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Restas comunicações, diferentemente das ant eri ores,

R~blioamos

subprodutos de d oi s Encontros que se deram

espaço de !SER . O primei rq,organizado por

~ogóri o

Vallc,

no

re~~i u'

um grupo de agentell p e.etorais, com o ob j et:lvo "'e avaliar a prát.!,
ca polÍtica do3 cristã os . nas ÚltiJllas . e1.eiçoes . Pa.ra. faze:r chegar
aos aembroe de · ISER Wll pouco das queetot!s , dt.;vidas e

ce r t e:z:asq..~e,

nesta ocasião, permeav&lll oe debates; pu blicamos um r elat o de Ro g ério que dá uma idéia de est rutura e din~ ca da re ~>ião

aaúim

como reflexões de participantes. O segundo Encon tro r a<L~ ~ u ~ m -

broa de !SER, que regularmente

part ic ipa~ . de ·

um Seminári o nobre
Catolicismo, e teve como tema a vt sita do Papa à Ntcan'Ígua. Repr~
duz1110e aqui, ainda que eequemati cé:lller>te , as i n t ervenç ões iniciais de Rogério Valle, Pedro Ribeiro de ·ol ive ira e José ~ia ~
rinlt, que estiveraa Da Nicarágua e edi t amos o de Late gravado que
seBUiu tai s intervenções, acreditando - \UIIIl ve z lllElis - s tJ de interess e geral •.
Os dois encontros, portl!lllto, ver aa.ram sobre a r .!:.

lação relisião e pol{tica, ainda que tivessem f inaliãades

e pú--

blico distintos. Na reunião de agentes past orais o que estava em
~ogo era avaliação de sua própria parti cipação na polÍt ica , má i s

especíticamente o objetivo era ana lisar a relação - vant agens e
preiu.!sos - do chamado " trabalho de base", que s e dá no âmbit o
da IgreJa CatÓlica, com os partidos pol{t icos de opos: ~ão. Nesse
sentido, os participantes tinham um p orJtO de part ida comum: tra tava-se de cristãos militantes eval. ie.ndo uma e~:pe;iêncl a paas ada
s delineando perspectivas para seu pr oj eto. No outro , com pÚbl ico d~vereiticado, t~atava-se de an~ i e&r o papel dos cri otãos em

um p~ooesso revolucionário vitorios o, como o da Ni carágua, e
'impasses surgidos frente a hierarquia e

~

os

unidade da Jgreja cat§

lioa Universal.
Jll"essu duas aituaçÕC!'l dietint~a, por/~1 . des ta--

oaa-ee questões comuns: ~u$1 a contri~~ição ú ~pecifi c~ d~ deterainada corrente 4a Içeja CatÓlica .Da pol:!tica cvn·~ ':!l!'il •Orihlea?Co-

- 3 ao 'l)enaar ae rel~Ões aa IgNja

coa? Qual o modelo

c0111

o !atado e oe partidos -pol{t!

~e prática polÍtica

~ãoa proçeaeietas? Qual

aubjacente entre oo cria ea

é o aodelo de aocialieltO que . .tá

jogo nesse contexto?

Estas questões presentes, explÍcita ou taplÍcitame~
te, nos textos e na transcrição& do debate apresentaâ-ae aqui - ao
nosso ver - apenas encaminhados, dado a própria complexidade
do
a&BWlto. Ho entanto, o ob;tetivo de publicá-los é aquele MSIIO que
~e COMDNICAÇÕES ~ ISER:auacitar diacUaeÕCa,
ço para concordâncias e 41acordincias. Ou. seja, existe
tativa de que este material - no ~ polêaico - nos
para 1'uturas intervenções e contribuiç~e nos próxiaos

é a marca

'Batamos publicando tambéa. dando

abrir esP!
u.a especmobilize I
númeroe.

continuidacle

númeróq anteriores, ua artigo de ll&riza Carvalho Soares sobre

aos
a

Participação protestante nas últimas el~içõea. Introdusimos, ainda, um novo assunto, já proposto por nós: anál1" doi' rituais . O
artigo de Liana Trindade pode dar inÍcio à nossa reflexão coletiva a respeito do teaa.
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J'Rl1'lCA POLtTICA DOS CRISTlOS(AV.\LUÇlO DE El'fCONTRO
DE AGIIC'tES DE P.lSTORAL somE PAR"l'lCIPAÇlO NAS ELEIÇÕES

AP!!BSI!ft' AClo

Rogério Val.le
Pedro Ribeiro de Oliveira

A aotivaçio iD1c1al para um encontro Pastoral e Elei-

cões ll\ll'81U cUre~nt·e de pessoas el'l86;tadas em trabalhos da pas_toral pop'4-ar. A Billalltaneidade no surgimento de questões afins .!
cerca 4aa consequências, para o trabalho pastoral, do poderol!IO :t'.!!_
llÔIIenO

eleitoral, sugeria

&

neceaeidade de uma reflexão mais pro-

tunda,

O ISER intereasa~o pelo tema, dentro da prioridade
dada ea 1982 ao tema Rel181ão e EleiçÕes ~ Criou-se então a _possibilidade de uma primeira atividade de prestação de serviço dentro

da liDha de otereciaento,pelo ISER, dos resultados de suas ~esqu!
... e atividadee a grupos popularea intereasados ( ef. Assembléia
de

82).
Asoumimos então a tarefa de organizar o encontro; ten-

ttnanci-cnto para hosredagem e pasaasens junto à CESE;
a
Prora. Jna Maria ~epcdin~, da USU, ligada a alguns dos intere ssadoe no encontro prestou ineotimáv.el colaboração na divulgação · e
tUlOS

distribuição de cartas-convite e sobretudo na obtenção do ~olégio
.&esunção, ele eeplêndidrs localização ( Santa Tereza), para o :riJa ele - se.-na desejado( o Último de fevereiro). PatrÍcia Birman

e

CelJia Vieira asSUIIÚram

COlll carinho, como de htÍbito, a quase totalidade claa deaaie tarefas preparatÓrias, sempre bastante ingratas.
coatudo, lementave1aente,ncnhuma das três pode participar do en -

oontro.

Jpeaar .das di:riculdades relativas à época ( proximidade ··ao carnaval) e graças aoe esf'orçoa das pessoas citadas, conse~iram rewú.r-ee

32 pessoas em tempo ·integral. Havia uma predoJn!.

