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Dedico este trabalho:  
A todos os profissionais que lutam por 
equidade e que se dispõem a afirmar direitos 
em uma sociedade tão desigual. 
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RESUMO 

 

O presente texto tem como objetivo apresentar as principais características da 
hipermodernidade, bem como mostrar seus efeitos negativos na sociedade atual, de 
forma a propor o ensino religioso como resposta a estes dilemas, na perspectiva da 
teologia pública. Assim, busca destacar, também, a importância do ensino religioso 
como parte integrante na formação do cidadão, salientando o viés cristão do ensino 
religioso como forma de promoção e fortalecimento de valores até então sucumbidos 
pelos ideais hipermodernos, caracterizados pelo hedonismo, consumismo e egoísmo 
de seus indivíduos. Portanto, através da teologia pública, que busca manter a 
sensibilidade da teologia para problemas ligados ao bem comum e para os quais são 
possíveis contribuições a partir da fé cristã, pôde-se propor o ensino religioso como 
forma de valorização do amor ao próximo, a valorização do ser humano como um 
todo e a empatia, na sociedade atual, promovendo na mesma o bem estar comum 
de seus integrantes, fazendo-a mais justa, harmônica e saudável. 
 
 
 

Palavras-chave: Consumismo. Egoísmo. Valorização do ser. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

A sociedade hipermoderna tem se destacado, pelo menos em seu aspecto 

negativo, como uma sociedade materialista, voltada apenas para as coisas 

tangíveis, materiais. Ocorre a chamada coisificação do ser humano, sendo que este 

é muitas vezes tratado como um mero objeto. As pessoas são valorizadas pelo que 

têm, e não pelo que são. Na sociedade hipermoderna o sentimento do outro não é 

levado em conta, mas sim, os interesses particulares de cada um.  

Diante desta problemática, o presente artigo buscará oferecer uma resposta 

às questões da sociedade hipermoderna, a partir do ensino religioso. Sabe-se que a 

educação faz parte do processo de formação do ser humano, independente do nível 

em que se encontre. O fato é que o ser humano é um ser educável. Neste contexto, 

pode-se destacar o ensino como elemento que integra o processo de educação. 

Mais particularmente, o presente artigo abordará o ensino religioso. 

A Lei de Diretrizes e Bases 9394/96 destaca o ensino religioso como parte 

integrante da formação básica do cidadão. O ensino religioso, portanto, se constitui 

numa área de estudos dedicados ao fenômeno religioso. Em se tratando do viés 

cristão do ensino religioso, pode-se entendê-lo como processo baseado nos 

princípios ensinados por Cristo e estabelecidos em sua Palavra, a Bíblia, visando 

moldar o ser humano em conformidade com a imagem de Cristo, a referência maior, 

o exemplo a ser seguido. 

Logo, a partir de pesquisa na literatura, através de livros e artigos científicos, 

pretende-se apresentar o ensino religioso como ferramenta da teologia pública, isto 

é, um modo de teologia que se mostra sensível aos problemas que afetam o bem 

comum, em resposta aos dilemas do indivíduo hipermoderno. 

Por conseguinte, o presente artigo está estruturado em pelo menos três 

tópicos. O primeiro tópico apresenta o tema relacionado à hipermodernidade, 

destacando suas principais marcas na sociedade. O segundo trata do ensino 

religioso, seus principais aspectos e sua relevância para a sociedade como um todo. 

Por fim, o terceiro tópico discorrerá sobre o ensino religioso como ferramenta da 

teologia pública, apresentando propostas de comunicação e diálogo do ensino 

religioso que viabilizem uma sociedade madura e capaz de superar as crises de sua 

época. Nas considerações finais buscar-se-á consolidar a ideia do ensino religioso 
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na esfera pública, ratificando sua relevância para o fortalecimento de uma sociedade 

mais justa.  

