos fonemas ou terem os 

mesmos objetos de referência. O que determina sua semelhança são os padrões 

gramaticais, os modos de referir, as estruturas sintáticas e semânticas. Da mesma forma, 

no que tange às religiões, significativos são os seus padrões de narrativa, crença, ritual e 

comportamento. Tais padrões é que dão a conceitos religiosos, como “amor” e “Deus”, 

seus sentidos específicos, que, algumas vezes, são tão contraditórios quanto distintas 

são as religiões (ND, pp. 41-2). 

O que Lindbeck faz, com seu modelo cultural-lingüístico, é o que Fletcher 

chama de “defesa da diferença” entre as religiões (2001, p. 104). Esta defesa de 

Lindbeck encontra amparo em sua negação de um núcleo experiencial religioso. Como 

visto, a existência de tal núcleo não faz sentido, porque “as experiências que as 

religiões evocam e moldam são tão variadas quanto os esquemas interpretativos que as 

incorporam” (ND, p. 40). Paul Knitter chama esta defesa da diferença de “modelo de 

aceitação”. Para ele, se a nossa linguagem cria os mundos em que habitamos 

(estruturando a nossa realidade), e se as nossas linguagens são diferentes entre si, então 

estes mundos em que habitamos também hão de ser diferentes, sem nenhum 

fundamento comum entre eles. Knitter, no entanto, ressalva que, ao insistir na ausência 

de um fundamento comum a todas as religiões, Lindbeck não deseja construir muralhas 

entre religiões, mas sim preservar, honrar e proteger as efetivas diferenças entre as 

crenças (2008, p. 284-6). 

 

3.1.5. A impossibilidade de linguagens privadas 

Para Lindbeck, não há experiência (pré-reflexiva ou reflexiva) sem alguma 

forma de simbolização, e todos os sistemas simbólicos têm sua origem em relações 

interpessoais e interações sociais. Ele segue, aqui, o argumento de Wittgenstein (1989, 

p. 88, §202), para quem as linguagens privadas são logicamente impossíveis. Conforme 

se discutiu anteriormente, se toda experiência precisa ser simbolizada de 

alguma forma, então as experiências religiosas privadas – independentes de qualquer 

jogo de l inguagem particular – também são logicamente impossíveis (ND, pp. 37-

8). 

Em virtude disto, a hipótese experiencial-expressiva é mais complicada, 

devendo ser removida pela navalha de Ockham. Lindbeck faz isto por meio da, já 

aludida, distinção medieval entre primeiras e segundas intenções. É somente na segunda 

intenção que prestamos atenção na experiência religiosa básica, que nos tornamos 
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focalmente, ao invés de tacitamente, conscientes dela. Entretanto, a distinção entre a 

consciência tácita da primeira intenção e a consciência focal da segunda intenção não 

nos leva necessariamente à conclusão de que experiências de primeira intenção são pré-

verbais ou não-estruturadas lingüisticamente. Assim também as experiências religiosas 

podem ser interpretadas como “subprodutos de atividades cognitivas lingüística ou 

conceitualmente estruturadas das quais não estamos diretamente conscientes porque são 

de primeira intenção” (ND, p. 38). Mesmo a experiência de percepção do sagrado (ou 

do numinoso), da qual fala Rudolf Otto (2007, pp. 37-9), pode ser vista como a 

consciência tácita ou não-temática da aplicação de um conceito de sagrado 

culturalmente adquirido numa determinada situação. Em virtude disto, Lindbeck afirma 

que a hipótese mais econômica é supor que a relação entre experiências religiosas e 

uma determinada cultura, língua e forma de vida seja similar à relação entre primeiras e 

segundas intenções, sendo as primeiras em alguma medida estruturadas pelas segundas. 

Há, no entanto, restrições aos argumentos de Lindbeck. Em sua tentativa de 

libertar a teologia dos “excessos epistemológicos”, Lindbeck depende muito do uso que 

faz de Wittgenstein (cf. Moulaison, 2007, p. 30). O risco claro é o de que, caso o 

sistema wittgensteiniano seja criticado, a crítica também atinja indiretamente o 

pensamento de Lindbeck. Por exemplo, quando Bernard Lonergan censura a visão 

wittgensteiniana de linguagem privada por sua suposta negação de atos mentais não-

lingüísticos, Lindbeck vê-se obrigado a demonstrar o equívoco de tal crítica, sob pena 

de ver a censura dirigir-se ao seu próprio modelo (ND, p. 44, n. 18; cf. Lonergan, 1990, 

pp. 254-7). Além disto, Lindbeck tende a usar o recurso da “navalha de Ockham” como 

um expediente muito simples e de maneira precipitada e prematura, eliminando vários 

passos do processo de argumentação com a apresentação de uma hipótese supostamente 

mais econômica.5 Segundo este critério, no confronto entre duas hipóteses, uma 

explicação mais simples é preferível a uma mais complexa. Estas hipóteses, no entanto, 

devem partir de premissas semelhantes. O problema é que, quando se trata da complexa 

realidade da religião e da experiência, não é possível discernir tais premissas 

semelhantes, já que os próprios paradigmas a partir dos quais se constroem as teorias 

são diferentes entre si (Goh, 2000, pp. 388-9). Não obstante estas restrições, Lindbeck 

mantém o conceito da impossibilidade de linguagens (e religiões) privadas, sustentando 

                                                           
5 Como exemplo de um caso de uso supostamente equivocado da “navalha de Ockham” na argumentação 
de Lindbeck, pode-se ver a discussão estabelecida por Jay Richards, criticando a idéia lindbeckiana de 
que a referência ontológica nas afirmações religiosas é dispensável, já que a única função destas é a 
regulativa (Richards, 1997, pp. 44-5). 
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a superioridade da abordagem cultural-lingüística, que usa o mesmo conceito como um 

de seus pressupostos básicos. 

 

3.1.6. As mudanças nas tradições religiosas 

Um último argumento em favor da superioridade do modelo de Lindbeck 

relaciona-se a questão das mudanças nas tradições religiosas. Para ele, somente a visão 

cultural-lingüística trata da questão de maneira adequada. Ao contrário do que afirmam 

os expressivistas, a fonte das mudanças religiosas não é a experiência. “Tradições 

religiosas não são transformadas, abandonadas ou trocadas em função da erupção de 

novos ou diferentes modos de sentir sobre si mesmo, o mundo ou Deus”. Fazendo uso 

dos conceitos de Kuhn, Lindbeck sustenta que quando um esquema interpretativo 

religioso desenvolve anomalias na sua aplicação em novos contextos, aí surgem as 

mudanças ou inovações religiosas. Sendo assim, estas mudanças devem ser vistas como 

resultado das interações entre um determinado sistema cultural-lingüístico e situações 

em transformação (ND, p. 39). 

Lindbeck usa como exemplo a inovação religiosa promovida pela doutrina 

luterana da justificação. Segundo ele, Martinho Lutero não inventou a doutrina da 

justificação pela fé porque teve a experiência da torre.6 Ao invés disso, a experiência da 

torre só se fez possível por ele haver descoberto a doutrina na Bíblia. Séculos após, a 

experiência da justificação pela fé, ocasionada por sua exegese, tem gerado uma grande 

variedade de estimulantes simbolismos expressivos, como é o caso da música de Johan 

Sebastian Bach. Porém, a ordem lógica é clara: primeiro vêm as objetividades da 

religião, sua linguagem, doutrinas, liturgias e modos de ação, e é somente por meio 

destas que os sentimentos são moldados em vários tipos do que é chamado experiência 

religiosa. Desta forma, no que diz respeito às mudanças religiosas, as experiências são o 

resultado dos novos padrões conceituais, e não a sua origem (ND, p. 39). Em função 

disto, a abordagem cultural-lingüística é superior aos modelos concorrentes, já que 

somente ela relaciona tais mudanças à transformação dos sistemas conceituais e não às 

alterações das experiências religiosas. 

 

 

 

                                                           
6 “O nome experiência na torre vem do lugar onde Lutero teve tal experiência: seu aquecido quarto de 
trabalho, na torre do convento de Wittenberg. (...) A grande maioria dos historiadores concorda que na 
experiência da torre Lutero tomou consciência [da doutrina da justificação pela fé]” (Zinhobbler, 2006, p. 
209, § 104). 
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3.2. Avaliações críticas da teoria de Lindbeck 

 

A teoria cultural-lingüística de George Lindbeck suscitou várias reações ao 

longo dos últimos vinte e seis anos após a publicação de The Nature of Doctrine. Nas 

palavras de Paul Knitter, o livro de Lindbeck “sacudiu os fundamentos – talvez se possa 

mesmo dizer que ateou fogo por dentro – das confortáveis casas de muitos dos 

pensadores cristãos”. Este “fogo” de que fala Knitter proporcionou “aos cristãos a 

oportunidade de não só alterar o enfoque e reafirmar a identidade distintiva do 

cristianismo, que fora incessantemente desgastada pelos ventos da modernidade, mas 

também de esclarecer e valorizar o caráter distintivo das demais religiões” (2008, p. 

279). A preocupação de Knitter é com os fundamentos pós-liberais de uma teologia das 

religiões, e sua apreciação é marcadamente positiva. No entanto, esta preocupação e 

esta apreciação variaram muito conforme os diferentes autores. 

Como visto no primeiro capítulo, o meio acadêmico norte-americano acusou o 

impacto do pensamento de Lindbeck imediatamente após a publicação de The Nature of 

Doctrine (sendo seguido pelos estudiosos europeus de língua inglesa). Nomes como 

Stanley Hauerwas (1985), Mark Heim (1985) e Gordon Kaufman (1985), entre dezenas 

de outros, reagiram logo nos primeiros momentos ao livro de Lindbeck (alguns 

positivamente, outros de maneira negativa). Em 1985, um simpósio sobre o livro foi 

publicado na revista The Thomist. Alguns dos elementos críticos centrais que ocupariam 

a discussão sobre o pensamento de Lindbeck já estão presentes ali. David Tracy (1985), 

por exemplo, oferece em seu artigo uma reflexão acidamente crítica sobre o novo 

programa de Lindbeck. Já William Placher (1985) enxerga a teologia pós-liberal de 

Lindbeck como um contraponto salutar à “teologia revisionista”, que tem no próprio 

Tracy o seu maior representante. Estavam lançadas ali as bases da famosa disputa entre 

as escolas de Yale e Chicago (DeHart, 2006, p. 35).7 Em 1988, foi a vez da revista 

britânica Modern Theology discutir o pensamento de Lindbeck num número dedicado 

especialmente a ele. Num dos artigos, D. Z. Phillips (1988) analisa os pressupostos 

filosóficos de Lindbeck, em outro, Stephen Williams (1988) discute a aplicação da 

teoria regulativa à doutrina cristológica, e assim os vários aspectos do pensamento 

lindbeckiano são refletidos em solo europeu. 

                                                           
7 Gary Comstock (1987) compara as duas escolas a partir da categoria da narrativa. De um lado, os 
teólogos narrativos puros de Yale, anti-fundacionalistas, cultural-lingüísticos, descritivistas inspirados 
em Wittgenstein. De outro lado, os teólogos narrativos impuros de Chicago, revisionistas, hermenêuticos, 
co-relacionistas inspirados em Gadamer. Terrence Reynolds (1997) também compara as duas escolas, 
focando especificamente as semelhanças e desacordos nos pensamentos de George Lindbeck e Sallie 
McFague. 
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Em sua análise da caminhada da teologia pós-liberal até o século XXI, Paul 

DeHart indica que as críticas recebidas apontam para a vitalidade deste modelo 

teológico, apesar de muitos de seus aspectos mais interessantes terem sido ofuscados 

pela querela entre Yale e Chicago (2006, pp. 1-56). A seguir, analisaremos algumas das 

reações críticas à abordagem cultural-lingüística de George Lindbeck, refletindo sobre 

suas implicações para uma teoria da religião. 

 

3.2.1. A marca teológica, cristã e protestante 

O objetivo declarado de Lindbeck é apresentar “uma descrição não-teológica 

das relações entre religião e experiência” (ND, p. 30). Suas propostas seriam 

ecumenicamente e religiosamente neutras, abrindo espaço para a utilização por cristãos 

de todos os matizes, por adeptos de outras religiões e por aqueles que não têm interesse 

especificamente religioso no tema, mas sim científico (ND, p. 9). No entanto, alguns 

críticos vêem um hiato entre sua proposta declarada e a forma como sua teoria é 

construída. 

O próprio Lindbeck esclarece que as motivações para o seu livro são, em última 

análise, “mais substantivamente teológicas do que puramente teóricas” (ND, p. 10). 

Como visto, estas motivações envolvem abrir as portas do paradigma cultural-

lingüístico de estudo da religião também à teologia. As convicções teológicas de 

Lindbeck “são necessariamente anteriores ao seu projeto escrito e o inspiram em cada 

momento” (Goh, 2000, p. 325). A teologia pós-liberal e intratextual é uma preocupação 

central para Lindbeck e, na opinião de Jeffrey Goh (2000, p. 11), é ela quem dirige todo 

o seu projeto teórico. 

Quais são os interesses fiduciários da teologia de Lindbeck? De quem ele é 

devedor? Goh também discute estas questões, em sua crítica a uma proposta de 

interpretação hegemônica oferecida por Lindbeck. Em sua visão, ao insistir na 

exclusividade da categoria narrativa em detrimento de outras possibilidades 

hermenêuticas, Lindbeck incorre no velho erro de, ainda que de maneira inconsciente, 

elaborar um “cânon dentro do cânon”, definindo que textos têm mais autoridade dentre 

os muitos do escrito sagrado (Goh, 2000, p. 260). 

Daniel Izuzquiza também identifica o problema da marca teológica e cristã no 

pensamento de Lindbeck. Se de um lado, ele se apóia em disciplinas não-teológicas 

para construir seu programa teórico, de outro lado, defende uma linguagem cristã auto-

referencial, centrada na figura de Jesus Cristo. “Ele conscientemente toma emprestado 

das ciências sociais uma teoria geral da religião, a partir da qual constrói um modelo; 
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mas seu interesse é estritamente teológico” (Izuzquiza, 2009, p. 28). Em função disto, a 

abordagem lindbeckiana pode ser prejudicada se exigir dos que a utilizarem um 

compromisso, ainda que tácito, com a linguagem cristã. 