Dino1a de oriundos da região sudeste, por f'acilidade maior
de
; 'rall8porw. Conquanto e&te tipo de _tabela esconda tanto quanto !"!.
, nle, apresentamos uma tabela, a título precário, cruzando origem

' e ire~ de- atividade· cloa partioi~tes. { Considerou-'se ~enas
principal área de atividade).

a
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Deve-se Cvlll!liderar que mui toe doe participantes dedicaram-se, em 1982, à . .mil i tâneia partidária, não considerada no quadro por não implicar perda de cont.ato com a área de at1vidade usinalada , bem como porobservação bastante significativa - não haver nenhum participante que tenha se dedicado exclusivamente a pa..--tido~
lÍtico, eem estar ligad~ a movimentos operários, rurais
dos com partide> polÍtico, tal opção

OQ

de bairro. Aliás, pÁra to~os oe participantes envolvi -

:?oi posterior ao el"-8&-j&mento em um daqueles movimentoe. !fào havia, portanto

n:J.llBUtÍm que tivesst aderido ao chamado " movimento popular" a partir de uma opção partidária.

Out ra cor.sideração

é que não fo i feita referência a a tividades eclesiais, como CEBs ou

past~

'

'

- 6 r aia para evitar redundância. Afinal, que atividades eclesiais não
oncontraa oontinuidade ea atividades "Profanas"? Com isto queremos

dizer que

Ulll

membro de Pastoral Operária é

naturalmente n membro'

N

de 1110vimentos sindicais ou de opoaição sindical, uma vez- que a p·~
blemática de classe e/ou de bairro perPassa ·e problemática religi~
e a. Quanto, porém, À"na~uralidade" desta dupla( dupla?) adesão, ~
veria ainda muito que comentar,o que infelizmente não pode ser fe!_
to aqui.

Uma consideração final sobre o quadro: nele foram

in-

clUÍdos os participantes que têm como atividade profissional a assessoria nas diversas áreas de atividade. I sto foi feito para

que

se tivesse visão das experiências presentes. Para que se possa

ef~

tuar sua subtração, apresentamos o quadro abaixo, relativo aos assessores.
Estes assessores são
padres, teÓlogos, assistentes soc i ais,

economistas,eociÓlogo s .P~

ti cipara.m de forUI& natural,
se subtra.irem. aos debates,

oem
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de Pastoral da 1'erra)nacional, de
um membro do CEAS e de
de CEB de

são

:= membro

Paulo eleito deput!

~

t1

I

dev&lll ser assinaladas as pre~:~en -

ças de Ulll membro da CPT{Comi ssão
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tar. 'Todo a os 111111 tantes de CEBs
toa doa quais haviam confirmado a
~resença

48 :J.s antes, não pu.de -

I

I

I

1-'

tável , sobr etudo porque alguns paJ_
como oa 4• Populina, Estado de SP,
que elegeram o prefeito e muitos
vereadores, todoa lavradores, de-

poh c!e

Ullll

~I

~ ~ .

ram COlllp&reeer. Poi uma perda noeuea uma experiência muito rica -

~I
~

1\)

Ainda quanto à partici

ligados ao PKDB convidados , mui -

<.:.

o

I

do eetadual pelo P.I'.

pação, houve um prejuÚo a lamen-

c;>

i2

ª~

mas

também sem 1110110polizá-los. Talvez
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c4an~a onde o contato
- ~

- 7pessoal substituiu o uso de todo e qualquer pa."l.tleto ou discurso.
Um membro de CEB do Rio, ligado ao PDT, também não

pode compare-

cer à Última hora por motivo de trabalho.
t~

Em contato com os interessados, foram definidos três

mas para o encontro, os dois primeiros a serem debatidos no sába-·
do e o Último na manhã( e a tarde, se possível) da domingo. Estes
temas ecoavam uma grande re~ião anterior similar em SP. · Passamos
então a acompanhar esses três momentos . .
1. A primeira discussão visava um quadro "objetivo" dos garihos

e

das perdas das CEBs com a participação

I

em partidos. Não visava

tanto discutir princ{pios gerais e teÓricos mas mais avaliar o r~
sultado de uma experiência histórica limitada com a forma partido.
Regina, da Casa do Trabalhador de João Monlevade e Carlos, do Rio
foram muito felizes &o criar uma dinâmica·de grupo bem adequadaoo
que desejávamos: o qua dro-neg:t·o foi dividido em dois campos, correspondendo às duas metades dO plenário; um por um, os particip~
tes deviam se levantar e escrever no seu camp.o uma palavra

sobre

o tema. Mais tarde, cm um segundo momento, deviam sublinhar

ou

riscar de leve o que desejassem confirmar ou contestar no quadro
dà metade complementar do plenário •. Na prática, os participantes,
recriaram a dinâmica, exigindo a subdivisão de cada metade em ganhos ( aspectos positivos) e perdas ( espectas negativos). O re sultado final é o que apresentamos a seguir. Observe-se que,

com

o desenvolvimento d~ . dinâmica, uma terceira subdivisão apareceinan
cada campo; correspondendo a ele11entos sobre os quais nié haVia
certeza, pelo participante, quanto

&O

a

seu caráter positivo ou ne-

gativo. Surgiraa também sinais de interrogação.

...

--:~t-:.~
~~

.r;~

\

~

~

Divisão:quem é quem
Simpatia
Competição
Desânimo
Deepreparo
conformismo
'
Tempo
Ingenuidade
Indecisão
Manipulação
Pressa
Eleitoralismo
Dormimos no ponto

Organiz&Qão
luta de classe?
Traição?
Falta de divulgação
Alianças
Criatividade
Cupulismo
Moralismo

-

Experiência
Educação
Ferramenta
Consciência
Participação
Trabalho de Massa
Comprometimento
Sinceridade
Testemunho
Metodologia
Ganhamos espaço

~

Credibilidade
Falta de Tática
RemÚloia
Organização
Timidez
Fé

GANHOS

D1r.politioa dos
moviment<:a
Como adaptar a Com.
a esta nova realici!
de?
Realidade
GrupoXPovão
Opção p/po_
bres em q/
I"Dartido?

Amadurecimento
Pol. dos movimentos
Sonhar
Rnl"iamo
Desmascarar
Audácia
Participação
Org. oe cristão p/o
poder
Espaço
Povão ·
Conv.c/divergência
Fé em Deus como 1na
trum. de lib_~rtação

I
(J)

I

- 9 O quadro c'preeent!i., por certo, algumas
~~ém coloc a a palavra 1eeânimo

ambi~llida.dee.