 

2 HIPERMODERNIDADE E SUAS IMPLICAÇÕES NA SOCIEDADE 

 

Segundo Gini (2017) o termo hipermodernidade aparece pela primeira vez 

trazendo consigo o sentido de exacerbação dos valores individuais criados na 

modernidade.  O termo ganha uso acadêmico a partir dos trabalhos do filósofo 

francês Gilles Lipovetsky, em especial nos anos de 1980, quando situou a atual 

sociedade na hipermodernidade (BRITO, 2015). 

Assim Livovetsky (2005, p. 14), em sua obra A Era do Vazio, caracteriza a 

sociedade hipermoderna: 

A civilização de Narciso, da era do vazio – mas “cheia de 
significados” – e do individualismo, do efêmero e da moda, do 
crepúsculo do dever e do advento de novos tempos “democráticos”, 
da sedução e da beleza aparente e a qualquer preço, do 
neoliberalismo, do luxo e das marcas, do excesso, do hiperconsumo 
e da busca da satisfação ilimitada dos desejos, que encontram o 
limite da realidade, bem como a própria decepção: esta é, de fato, a 
civilização hipermoderna. 

 

Para Brito (2015) há um par que predomina na hipermodernidade, a saber, o 

hipercapitalismo e o hiperindividualismo, ou seja, a sociedade vive em tempos de 

extremos. Logo, a hipermodernidade vai se caracterizando por uma cultura do 

excesso, do sempre mais. Hipermercado, hiperconsumo, hipertexto, hipercorpo: tudo 

é elevado à potência do mais, do maior (GINI, 2017). 

Portanto, como afirmam Lipovetssky e Charles (2004, p. 55-56) 

 

Até os comportamentos individuais são pegos na engrenagem do 
extremo, do que são prova o frenesi consumista, o doping, os 
esportes radicais, os assassinos em série, as bulimias e anorexias, a 
obesidade, as compulsões e vícios. Delineiam-se duas tendências 
contraditórias. De um lado, os indivíduos mais do que nunca, cuidam 
do corpo, são fanáticos por higiene e saúde, obedecem às 
determinações médicas e sanitárias. De outro lado, proliferam as 
patologias individuais, o consumo anômico, a anarquia 
comportamental. O hipercapitalismo se faz acompanhar de um 
hiperindividualismo distanciado, regulador de si mesmo, mas ora 
prudente e calculista, ora desregrado, desequilibrado e caótico.  
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Assim, por ser uma sociedade individualista a mesma é marcada pelo 

consumo exacerbado que produz incessantemente carências e desejos (materiais e 

simbólicos). Logo, os indivíduos passam a ser reconhecidos, avaliados e julgados 

por aquilo que consomem, por aquilo que vestem ou calçam, pelo carro e pelo 

celular que exibem em público, pelos aparelhos de última geração, etc. O próprio 

indivíduo passa a se auto-avaliar pelo que tem e pelo que consome (GONÇALVES, 

2011). 

A sociedade hipermoderna é caracterizada, assim, pelo enfraquecimento do 

poder regulador das instituições coletivas e pela autonomização correlativa dos 

atores sociais diante das imposições do grupo, como família, religião, partidos 

políticos e culturas de classe. Logo, o indivíduo vai se tornando mais aberto e 

socialmente independente. No entanto, isso promove mais uma desestabilização do 

eu do que uma autoafirmação. Como consequência tem-se um conjunto de sintomas 

psicossomáticos, de distúrbios compulsivos, de depressões, de ansiedades, de 

tentativas de suicídio, além dos sentimentos de insuficiência e autodepreciação, e a 

vulnerabilidade psicológica que se deve à intensificação das pressões que se 

abatem sobre as pessoas. (LIPOVETSKY; CHARLES, 2004, p. 83-84). 