É possível mesmo que Lindbeck tenha se deparado com um problema ainda mais 

profundo, relacionado à natureza da linguagem e à forma como o fiel faz uso dela. Esta 

é a posição de Paul Metzger (2005, pp. 21-33), para quem a discussão de Lindbeck 

sobre a linguagem estaria necessariamente comprometida com sua própria visão 

teológica, pois não “existe algo como um compromisso não-dogmático ou não-

teológico com o texto bíblico, ou com qualquer texto ou linguagem”. Metzger 

reverbera, em sua crítica, o pensamento de Graham Ward, segundo o qual a linguagem é 

sempre teológica, dada a sua condição última e estruturante (Ward, 1995, p. 9). Sendo 

assim, o teólogo Linbeck sempre se adiantará ao estudioso da religião, comprometendo 

o seu discurso com a sua fé pessoal. 

Mais do um compromisso simples com o cristianismo, a obra de Lindbeck 

reflete também um viés protestante. É o que acredita Jeffrey Goh (2000, pp. 261-4), 

segundo quem, ainda que inconscientemente, Lindbeck impõe um modelo protestante 

de teologia ao cenário religioso. Conforme vimos anteriormente, para Goh, “Lindbeck e 

seus colegas pós-liberais defensores da abordagem não-fundacional da teologia, embora 

ecumênicos em suas visões, desenvolveram seus argumentos a partir de perspectivas 

confessionais muito visivelmente protestantes.” E este protestantismo amalgamado ao 

pensamento de Lindbeck aponta de maneira clara sua origem. De um lado, a tradição 

luterana permeia toda a obra de Lindbeck. De outro lado, o próprio Lindbeck reconhece 

a importância de Karl Barth para o seu pensamento (ND, p. 135). Como afirma David 

Tracy, comentando a obra de Lindbeck, as “mãos podem ser as de Wittgenstein e 

Geertz, mas a voz é a de Karl Barth” (1988, p. 465). 

A crítica de Paul Capetz relaciona-se também à influência de Barth, tratando da 

leitura barthiana de Schleiermacher feita por Lindbeck (2006, pp. 182-4). Para Capetz, 

mesmo quando escreve como teólogo, Lindbeck argumenta a favor da superioridade de 

seu modelo em bases não-teológicas. No entanto, “curiosamente, Lindbeck acredita que 

sua teoria não-teológica da religião oferece uma garantia para o tipo de teologia 

exemplificado por Karl Barth”. Desta forma, o tipo de teologia desenvolvido por 

Schleiermacher (uma “teologia mediadora” ou “co-relacional”) é rejeitado teoricamente 

com base numa compreensão de religião derivada de um estudo não-teológico da 

religião. Entretanto, as razões desta rejeição na verdade têm a ver com a matriz 

teológica barthiana da crítica de Lindbeck. Capetz reconhece a contradição no 
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pensamento de Lindbeck quando este enaltece Barth como um exemplo da abordagem 

cultural-lingüística. Afinal, o projeto do teólogo suíço era a libertação da fé cristã de sua 

dependência com relação a qualquer conceito de religião desenvolvido à parte das 

normas internas da teologia. Estritamente falando, Barth não tinha uma teoria da 

religião, mas sim uma teologia da religião baseada na revelação. Como um pensamento 

tão comprometido com uma linha teológica específica (cristã, protestante, barthiana) 

pode ser utilizado por estudiosos não-cristãos da religião (ou mesmo não-religiosos) é 

algo que não fica totalmente claro na obra de Lindbeck. 

 

3.2.2. Superficialidade na análise do modelo experiencial-expressivo 

A teoria da religião proposta por Lindbeck é uma tentativa de superação do 

modelo experiencial-expressivo. A própria construção do pós-liberalismo lindbeckiano 

se dá por meio de uma virada metodológica, em oposição constante ao expressivismo 

(DeHart, 2006, pp. 159-190). De acordo com Lindbeck, a questão é saber se descrever 

as religiões à maneira expressivista, como produtos daquelas experiências profundas do 

divino, é melhor conceitualmente e empiricamente do que a tese contrária de que as 

religiões é que são produtores de experiência (ND, p. 30). 

O grande problema, na opinião de David Tracy (1988, pp. 462-4), é que o rótulo 

“experiencial-expressivo” é genérico demais, especialmente quando aplicado ao 

liberalismo, super-simplificando a riqueza desta tradição sem atender às suas nuances 

específicas. Lindbeck preocupa-se em refutar vários elementos que considera centrais 

no expressivismo: a virada liberal em direção ao sujeito, a idéia de uma experiência 

interior pré-reflexiva como fundamento básico da religião, a noção de que toda 

linguagem e toda cultura são meramente expressões desta experiência não-discursiva, e 

uma percepção “unilateral” da relação entre experiência e linguagem. Entretanto, ele 

aparentemente não toma conhecimento de que os pensadores desta “tradição liberal 

dominante” criticada por ele têm lidado exatamente com estes mesmos temas. Para 

Tracy, muitos teólogos dentro do paradigma liberal têm optado por uma posição 

explicitamente hermenêutica, enquanto outros têm intentado uma “desprivatização” 

radical (como no caso da teologia política, da libertação, e feminista). Estes movimentos 

são tentativas liberais “de tratar dos temas ‘lingüísticos’ (teologias hermenêuticas) e 

‘culturais’ (teologias sócio-políticas desprivatizantes) que Lindbeck anuncia como se 

fossem novos”. A omissão de Lindbeck a este respeito resulta ou de falta de 

conhecimento ou de uma interpretação inadequada. 
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Tracy insinua que se Lindbeck tivesse lido adequadamente a hermenêutica 

moderna, tanto na filosofia quanto na teologia, teria percebido que a principal pretensão 

dos “liberais” tem sido repensar a relação dialética (e não unilateral) entre experiência e 

linguagem. Ele ressalta a ausência de Hans-Georg Gadamer no texto de Lindbeck, bem 

como a inclusão “bizarra” de Paul Ricoeur na lista dos expressivistas, como exemplos 

de uma leitura superficial do movimento (Tracy, 1988, p. 463). Em sua análise do papel 

da narrativa na filosofia de Ricoeur, Kevin Vanhoozer concorda com Tracy e assinala 

que para Ricoeur, ao contrário do que faz supor o texto de Lindbeck, a linguagem 

precede o sujeito e dá sentido a ele, afirmando o caráter dialético da relação entre 

experiência e linguagem nos mesmos termos que a abordagem cultural-lingüística 

(Vanhoozer, 1990, p. 182, n. 10). De acordo com William Placher (1988, p. 397), o 

próprio David Tracy não se enquadra totalmente na descrição feita por Lindbeck, já 

que, para alguns revisionistas, “as relações entre experiência e linguagem são mais 

dialéticas do que Lindbeck geralmente admite”. Resumindo a questão, segundo Goh 

(2000, p. 344), Tracy acusa Lindbeck de oferecer uma caricatura do liberalismo na 

medida em que não apresenta claramente os temas discutidos por seus pensadores. Se o 

fizesse de maneira adequada, o modelo cultural-lingüístico provavelmente perderia sua 

aura de novidade. 

 

3.2.3. Relutância na defesa dos pontos de contato com as abordagens rivais 

Como visto mais acima, uma das vantagens da abordagem cultural-lingüística, 

para Lindbeck, é a sua capacidade de integrar as ênfases distintas dos outros dois 

modelos. Ele não nega a importância das pretensões de verdade religiosas, em certo 

acordo com os cognitivistas. Segundo seu argumento, já que são teístas, as religiões 

preocupam-se, em alguma medida, com as palavras de Deus. Por isso, elas devem 

manter algumas proposições informativas, bem como símbolos não informativos de 

sentimentos interiores (cf. Goh, 2000, p. 350). Além disso, Lindbeck valoriza o papel da 

experiência religiosa (como os expressivistas), considerando simplista dizer meramente 

que as religiões produzem experiência, pois “a causalidade é recíproca”. A relação entre 

religião e experiência, na verdade, “não é unilateral, mas dialética” (ND, p. 33). 

O problema, na percepção de Jeffrey Goh (2000, pp. 350-1), é que Lindbeck 

reluta em defender, sem rodeios, o caráter proposicional das religiões e a dialética entre 

religião e experiência, apesar de afirmar que sua abordagem faz jus a estes elementos. 

No que diz respeito à dialética dinâmica entre linguagem religiosa e experiência, sua 

concessão ao expressivismo é meramente retórica. Durante toda a sua obra, a 
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precedência da linguagem (ou das objetividades da religião) sobre a experiência 

subjetiva é afirmada de maneira notória. Lindbeck deixa claro que ao invés de “derivar 

aspectos exteriores de uma religião a partir da experiência interior, é a experiência 

interior que deve ser vista como derivada”, assim como aquilo que é “humanamente 

real, pode-se dizer, não é construído de baixo para cima ou de dentro para fora, mas de 

fora para dentro e de cima para baixo”8 (ND, pp. 34, 62). Em função disto, Tracy afirma 

que as tentativas dos teólogos de tradição liberal acabam por se mostrar bem mais 

dialéticas que o modelo de Lindbeck. A acusação de “unilateral” deveria recair sobre o 

modelo cultural-lingüístico, já que este é que faz o movimento exclusivo da experiência 

em direção à linguagem (Tracy, 1988, p. 463). 

Além disso, continua Goh em sua crítica (2000, p. 351), Lindbeck dá um salto 

grande demais ao afirmar que, “assim como um indivíduo se torna humano pelo 

aprendizado de uma linguagem, assim também ele ou ela começa a tornar-se uma nova 

criatura pela escuta e interiorização da linguagem que fala de Cristo” (ND, p. 62). Esta 

linguagem está presente no texto religioso (no caso, a Bíblia) e é regulada pela 

gramática da doutrina. Ao afirmar que o texto (e sua doutrina) promove esta 

transformação, Lindbeck parece estar dando um revelo às proposições religiosas maior 

do que está disposto a defender. Deve-se ressaltar que Lindbeck deixa clara a sua 

proposta de que o mundo do texto deve absorver o nosso mundo, no entanto, como 

lembra Goh, a leitura de um texto é “um negócio complicado”. Quanto ao mundo do 

texto, deve-se perguntar: que ideologia controla a leitura deste mundo? E se toda leitura 

é uma interpretação, então a quem se deve submeter o critério da interpretação correta? 

Como se recusa a defender a força das proposições religiosas num modo cognitivista, 

Lindbeck acaba por não responder a estas perguntas de maneira apropriada. 

 

3.2.4. Os modelos teóricos vistos como opções e a viabilidade da tipologia 

Lindbeck constrói seu pensamento com base em tipologias. A partir da tipologia 

tríplice inicial (das teorias da religião), é possível encontrar várias outras tríades em seu 

argumento. Assim, ele fala de visões proposicional, simbólica e regulativa de doutrina, 

de verdades ontológica, expressiva e categorial, e de teologias pré-liberal, liberal e pós-

                                                           
8 Lindbeck baseia esta informação na obra de Wilfrid Sellars. Segundo Sellars, é “difícil evitar a 
conclusão de que a transição dos padrões pré-conceituais de comportamento para o pensamento 
conceitual foi holística, um salto para um nível de consciência que é irredutivelmente novo, um salto que 
fez com o homem viesse a ser o que é” (1963, p. 6). 
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liberal. A base, entretanto, é mesmo formada pelos modelos de teoria da religião: 

cognitivo-proposicional, experiencial-expressivo e cultural-lingüístico.9 

Na maior parte das vezes, Lindbeck empreende críticas severas aos modelos 

concorrentes aos seus, mostrando suas inadequações e fazendo com que o leitor 

pressuponha a refutação destes. Em outros momentos, no entanto, Lindbeck apresenta 

estes mesmos modelos como opções a serem assumidas de acordo com a ocasião, sem 

uma negação de sua validade. Desta forma, por exemplo, ele diz que a posição 

expressivo-experiencial é improvável, mas isto não quer dizer que seja falsa. Usando a 

filosofia de Kuhn, Lindbeck entende que as teorias são abandonadas não tanto por 

serem refutadas em seus próprios termos, mas por se provarem infrutíferas diante de 

novas ou diferentes questões que se apresentam (ND, p. 42). Isto vale tanto para a 

refutação de um modelo, quanto para a afirmação de outro. Por isso, ele diz que mesmo 

a sua própria “visão cultural-lingüística da religião pode ser somente apresentada, mas 

não provada” (ND, p. 134). Sendo assim, Lindbeck “não nega as outras posições 

principais, apesar de destacar a superioridade de sua própria posição” (Goh, 2000, p. 

352). Em face disto, DeHart afirma que, levando em conta a maior ou menor capacidade 

do uso de linguagem religiosa por parte de cada religião, os três modelos lindbeckianos 

de estudo da religião subordinam-se uns aos outros, mas, de maneira nenhuma, tais 

modelos excluem-se mutuamente (2006, p. 156). 