Quando

al-

no

grupo das perdas, .não ·rica
in.
teica.mentc E>.marrado o scntid0: pode ser referência a uma p·e·rda (b

desânimo com as eleiçÕes ou, pelo contrário, o des~imo surgido
com e.a ele içÕes pode te.r sido

tur:ll

perda para as comu.n1.dades.

A

compreensão fica por conta. de uma situação da referência no quadro mais amplo de· deba t e atual nas comunidades de b;!lse. No exemplo apont a do ac1ma, parece-nos claro que se trata da segunda po.ê_
sibilidade.

Aliás, alguém diss~ que o · desâni~o não atingiu quem

· e~tava no t rabalho de base 1 mas quem estava só na . campanha. A

S,!

tisfação do plenário com a dinâmica foi ba,sta.nte ~Eillde e, . o que
era mais j_mportan te, propiciou uma rápida " decolagem " para

um

clima int e:-.so de debates. O filé-mi~on desses debates dá-sei .s.éfâ
. :-:

ou _· coli_

pre, como se sabe, nas refeiçÕes, à noite, nos pátios, . e

uma cachaça.
2-

A segunda discussão deveria ser centrada no confronto'

en-tre a vivência interna das CEBs e a dos partidos_. Contudo,

o

plenário c:ptou p or acrescentar doia outros temas e realizar discussces em grupos separados. Foram portanto constitu{doa 3 gru pos. O

p rir:li'Ü' O

é.

grupo tratou da questão original, que

pontos mais discutidos cm toda CEB que possua

um - dos
em par-

milit~tes

tidos • L'in dos I•resentea assim formulou o problema: " Como

vou

convencer a grande maioria das peesoas,se só sou conhecido

num

pequeno grupo de base, de A.C.O., de fábrica?"

Outro disse:" a-

pre!ldemos que não basta ser da Igreja para ser bom" A

campanha

en s inou cp.:e y,ão s e pode ar t icular só quem tem a mesma prática
p oi s é pre c1:~o procurar todo wundo. O segundo grupo desejou iniciar imed i '9.tamente o tema da organização polÍtica. O grupo con cluiu qt;e c :p •:sscal que t em a nies:na prática deve se

articular ,

c::,mo aliás já esta faz endo . Essa articulação dev ser :feita

seremos

s ~ ~~re

de finidos pelo aspecto externo - ser

H

em

senão

t on:to de rrinc{pios bási coc , que devem S•l r explicitados,

de igrejar

ser "cristão " - que é :mais um r Ótulo do que uma d~ fin iç ão - ·

à

partir da r:oss a. préuca. O t e r ceiro rewliu-se pa ra a cr{ticB:, _dÓ
mcdelo " escada" do trabalho popular: este seria um avanço
degraus, o primeiro a

co~~idade ,

em

depois a associação de bairro,

o sindicat o e finalmente o partido. Esta figura,,

pres•~ nte

em uma

cartilha pol{tica de uma diocese, foi violentamente criticada

- 10-

-bwtoou-ee u raízes de tal penaamento aprior!etico.
O Últiao dia toi dedicado à diecueeão de como vem

3)

ae

dando - e como deveria aer - a organização polÍtica de cristãos
Houve uma re3e1ção unAniM da tarJiação. de ua " grupo político cri_!!
tio• no interior doe partidos. JJo IDAis
contusa, servindo IDAie

~

ea~

discussão foi bastante

revelar e. explicitar as

ambiguidades

doe cristãos em re11a9ão ao tema - maa afinal é em cima d.elae

( de

eua wperação) que se camini1a. Nossa partiCipação aqui foi prejud_!
cada devido a problemas imprevistos na organi&ação do encontro,
por ieeo o tema

e

fica eea o devido r•latório.

linalmente, resta diser que o encontro foi bastante Jr2
veitoeo. As avaliaçõe( definiram o encontro

como~

pequena esco-

la de polÍtica", " sea documento final para passar posição", "muito democrático" e •uma nova fo:nu. de trabalho".Pal.tou apenas

si~t~

aatisar o que foi dito, porque não houve tempo. Para JSER, o encoE_
tro serviu come um ensaio de uma das possibilidades que se apreseR
tam, no futuro prÓximo. Resta desejar que no ·prÓximo haja maiortn;r
ticipação doa aeabroe do ISER intereasaode no tema, para que

sll!:

3• euapeitae, antes iniMginÁveia, tanto na cabeça doe " intelec..:..
tuais" quanto na doe "'lilitantea" e que todos avancem