Outra característica que prevalece nos tempos hipermodernos é o 

hedonísmo. De acordo com Lipovetsky (2005, p. 7), hedonismo se define pelo 

desejo de sentir ‘mais’, de planar, de vibrar ao vivo, de ter sensações imediatas, de 

ser colocado em movimento integral numa espécie de viagem sensorial e pulsante. 

O hedonismo hipermoderno é desprendido da realidade, e projeta seus prazeres 

internamente, de maneira que obtenha o controle a respeito destas sensações 

REICHOW (2015, p. 90). Ou seja, é o prazer pelo prazer, a todo custo. 

Assim, percebe-se que o indivíduo hipermoderno busca as sensações que lhe 

sejam agradáveis, já que cada um passa a ser o centro de sua vida. Logo, passa-se 

a priorizar a exploração nas sensações de prazer, sentidas no corpo e na mente, 

independente das consequências. Essa busca, entretanto, não esconde a realidade 

de que o indivíduo hipermoderno é, essencialmente, solitário. Portanto, o mesmo 

precisa de auxílio, de ajuda. 

 

 

3 ENSINO RELIGIOSO: CARACTERÍSTICAS E CONTRIBUIÇÕES PARA A 

SOCIEDADE 
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De acordo com Costa e Seule (2018), “as palavras “Educação” e “Educar” 

provêm do latim “Educare”, palavra esta aparentada com ducere, “conduzir”, “levar”, 

e educere, “tirar de”, “retirar”, “criar”. Educare tem o sentido de “criar”, “alimentar”, 

“ter cuidado com”, “instruir”.” Assim sendo, a educação, independente do nível em 

que se encontre, possui forte influência na formação do ser humano, justamente pelo 

fato de este ser educável. 

Portanto, como afirma Durkheim (1984, p.17), 

A educação é a ação exercida pelas gerações adultas sobre as que 
ainda se não encontram amadurecidas para a vida social. Ela tem 
por objetivo suscitar e desenvolver na criança um certo número de 
condições físicas, intelectuais e morais que dela reclamam, seja a 
sociedade política, no seu conjunto, seja o meio especial a que ela 
se destina particularmente. 

 

Percebe-se no conceito de Durkheim que a educação é trabalhada mais 

eficazmente sobre as crianças, alinhando-se a Mannheim (19--) ao afirmar que a 

educação teve sempre como objeto a formação do homem. Sempre quis modelar a 

geração mais nova, de acordo com alguns ideais conscientes e inconscientes, e 

sempre procurou controlar cada fator da personalidade e de formação. 

 

A Tabela 1 apresenta alguns elementos basilares com relação à educação. 

 

Tabela 1. Elementos basilares da Educação 

EDUCAÇÃO 

PROCESSO 
TRANSMISSÃO DE 

VALORES 
INTERIORIZAÇÃO TRANSFORMAÇÃO 

A educação não é 

algo acabado, 

hermético, fechado. A 

educação 

ocorre dentro de um 

processo dinâmico 

que jamais termina. 

Educar não é apenas 

transmitir um conteúdo 

programático (por mais 

atualizado e edificante 

que ele seja), mas 

também 

experiências 

significativas, valores, 

interpretações. 

É a assimilação e 

acomodação de 

valores transmitidos e 

decodificados. Esses 

valores passam a fazer 

parte do nosso 

patrimônio 

cultural e moral. 

A verdade aprendida 

deve ser praticada em 

nossa vida. A 

vida é, em grande parte, 

uma interpretação 

existencial 

do mundo. 

Fonte: Adaptado de Costa e Seule (2018). 
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Conhecido o sentido de educação pode-se compreender o conceito de 

ensino neste processo, mais particularmente o ensino religioso, que, segundo 

Seule (2018) consiste em uma área de estudos dedicados ao fenômeno religioso, 

enquanto um aspecto importante que norteia a vida humana, em suas ideias, ações 

e processos histórico-sociais. 