Para alguns autores, há um erro esquemático da parte de Lindbeck ao tratar os 

diferentes modelos como opções, fazendo do cultural-lingüístico a sua escolha 

circunstancial. Esta é a crítica feita por D. Z. Phillips (1988, p. 144). Segundo ele, 

Lindbeck não rejeita as teorias da religião em si, mas sim as confusões oriundas da sua 

aplicação na reflexão sobre o caráter da crença religiosa. No entanto, Lindbeck incorre 

em erro ao qualificar estas teorias como opções a serem escolhidas de acordo com um 

propósito específico. Na opinião de Phillips, há duas objeções fundamentais a esta 

sugestão dos modelos como opções. A primeira é que aqueles que estão envolvidos 

com os modos de pensar derivados de cada um destes modelos não os consideram como 

opções. Ao contrário, ao fazerem uso de suas categorias, pensam estar oferecendo uma 

descrição conceitual fiel sobre as práticas religiosas de que estão falando (e as outras 

descrições, conseqüentemente, não são fiéis). Em segundo lugar, aqueles que já não 

fazem uso de suas categorias, por reconhecerem as falhas de um dos modelos, 

                                                           
9 Vitor Feller (2004, p. 249) apresenta um quadro comparativo ilustrando as diferenças entre os vários 
modelos representados. Apesar de alguns equívocos (como classificar a perspectiva do diálogo inter-
religioso em Lindbeck como “pluralismo”), o quadro é uma boa ferramenta comparativa. 
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certamente não os vêem como opções que eles possam assumir novamente. Destarte, a 

dificuldade de Phillips com as estratégias tipológicas de Lindbeck é que ele afirma ver 

as confusões oriundas das teorias rivais às suas e, ainda assim, continua a falar destas 

como se fossem opções possíveis. 

Na verdade, o esquema tripartite de Lindbeck tem os seus propósitos específicos 

e, sempre que algo parece não se enquadrar nestes propósitos, ele simplesmente 

descarta, como o fez com os modelos supostamente bi-dimensionais de teoria da 

religião. Em sua polêmica com os modelos rivais, Lindbeck tenta forçá-los num leito de 

Procusto até que se adaptem a uma tipologia que afirme a superioridade do seu próprio 

modelo. Sendo assim, a abordagem cultural-lingüística é explicitamente parasitária em 

relação às outras abordagens, na medida em que necessita delas para a sua validação 

(Goh, 2000, pp. 467, 352-3). O problema, segundo James Reimer (2004, p. 232, n.7), é 

que a tipologia de Lindbeck até serve bem para os seus próprios propósitos, mas, ao 

fazer isso, acaba cometendo grande injustiça com as outras posições, submetendo-as a 

um esquema super-simplificador.10 

Esta discussão enseja uma outra crítica, que diz respeito à viabilidade mesmo da 

tipologia de Lindbeck. De acordo com George Hunsinger (2003, pp. 45-6), a tipologia 

da natureza e função da linguagem teológica proposta por Lindbeck é algo “como 

comparar duas maçãs e uma banana”. Isto se dá porque os modelos cognitivo-

proposicional e experiencial-expressivo são o mesmo tipo de coisa, mas a teoria 

cultural-lingüística não é. Em virtude disto, Hunsinger propõe uma re-adaptação da 

tipologia de Lindbeck. Ele faz isso porque, em sua opinião, alguns pensadores 

simplesmente não se enquadram nos modelos lindbeckianos, e uma “tipologia que não 

cobre vultos como Barth e Von Balthasar, quando se trata destas questões, parece ter 

alguma coisa contra ela”. A proposta de Hunsinger (2000, p. 11) parte do pressuposto 

que “o tríplice esquema de Lindbeck corresponde, grosso modo, à cabeça, ao coração e 

às mãos, ou, em outras palavras, ao cognitivo, ao afetivo e ao prático”. Sendo assim, em 

sua re-adaptação, os modelos seriam: literalismo, expressivismo e realismo. Esta nova 

tipologia não restringiria todas as possibilidades fortemente cognitivas ao 

proposicionalismo. Além disso, ela expandiria o expressivismo para permitir que os 

seus determinantes “sejam não só afetivos, mas também sociais e políticos”. Por fim, 

sua proposta extinguiria o “pragmatismo cultural-lingüístico” como um tipo separado 

para dar lugar ao “realismo hermenêutico”, entendido como “o discurso analógico que é 

                                                           
10 Reimer dá como exemplo de classificação errônea o caso de Paul Tillich, encaixado por Lindbeck no 
grupo dos expressivistas experienciais (Reimer, 2004, p. 232). 
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cognitivamente significante por si próprio”. Seja como for, a re-formulação proposta 

por Hunsinger assinala uma suposta inviabilidade das tipologias de George Lindbeck da 

maneira como são apresentadas. 

 

3.2.5. A relação entre a cultura religiosa e as outras culturas 

A analogia da cultura ocupa um importante papel no pensamento de Lindbeck. 

Por ser como uma cultura, a religião molda as subjetividades dos fiéis, tem uma lógica 

que regula suas aplicações significativas, e provê aspectos tanto cognitivos quanto 

comportamentais (ND, p. 33). Lindbeck também sustenta o conceito de 

intraduzibilidade das religiões a partir da intraduzibilidade (e mesmo 

incomparabilidade) das culturas (ND, p. 46). Além disso, ele enfatiza o princípio de 

“sectarismo sociológico”, com a necessidade de se organizar comunidades coesas que 

preservem as “estruturas de plausibilidade” psicossociais necessárias à manutenção de 

seus padrões culturais (ND, p. 78). A idéia de intratextualidade também parte da 

percepção lindbeckiana de cultura, já que o mundo cultural do texto sagrado deve 

absorver os mundos estranhos a ele, sem se deixar influenciar e misturar com elementos 

extra-textuais (ND, pp. 117-8). 

Uma das questões que se levantam diante destes usos do conceito de cultura é: 

Lindbeck apresenta de maneira correta a relação entre a cultura religiosa e as demais 

culturas ao seu redor? Kathryn Tanner lida com este problema na longa crítica que faz à 

aplicação pós-liberal do conceito de cultura (1997, pp. 104-50). Para ela, esta aplicação 

é errônea na medida em que afirma uma separação aguda entre a cultura religiosa e as 

demais. 

Tratando especificamente do cristianismo, Tanner afirma que a discussão deste 

tema tem a ver com a compreensão pós-liberal de identidade cristã, que é construída a 

partir da idéia de “fronteiras culturais”.11 Segundo esta percepção, assim como as 

culturas, as formas de vida cristãs e não-cristãs equivaleriam a “totalidades 

qualitativamente descontínuas, sem nenhuma base comum óbvia entre elas”. Ou seja, os 

cristãos têm a sua linguagem própria, seus próprios padrões de ação, compreensão e 

sentimento, enquanto as pessoas que não são cristãs têm linguagem e padrões distintos. 

É como se as formas culturais que constituem a identidade cristã estivessem ausentes em 

qualquer outro lugar que não aquele determinado pela sua própria realidade. Os 

                                                           
11 Assumimos aqui que a crítica de Tanner aplica-se também a outras expressões religiosas, já que o 
pensamento criticado por ela, o pós-liberalismo de Lindbeck, também pretende ter aplicação para outras 
religiões. 
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elementos que constituem a identidade cristã não são emprestados de lugar nenhum, 

mas sim produtos exclusivos do sistema cultural-lingüístico no qual estão inseridos. Em 

função desta suposta descontinuidade que separa a forma de vida cristã das outras, a 

identidade cristã parece ser mantida apropriadamente pelo evitamento das influências e 

alterações que venham a decorrer do envolvimento com outras formas culturais, 

requerendo uma “insularidade cultural”. A forma de vida cristã, então, seria como “uma 

entidade fortemente delimitada, não afetada essencialmente por relações com as outras 

e, portanto, mantendo o seu caráter distintivo” (1997, p. 104). 

Segundo Tanner, esta concepção da identidade cristã, “que parece depender de 

uma forma de vida cristã que é auto-contida e auto-originante”, não deixa de ser uma 

caricatura da perspectiva pós-liberal feita por seus críticos, mas uma caricatura 

alimentada pelos próprios posicionamentos pós-liberais, como os conceitos de 

intratextualidade e sectarismo sociológico de Lindbeck. Neste sentido, este apego pós-

liberal a “uma identidade auto-contida e auto-originante” relaciona-se a um 

contextualismo cultural, segundo o qual as influências externas até podem chegar ao 

cristianismo, mas toda referência ao que se encontra fora do contexto cristão permanece 

irrelevante para a identidade cristã, já que, intratextualmente, todo material emprestado 

ganha um novo sentido no contexto cristão. Segundo esta perspectiva, materiais 

culturais externos significariam uma coisa diferente quando usadas no contexto cristão 

(1997, pp. 104-6). 

O problema, não percebido por Lindbeck e os pós-liberais, é que a identidade 

cristã é relacional em si mesma. Mais do que isso, toda religião (ou ainda, todo sistema 

cultural) constrói sua identidade a partir de algum tipo de relação com outros sistemas. 

A partir disto, Tanner argumenta que a identidade cristã simplesmente não pode ser 

assegurada por uma fronteira cultural nítida por pelo menos três fatores complicadores. 

O primeiro é que não fica clara a forma pela qual se empurra para fora da fronteira 

alguma prática cultural. Tanner dá como exemplo a adoração a divindades de outras 

religiões. Ela deve ser proibida, já que estas divindades devem ser consideradas 

demônios? Ou a prática deve ser ignorada, já que estas divindades não existem? Um 

segundo fator complicador é que raramente fica claro em que lado da fronteira algo 

está. “Supõe-se que a fronteira marque uma diferença religiosa nítida, e que as práticas 

cristãs ganhem suas identidades como práticas religiosas que excluem as de outras 

religiões. O que está em disputa é se alguma das práticas em questão é religiosa ou 

não.” Por exemplo, o modelo de educação helênico deveria ser evitado pela igreja, dada 

a sua relação com o paganismo? E o sistema de castas indiano, é justificado 
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religiosamente ou deve ser analisado simplesmente do ponto de vista da organização 

social? Um terceiro complicador é que “o local onde as fronteiras são estabelecidas 

nunca é fixo, e práticas sociais que são excluídas em um determinado tempo e lugar são 

incluídas em outros”. As fronteiras culturais parecem ser fluidas demais para que se 

estabeleça algum tipo de identidade. Por exemplo, o uso da literatura greco-romana foi 

incentivado em alguns momentos e proibido em outros. Esta variação, segundo Tanner, 

“tem mais a ver com fatores situacionais do que com qualquer argumento sobre o 

caráter essencial do cristianismo” (1997, p. 108). 

Por fim, na crítica à proposta de Lindbeck, Tanner afirma que não há razão para 

pensar que fronteiras culturais são necessárias para estabelecer a identidade de uma 

forma de vida especificamente religiosa. A maior parte das culturas compartilha 

bastante, e isto não implica o fim das identidades culturais. “Formas culturais 

importadas, por exemplo, não precisam por em perigo a identidade de uma cultura”, 

pois é possível manter uma diferença ao interpretar estas formas de modo diferente. 

Deve-se levar em conta o processo cultural no qual uma identidade cultural emerge 

através do uso distinto dos materiais compartilhados com outros (1997, p. 108). É 

verdade que Lindbeck não nega o empréstimo de materiais culturais diferentes, desde 

que estes percam a sua rigidez e possam ser re-descritos pela cultura do mundo do texto 

sagrado. O que ele se esquece, no entanto, é que, “se os materiais emprestados precisam 

perder sua rigidez, o mesmo deve ser verdadeiro para cada formulação teológica que 

faça uso destes materiais” (Tanner, 1997, p. 150). 

A extensa crítica de Tanner encontra eco no pensamento de Serene Jones. Para 

ela, Lindbeck analisou com cuidado o funcionamento constitutivo da linguagem e da 

cultura no campo da doutrina religiosa, mas não se deu conta de que outras “complexas 

negociações” ocorrem entre os sistemas culturais. Talvez como resultado metodológico 

de sua insistência no particularismo religioso, o objeto de análise de Lindbeck parece 

“uma pessoa de fé isolada, vivendo numa comunidade eclesiástica isolada, cujas ações 

confessionais e litúrgicas isoladas se mostravam num mundo intocado pelas relações de 

poder e pelas complexas forças culturais”. Segundo Jones, Lindbeck não está atento às 

múltiplas relações culturais de poder presentes no mundo do texto sagrado e, 

especialmente, na doutrina que regula o acesso a este mundo. Apesar de discutir a 

religião como sistema um lingüístico-cultural, Lindbeck não providencia um aparato 

conceitual que permita ver as tradições de fé como “contextos lingüísticos dentro dos 

quais os sujeitos políticos, os sujeitos nacionais, os sujeitos de gênero, os sujeitos 

étnicos, e os sujeitos religiosos são construídos e empregados” (Jones, 2001, p. 159). 
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Desta forma, a abordagem proposta por Lindbeck precisa de alguma correção de rota 

que lhe permita atentar para as interações entre sistemas culturais, caso queira fazer jus 

à analogia entre cultura e religião. 

 

3.2.6. A legitimidade do uso de Wittgenstein 

George Lindbeck faz um extenso uso de Wittgenstein em sua obra. Conceitos do 

filósofo, como “jogo de linguagem” e “forma de vida”, aparecem em cada momento de 

seu texto. A idéia mesmo de relacionar doutrina, gramática e regra tem um viés 

wittgensteiniano. Na base da proposta de Lindbeck está a idéia de que uma “religião é 

como uma linguagem incorporada numa forma de vida, e a doutrina é como a gramática 

desta linguagem” (Ashford, 2003, p. 131). No entanto, apesar de afirmar o grande 

estímulo que Wittgenstein deu ao seu pensamento, Lindbeck reconhece que faz um uso 

do filósofo que talvez não fosse aprovado por aqueles que nele são versados (cf. ND, p. 

24). Uma das críticas a Lindbeck relaciona-se exatamente ao uso que ele faz de 

Wittgenstein, especialmente no que se refere à linguagem. 

Segundo Michael Nicholson, o uso feito por Lindbeck do conceito de “jogos de 

linguagem” é equivocado. No modelo de Lindbeck, uma religião (e, por implicação, a 

doutrina como uma prática religiosa abrangente) é um jogo de linguagem 

wittgensteiniano, interpretado como uma determinada linguagem como um todo. 

“Wittgenstein, no entanto, nunca comparou a linguagem como um todo, ou mesmo um 

campo de discurso (como a teologia, a filosofia, ou a ciência), a um jogo” (Nicholson, 

1996, p. 623). Esta é a mesma posição defendida, há tempos, por Dallas High (1967, p. 