~: ·~·lhi

c~a

isso •••

- 11OS CRISTXOS NA POLtTICA PARTIDÃ!UA

Selvino tleck
.Desde o final da década ~assada . e nos '-~lo::> 80, tem crescido acelere.damente a participação dos cri Pltãon f'r.zr-.jados n? meio popular na atlvidade polÍtica cm geral al'~im co ~: o na política partidária e no processo elei tor~>l. A novirle.<'c não ,,stá na p~rtieipação
dos (ou de) cristãos (ou do~ que assim se dizia!!! e dize!D,) , que er.ta
sempre hou.ve, de variadas forr.Je.s e em di v<:roos n{veis, espcCit'.lm-:nte em setorf!s t!a classe média e da classe hureuc&a. O :)OVO resi ·d e
no eneajamento pol{tico-pártid;rio dos cristãos co~prometidos com
as lutas populares nas pastorais popv.lart: s, nas CEBs·, nas ASllOcia çõe& de bairros, nos Clubes de 'r-: i\es, ~os si!'ld i cr:os e orotiçõcs sin
dice.is. Estes, noutros tempos, re,f:re. e;crnl; fuziam de ati vidadu polÍtica COMO o diabo foge da cru.z. A atividade pol!Uce. er:1 conniderada suja, lut;ar de corrupção, de pro~eesas eJeitor~iras não cu~pr!
das, el-e co-:chavos e-:; contraposição à pu-reza da vivência comuni t2.ria
e da ré vivida no dia-a-dia.
Esta postura está !11udondo nos Úl times a os. E: eetá !"U 'lar.do
nu, processo q~.e se tornou conseqtlê"lcia lÓ,sict. e necee!li -~ ec'e ~~~rei
da das reivindicaçÕf!S popularel! não nt'l!ncHdas, da p-:rcep~ão dos cl~
ros limites das orgar.izações comu~itáriae e ~i~dic~ie, da cor.aciência de que nenhu~ tr~~sformação eoc·al ~ais radical se -daria sem a
!)nrtici!laçiio em partidos !JOl{tico&.
t:ão está sendo, evidente ·ente, UM processo ser.~ co f1i toi'J ,
contradiçÕes e mesmo desilusões. Aprer:deu-se que fa-zer polÍtica n'ão .
é a reesrna coisa que p~rtici~ar da c~muniecdc eclesi~l de bese, não
é o i.'eSrr:o que luta_t por á!;'ue-.,creches, .::r:;coles e r:elhor trn~si)or-:,e
e ne~ ' o •esmo q•e participar da lute O) erária e s!~dical. Aprendeu-s~, ou se esté aprendendo, a ra~er polÍtica, a ter• jo3o de cintura, a negociar sem abcÍico.r doe p!·inc!pior. báll : cos se'!lpre defendidos, a saber a hora certa de dt ter a ver-int!e e de fazer a crÍtica ,
se:~ deix?.r de ser autêntico, a anelisar ' melhor, coo 1:1ais acuida~e
e sr.•:so crítico, o sistema con:o u:11 todo e a co:'ljuntura. Far.tr polÍtica e sPr polÍtico exieem s~r~r~ certas inze~u!dade8 e alcJ~s
"bors-oocis~os", deixar de ser o "bom crirtão eorride~te e feli1.
que acredita na primeira ·palavra e acerto f~ito". Sisnifica, afin~.
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que p~rt1c1pe-a9 dft co~nid~de~ baae de um jeito, das lutas poPS
larea de outro e da polÍtica partidRria de u~ terceiro. O que, abeolutu<tnte, não quer dH:er que, p:~ra participt~r da política pc,rt.!
4ária, é prftciso deixar de lado a ré, ~squec~r os princÍpios e valores &prendidos e executados no trab~lho - de base ~e~ os obj(tivos
que se tinha ao en,s P.jar-ee pr.rti d.arie.111e· tt-. Sienifica a ;>e~· as que a
~Uvidade polÍtica se apr~!lde fe.ze,do (a:;si~ co,-o u!!! die. se apre:1deu, ou se está apre:1de~do ainda, a muito custo, a atuar nas lutes
de bairros- e no molri~:~ento o,e:·ário e sir.dical), pertiein~r.do dela•
descobrindo SU!'S características ,ró:'rias, !orj2.'1dO o !!lelhor 'r-5todo para ter u:a atuaçeo coere~te co~ os interecees dos trabalhadores e a soci~dede nove que se defe~de.

Há una eiê:1cia polÍtica, há t&oria rol{t:ca e há sec~
los de ex~eriência acumulada pelas clas~es poruleres q;;e é precieo
incorporar aos poucos para ~~a prixis eficiente no ~o~e~ to históri
co que se vive boje.
11

Dentro deste contexto de militância partidária
doe
crietãos engajeàoe naa lutaas populares, ocorreo aleuroas per~ntas
que ~erecem respotta e discussão;
Terão os cristãos 1 tra ~i dc algo de ricvo, de di ferente ao meio ~olit:cc-~erti~ári o? Ou, h~verá 2:go de esreeifico ~ue
o cristão tra:t ou ácrePccnta à ::ilitâ:1cia ;:articária !'elo f~to de
ser criP.tão? A práxis rolÍtice do cri E'tãc i t>la ou e ll: <;,'J.C :::cdida é
decorrente do E:v~'1selt.o e da fé - ou é a:1en.as dec o rrê:1ci~: :'e um
processo sÓc!o-histÓrico ex;'llicável?
por pP..rtes.
1. Sob!:!...!!..2l~V.E_~ ....9A~~s:

:3r::eil, :POr at1vid2de :>ol{tica cr.ten.de-se

I'!

Tr-adicionall!le•l te,
no
;-·.rtic ipaçpo -,oe p~rti
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ctoo e, r-.tr"vfs <lentos, n:-.~ eleições. -Tudo t;ira, pr1• cipnlmcnt·e, ao
redor de ele i cão 1>:1ra o p•. rle.m~-: to. já · que não havia, e e• parte
ainda não há, Pleiçõea pl'.ra o. Executivo. Pol{ ttco c:tt~o ~ apenaa !
quele quo é eleito, tem um e:-.rgo e, portento, bom sal~rio, alcumàa
mordomias, boa asFeseoria. Eleito, faz dioeursos, elabor~ a~éu~
projeto de lei, d~ acordo c~ os interer.sns que ~etende, preocupase eo111 os problc .. ae da rn~i3o pela q•lal foi flleito, de vez e111 qu8!!,
do tol!l& posição, junto eo~ o ,F,rtido,, sobre os rroble::lllll nP.,cio"'ai"
eo espooie~ o~ polft1eo-i~et1tuciona1s; e se prepara d~sde o ~omen '
to da eleição rr~rl\ a fl,tUTa reeleição '( ficlllirioa, ap,adrtnhanentos,
cabes ele i tcrc.is, etc.) 1 e JW:l.bou. A ativi.d.a.c.!e pol!ti.ca, a. c;roaao
modo, é iso;o, t?.nto para q;:.e• é s~tuação quanto para os de opost ção, donde vel'l a visão negativa que o povo norlll3l:sente dela possui, 8!!1 part• jus ti ficP.d a'l'ente, e:~~ parte não,· porq·.:é só àSSWilindo
a ativid ~< de poli tiea é :P.:>1ia{..,~l IIIUdé. -la, e não pela -r& crí Uca
ou rejei ç ão.
l'!eeta s! t\tação, sem dÚvidf';, o cris-tão engajado nae lJ!
te.s populares trará - e já e~tá traze; ·do - algo de !IOVO ~ diferente à pol{tica- ~ artidária. Por várioa ~ottvos:
a) Este cri&tão ve~ de um deter~'nado tipo de Fr~ttca,
o:tde todos p ~: r t ici!)e.m, o:1de as dec1scea são coleUva~:~, o":~de _ há o
res ~eito mútuo, orde todos pode~ falar, o~de o cresct ~e~ io da·con!
ciência social e polÍtica é parte de uo processo mais a~ plo, 1n1 ciado na co!!l\in i õl".de, co:'ltir,uado no be.itro ,ala associação e na rábricn pelo sindiceto ou pela o- osiçi!:o eLd1cal. Se:~ dÚvida, no par ·
tido, no mandato e na prática polÍtica em geral, ond.e isto menos ~
contece, ele vt.i tentar rrpetir eata IIL'\eira de agir.
b) Este crist~o eetá co~pro~tido com os interesses P2
pulares. Elo o:, tou por ur.:a classe, a trabalhadora, co!'\trapor.do-se,
·portanto, à outra classe, -;._ b·., rg\lesa, o que não nco!'ltece com a
maioria dos pol~ticos que pJ·oc•; rtm · pairar aci:roa drs clasees
ou
têm u .. a visf:o da ativh'a:!e ::-olhica cor:~o sendo defensora de todas
as - classes, co"lo e.quela q;,e procura sempre a har,'O:'!ia e o equil!
bri~ ~~o sê tec ouvido muito ultimamente, de intcerantes d~ quase todos oe partidos.

