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Resumo 

 

A problemática do método em teologia não apenas é importante, como fundamental 

para o labor teológico. Os métodos, a linguagem, os pressupostos epistemológicos, os 

recursos a que se recorre, entre outras questões relacionadas, são fundamentais para qualquer 

teologia, quer se explicite ou não. 

Falando desde a teologia latino-americana, esse tema gerou e ainda gera importantes 

discussões. Há alguns anos atrás a questão foi retomada com fervor por alguns dos maiores 

teólogos brasileiros, mostrando que o problema continua passível de diferentes caminhos 

metodológicos. A Teologia da Libertação (TdL), que se pretendeu desde sua obra inaugural – 

Teologia da Libertação, de Gustavo Gutierrez –, uma maneira nova de fazer teologia, 

encontra-se diante da importante questão da justificação de seus fundamentos metodológicos.  

 Nesse sentido, a presente pesquisa tem por objetivo compreender como o teólogo 

Ignacio Ellacuría (1930-1989) entendia o fazer teológico, o método da teologia. A reflexão 

deste jesuíta radicado em El Salvador mostra-se importante para ampliar as discussões e, 

inclusive, responder a questionamentos – nem sempre justos – dos detratores da TdL. 

 Para tal objetivo serão estudados os principais textos de Ignacio Ellacuría, além de 

alguns comentadores de sua teologia. A metodologia concentra-se, portanto, na pesquisa 

bibliográfica. 

O trabalho ora apresentado possui três partes, que se mostram aqui como resultados 

parciais da pesquisa. Em primeiro lugar, é explicado como a teologia possui um caráter social 

e como deve ser relacionar com a realidade. Isso porque, segundo Ellacuría, a inteligência 

humana possui certas características que, obviamente, relacionam-se com a forma como o ser 

humano conhece e, portanto, como se ocupa da tarefa teológica. Num segundo momento, são 
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apresentadas as concepções acerca do que seja o método em teologia e em que sentido se 

pode falar de um método para a teologia latino-americana. Por fim, discute-se a conceituação 

de Ellacuría da teologia como reflexão da práxis histórica e eclesial, em vista da construção 

do reino de Deus. Aqui aparece o destaque ao caráter de lugar teológico que possuem os 

pobres. 

 