72). High critica os teólogos que tentam classificar certas disciplinas como diferentes 

jogos de linguagem, como, por exemplo, “teologia é um jogo de linguagem particular”, 

ou “ciência é um outro”. Para ele, agindo desta forma, ninguém “poderia fazer um uso 

mais equivocado de Wittgenstein”. Nicholson discorda. Segundo ele, comparar 

diretamente uma religião em sua inteireza com um jogo de linguagem, como faz 

Lindbeck, é “uma transgressão ainda pior” do que a descrita por Dallas High 

(Nicholson, 1996, p. 623). 

Outro problema identificado por Michael Nicholson com a apropriação do 

conceito de jogo de linguagem feita por Lindbeck relaciona-se à descrição dos jogos de 

linguagem como atividades baseadas em regras. Para ele, esta “aberrante” percepção de 

Lindbeck caracteriza o jogo de linguagem (religião) como “essencialmente o 

seguimento de habilidades, práticas e regras interiorizadas”. No entanto, em sua 

analogia do jogo de linguagem, Wittgenstein não pressupõe nenhuma essência única na 
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linguagem, nem mesmo a visão da “linguagem como essencialmente a observância de 

regras pré-existentes”. Além disso, a idéia de Lindbeck de que são as regras pré-

existentes que tornam a experiência religiosa possível, além de estabelecerem como o 

jogo deve ser jogado, não encontra lugar no filósofo austríaco. Segundo Nicholson, 

“Wittgenstein argumenta exatamente o contrário – a saber, que não é a regra que 

estabelece a prática dos jogos, mas a prática ou o uso que estabelece as práticas” (1996, 

p. 623). Portanto, a idéia de um jogo de linguagem autônomo, com suas próprias regras 

pré-existentes, inteligível apenas para seus jogadores, não é witgensteiniana (cf. Kerr, 

1997, p. 29) 

O uso lindbeckiano do conceito de “formas de vida” também é questionável. As 

críticas partem da afirmação de Wittgenstein, segundo quem “o que deve ser aceito, o 

determinado, é – pode-se dizer – formas de vida” (2009, p. 238, §345). Para Alan 

Keigthley, se a religião é uma forma de vida, então a crença religiosa em sua totalidade 

é o “determinado”, aquilo que “deve ser aceito”. Dentro desta perspectiva, a aceitação 

da religião não é uma questão de concordância, mas de submissão forçosa a uma 

verdade externa (1976, p. 33). De acordo com Fergus Kerr, a idéia de “forma de vida” 

como “o que deve ser aceito” tem sido confundida com um corpo doutrinário, os 

conceitos religiosos disponíveis apenas àqueles que compartilham a forma de vida na 

qual eles são empregados (1997, p. 29). Assim como no caso do jogo de linguagem, 

associar uma forma de vida à religião como um todo é um equívoco, pois “o uso de 

formas de vida e jogos de linguagem em Wittgenstein envolve micro-práticas (orar, 

maldizer, saudar), ao contrário do uso de tais termos por Lindbeck, que os refere a 

macro-entidades como as religiões” (Ashford, 2003, p. 140). 

Não há dúvidas de que Lindbeck pode usar, misturar e redefinir conceitos como 

quiser. No entanto, se ele “quiser usar a estatura filosófica de Wittgentein para legitimar 

um modelo cultural-lingüístico de doutrina e religião, então sua análise e apropriação de 

Wittgenstein precisam ser rigorosas e acuradas”. Na opinião de Nicholson, entretanto, 

não há evidências de que isto tenha acontecido no caso de The Nature of Doctrine 

(1996, p. 624). 

 

3.2.7. Distinção entre aprender o idioma de uma religião e tornar-se religioso 

No modelo teórico proposto por Lindbeck, o tornar-se religioso ocupa um papel 

importante. Ele refuta a visão puramente cognitivista, para a qual o envolvimento com a 

religião é visto como uma questão de escolher deliberadamente crer ou seguir 

determinadas proposições religiosas e suas conseqüências. Ao contrário, para Lindbeck, 
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tornar-se religioso “é interiorizar um conjunto de habilidades por meio da prática e do 

treinamento”. Ele reconhece que declarações doutrinárias a respeito das crenças e 

normas comportamentais ocupam um papel importante no processo de aprendizagem, 

mas não um papel exclusivo. “O conhecimento principal não é sobre a religião, nem 

que a religião ensina isto ou aquilo, mas sim como ser religioso desta ou daquela forma” 

(ND, p. 35). 

Entretanto, apesar de contestar o papel exclusivo do aparato cognitivo no 

processo de interiorização da habilidade religiosa, Lindbeck atribui-lhe uma 

importância maior do que se percebe nas citações acima. Na medida em que religiões 

são “como idiomas que lidam com o que é mais importante – com as questões últimas 

da vida e da morte, certo e errado, caos e ordem, sentido e ausência de sentido”, tornar-

se religioso é como aprender um idioma. Os ritos, a instrução e outros “processos de 

socialização” compõem os instrumentos do processo e aprendizagem, mas são as 

narrativas, os mitos e as doutrinas que são apresentados por meio destes instrumentos 

(ND, p. 40). Tornar-se religioso, aprender o idioma da fé, é versar-se em seus jogos de 

linguagem. Desta forma, “assim como um indivíduo se torna humano ao aprender uma 

linguagem, da mesma forma ele ou ela começa a se tornar uma nova criatura por meio 

da escuta e da interiorização da linguagem que fala de Cristo” (ND, p. 62). 

O problema é que a analogia não é perfeita, e Lindbeck não está atento à 

distinção entre aprender o idioma de uma religião e se tornar religioso. Esta é a essência 

da crítica de John Sommerville (1995). Para ele, há uma distância entre a religião 

apresentada no sistema de Lindbeck e a “religião do mundo real” (1995, pp. 594-5). A 

definição de Lindbeck, que vê a religião como um idioma que lida com as questões 

últimas da existência humana, é uma definição puramente funcional. Ela não especifica 

que tipo de idioma lida com aquilo que é o mais importante. “Definições funcionais de 

religião são inadequadas na medida em que não vêem a religião como única ou sui 

generis.” Se a religião for entendida apenas de uma forma funcional, ela acabará 

integrando uma categoria mais ampla, junto com todas as outras coisas que cumprem a 

mesma função (1995, p. 597). Afinal de contas, nada impede que um jogo de linguagem 

esteja associado a diferentes formas de vida, ou vice-versa. Desta maneira, outros jogos 

de linguagem (que não o religioso) poderiam cumprir funções semelhantes à da 

religião. Para Sommerville, então, a definição de Lindbeck é só uma meia-definição, já 

que simplesmente enquadra a religião entre as demais expressões culturais de uma 

sociedade, sem especificar de que maneira ela pode reivindicar exclusividade no 

exercício de sua função específica (1995, pp. 597-8). 
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O modo de estabelecer esta exclusividade da religião pode ser a separação entre 

sua função e sua substância. Neste ponto, Lindbeck acaba incorrendo em erro 

semelhante ao que ele critica nos cognitivistas. De acordo com Sommerville, Lindbeck 

coloca a substância da religião, a questão última, na área das doutrinas e pretensões de 

verdade. Ao colocar este foco na “verdade”, ele se distancia daquilo que Sommerville 

considera “a substância mais primitiva da religião: o poder”. Quando busca a religião 

como um instrumento de salvação, o fiel não pensa em adquirir conhecimento a respeito 

da verdade, mas sim em praticar um exercício de poder. Este religioso pensa a religião 

“mais como uma coisa do ‘espírito’ do que da ‘mente’” (1995, p. 598). 

Tornar-se religioso exige mais do conhecer as narrativas, mitos e doutrinas da 

religião. Para explicar isto, Sommerville faz uma analogia com a diferença entre 

filosofia e religião. “Refletir sobre a filosofia bastaria para fazer de alguém um 

filósofo,” diz ele, “mas é possível ser um estudante da religião sem ser religioso.” Desta 

forma, ao contrário do que reza a fórmula de Lindbeck, seria possível aprender o idioma 

da religião sem, com isso, tornar-se religioso. Isto porque, na opinião de Sommerville, a 

“religião é uma espécie de resposta a um tipo de poder”, e não uma reposta sobre 

pretensões de verdade. A teologia, sim, seria esse tipo de resposta conectada à verdade, 

já que é apenas uma reflexão cognitiva sobre religião, mas não a própria religião. 

Sendo assim, a teoria de Lindbeck é mais sobre a teologia do que sobre a religião em si. 

Apesar da crítica aos cognitivistas, o modelo de Lindbeck tem mais a ver com as 

pretensões de verdade da religião do que com ser religioso. Este modelo não deixa claro 

que há uma diferença entre aprender o idioma da religião e tornar-se religioso. É 

possível adquirir a “linguagem” da religião (forma), mas mesmo assim não ter o seu 

“espírito” ou o seu “poder” (substância). “Pessoas que só aprenderam a linguagem da 

religião podem ser consideradas potencialmente religiosas, mas elas só seriam 

positivamente religiosas depois de responder a uma mensagem nesta linguagem” 

(Sommerville, 1995, pp. 598-9). 

Na opinião de Sommerville, a teoria de Lindbeck não é um modelo completo. 

Os elementos cognitivos precisam ser acrescidos dos experienciais. Os elementos de 

poder e vontade precisam ser considerados, já que conhecer a linguagem da religião não 

torna uma pessoa religiosa, mas só uma resposta ativa à proclamação da religião 

poderia fazer isso (1995, p. 599). A crítica de Sommerville talvez não faça justiça 

completa ao pensamento de Lindbeck, já que não atenta para sua idéia de aprendizagem 

religiosa por meio da prática e do treinamento, e nem para a possibilidade de outros 

“processos de socialização” que não a pura e simples instrução doutrinária, mas não 
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deixa de ser um aperfeiçoamento à analogia entre o versar-se num idioma e o tornar-se 

religioso, acrescentando um importante aspecto volitivo que não fica claro na teoria 

lindbeckiana. 

 

3.2.8. O alcance da abordagem: as religiões não-textualizadas 

Conforme visto no capítulo anterior, o conceito de intratextualidade ocupa um 

papel central no projeto teórico de Lindbeck. Este conceito não é metafórico ou 

analógico (como vários outros apresentados por Lindbeck), mas “literalmente 

intratextual”. É o texto dos escritos sagrados, as Escrituras, o lugar onde transitam os 

fiéis. Em função disto, enquanto as religiões textualizadas têm um critério de fidelidade 

intratextual, o mesmo não acontece nas culturas orais, pois nestas “não há autoridade 

trans-pessoal a quem os especialistas em tradição possam recorrer em suas disputas” 

(ND, p. 116). É verdade que Lindbeck não restringe os “textos” às suas formas escritas. 

Segundo ele, estes textos “também podem ser transmitidos oralmente, por uma 

encenação ritual ou por representações pictóricas”. O que importa em sua definição é 

que, “diferentemente das asserções ou dos atos de fala, eles sejam padrões 

comunicativos fixos, utilizados em muitos contextos, para vários propósitos e com 

vários significados”. No entanto, Lindbeck afirma que as religiões textualizadas “levam 

uma enorme vantagem competitiva sobre as pré-literárias”, pois existe uma óbvia 

“prioridade da palavra escrita sobre a falada” (1986, p. 361). Além disso, a importância 

dos escritos sagrados “também sugere que textos canônicos são uma condição, não 

apenas para a sobrevivência de uma religião, mas para a própria possibilidade de uma 

descrição teológica normativa”, o que, repita-se, parece mais uma vez descartar o 

critério intratextual nas religiões não-textualizadas (ND, p. 116). 

A questão necessária que se interpõe a esta discussão é se existe alguma 

contradição entre as propostas de Lindbeck, que “pretendem ser aceitáveis a todas as 

tradições religiosas” (sendo “religiosamente neutras”), e a dificuldade no uso do critério 

da intratextualidade em religiões não-textualizadas (cf. ND, p. 9).12 Ao concentrar-se 

nas grandes religiões mundiais (e especialmente no cristianismo), Lindbeck negligencia 

este aspecto que é central para as pretensões de alcance geral de sua teoria cultural-

lingüística da religião. É possível aplicar os critérios desta abordagem às religiões de 

tradição e transmissão oral? 

                                                           
12 Lindbeck está atento ao problema. Segundo ele, “embora as sugestões propostas neste livro possam não 
ser universalmente utilizáveis, elas não buscam decidir questões materiais, e sim fornecer uma estrutura 
para a sua discussão” (ND, p. 10) 
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José de Carvalho fala, por exemplo, de quatro tipos de espiritualidade no Brasil: 

a discursivo-literária; a da possessão ritualizada, que é performática; a do espiritismo 

(cuja verbalização, mediúnica, é despersonalizada); e a de estilo meditativo oriental. 

Apesar da idéia geral de universalidade da experiência mística, Carvalho se pergunta: 

por que não é fácil passar de Santa Tereza para o candomblé? A resposta, segundo ele, 

é que essa expressão lingüística, tão cara ao misticismo clássico, simplesmente não 

aparece na espiritualidade do candomblé. Isto deveria levar o estudioso da religião “a 

rever os esquemas de interpretação e perceber que a incomensurabilidade não ocorre 

apenas entre o Candomblé e Santa Tereza”, mas entre os vários tipos distintos de 

espiritualidade (Carvalho, 1994, pp. 67-98). Há uma limitação na abordagem de 

Lindbeck, já que esta não deixa claro como a idéia de um “texto que absorve o mundo” 

pode fazer sentido na análise de uma religião de possessão ritualizada, performática, 

cuja espiritualidade é não-textualizada, como é o caso do candomblé e outras religiões 

afro-brasileiras (bem como as ameríndias) de tradição oral. 

Lindbeck parece não ter dado a devida atenção a esta distinção entre religiões 

orais e religiões literalizadas. “Na verdade,” de acordo com Antonio de Oliveira, “o par 

oral/escrito, assim como mythos/logos, marca todo o pensamento ocidental, 

determinando, inclusive no âmbito religioso, fisionomias diversas entre as religiões 

ditas do livro e aquelas que se desenvolveram em sociedades ágrafas” (2004, p. 36). 