De acordo com a Nova redação do artigo 33 da Lei de Diretrizes e Bases 

9394/96: 

O ensino religioso, de matrícula facultativa, é parte integrante da 
formação básica do cidadão e constitui disciplina dos horários 
normais das escolas públicas de ensino fundamental, assegurado o 
respeito à diversidade cultural religiosa do Brasil, vedadas quaisquer 
formas de proselitismo (BRASIL, 1997). 
 

Logo, o ensino religioso é tido como elemento fundamental na formação do 

cidadão, sendo, como afirma Oliveira (2011), um modo de estruturar as informações 

essenciais que venham a auxiliar o indivíduo na sua formação garantindo a sua 

participação ativamente na sociedade, bem como sua melhor compreensão da 

mesma. 

Como bem afirma Anjos (2011, p. 129),  

É reconhecido o potencial das religiões e confessionalidades para 
cultivar valores e convicções. Os laços comunitários de pertença 
facilitam e dinamizam as representações e práticas relacionadas com 
a fé. [...] De um ponto de vista quase estratégico, é conveniente que 
as religiões e confessionalidades possam discutir entre si as suas 
razões teológicas em vista de temas e desafios da convivência 
social. Não só pelo estrago social dos conflitos religiosos que o 
diálogo pode evitar, mas também pela soma de esforços construtivos 
que ele pode proporcionar. 

 

Em se tratando do viés cristão do ensino religioso, pode-se compreendê-lo, de 

acordo com Graedorf (1981), como processo cristocêntrico, baseado na Bíblia e 

relacionado com o estudante, para comunicar a Palavra de Deus através do Poder 

do Espírito Santo, com o propósito de levar outros a Cristo e edificá-los em Cristo. 

 

Assim sendo, o ensino religioso no contexto do ensino cristão visa levar-nos, 

como afirma Milton (1897), a amar, imitar e ser como Cristo é, do modo mais 

aproximado possível, fazendo do ser humano uma pessoa melhor e, 

consequentemente, conduzir-nos a uma sociedade mais justa e harmônica. 
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Portanto, o ensino religioso também contempla cada item apresentado na 

Tabela 1, visando, por fim, a transformação da sociedade. Ou seja, não se trata 

apenas de um conjunto de conteúdos que devem ser abordados em uma sala de 

aula. É mais do que isso. São valores transmitidos que após serem interiorizados 

levam a uma mudança externa, que culmina em uma sociedade melhor e mais justa. 

 

 

4 A PROPOSTA DO ENSINO RELIGIOSO COMO FERRAMENTA DA TEOLOGIA 

PÚBLICA EM RESPOSTA À HIPERMODERNIDADE 

 

Inicialmente faz-se necessário definir teologia pública. Segundo Zwetsch, 

Cavalcante e Von Sinner (2001, p. 34) a 

teologia pública mantém a sensibilidade da teologia para problemas 
ligados ao bem comum e para os quais são possíveis contribuições a 
partir da fé cristã. Nesse sentido, tematiza o pluralismo religioso e a 
presença de comunidades religiosas no espaço público, seus direitos 
e deveres no âmbito da liberdade religiosa no estado secular de 
direito, a existência e a modalidade de ensino religioso em escolas 
públicas, mas também e não por último a situação econômica e 
social daqueles que mais sofrem. 

 

Como visto anteriormente, a teologia pública valoriza o pluralismo religioso, 

bem como a presença de comunidades religiosas no espaço público. A teologia 

passa a contribuir na resolução de problemas da sociedade a partir das 

contribuições da fé cristã. E uma dessas formas de contribuição é justamente 

através do ensino religioso. Segundo Carvalho (2014) o espaço público é dividido 

em três dimensões: a igreja, a academia e a sociedade, ao passo que nestes três 

espaços a teologia deva estar presente enquanto discurso público. 