Compro~ctido

com uma classe, o cristão não
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po4e fugir do _cor>flito, da co"trndição e do choq·1e. E:;. e sempre to.-.
mará ,osiç~o a favor de um ou de outro. Quobra-P.e assim a "boa c~
vivênc~a política", a po.oz o.rarente ou fi et~éia cor.stru!da, o tácito eco~do de não enfrc~tamento. Asai~ t e~bÓc, ele não vai fuzir de
nenhum assunto, sob o ar~u~e~to de que é pertco~ o, de que vai fe ~
rir a ordem ectabeleci!la, de que vai co ··vulsie>nar o eiste mn, por que, na 111edida ec qv.e ele cntá co :rpro~U.do com os i'ltP-r c~c es doe
trabalhadores e na medi~o. em que o aiste:1n não os defe::de, ele só
pode querer convulsto!lar' o sictema e acirrc.r as contradiçÕes.
Se
ele quer uma sociedade nova, esta não surcirá escondendo f l'l.tos , acomodando 1n tP.res~es, fugi !'Ido da verd'lde; pelo c o ~. trá rio, v i rá da
luta, do enfrcntamento dos interesses divereentes de cl as s es que ,
e~ vez de obscurecidos, devem ser cada vez mo. is cristal i nos .· ~.:; ara
as mãssas po!'ulares. Esta .,..ostura do cristão tra z intral'l qnil i da de
à ati~ida~e polÍt i ca tradicional, obriga oo po1{t i cos a se posici~
narem, destrói ~eus es ~ ue~as, desmascara-os.
c) O compron>inso cor- as classes popul e res l e va o c z· i~
tão polÍtico a traze:r ,.,~ ra dentro dos ;>art i dos e dos r>arla ·re" tos
os problemas co~' cretos da população. Os ~:~oradores doe b ai 1·ros , os
trabalhadores invadeo as câmaras e assembléias, exigem ac re~ ouvidos; suas reivi;·dicações ressoam direte~e"'te nas tribun-as . O pode r
le,c:;isle.tivo deh:a de oer neutro na pr?tica. Ac 'l.ba-se o b or~ er
do
polÍtico e l~t;:rava t.ado q·.·.e atende às reivi)1dic::.çõ :-s ir.div i dt: a i s
de
seus eleitores para ter de enfrentar o povo ore enizado c con c cie~
te ·de seus direitos e interee~es,
d) Por outro lado, os .trabalhadores t.e ~:bérn ::!Va!lçarn !:a
eua consciência pol!tic~ e social e na sua or;-ar: izeçilo co:~: c~ ta m-ª'
noira de fazer pol!tica. Deixam de ver a ativi r ade polÍtica CO !'!l O
um ~io sujo, co ·,o rnera poli tic!"gem, detectem e: cu c "' ráter t'e cl r.sse e pçrcebc~ que sem ore?~ização p~l{tico-p~rtidária não haverá
mudança social. RelativizP.m trmbém as outno.s oz·~;anizaçõe s populares, enxer.~c.ndo SP.UB li mi ten, bero· COI!! O rP.vi sao cri t ic al'l'e !~ te sua
~tuação nelas, ~~itas vezos i ~gênua , des~olitizada e não orgc~iz~
t1va. ·o partido exi ~e maior clareza pol{tice, maior se ~so de organiução, mais disciplina.

e) O criat~o polÍtico comproee\14o co• as claeeee popula
rea IlUda a 1l,flexão pol{Uc., ou ~~elhor, l!lu4a a própria at1v1da4e
pol! ttea, que deixa de eor poli ticiata, preoeupada aponae co.. ae·
inatituiçõea .l1bera1a, para ço~çar a preocupar-se co• o •Od•lo S
conôa1.eo, com •• · ~dançaà extgiclae oncl' é a b~e 4& aoeietJacl~
•
·• râis ela exploração, da lia•çã-o e arUculaç&~ das queetõea econj
mi'cas COII u questões pol (Ueae. Acr.b~~o-ae a enganação do !)OVO coa
aa l1berdadêe· .e 'oa d1re1toa edgtdae;:. por todos· os pol!Uooa· ele!ç~ea livres e limpa~s; prerrogativas doa tmrlamentares, lllt14ançaa conat.ituictona1a- ~· priorizar o pão que !alta na mesa1 · o
salário bailo, o desemprego, para · perruntar-ae sobre o pbrqui .
deeeeo proble~s· e engaj~se ( oà ' deamaaearado e acabará
não
2
reeleiio) pela neceea:ria transformação aocial.
f) À part.iéipação elo ~ria tão · te11 trazido I!IUdançae no pr,2
cesso ele.U oral, na 11edida em que os candidato& apoiadoo aurgea
.
.
.
.
dae · lu~ae da baee. Aeaba.-ee .feudos eie1~orala, nao ha autoindic~
çõee, oe cabos elei~oraia tradicionaUK Pf\8011 del!apareéea. ~ que
eac olheru deterl!l1n.ado candidato vão fazer eua onmpanha, o qué dá
nova qual1da4e · ao processo eleitóral ea termos de participação P~
pular.

-

~

8> Cr! e.m-se tubh novos 1118e&n1e!I08 c!e t'iacaUz~ção 408
ele1 tos, qua aão oobradoa. dlretame.,te, ·a.ee1a co!llo cltWell levar as
re1v1nd1caçõu deeididu pela base, qua diecuh oa pr03&\oe
de
lei a eerea defendidos. o' oleÍ to não r-aia · pode se~ra.r-se ou ca quecer quec o elegeu.· Do antico processo quase eGpontâneo parte
ae para U2 ora~nizado e consciente.
b) Rapidamente desaparecem as ilu&Õee parlwae:a:taria-t•,

no sentido de que é o par~nto que vai reeo1ver os problemaa

•·

prOIIIOVer as !lllldançaa uceas-á.l-1as. As classe a populares deaó(?~a

' que o parl ...!;lto está no

~ogo

do sistema e qÚe a atindade pol!t!

oa deve ul.trApaesá-1_?• não •• reetr iDBinclo a esporar eleic;õea
tantos ea tantos anca.