Esta incomensurabilidade radical entre os dois tipos de religião pode ser percebida na 

análise da lógica da escrita, feita por Jack Goody (1986, pp. 1-10). Segundo ele, para 

que o indivíduo se posicionasse no mundo das sociedades ágrafas, era necessário que 

ele realmente pertencesse ao seu grupo, vivendo imerso na cultura da qual sua religião 

emanava. A partir do contato com os mais velhos e com os costumes locais, dava-se o 

aprendizado acerca das questões religiosas. É claro que, sem uma referência externa que 

não dependesse da subjetividade interpretativa dos anciãos, tais costumes poderiam 

sofrer alterações de geração para geração. Já nas sociedades letradas, as religiões 

passam a ter como base não mais o contato oral entre iniciados e iniciantes, mas um 

“livro sagrado”, o que garante uma objetividade referencial no tocante às crenças e 

práticas. Com todos os preceitos fixados na “sagrada escritura”, as religiões 

textualizadas não são mais tão “adaptáveis à realidade local” como eram as religiões 

das sociedades ágrafas, nas quais os exemplos a partir das situações cotidianas 

(mutáveis com o correr das gerações) davam força aos ensinamentos (cf. Fridman, 

2006, p. 81). Além disso, de acordo com Goody, “pode-se dizer que as religiões 

alfabéticas propagaram o letramento e que, igualmente, o letramento propagou estas 
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religiões”.13 Mais ainda, este letramento propagou não apenas uma religião em 

particular, mas a própria “idéia de religião”, como se percebe no fato de Goody não ter 

encontrado um equivalente, nas línguas africanas, às palavras ocidentais “religião”, 

“ritual” e “fé – esta última acrescentada por Hofbauer (2006, p. 316; cf. Goody, 1986, 

pp. 3-4). 

A possibilidade de alcance da abordagem cultural-lingüística às religiões orais 

talvez esteja em dois elementos presentes na teoria de Lindbeck: o caráter performativo 

da linguagem religiosa e o papel central da narrativa na organização da realidade. Em 

primeiro lugar, Lindbeck deixa claro que as afirmações religiosas adquirem sua força 

proposicional somente através de seu uso performativo (ND, p. 66). O foco, em vários 

momentos do pensamento lindbeckiano, está na prática, na habilidade, no desempenho. 

Em função do caráter regulativo das doutrinas religiosas, tornar-se religioso “é 

interiorizar um conjunto de habilidades por meio da prática e do treinamento” (ND, p. 

35). Esta ênfase adéqua-se à análise das religiões não-textualizadas, cuja tradição oral 

é, por excelência, o texto da performance, que “só se justifica no hic et nunc da 

enunciação”. Nestas religiões, não há como garantir a manutenção do conhecimento 

religioso senão pela memória; “não há como acessá-lo, nem mesmo lhe conferir 

existência sem que o xamã, o profeta, a pitonisa, o pajé, o sacerdote – lato sensu, o 

poeta – reatualize no gesto, na voz, na performance, o que até então era só 

reminiscência” (Oliveira, 2004, pp. 37, 83). É assim, por exemplo, no “sistema 

teológico-filosófico” iorubano, em que “a palavra atua como um transmissor direto da 

força mágica ase”, efetuando aquilo que comunica num verdadeiro ato de fala 

(Hofbauer, 2006, p. 317).14 A dimensão performativa da linguagem religiosa nestas 

tradições parece ser alcançada, em alguma medida, pela abordagem lindbeckiana. 

Em segundo lugar, Lindbeck entende que a religião tem uma matriz narrativa. 

As religiões são vistas por ele “como esquemas interpretativos abrangentes, geralmente 

incorporados em mitos ou narrativas e fortemente ritualizados, que estruturam a 

experiência humana e a compreensão de si mesmo e do mundo” (ND, p. 32). Enquanto 

metanarrativa abrangente, a religião fornece o cenário cósmico para as narrativas “por 

meio das quais as realidades centrais, os eventos decisivos para a comunidade, são 

recontadas” (Lindbeck, 1997, p. 432). O vocabulário altamente variável destas 

                                                           
13 Optou-se por traduzir literacy por "letramento", em consonância com a obra de Maria do Rosário 
Magnani (2004). No entanto, registre-se que, em Portugal, a preferência é por "literacia" (cf. Matos, 2005, 
p. 162). 
14 Para mais informações sobre o conceito iorubano de ase, consultar o artigo de Rowland Abiodun 
(1994). 
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narrativas é composto por “símbolos, conceitos, ritos, injunções e histórias”, que são 

incorporados por meio de padrões expressivos como “poesia, música, arte e rituais” (pp. 

80-1, 36). A centralidade da narrativa na teoria de Lindbeck também abre espaço para a 

análise das religiões orais, como se pode ver ao manter o paralelo com o exemplo 

anterior do candomblé. Nesta religião, as narrativas míticas ocupam importante papel 

em sua organização particular. Segundo Andreas Hofbauer, na condição de religião a-

ética, o candomblé (e, em certa medida, toda a cosmovisão iorubana) tem nos mitos a 

vivência e expressão de sua “base moral”.15 As “histórias míticas” revelam caminhos 

aos homens, indicando a conduta correta “para que não se sofra punição”. Estas 

narrativas míticas são interiorizadas por meio dos ritos da religião. “É no cotidiano 

ritualístico, por meio da atualização contextualizada dos mitos, que se afirma e se 

articula o mundo dos valores iorubanos” (2006, p. 318, n. 58). Indo além da questão da 

“base moral”, Reginaldo Prandi afirma que todo o “conhecimento”, todo o corpo do 

“fundamento” do candomblé está limitado ao rito, que atualiza e interioriza os seus 

mitos (1991, p. 152). Em sua origem iorubana, as histórias míticas do candomblé eram 

apresentadas em dezesseis odus (capítulos míticos), subdivididos, cada um, em outras 

dezesseis partes. “Durante a iniciação a que é submetido para o exercício da atividade 

oracular, o babalaô aprende essas histórias primordiais que relatam fatos do passado que 

se repetem a cada dia na vida dos homens e das mulheres.” Estas narrativas míticas 

estruturam de tal forma a realidade dos fiéis que, para “os iorubás antigos, nada é 

novidade, tudo o que acontece já teria acontecido antes”. Desta forma, ao lançar os 

búzios (ou outro forma de adivinhação), o babalaô identifica no passado mítico, no odu 

correspondente, o acontecimento que ocorre no presente (Prandi, 2001, p. 18). Parece, 

portanto, ser possível estender o alcance da abordagem cultural-lingüística a religiões 

orais como o candomblé, já que esta metanarrativa composta pelo conjunto mítico dos 

odus poderia ser descrita, nos termos propostos por Lindbeck, como um esquema 

interpretativo abrangente que, interiorizado através dos rituais, da música, da arte, e de 

outros padrões expressivos característicos do candomblé, estrutura a experiência 

humana e a compreensão de si mesmo e do mundo. 

É certo que permanecem as restrições de Lindbeck às tradições religiosas orais, 

na medida em que ele confere prioridade à palavra escrita em detrimento da palavra 

                                                           
15 Para a visão do candomblé como religião a-ética, veja o texto de Reginaldo Prandi (2001, pp. 152-4). É 
importante ressaltar que Hofbauer faz um uso crítico deste conceito de Prandi. Para ele, “o candomblé 
continua a carecer de uma orientação teológica descontextualizável (texto sagrado) que sirva como base 
da ‘conversão religiosa’.” Sendo assim, como a idéia de religião está profundamente ligada à fixação de 
um corpo ético, a expressão “religião a-ética” é uma contradição em seus termos (Hofbauer, 2006, pp. 
317-8, n. 58). 
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falada. No entanto, dada a associação das religiões não-textualizadas com o caráter 

performativo da linguagem religiosa e o papel central ocupado pela narrativa mítica 

nestas religiões, somada à ressalva do próprio Lindbeck segundo a qual os textos 

“também podem ser transmitidos oralmente, por uma encenação ritual ou por 

representações pictóricas”, torna-se possível aplicar a teoria cultural-lingüística também 

às religiões que não possuem “textos sagrados”, desde que feitos os ajustes necessários. 

 

3.2.9. A relação com a pós-modernidade e o recurso à metanarrativa 

Na medida em que se vê na luta contra os efeitos dos “ácidos da modernidade”, 

Lindbeck reconhece que sua teologia pode ser considerada pós-moderna (ND, pp. 127, 

135, n. 1). É desta maneira que George Hunsinger qualifica a teologia pós-liberal, 

inserindo-a entre os pensamentos cristãos pós-modernos (2003, pp. 42-57). Refletindo 

esta mesma concepção, uma conferência organizada por Frederic Burnham (1989), em 

resposta ao pensamento de Lindbeck, também se autonomeou “teologia pós-moderna”, 

por entender que esta classificação é uma constatação óbvia. Diante disto, duas 

questões são postas. Primeiro, a teoria da religião e da doutrina de Lindbeck se 

enquadra, ou não, nos critérios da pós-modernidade? E, segundo, este enquadramento 

(ou não enquadramento) é bom ou ruim? São várias as respostas, de um lado e de outro. 

No diálogo com outros autores, Jeffrey Goh apresenta três perspectivas que 

atestam a relação de Lindbeck com a pós-modernidade (2000, pp. 532-4). São elas: (1) 

A pós-modernidade radicaliza as percepções da modernidade, tratando de questões 

como a relatividade histórica, a acentuação da experiência e a abertura para a alteridade 

(cf. Merrigan, 1997). Neste sentido, Lindbeck promove uma virada pós-moderna ao 

libertar a teologia da subserviência ao rigoroso domínio dos fatos históricos modernos. 

(2) A pós-modernidade relaciona-se à perda manifesta da plausibilidade das 

metanarrativas abrangentes, concomitantemente com a percepção de elementos como a 

pluralidade fundamental da condição humana, a particularidade e a contextualidade 

radicais de todas as narrativas, e a heterogeneidade da consciência crítica 

contemporânea (cf. Boeve, 1998). Neste sentido, o relativismo epistemológico pós-

moderno é congruente com a defesa que Lindbeck faz da particularidade da linguagem 

religiosa, e, especificamente, da linguagem cristã. (3) O teólogo pós-moderno abandona 

o espaço definido pelos três eixos “modernos”, sem retornar às categorias pré-

modernas. Tais eixos são o epistemológico (variando do fundacionalismo ao ceticismo), 

o metafísico (variando do individualismo ao coletivismo), e o lingüístico (variando do 

representacionalismo ao expressivismo) (cf. Murphy, McClendon, 1989). Neste sentido, 
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a renúncia de Lindbeck a uma “base comum”, a confissão de seu particularismo e sua 

crítica ao fundacionalismo colocam-no dentro do clima intelectual pós-moderno. 

Esta também é a posição de Francis Watson (2004, pp. 133-6). Segundo ele, 

quando todos os elementos da teoria de Lindbeck se unem, o resultado “lembra a visão 

da condição pós-moderna de Lyotard”.16 Este quadro do “momento pós-moderno” surge 

das várias atitudes de Lindbeck. Primeiro, ele afasta-se dos modelos cognitivo-

proposicional e experiencial-expressivo por causa de seu comportamento meta-

discursivo. Segundo, Lindbeck percebe a realidade da fé cristã totalmente dentro da 

própria linguagem cristã. Em terceiro lugar, ele considera a linguagem, e não a verdade, 

como primária. Quarto, ele esposa uma visão altamente particularista das religiões, 

evitando a sujeição totalitária da heterogeneidade, presente na idéia meta-discursiva de 

uma única experiência comum. Em quinto, em função do exposto na atitude anterior, 

Lindbeck sustenta o argumento da incomensurabilidade das religiões. Em sexto lugar, 

ele defende que a verdade é intra-sistemática, dependendo de suas regras gramaticais 

particulares. Sétimo, por meio da teoria regulativa, Lindbeck desmonta a teoria da 

verdade como correspondência (participando da “suave euforia” pós-moderna, ao 

perceber como estruturas aparentemente estáveis revelam-se infundadas). E, por fim, ele 

entende que as narrativas, como linguagens, desempenham o papel de prover os meios 

para se falar sobre as coisas. Com todas estas atitudes, que mantêm o foco na 

particularidade e preservam a diferença, Lindbeck se enquadraria entre os teóricos pós-

modernos da religião. 

No entanto, muitos outros comentaristas acreditam que a teoria de George 

Lindbeck, na verdade, não é tão pós-moderna quanto parece. É o caso de Paul Lakeland 

(1997), em sua análise da identidade cristã na pós-modernidade. Lakeland enquadra o 

pensamento de Lindbeck e de outros pós-liberais na categoria de “pós-modernidade de 

nostalgia”.17 Apesar de totalmente alarmados com a cultura pós-moderna, estes autores 

tendem a unir-se a ela na crítica à modernidade. Os motivos, entretanto, são distintos. 

Eles responsabilizam a modernidade pela destruição da harmonia anterior, 

caracterizando, assim, sua nostalgia por um mundo pós-moderno. Para pensadores 

como Lindbeck, que manifestam esta pós-modernidade de nostalgia, a plenitude da 

mensagem cristã exige algo como uma compreensão pré-moderna da integridade da 

                                                           
16 Watson refere-se à conhecida obra de Lyotard, A condição pós-moderna (2008). 
17 Paul Lakeland fala de três “atitudes” do pensamento pós-moderno: a perspectiva historicista radical, 
associada a Foucault e aos pós-estruturalistas; a pós-modernidade de nostalgia, associada a Martin 
Heidegger, Allan Bloom e Theodor Adorno; e o modernismo tardio, associado a Juergen Habermas e 
Jean-François Lyotard (Lakeland, 1997, pp. 16-18). 
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comunidade cristã, e ainda o reconhecimento de que o cristianismo não encontra 

nenhum outro grupo atual, religioso ou secular, para um diálogo aberto em termos que 

sejam iguais para ambos os lados, ressaltando a idéia de intraduzibilidade dos sistemas 

conceituais (Lakeland, 1997, p. 43). Para Lakeland, os pontos de vista de Lindbeck 

revelam uma disposição em utilizar o pensamento pós-moderno apenas num sentido 

tático ou pragmático, mas mostram resistência a um diálogo mais aberto ou 

programático com a cultura pós-moderna. Neste sentido, a única pós-modernidade que 

se pode ver em Lindbeck é aquela que é, na verdade, uma nostalgia de um mundo pré-

moderno (1997, p. 48). 