 

De acordo com Gruchy (2007, p.40) 

O testemunho cristão é, por natureza, público e não privado, mas a 

teologia pública não quer simplesmente que a igreja se posicione 

publicamente ou se engaje em atividades sociais; ela é, antes, um 

modo de fazer teologia que visa a abordar questões de importância 

pública. 
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Assim, tudo que tiver relevância para a sociedade é, ou pelo menos deve ser, 

de interesse da teologia pública. Portanto, a teologia pública é voltada para 

problemas que dizem respeito ao bem comum e para os quais, do ponto de vista da 

fé cristã, contribuições são possíveis e até necessárias. Fazendo isso, ela propõe a 

presença de comunidades religiosas na esfera pública, o cumprimento de seus 

deveres e direitos no marco da liberdade religiosa no Estado de direito secularizado 

e a existência e modalidade do ensino religioso em escolas públicas (SINNER, 201-

). 

BEDFORD-STROHM (2007) enumera cinco diretrizes para a teologia pública 

são elas,  

(1) o discurso da igreja precisa estar fundamentado em sua tradição; 

(2) precisa ser bilíngue, isto é, externamente compatível com a razão 

pública; (3) deve ser adequado a seu objeto e, por isso, elaborado de 

forma interdisciplinar; (4) tem caráter crítico-construtivo e (5) se 

encontra num contexto global, ecumênico. Recentemente ele 

acrescentou ainda (6) um caráter profético. 

 

Dentre as diretrizes supracitadas pode-se destacar, no contexto desta 

pesquisa, o fato de que a teologia pública deve ser adequada a seu objeto, sendo 

elaborada de forma interdisciplinar e o seu contexto deve ser global, considerando 

as diversas formas de expressão religiosa. Isso se coaduna com o papel do ensino 

religioso que, como já citado, faz parte integrante da formação básica do cidadão. 

Portanto, ao nos deparar com os conflitos do indivíduo hipermoderno pode-se, 

então, propor o ensino religioso como forma de resposta que supere o 

individualismo, o hedonismo e o consumismo característicos deste indivíduo. Em se 

tratando do viés cristão do ensino religioso, que aponta para a pessoa e 

ensinamentos de Jesus Cristo, pode-se perceber que o mesmo traz consigo valores 

associados ao amor ao próximo, à valorização do ser humano como um todo e à 

liberdade.  

Através do ensino religioso pode-se vislumbrar a transformação da sociedade 

a partir da transmissão de valores que fortaleçam o bem estar comum da sociedade, 

protegendo-a dos males da hipermodernidade.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir do que foi abordado ao longo do artigo, pôde-se compreender que a 

hipermodernidade, terminologia utilizada por Lipovetsky para descrever a sociedade 

atual, traz consigo algumas conseqüências negativas para a mesma, como um 

conjunto de sintomas psicossomáticos, de distúrbios compulsivos, de depressões, 

de ansiedades, de tentativas de suicídio, além dos sentimentos de insuficiência e 

autodepreciação, e a vulnerabilidade psicológica que se deve à intensificação das 

pressões que se abatem sobre as pessoas deste tempo. Conseqüências estas que 

advém do individualismo, consumismo e hedonismo característicos do indivíduo 

hipermoderno. Como resposta a estes problemas, pode-se vislumbrar o ensino 

religioso como proposta de solução a estes dilemas, visto que o mesmo é parte 

integrante da formação do cidadão, já que a educação tem um poder imensurável 

que visa a transformação da sociedade através da transmissão de valores. Assim, a 

partir do ensino religioso na perspectiva da teologia pública, e mais especificamente 

o ensino cristão, pode-se transmitir valores que são capazes de superar os dilemas 

hipermodernos na formação de uma sociedade mais justa e mais saudável. Como o 

ensino cristão é centrado nos ensinamentos de Jesus Cristo é possível, então, vê-lo 

como referência, a fim de que valores como o amor ao próximo, a valorização do ser 

humano como um todo e a empatia, por exemplo, sejam reforçados na sociedade 

atual, promovendo na mesma o bem estar comum de seus integrantes. 
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