-

.

ele

Eetaa são al~ daa contribuições que o er1etão en&&J&
ao nu luh.a. popul_a rea tra:t à pol{ Uó ...rartídÁria, tora ov\ra•

..
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CJ1é . .,ocl.rlu aer tlencade.a
2 • .Q...upecíflco 14o

crl•W•
Ae contribuições do cristão

à atiYldade polhica são tapecíticaa c!ele 1 .vê11 pelo fato c!e aer
criatão? Haverá algo de especial ea aua ré que o faça ~if'erente de
· ou troa niU tantea pr.rUdárioa ae11 té? Já vir~os que o fato de eatar
oo~prOII!etido cocn o meio popular .traz contribv.içõca valioaaa à práxia polÍtica. O f~to de ser cristão traz tn~bém ou acresce"ta algo
4e pr6ptto, de característico?

..

talvez aeja necessário paaaar à questão aeguir.te para
adequadamente esta. De onde decorre a práxis polÍtica do
cristão: de aua ré, do Evaneelho ou 4o processo sócio-histórico no
qual ele ea~á inseri~o?
rea,or.~er

Parece claro q~e o fato ~e o cristão participar da atipolÍtica. deste ou daquele partido, não decorre, pelo cenos
4iretamente 1 de aua rê ou do Evar;gclho. Senão como se explicn.ria a
participação polÍtico-partidária de tar.tos cristãos reacionários
ou meeMO de tantos cristãos ben 1nte~cionados que, no entanto; tén
u111a .prát1ca polÍtica trP.dicional: viria ela de aua apreeoada fé ou
do Ev~~gelho? Parece que não.
vi~ad·

A atlvida~e ,o1Ít1cn 1 em ~rimeiro lucar; é anterior a
Jeauo e ao Evangà.lho, Em auaa ,;ariadaa formas ·. é tradição já na An
tigiSidc.de grega. Ea segundo lugar, o partido é \1!11 instrumento
de
organização política que t•m rahes hietóricia ' · Ele surgiu num d~
terminado momento histórico. O EVa~~elho ou a fé não dizem que é
preciso participar da polÍtica pprtidária. A consciência da ~oces~
aida~e de participaçP.o se inscreve num processo de co~sclência ~o
cial e polÍtica que ~!z que o inetrumento - partido é i~portan~e
para ae chegar ao poder. Hietoric!'lliE:r.te, nos Últin:os séculos,
os
que chegara• ao pod;.r fizeraM-no apoiados ou en~aJadoe nuM partido
polÍtiéo. O cristão engajado ~as lut~e popul~r~s, co~o qualquer ci
dn4ã.o. tambe.IÍ . .lfeecobri u q~: e se:: p::.rt.ici;-ar em partido não/:onses.li
rá a t. ranatorr~e.ç~o .s ocial que procura e pela qual luta e se oreani

-l'l &a (Aasia co~ oa criatãoo que lera~~·~ o aielcaa vtscnte .e •~• 4e .
há au1 to estão eo partidos para eantê-lo e dofendê-lo).

Oe ulorea eY~mGélicoa e a fó crt.eti fala• da conetr~ ção do Rflino. l"esao este Reino. entre .oa crietão.. ·Já \·raz crandea
d1vereê~ciaa. Una o dizem eobre~a\ural, outroa ~uerea oonatrul-lo
a partir d-.ate I"U~clo. Entre eatea Úl t i roa t.á aitocla ~na tunaa PJI&
de ror!llaa, aanciraa e enter.41JHntoB do que ~ CO:\IItr101r o· Reino
a partir deste .u~do. Una e~tencle~ que seu .co~ço é c cap1talis~o .
c1v111zado, outros o . accblieii!O: una aehall que Y1.rá r-ela não-v1oljn.
cia, outr ~s ~elo acirramento da \uta de claa~ea, etc.

ja

A fé pode, no máxi•o, juléar ou ~riticar deteroina4aa OR
ções feites segundo critérios MUito ar:rploa; e eate julp"nto ainda estarÁ sujeito a ua deterainado aodo de viver e entender a ré •.
"· viaão ·diferente de ré Yent de pestural'l cUvtr5ontea cUante do aundo, ele histÓria. · Estas vê~ d~ posiçP.o ftoçicl que cada crente ocupa
do aeu lu.~ar na produção • do proc:eeeo eÓC1o-hiatÓrlco no ·'lUÜ eetá inaer1do, em que er.t~io ee enc~tra a luta de claac•• no con texto por ele vivido. Do contrário, não ao explicartu •téa• 41.terentes .e interpretações divergente~ do Evangelho. Como e~licar
que ~ cristão cluee média que va1 tOdoa oa doe-1'1608 à ai~e&, ••
no- d.. ré diz ser cor.tra as lutaa doe \rab.llhadorea !'Or .11elborea
condiçÕe8 de vi~a? E ·~tea t~abém, eN nome da ré, dize~ quG r~a 1~
ta· é. justa.Não é a fé que faz ua ser oor,tra oa trabalhadores e oe
outros ~utarlror seus intereasee. Nio é, ~ortanto, a ré ~ue euatea
ta o reacionarismo de um e alimanta ae lutaa doa outroc. São · ••u•
i~teres~~s de cl as se, quQbada ue vai fazer coincidir co~ aua ré •
a sua interpretação do EVPP.golho.

Peita esta análise, já pode~oa retornP.r à qu~t&o anterior. Não é de esquecer, é claro~ que a práXia cristã, •• ,é
que .
aa81 M se pode talnr, dntà de aéculoa de eàperi~ciae acUMUladas
desde a revolta no B~ito, passando por .Jeaua e aua época, oa pri ~eiros cristãos
, a Idade
~ed!a,
a, Aoé~ica Latina ·de~te •eculo.ta
.
.
.
ta exper~ên.cia não pode aer dea!)reu4a. Mela, prinC.Ípioa, n~orea
e práticas torr.aram-~e inerentes ao cristão e q~e sua t~ eostrou

.