Assim como fez quando apresentou as perspectivas que atestariam a relação de 

Lindbeck com a pós-modernidade, Jeffrey Goh faz também o caminho contrário, 

reunindo críticas que negariam a suposta relação (2000, pp. 536-8). De acordo com 

estas críticas, o esquema global da teoria de Lindbeck propõe uma metanarrativa realista 

que mostra falta de congruência com a mentalidade pós-moderna padrão. Afinal de 

contas, nas palavras de Lyotard, “simplificando ao extremo, considera-se que o ‘pós-

moderno’ é a incredulidade em relação às metanarrativas” (2008, p. 12). Pode-se dizer, 

como Paul O’Shea (apud Goh, 2000, p. 537), que Lindbeck faz uso desta narrativas 

globalizantes tentando escapar das ciladas reservadas para o teólogo pós-moderno, 

dentre elas a implicação de que o cristianismo não pode mais reivindicar seu caráter 

normativo. Neste sentido deve ser entendida sua proposta de se encaixar as pequenas 

narrativas humanas nesta história abrangente que é a narrativa bíblica (cf. Fackre, 1997, 

p. 4). O problema com isso, como Michael Nicholson já havia observado quanto ao uso 

lindbeckiano da filosofia de Wittgenstein, é que Lindbeck demonstra uma contradição 

irreconciliável com o seu uso seletivo de idéias filosóficas sem atentar para as 

implicações mais amplas decorrentes deste uso. É como se ele quisesse obter o melhor 

dos dois mundos ao tratar o cristianismo como uma metanarrativa e, ao mesmo tempo, 

apresentá-lo como uma narrativa local dentre outras. Conforme lembra Linell Cady, não 

basta apoderar-se da pós-modernidade (que é um “movimento amorfo”) para legitimar 

uma pesquisa sem que se perceba a necessidade de mudanças básicas na teologia, 

advindas das próprias exigências pós-modernas. Em virtude disto, uma proposta como a 

de Lindbeck, apesar de recorrer a idéias pós-modernas, acaba manifestando pouca 

afinidade com o “impulso animador” na pós-modernidade (Cady, 1991, pp. 81, 90). 

Desta forma, para que se relacione adequadamente com os elementos da pós-

modernidade, a visão cultural-lingüística de religião deve ser consistente com a 

irredutibilidade da narrativa bíblica dentro da particularidade do contexto cristão 
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comunitário, sendo contrária a um meta-discurso fundacionalista universalizante. Deve-

se evitar a transformação da narrativa bíblica, de uma estrutura pela qual se rege uma 

comunidade particular em uma metanarrativa universal. Portanto, para que a proposta 

de Lindbeck de um retorno à particularidade da matriz comunitária e lingüística do 

cristianismo tenha credibilidade, faz-se necessária a perspectiva pós-moderna segundo a 

qual o único universal possível é a realidade dos particulares (cf. Watson, 1994, pp. 

135-6). 

 

3.3. Contribuições tentativas, a partir de Lindbeck, para uma teoria da religião 

 

Desde o início, Lindbeck se propõe a apresentar uma teoria não-teológica sobre 

a religião e a doutrina, uma teoria que seja ecumenicamente e religiosamente neutra. Na 

verdade, uma das primeiras críticas às abordagens cognitivo-proposicional e 

experiencial-expressiva é a de que estas são teorias teológicas, ao contrário do seu 

modelo cultural-lingüístico (ND, pp. 9-16). No entanto, também desde o início, 

Lindbeck admite que suas motivações são, “em última análise, mais substantivamente 

teológicas do que puramente teóricas” (ND, p. 10). Além disso, seus interesses 

ecumênicos são flagrantes e deixados claros por ele mesmo: Lindbeck pretende 

formular uma teoria que possibilite que doutrinas divergentes possam ser reconciliadas 

e, ainda assim, permanecerem inalteradas (ND, p. 18). Desta forma, a teoria da religião 

apresentada por Lindbeck serve como pano de fundo para uma teoria da doutrina 

relevante do ponto de vista ecumênico (já que teorias da religião e da doutrina são 

interdependentes) e para uma teologia pós-liberal que ressalte o papel da narrativa 

intratextual e da habilidade na performance religiosa. Ou seja, esta teoria não-teológica 

da religião tem interesses teológicos, ecumênicos, cristãos. 

Este interesse de Lindbeck retira-lhe a condição de objetividade? Segundo ele, 

não. Em suas palavras, “motivações e convicções têm pouco a ver com a força de 

argumentos”, já que “não existem pontos de vista neutros” (ND, pp. 10-1). É possível, 

então, fazer uso do pensamento de Lindbeck como uma teoria objetiva de análise da 

religião? Esta tem sido a pergunta central deste trabalho. Como tentativa de fornecer 

subsídios para uma resposta, esta última seção empreenderá uma breve reflexão sobre 

algumas possíveis contribuições do projeto de Lindbeck ao estudo da religião e da 

doutrina. Antes, porém, convém discutir a questão da vinculação teórica deste projeto 

lindbeckiano. 
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3.3.1. A filiação teórica da abordagem cultural-lingüística 

Como discutido anteriormente, não é simples enquadrar a obra de Lindbeck 

numa área específica dos estudos da religião. Falou-se já do artigo de Mircea Eliade 

(1963), em que ele apresenta as abordagens rivais em seu tempo: a sociológica, a 

etnológica, a psicológica e a histórica, além da fenomenologia da religião. Mencionou-

se, também, a perspectiva da antropologia cultural de Clifford Geertz (1989), bem como 

o restrito círculo da antropologia cognitiva (D’Andrade, 1995). Numa análise rápida 

somente sobre as abordagens antropológicas, Rodrigues e Harding elencam o 

funcionalismo social, o funcionalismo estrutural, a antropologia interpretativa, o 

estruturalismo e a antropologia simbólica como opções possíveis (2009, pp. 49-66). Em 

meio a este grande número de possibilidades teóricas, em que as metodologias 

confundem-se e até mesmo se emaranham, é tarefa difícil encontrar uma filiação teórica 

para a abordagem cultural-lingüística. 

Há um certo sentido, por exemplo, em identificar elementos funcionalistas na 

obra de Lindbeck. Ao analisar o funcionalismo de Malinowski, Filoramo e Prandi 

identificam uma preocupação com a discussão do “papel desempenhado pela dimensão 

religiosa dentro da globalidade da cultura” (1999, p. 207). E não é esta uma leitura 

possível do projeto de Lindbeck? Há um papel instrumental na religião quando ele é 

vista como um idioma para a construção da realidade e dos modos de vida. A linguagem 

cumpre o papel de estabelecer a comunicação entre os seus falantes. Há também um 

papel instrumental na visão da religião como lentes pelas quais se descrevem o mundo, 

As lentes cumprem uma função: possibilitar uma visão particular (que se supõe correta) 

da realidade. Uma teoria regulativa da doutrina também ressalta o papel destas 

afirmações religiosas em normatizar as crenças e as práticas da comunidade. Da mesma 

forma, as narrativas religiosas têm o seu papel definido: estruturar todas as dimensões 

da existência. Entretanto, para Lindbeck, a religião é mais do que uma função (ou um 

conjunto de funções). Se Filoramo e Prandi estão corretos em afirmar que “é afastada 

qualquer hipótese transcendentalista, no sentido de que a perspectiva funcionalista não 

se coloca problemas sobre a verdade” (1997, p. 207), então não há como filiar a 

abordagem cultural-lingüística a esta perspectiva. No modelo proposto por Lindbeck, o 

problema da verdade ocupa um lugar importante. Sustenta-se a necessidade de uma 

verdade categorial e intra-sistemática, relacionada à adequação das pretensões de 

verdade ao sistema religioso como um todo. Lindbeck admite mesmo a verdade 

ontológica, como correspondência com a realidade (no caso da religião, uma realidade 

transcendente). Ainda que submetida a um caráter performativo, a idéia de 
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correspondência ontológica de uma sentença religiosa afasta o projeto lindbeckiano do 

imanentismo funcionalista. 

Pode-se dizer, também, que há conexões entre o pensamento de Lindbeck e a 

antropologia cognitiva. Roy D’Andrade (1995, pp. 1-15) apresenta esta escola como o 

estudo da relação entre a sociedade humana e o pensamento humano. Sua preocupação 

está na análise da compreensão que as pessoas têm de si mesmas em seus grupos 

sociais, bem como do seu pensamento a respeito dos objetos e eventos que compõem 

sua realidade. Com foco na linguagem, a antropologia cognitiva põe sua ênfase na 

produção contextual do significado religioso, fazendo uso de uma metodologia de 

investigação semântica – a etnociência (cf. Ryan, 1978). Estas preocupações – o papel 

da linguagem, a investigação semântica, a maneira como os indivíduos e os grupos 

organizam a realidade – também estão presentes em Lindbeck. No entanto, a exemplo 

do funcionalismo, a antropologia cognitiva não abre espaço para as discussões sobre a 

verdade das afirmações religiosas. Em certo sentido, ela nasce como reação a este tipo 

de discussão (Ryan, 1978, p. 242). Em virtude disto, a abordagem cultural-lingüística 

não se sentiria à vontade neste pequeno e restrito campo (cf. D’Andrade, 1995, p. xiv). 

E o que dizer da antropologia cultural, ou simbólica, de Clifford Geertz? Ele e 

Wittgenstein são os autores não-teológicos mais citados por Lindbeck. Para Lindbeck, a 

“abordagem programática ao estudo da religião” feita por Geertz é uma das raízes do 

seu pensamento (ND, p. 20). Richard Crane é taxativo ao ressaltar a relação entre os 

dois autores, dizendo que “a influência mais direta sobre a teoria cultural-lingüística de 

Lindbeck é a antropologia cultural de Clifford Geertz” (2000, p. 22). As conexões entre 

os dois são mesmo inúmeras. A visão de religião como um sistema simbólico “que atua 

para estabelecer poderosas, penetrantes e duradouras disposições e motivações nos 

homens através da formulação de conceitos de uma ordem de existência geral” é 

prontamente assumida por Lindbeck (Geertz, 1989, pp. 104-5; cf. ND, p. 17). Tanto na 

antropologia cultural quanto na abordagem cultural-lingüística, a religião provê os 

mundos conceituais nos quais as pessoas vivem (Fletcher, 2001, p. 119). O conceito 

geertziano de “descrição densa” é amplamente assimilado por Lindbeck, entendendo ser 

este o papel do estudioso da religião: o de ler as religiões como textos, embrenhando-se 

em seus sistemas simbólicos (Geertz, 1989, pp. 15-20; cf. ND, pp. 114-6). No entanto, 

dois aspectos geram certo ruído na comunicação entre a teoria de Lindbeck e a 

antropologia cultural. O primeiro é que, apesar de encontrar o seu sentido em meio ao 

sistema em que está inserido, o símbolo religioso – para o antropólogo cultural – é um 

“símbolo vivo”, que ganha significado na medida em que os homens e mulheres 
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“interagem, observam, transgridem e manipulam, para fins privados, as normas e 

valores que o símbolo expressa” (Turner, 1986, p. 44). Para a abordagem cultural-

lingüística, entretanto, o símbolo é anterior às interações comunitárias, e o seu sentido 

já é dado na narrativa religiosa. As trocas simbólicas não são meros reflexos das 

estruturas sociais ou das psiques individuais, mas têm sua lógica própria (DeHart, 2006, 

p. 68). Desta forma, não é possível ao fiel alterar o sentido do símbolo com sua 

experiência. Ao contrário, é o símbolo sagrado que altera a experiência do fiel. Um 

segundo aspecto é a ênfase maior dada à dimensão lingüística do que a cultural na 

teoria de Lindbeck. Na verdade, o que há de novo na abordagem lindbeckiana, de 

acordo com DeHart, é exatamente o acréscimo do “lingüístico” ao “cultural” (2006, p. 

68). A centralidade do texto, o papel fundamental da narrativa, a religião vista como 

linguagem, a doutrina como gramática, todos estes elementos apontam para uma 

ascendência da analogia lingüística sobre a cultural na teoria de Lindbeck. No entanto, 

apesar destas questões, a abordagem cultural-lingüística parece ter mesmo uma 

vinculação teórica mais aproximada à antropologia cultural, fazendo uso dos seus 

recursos e cooperando com ela, ao trazer nova ênfase à dimensão lingüística do estudo 

da religião. 

 

3.3.2. A religião como estrutura da realidade 

Na teoria cultural-lingüística de Lindbeck, há uma relação entre a religião e a 

própria estrutura da realidade. Pode-se ver esta relação em, pelo menos, três dimensões. 

Num primeiro sentido, isto quer dizer que a religião fornece uma estrutura interpretativa 

da realidade. Por meio de suas narrativas e de seus ritos, as religiões “estruturam a 

experiência humana e a compreensão de si mesmo e do mundo” (ND, p. 32). Elas dão 

ao ser humano o aparato simbólico que lhe permite ver, codificar e processar o real, 

além de dar-lhe o vocabulário semântico que lhe possibilita expressar aquilo que 

percebe. Num segundo sentido da relação, a religião estrutura a própria realidade. Ela 

organiza a realidade antes que o ser humano tenha qualquer experiência interpretativa, 

determinando a forma como ele acessa o real e, em certa medida, provendo este acesso. 