-

-J.S•ere• divinaa ou querit.co por DcHsi o enor, o rca;cU.o ~~>Út~o~o, a
bon4a4e, a !!!lsericÓrdie, o ~r<lão, a luta co-1\r~ a tnjuetiça, a
IIOlidarled:\de. 1\ridentcmcntc, tod'.) crl&tao erluc:-:do nA té 4oade
pequeno ver-ee~á est1~lado a e~ta vivência e ec~ dÚvi~~ ~lc
a
transporá pl!lra a oreanização da eocied(l.de be~ co···o pera a ailiten
ela partidária, depc:\der:do 4o:J i:'st.erelleeR que def'e:-.der, porque o
pa\rão cristão é tão explorador qua~to quelquer outro patrão,não
porque ele 1r.d1v1duall'l&'1tc o queira, ·~as pOrljue o Biste!t6 o obri
ea a aê-lo. O p~trão pode atê s er ,;,Ri& "hu!'1a'lO" no trct.o, caia J!
rável (co~o oa curailhos eneinn~ a &Gr), ~na na raiz da explor!
ção, na rnai._vAlia que obri6a a baixos aal~r1oo, ele não tocPrá.
Aeeta taDbéa o . trnl>e.lhe.d or cristão não irá di!e:-lr eeeenctalnc::.~
te do não cristão. Aper:aa que aczuelc, evcntual~.e·· ~e, por ter JUl!
lr:t•iJialllaxll•twxdr.ai• part!cipado dur.~a CO!!!unid:sde, ter 4eterl!lina4o tipo de vivência, :•oderá; -eRJ det01r~inedae o1rcu:.atuciae, a pr 4e UN ou outra for!lla. Trabalhedoru não cristãoo que atU41:1
junto a ciieteos nas lutas do dis-a -aia co~turna~ ter a mesma
prátic~ e experiência.
Volto a insistir: não é de despre1.ar a ex~eriência a. cusufada peloâ cristãos ~través doe '!; e!npos; ta~"ouco o poder que
oa cr!stãoa. têm pelo fato de estare~ orsanizadoa nu~ Icrej~ es»alhada ee todos os lu~ares. Por isso repete&-ee as c,\racterÍStl
oaa doa crietiõ.os sDJ311jadoa no meio populto.r e11 llJt1aree dis. ta~tes
a aituação econÔmica é parecida; a formaç~o e oa aparelhos ideol~fcos aão seàlha'!'ltee, há enco.,troa, diecusi'Õea, troca ~· exp_!!
riênc.iae. C011 iE:~o, cria-se '!AMa p1·áx1s conul'l ee seu11 traços ,;e r~·. :Aa que, vai-se ver ~undo, ~itae vezes tem merc r- nt~a di
ferençaa e formas Yariadas.
Então, o crietr:o llOrenceuh. à .ati vida de pol!tico-pP.!
t14ór1a experiência acu~ulada, ex~oriência que teo equ[voeos,
erros e acertos, asai~ c~o o não-cristão ta~bé~ acrescenta exp~
nêncla acumulada, COI!! equívocos, erros e acertos. O q·.;.e aeO!tte.· ,
....
-oeu. a 4lue, aos poucos, o criste.o, e f.'S_?eeial"!o;.'ltc o trRba!hador,
,Jil"elli"Cio pela nec.seidade e por seu proct~sso de oreani~.ção en
quanto trabalhador ou 11orador de Yiln, achou :!.nportente a ativi'

-19dade polÍtica e ·foi bu~car oa ~eioa para exercê-ln. entre os quais
enco;itrou uma teoria política fruto do acúmulo de cxporiê~, c1a outros trabalhadores e que o ajudava a sair das cxplic~ções insê nuas e si~plistas da sociedade e do proce~eo histórico. O cristão
descobriu a ciência polÍtica que a ré não lhe dá e, dentro desta,
W!4 corrente cientÍfica que ~ !azia compreender melhor o mundo e
vi"ha ao encontro de seu de~ejo de tra~sfornar o si~tema capitali§
ta. Este é o processo que .. estamo:~ vivendo, no qlial o cristão co~· - tribu.i com sua experiência e o não-cristão co!:!/sua, ll.lllbaa fruto do
contexto e111 que viver~~ e do aeu a~adurecill!e:~to histórico, da íor!'lação <r..1e tiveram, dQ lU!!S[' que ocupam na J:lTOduç;:;o e, conseqe.er..te ~nte, dos interesnes de classe que defendem.
A contribuição de todos os trabe.lhador•·s à trar.sforoação da ~ociedade capitalista é neceseária, inde:: cnde!". t~ de S'..ia ré.
Nem um :1e c: outro é rnai.·e ou menos importa"lte, é n:aifl ou """nos decisi vo. !~r orta or;:anizar-se, importa criticar mut.ua!r:e:nte os equ{vocóe e ~.: sar t.oda a experiência acumulada por todos os trabalhadores
e to:!os os meios possíveis e necees!Írios pe.ra co,1ztrv i r a sociedade cova, justa e frc·. terna, que todos quere:!!!, o fim do c ;; :-i tf,!. < s- o
e o i r;{c i o do socied ad e ~ ~cie.1ista, que n~o e.erá cri c.tã, ou
terá
t~bêa ~aie cristã qua~to ~a18 defender e realizar os in~eres~ea
da ~aioria, ou seja, efetivar, na rrática, a liberdade, a Jueti~a
e a fr.,:ternide.de. 3

~el!'pre çue ee falar em cristão ou criatão polh i co, Fem es .~ ecificá-lo, si.lJl.ifica qt:e ~c r@f:Í.ro aos cristãos e:;ge.jados nas lt•t<!S popularf'a.
1 .A partir de : a.:;ora,

2 Não·· q~o~cr dizer fi:.;e as questões polÍticas

~ão sejam importantes. ~ prec i i"O nenpre ·relacioná-las co~ o econÕ·Jico, desmascar§
là.e nos seus re a is objetivos diante da situação econÔfl'ica. O cist.2,
!!'.a <;,:.:~r que o~ polÍticos só se bcupem das q1,;.estõ~e insti tu.cionaia,
esquecendo do reato, o eocial e o econÔ~ioo.
.

'~sim.não digo qu e a ré· é inÚtil ou desneceF.~ária (não é es
te o o~j ~· tivo destas reflexões), D'!aa que é de o·..1t.ro 1'\~vel, ter> outra .i ncidência. Deixo claro também q1.:e eotaa ref1 exões aeo prE:l i :r.!.
·naree e, port an to, não tem nada de definitivo.

- 20 ELEI~ES,

R

CRISTl E PARTIC:g'AÇlO POLÍTiq

Janice M. da CUnha

.lleiçõee
tJIIa coiea IIUi-to triste, mas import&."lt·e qu .:; :i'.' pÔd l'

perceber durfante o período eleitoral, foi que a gente v:" t ·:;ds =:-w'1 do aea máscaras.