A religião é sempre anterior à experiência, moldando “a totalidade da vida e do 

pensamento” (ND, p. 33). Num terceiro sentido, a religião é a própria estrutura da 

realidade. Ela é o meio cultural-lingüístico no qual o ser humano vive, experimenta, 

conhece (cf. ND, p. 80). O único mundo real é o mundo da religião, o que faz com que 

a vida mesmo do ser humano seja intratextual, construindo a sua existência na tessitura 

deste mundo. Em virtude disto, a verdade ou não de uma afirmação depende da 
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adequação a esta realidade. Desta forma, a maneira apropriada de determinar o que uma 

palavra significa não é estabelecer primeiro o seu sentido proposicional ou experiencial 

e então reinterpretar ou reformular seus usos, mas sim “examinar como a palavra opera 

dentro de uma religião e, desse modo, dá forma à realidade e à experiência” (ND, p. 

114). Por isso, afirmar a verdade categorial de uma sentença relaciona-se a verificar se 

as pretensões de verdade e a eficácia simbólica de suas expressões se adéquam 

coerentemente à religião em sua inteireza, com suas formas de vida correlacionadas. 

Desta forma, não há um domínio particular da religião: toda a realidade é o seu 

domínio. Ela molda a totalidade da vida e do pensamento. Por isso, a idéia de se limitar 

o espaço de atuação da religião é um contra-senso em relação à própria definição do 

que é a religião. Um dos “ácidos da modernidade” confrontados pela teoria de Lindbeck 

é a secularização, cujo projeto é a dessacralização do mundo e a delimitação do espaço 

religioso em círculos restritos. É neste sentido que se deve entender a necessidade de re-

cristianizar o mundo ocidental, proposta por Lindbeck. Não se trata de uma volta 

hegemônica a um passado pré-moderno. Trata-se de se re-afirmar o cristianismo (e de 

qualquer religião, a partir do contexto do fiel) como estrutura da realidade, e não uma 

parcela minúscula desta. Esta é a essência da “pós-modernidade de nostalgia” da 

abordagem cultural-lingüística. A partir disto, ganham novos significados as formas 

religiosas de re-sacralizar a realidade. As narrativas míticas, os ritos, as expressões 

simbólicas da religião encontram o seu lugar como verdadeiros processos anti-

secularizantes, garantindo novamente o sentido profundo da realidade, que se perdeu 

quando se lhe roubou a percepção de sua estrutura. 

Em consonância com esta perspectiva, a religião provê uma estrutura 

interpretativa da realidade tão legítima quanto outras. Não se pode mais falar, como 

tentou fazer a modernidade, de um domínio exclusivo da ciência na descrição e 

interpretação da realidade. Enquanto estrutura do real, a religião tem, no mínimo, uma 

legitimidade semelhante à da ciência. Com a diferença de que, por não possuir a força 

das metanarrativas religiosas, a ciência não consegue prover adequadamente o meio no 

qual as pessoas possam conhecer, experimentar e viver. É em função da falência do 

discurso hegemônico da ciência que Lindbeck pode ouvir um cientista do Smithsonian 

Institute dizer, com a autoridade de um lugar-comum, que “as bases epistemológicas de 

um físico dos quarks e os deuses de Homero são exatamente a mesma coisa” (Lindbeck, 

1989, p. 51). Da perspectiva cultural-lingüística, portanto, a religião deve recuperar sua 

condição de intérprete da realidade porque, em última análise e na medida em que 

corresponde à sua estrutura, é ela quem cria a própria realidade. E ela opera esta criação 
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por meio de suas narrativas sagradas. “É o texto, por assim dizer, que absorve o mundo, 

e não o mundo o texto” (ND, p. 118). 

 

3.3.3. A importância da narrativa e o texto que absorve o mundo 

Para Lindbeck, os escritos canônicos das comunidades religiosas provêm um 

mundo semântico que “é capaz de absorver o universo”. Isto se dá porque este mundo 

do texto “fornece a estrutura interpretativa dentro da qual os fiéis buscam viver suas 

vidas e entender a realidade” e, para aqueles que vivem nestes escritos, “nenhum mundo 

é mais real que o criado por eles” (ND, p. 117). Dito de maneira mais geral, a religião 

exemplificada nos textos sagrados é que “define o ser, a verdade, a bondade e a beleza”. 

Tudo o que, de alguma maneira, ilustra estas realidades, mas é material estranho ao 

texto, precisa ser transformado em “figuras (ou tipos ou antítipos)” das realidades 

textuais. “É o texto, por assim dizer, que absorve o mundo, e não o mundo o texto” (ND, 

p. 118). 

Como lembra Nicholas Wolterstorff, talvez não haja uma “metáfora orientadora 

mais profunda” para pensadores como George Lindbeck do que “reverter a direção da 

conformação” (2001, p. 256). Lindbeck reverte a idéia expressivista de tradução para o 

conceito cultural-lingüístico de acomodação. Não se trata de traduzir o texto para o 

homem moderno, e sim acomodar o homem moderno no mundo do texto. A direção 

apropriada da interpretação dos textos religiosos, portanto, é a que vai do texto 

canônico para as realidades extra-textuais, e nunca o contrário (Goh, 2000, p. 200). O 

texto absorve o mundo, re-descreve a realidade, organiza o universo de acordo com suas 

próprias categorias intratextuais. O texto sagrado cria seu próprio domínio de 

significado e a tarefa de interpretação é estender este texto sobre a totalidade da 

realidade (ND, p. 117). Na medida em que os conteúdos e as perspectivas sobre a 

realidade extra-textual são geradas pelos textos religiosos, pode-se mesmo dizer que 

estes estruturam esta realidade, dando-lhe significado e, em última instância, existência 

real. 

O mundo da religião, na abordagem cultural-lingüística, é o mundo do texto 

sagrado – escrito ou oral. É o mundo dos “padrões comunicativos fixos, utilizados em 

muitos contextos, para vários propósitos e com vários significados” (Lindbeck, 1986, p. 

361). A relação entre este texto sagrado e a vida dos fiéis é pautada pelos três elementos 

já discutidos neste trabalho. Primeiro, o texto canônico cria o seu domínio de 

significado, por isso qualquer leitura é necessariamente intratextual. O estudo das 

religiões deve inteirar-se do mundo semântico do texto religioso, usar suas próprias 



146 

 

categorias, embrenhar-se na realidade criada por ele, para que se torne possível uma 

“descrição densa” de seus elementos. Segundo, a interpretação do texto sagrado se 

estende sobre a vida dos fiéis. O mundo do texto sagrado fornece a estrutura 

interpretativa dentro da qual os fiéis buscam viver suas vidas e entender a realidade, e 

isto acontece independentemente das teorias hermenêuticas formais (ND, p. 117). As 

descrições e ações dos agentes divinos nos textos não são metáforas, mas sim a verdade 

literal que molda toda ação, pensamento e experiência dos fiéis em conformidade com o 

a identidade divina descrita (cf. Lindbeck, 1986, p. 362). Os rituais, as crenças, os 

padrões de comportamento dos fiéis devem ser lidos à luz do texto que sobre eles se 

debruça e os absorve. Terceiro, a interpretação do texto deve se estender não só sobre a 

vida dos fiéis, mas sobre toda a realidade. Uma leitura intratextual não explica a 

religião simplesmente a partir de dentro do texto. Mais do que isto, ela descreve toda a 

realidade como se estivesse dentro do texto (ND, pp. 114-5). Por isso, descrever o 

significado básico dos textos sagrados é “uma questão de explicar seus conteúdos e as 

perspectivas sobre a realidade extra-textual gerada por eles” (ND, p. 117). 

O que há de mais determinante nestes textos, no entanto, não suas regras morais, 

comportamentais, ou litúrgicas, nem seus devaneios metafísicos. Numa abordagem 

cultural-lingüística, as religiões são vistas como esquemas interpretativos abrangentes 

“incorporados em mitos ou narrativas” (ND, p. 32). Lindbeck fala mesmo da narrativa 

como o próprio esquema abrangente usado para estruturar todas as dimensões da 

existência (ND, p. 35). Ou seja, as narrativas ou mitos compõem o cerne da religião, 

confundindo-se com ela. A “estrutura categorial abrangente dentro da qual se tem certos 

tipos de experiência e se faz determinados tipos de afirmação” é produzida pela 

narrativa religiosa (ND, p. 80). Neste sentido, o texto absorve o mundo e re-organiza a 

realidade a partir das histórias contadas. Estas histórias míticas “moldam a imaginação e 

as percepções do leitor atento de tal forma que ele, ou ela, sempre verá o mundo, em 

certa medida, sob as lentes que elas proporcionam” (ND, p. 116). Desta forma, se a 

religião é a estrutura da realidade, as narrativas religiosas devem ser vistas como os 

seus instrumentos estruturantes. É neste sentido que se pode falar daquilo que Fodor 

chama de “poderes constituidores de realidade” que a narrativa religiosa carrega 

consigo (2005, p. 235). 

Apesar da pós-modernidade propugnar a falência das metanarrativas 

totalizantes, a abordagem cultural-lingüística insiste numa espécie de metanarrativa 

particular, por paradoxal que seja. As narrativas de uma determinada religião compõem 

a sua estrutura, provendo os meios para que a realidade seja vivida, descrita e mesmo 
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criada a partir de si mesma. É a essência da realidade perspectiva, descrita e construída a 

partir de seu ponto estruturante particular. A “metanarrativa trans-histórica” da religião 

estende-se do início até o fim dos tempos, falando de eventos e realidades que, em certa 

medida, estão distantes da experiência ordinária. Esta metanarrativa fornece “o cenário 

cósmico para as narrativas realistas por meio das quais as realidades centrais, os eventos 

decisivos para a comunidade, são recontadas” (Lindbeck, 1997, p. 432). Desta maneira, 

a comunidade religiosa constrói a sua identidade, e dá significado à sua experiência 

cotidiana ordinária, à luz desta história toda-abrangente e em meio a ela. Como já visto, 

o caráter trans-histórico desta metanarrativa não a isola dos contextos particulares dos 

fiéis. Ao contrário, é nesta história particular e cotidiana que aquela história 

fundamental se torna imanente.  

Cabe ao estudioso da religião, portanto, adentrar ao mundo das narrativas, mitos, 

histórias que, trançadas em seu modo adequado, fabricam o tecido da identidade 

religiosa. Cabe a ele empreender o seu estudo, entendendo que a metanarrativa é 

primária a toda expressão da experiência religiosa, anterior aos ritos, doutrinas, 

pretensões de verdade e devoções individuais. No princípio, está a história narrada. 

Estas narrativas reunidas compõem a “teia de significados” por meio da qual o texto é 

capaz de absorver o mundo. E é por meio de seus textos sagrados, que a religião 

empreende a tarefa constante de descrever, organizar, estruturar e constituir a realidade 

ao seu próprio modo. 

 

Concluindo, vimos que George Lindbeck desenvolve sua teoria da religião por 

meio do contraste com outras teorias vigentes. Em virtude disto, ele apresenta vários 

argumentos favoráveis à sua abordagem cultural-lingüística. Entre estes argumentos 

estão o distanciamento entre teorias teológicas e não-teológicas da religião (que 

enquadra o modelo expressivista numa espécie de gueto acadêmico), o primado da 

linguagem e da cultura sobre a experiência, a capacidade de integrar os outros dois 

modelos, a implausibilidade de um núcleo experiencial comum a todas as religiões 

(como defende o expressivismo), a impossibilidade de linguagens privadas, e as 

mudanças nas tradições religiosas (para as quais o modelo cultural-lingüístico teria uma 

explicação mais adequada). 

Vimos, também, que o pensamento de Lindbeck suscitou várias críticas 

negativas e positivas. Pode-se destacar, na recepção crítica da teoria lindbeckiana, uma 

marca teológica, cristã e protestante talvez forte demais para um modelo que se propõe 

religiosamente neutro. Também se falou da relação entre a cultura religiosa e as outras 
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culturas, pouco discutida por Lindbeck e envolvida no véu da incomensurabilidade. 

Discutiu-se o problema do alcance da abordagem cultura-lingüística, se esta se aplica ou 

não às religiões não-textualizadas – abrindo-se a possibilidade de emprego da teoria 

nestes casos. Tratou-se, ainda, da relação da teoria com a pós-modernidade, bem como 

do seu recurso à metanarrativa, caracterizando-se o pensamento de Lindbeck como uma 

pós-modernidade de nostalgia. 

Por fim, percebemos que as críticas não anulam a possibilidade de se entender a 

abordagem cultural-lingüística, própria da teologia pós-liberal, como uma apropriada 

teoria da religião, servindo para corrigir alguns de seus pontos controversos ou 

incompletos. Discutimos, então, o problema da filiação teórica da abordagem 

lindbeckiana, e registramos algumas das possíveis contribuições do modelo de Lindbeck 

a uma teoria da religião, como a idéia de religião como estrutura da realidade, e a 

interessante metáfora do texto que absorve o mundo e seus importantes instrumentos 

narrativos. 



 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 

 

Dados os muitos passos neste caminho até aqui, parece-nos convincente a 

proposta de George Lindbeck de apresentar sua teologia pós-liberal como uma teoria da 

religião e da doutrina religiosa. É certo que a designação “teologia pós-liberal” diz 

respeito a apenas uma das três teorias inter-relacionadas no livro The Nature of 

Doctrine. Mas se é verdadeira a afirmação de Goh, segundo a qual “a obra de Lindbeck 

é, de fato, dirigida por sua teologia pós-liberal e intratextual”, então a abordagem 

cultural-lingüística ao estudo da religião é o pano de fundo no qual se constrói aquela 

teologia (Goh, 2000, p.11). Portanto, chamar o projeto teórico de Lindbeck de “teologia 

pós-liberal” não diminui sua tentativa (nem sempre bem sucedida) de apresentar uma 

teoria não-teológica da religião. 

A título de retomar os objetivos iniciais, podemos rever os aspectos centrais 

desta pesquisa. Primeiro, apresentamos a vida, o pensamento e a obra de George 

Lindbeck, e vimos como estes constroem pontes entre a necessidade de um diálogo que 

possibilite a reconciliação entre doutrinas identitárias divergentes, e a percepção da 

relação entre narrativa religiosa e identidade comunitária. Os vários pontos de sua 

produção como estudioso são elos que se interconectam na obra de Lindbeck. Assim, 

sua vida e sua obra se entrelaçam, refletindo as características de seu pensamento. 

Além disso, a obra de Lindbeck revela não apenas a evolução de seu 

pensamento, como também suas influências. As teorias do teólogo luterano, 

especialmente sua abordagem cultural-lingüística, têm raízes em autores dos quais 

extraiu os elementos fundamentais. Como vimos, três deles são fundamentais: Ludwig 

Wittgenstein, e a importância dada à linguagem; Clifford Geertz, e a perspectiva 

semiótica de cultura; e Hans Frei, e o papel fundamental da narrativa. 

Segundo, vimos que a proposta teórica que fez de Lindbeck um autor conhecido 

e discutido, a assim-chamada teologia pós-liberal, tem como base seu livro The Nature 

of Doctrine. Nele, Lindbeck apresenta as citadas três teorias interconectadas: da 

religião, da doutrina e da teologia. Estas três teorias se relacionam como lentes: uma 
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lente cultural-lingüística para se enxergar as religiões; uma teoria regulativa 

correspondente, para avaliação das doutrinas religiosas; e uma teologia intratextual 

consistente com estas visões de religião e doutrina. 

Discutimos, também, o fato de que as teorias de Lindbeck são construídas por 

meio da polêmica, confrontando-se com os modelos rivais. Desta forma, sua proposta 

cultural-lingüística de uma teoria não-teológica da religião é apresentada como opção 

às abordagens cognitivo-proposicional e expressivo-experiencial. Da mesma maneira, 

sua teoria regulativa das doutrinas religiosas é construída a partir da oposição aos dois 

modelos tradicionais de teorias da doutrina, denominados por Lindbeck 

proposicionalista e simbolista. Por fim, sua teologia pós-liberal também se apresenta 

como sucessora tanto do modelo clássico pré-liberal, quanto do liberalismo teológico, 

sendo julgada por três critérios: fidelidade como intratextualidade, aplicabilidade como 

futurologia, e inteligibilidade como habilidade. 

Terceiro, analisamos os vários argumentos apresentados por Lindbeck 

favoráveis à sua abordagem cultural-lingüística. Entre estes argumentos estão o 

distanciamento entre teorias teológicas e não-teológicas da religião (que enquadra o 

modelo expressivista numa espécie de gueto acadêmico), o primado da linguagem e da 

cultura sobre a experiência, a capacidade de integrar os outros dois modelos, a 

implausibilidade de um núcleo experiencial comum a todas as religiões (como defende 

o expressivismo), a impossibilidade de linguagens privadas, e as mudanças nas 

tradições religiosas (para as quais o modelo cultural-lingüístico teria uma explicação 

mais adequada). 

Vimos, também, que o pensamento de Lindbeck suscitou várias críticas 

negativas e positivas. Pode-se destacar, na recepção crítica da teoria lindbeckiana, uma 

marca teológica, cristã e protestante talvez forte demais para um modelo que se propõe 

religiosamente neutro. Também se falou da relação entre a cultura religiosa e as outras 

culturas, pouco discutida por Lindbeck e envolvida no véu da incomensurabilidade. 

Discutiu-se o problema do alcance da abordagem cultura-lingüística, se esta se aplica ou 

não às religiões não-textualizadas – abrindo-se a possibilidade de emprego da teoria 

nestes casos. Tratou-se, ainda, da relação da teoria com a pós-modernidade, bem como 

do seu recurso à metanarrativa, caracterizando-se o pensamento de Lindbeck como uma 

pós-modernidade de nostalgia. 

Por fim, percebemos que as críticas não anulam a possibilidade de se entender a 

abordagem cultural-lingüística, própria da teologia pós-liberal, como uma apropriada 

teoria da religião, servindo para corrigir alguns de seus pontos controversos ou 
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incompletos. Discutimos, então, o problema da filiação teórica da abordagem 

lindbeckiana, e registramos algumas das possíveis contribuições do modelo de Lindbeck 

a uma teoria da religião, como a idéia de religião como estrutura da realidade, e a 

interessante metáfora do texto que absorve o mundo e seus importantes instrumentos 

narrativos. 

Cremos que o projeto teórico de Lindbeck enseja profundas possibilidades de 

discussão sobre o fenômeno religioso. Podemos ensaiar, aqui, algumas destas 

possibilidades. Uma, por exemplo, é a questão da crítica cultural-lingüística à 

fenomenologia da religião. As abordagens fenomenológicas estão entre as mais 

tradicionais no campo das ciências da religião e, de certa forma, pode-se mesmo dizer 

que as ciências da religião como tais nasceram com a fenomenologia (Filoramo, Prandi, 

1999, pp. 27-58). As críticas de Lindbeck ao modelo experiencial-expressivo também se 

dirigem à fenomenologia da religião, já que os elementos caros à fenomenologia 

clássica – como o foco na experiência religiosa e nas expressões simbólicas (míticas) 

desta experiência – estão também presentes no modelo expressivista. Segundo 

Lindbeck, é corrente entre os expressivistas a idéia de que “o estudo acadêmico do 

fenômeno religioso como um todo dá suporte à afirmação crucial da unidade básica da 

experiência religiosa” (ND, p. 32). Desta forma, a teoria cultural-lingüística apresenta-

se como alternativa crítica ao modelo fenomenológico. 

Um exemplo desta leitura crítica da fenomenologia é o artigo de Yamane e 

Polzer, Ways of seeing ecstasy in modern society (1994). No texto, os dois autores 

estudam a relação entre a experiência religiosa extática e a religiosidade “convencional” 

nos Estados Unidos. Este estudo é uma espécie de teste (bem sucedido, na opinião dos 

autores) da viabilidade da abordagem cultural-lingüística proposta por Lindbeck. 

Yamane e Polzer associam diretamente a fenomenologia da religião ao modelo 

experiencial-expressivo, e indicam que as críticas de Lindbeck ao último também 

atingem a primeira. Em seu trabalho, eles concluem que somente a abordagem cultural-

lingüística pode lidar adequadamente “não apenas com a existência das experiências 

religiosas, mas com as variações na distribuição das experiências religiosas de acordo 

com as várias variáveis sócio-demográficas e comportamentais” (1994, p. 11). Cremos 

que este tipo de uso do modelo de Lindbeck como abordagem à análise religiosa, tanto 

propositivo quanto crítico da leitura fenomenológica, poderia encontrar lugar também 

nos estudos de caso brasileiros. 

Outra possibilidade seria o diálogo da proposta teórica lindbeckiana com as 

escolas de análise do discurso (tanto a francesa quanto a crítica). Os papéis 
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desempenhados na religião refletem (ou refratam), em alguma medida, papéis sociais. 

Desvelar a atuação da ideologia nas relações entre estes papéis seria função também do 

analista de discurso. Levando-se em conta que as doutrinas orientam o padrão correto 

da crença e comportamento religiosos, algumas questões se levantam para este tipo de 

análise. E em que lugar se enquadram os que discordam das interpretações canônicas? 

Onde se fazem ouvir as vozes dos hereges? Quais os mecanismos de silenciamento das 

vozes discordantes no discurso religioso? Que lutas hegemônicas se fazem presentes em 

meio aos textos ortodoxos e heterodoxos? Questões como estas ilustram a importância 

da análise de discurso para uma investigação da heresia e do papel social desempenhado 

por ela no fenômeno religioso. Além disso, a função reguladora da doutrina (produzida 

pelos sujeitos autorizados) relaciona-se a mecanismos ideológicos de dominação social, 

cabendo ao analista identificar estas relações ocultas (ou não) no plano do discurso. 

Na medida em que Lindbeck estabelece uma relação entre doutrina e prática 

religiosa, faz sentido associar sua teologia pós-liberal ao conceito de lutas hegemônicas 

no discurso? Este é um exemplo de questão que aponta para a viabilidade da análise de 

discurso como ferramenta teórica para a investigação do pensamento teológico pós-

liberal, ao menos para identificar os mecanismos que regem a metodologia proposta por 

ele. No caso específico da teoria da doutrina proposta por Lindbeck, a análise do 

discurso crítica parece surgir como metodologia mais adequada. O trato detalhado que 

esta escola dá aos modos gerais de operação da ideologia aponta para isto. É o que se 

percebe ao se deter em uma das estratégias típicas de construção simbólica da 

legitimação: a narrativização. 

Na narrativização, “a legitimação se constrói por meio da recorrência a histórias 

que buscam no passado a legitimação do presente” (Resende, Ramalho, 2006, p. 50). 

Aplicando ao contexto dos estudos de religião, e se estas histórias estiverem num 

passado mítico a que se tem acesso apenas por meio do ritual e do texto sagrado? É de se 

crer que, num caso como este, a legitimação de uma situação no presente ganhe ainda 

mais força com estes contornos religiosos. A conexão com o papel da narrativa para a 

religião, segundo o pensamento de Lindbeck, é clara. 

A “teologia narrativa” de George Lindbeck poderá fazer sentido ainda maior se 

fizer uso das ferramentas da análise do discurso crítica. Cotejar estratégias como a da 

narrativização aos conceitos apresentados por Lindbeck resultará, provavelmente, numa 

percepção clara do papel da religião em delimitar e determinar os espaços de atuação 

social dos fiéis. Mais do que isso, poderá acrescentar um elemento novo à proposta 

teológica pós-liberal: a abordagem crítica das formações ideológicas presentes nas 
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narrativas e doutrinas religiosas. Esta possível leitura analítica do pensamento de 

Lindbeck é apenas uma mostra de aplicação da análise de discurso ao estudo da 

religião, tanto no fenômeno religioso em si, quanto nas abordagens teóricas deste 

fenômeno. Com relação a isto, cremos que se antevêem amplas possibilidades. 

Outra questão interessante é o papel das teorias de Lindbeck para a construção 

de uma teologia particularista das religiões. Além das tradicionais propostas 

exclusivistas, inclusivistas e pluralistas, Paul Knitter fala do pensamento de Lindbeck 

como uma nova abordagem: o modelo da aceitação (Knitter, 2008, pp. 271-91). Este 

modelo não passa pela defesa da superioridade de uma religião sobre as outras, nem 

pela busca de um fundamento comum que torne válidas todas elas, mas sim pela 

aceitação favorável da diversidade de todas as crenças. Segundo Knitter, o modelo de 

Lindbeck aceita o mote pós-moderno: vive la différence! Neste sentido, é a diversidade 

que domina sobre a unidade. Uma conseqüência desta perspectiva de diversidade 

religiosa, e da ausência de um fundamento comum entre as religiões, é o conceito 

lindbeckiano de incomensurabilidade e intraduzibilidade entre as crenças religiosas. A 

própria noção de intratextualidade implica uma busca pelo sentido de uma religião 

dentro da própria religião, e não na comparação com outras (comparação esta que, em 

última análise, é impossível). Knitter, no entanto, ressalta que quando os pós-liberais, 

como Lindbeck, “insistem na ausência de um fundamento comum a todas elas [as 

religiões] e na impossibilidade de uma religião verdadeiramente compreender e julgar 

outra”, eles não querem “construir muralhas entre religiões”, mas sim “preservar, 

honrar e proteger as efetivas diferenças entre as crenças” (2008, p. 286). 

Jeannine Fletcher (2001) também analisa uma possível teologia das religiões de 

Lindbeck, neste caso, à luz da contraposição ao modelo de Karl Rahner. Enquanto o 

modelo de Rahner pode ser caracterizado como uma “busca pela semelhança”, o de 

Lindbeck caracterizar-se-ia por uma “defesa da diferença”. É de Fletcher a visão do 

projeto de Lindbeck como um tipo de “particularismo”. Esta teologia particularista das 

religiões se constrói a partir do conceito de “comunidades incomensuráveis de 

consenso” (2001, p. 121). Como é ressaltado várias vezes no projeto lindbeckiano, o 

sentido religioso só é encontrado no consenso intratextual. Se religiões diferentes 

partem de “textos” e contextos distintos, qualquer comparação entre elas é impossível. 

A própria idéia de consenso inter-religioso a respeito de temas de fé é uma 

impossibilidade lógica, restando às diferentes religiões um diálogo respeitoso mais 

ligado ao serviço do que à tradução de seus conceitos religiosos. As religiões acessam a 

realidade por meio de estruturas distintas, e, como não há uma estrutura comum a todas 
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elas, não existe “espaço” transitável para uma tradução. Ao contrário de Knitter, que 

encara com otimismo o “modelo de aceitação”, Fletcher enxerga problemas no 

“particularismo” de Lindbeck e sua proposta de “diferença radical”. De qualquer forma, 

cremos que há um caminho pleno de possibilidades a partir da análise de uma teologia 

das religiões lindbeckiana. 

Estas possibilidades passam, ainda, por um diálogo mais profícuo com a 

lingüística e as ciências do sentido. Associar a importância da narrativa e da tipologia à 

centralidade da metáfora e da imaginação analógica seria um passo importante tanto 

para o enriquecimento da abordagem cultural-lingüística, quanto para encurtar a 

distância entre as escolas de Yale e Chicago (cf. Comstock, 1987). 

Cremos que há, sim, um espaço para o modelo cultural-lingüístico de Lindbeck, 

que pavimenta sua teologia pós-liberal, na abordagem ao estudo das religiões e das 

doutrinas religiosas. Ver a religião como linguagem, a narrativa como estrutura 

semântica, e a doutrina como gramática enseja novas perspectivas na análise do 

fenômeno religioso. Como lembra Lindbeck, no entanto, o método não basta. Ele é 

caminho, e caminhar não é suficiente. Tem-se de vislumbrar destinos. Segundo ele, há 

muita conversa sobre o tipo de abordagem proposto por ele, “mas, na verdade, pouca 

performance”. É preciso despertar o “desejo de renovar, ao modo pós-tradicional e pós-

liberal, a antiga prática de absorver o universo no mundo” do texto sagrado. Reunidos 

os que assim desejam, faz-se o ajuntamento. “E que sua tribo possa crescer” (ND, p. 

135). 
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