Jo momento em que àlguns lÍderec

lutar~

com a? ar--

aaa que podiam e não podiam pare ganhar as eleições, vH<- 2" clara- ··
mente qu~m queria o quê. E às vezes era

IIr•.ü

to

decepc iona.'"!~· ··

v er

c

que alguns lÍderes ~ra.m capazes de faz, er para alcança!' !!"' '-''" ot je~.
vos; usou-se de todas as armas: desde a

coiir~~

j -

mar.ipulaç n? , pas s3ndo

pelll!! fofocas, queimação de alguns ( antes) companheirc;" d•: luta,até as agressões fÍsicas e znorais; esquecendo-se que naqu t-l€ mom en t~
estavam hipotecando a con.fi8J1ça deposi tadã c t o d~ o traba :~;o a té 'l.Í
t'eito. No caso mais espe cÍfico de N. Tguaçu. as pe sooas q·.H~ ::!e

u.ma

torma ou de outra participaram do process•> e le i tora1 pude r a!!l p el·ce ber isso Jllllito btl!l. Vira:n como

algun~

trabal hadore s por ('Oi><a"- pe --

queninas, por questões individuais são capazes de des truir 1"~~qu ,o r
coisa, qualquer trabalho. E isso creio que de ve ser.--ir p.=.r:;. e vi ta.r
erros futuros. Devo haver todo um questionamento em torr.v ;}:,

i~:por 

tância ou não das lideranças. E o que fazer em r elação ao caciquis ao eleitoral e todos os problemas que enfre nta.::; os no :no·tilr.e!1 to pcp::!
lar e partidos polÍticos? Deve-se fazer uma avaliação con ç :·r; l,a. des:te's e de outros erros comctid~s durant e o perÍodo ele i tora1 , e
I

q;~e

elea sejam anotados, lembrados, corrigidos e evitados n;t <:&;Ji!:.hada
futura.
Deve haver abertura para mui t •Ja questiomunf:tt tos , noyas idéias, e para que mais pessoas assumam a l u ta. A ampliação
nosso círculo de participação tem sido mui to lenta. A cada dia

d.e

é

aaior a luta e é maior a importância. do cresciment o da part icipação
do

povo

nela.

t

imp~rtante

qu e mais pes s oaa as sumam a l uta, para r~

almente ae colocar a serviço de um povo. É preciso que façamos
pr~tica a causa do povo e o que

~ada

é

na

é importante para o avanço da cami -

ficar acima dos pequenos interesses: só aeeim estaremo s à~

cio Wll passo firme na eol1difica.ção do trabalho popular.
7:)j

Agora se sempre deixa.r:nos os

pe~-..enos

intere s !les

de

-

·~ -·~

--------- - - - - - -~1-

.a~ ~)41lhoa

• caetquee ficar acillla lle tu4o •• por qualquer pedivergência, tor1110a capacea ele deetruir o Trabalho Popular,&!zl
4a n110a dar ll.l1 to com os burros n •ã,;ua.

q\l<!D&

Pé Cristã e p~ticipação política

o· que .. . percebe é que fora doa c!rouloa bÍblicos. da tlr!
;~ ainda não conseguimos a perfeita ligação entre até e a partiéi~ão

e que àe

~r.es

na prática, ainda _separamos muito uma da

g claro Q.1~0 seria a té cômie.Ó dentro 1e uma rewti~o do partido,

~tra.

da

!!J

eociação ou do sindicato alguéa citar .coisas como : nós que creaoa
de Deus está prÓximo etc . •• por outro
lado, nossa té deveria guiar nossos princÍpios e nossa prática e

na rP.eeurreição •••• o reino

na m.i oria das vezes isto não acontece:
Levanto aqui aleumaa questões:
- Existem reat.ente dois discursos e duas.práticas? Uma para a c~
n1dade e outra para partido polÍtico?
- ~ eJistem : Os curs os de parti~ipaçao polÍtica, as cartiihas etc ••

aimplesment e inatr~entos para levar o povo a uma participação política liiiJ.ia e te ti va em favor de de terminlldos interesses e
aeri ~

não paaaoe dados na caminhada do Povo de Deus na conatru.ção do 11",2

vo MUndo, do Jovo Homem?
- De que .adiantar-i uaa mdança de sistema de governo, de estrutura,

talvez até de prát ica polÍtica se não houver uma conversão iudivl
dual e coletiva em relaç&o ·a combater egoísmo, ambição etc •.• não ·
aó como !l~toa de um sictema orressor, mas também como instintos
talvez 'inexplicáveis contidos no Homem?
Esta Últi ma questão me parece contraditÓria, pois se todos
começamos a nos preocupar com v~l~ores condiçÕes de v!da ( para
o
povo), com part1cipaç.ão na_sociedade (organização da) . já estamos
na prática nos liõertando desses instintos. só que nas nossas comuni dades é coli!U.Dl algu~r.as pes soas permane cerem na Luta não no sent i do
de .~~~el.o.'loria para o conjunt o, mas porque elee são os pobres, ofi opr!_
&ides etc ••• t comum ae ouvir falar: talvez eu não veja os frutos,
maa quea aabe os meue.t1J.hos, oe meus netos. E aí não é o Povo que
verá, nem f!vll!loe ~óe que vt:remos,

lll.i\8 al6Ué!l que faz parte datlUela
é
t"MÚl1a ( no "u nnti do mnh individualista). Itesee caso, não

porque estamos t odos na mesma luta,- nelll porque ela é de todos para
~odoa e co!ll tod.os, mae aia Wll''asi!!Umir junto com os Ol.ltroe por C8U8&
de mim". E net'etJ caso onde eot&~"iu: Fraternidade, JUstiça para 'l'o-

"'"·· ·
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dos etc ••• ?

uma
não

questão levantada em relação ao relacioname~to cristãos

• que no PMDB não se sentiu dd~erença entre um e outro poia eatavaa aaboa ~dos em torno de um objetivÕ comum que era
sumar u deiçõea e derrotar o PDS. Já no. Pl a questão se acirra .
e

cr1s~ãoa

cada Tell lll&ie:
l- pela indefinição polftica qu4nto a obJetivos e tátio&& do part!
do. falTeS por ser este um partido em construção.
2- por algun.e cristãos

considerarem ser este " o seu partido".

3- por alguna não-cristãos quererem moldar .o partido à eua maneira,
não havendo \lll respeito pela pluralidade de idéias dentro deste. Na
medida que não existe eoae respeito, há uaa tendência de cad~ grupo
querer a hesemonia do poder dentro do partido, não importando · os
meios

usad~a

para isso.

Penso que qualquer processo de transformação teria (terá)
que conter obrisatoriamente oe diversos arupos da sociedade e deve-

ria haver todo uu ·processo de educaoão no sentido de se respeitar as
maia diversas idéias.

OBS.: Este texto foi reito com a ajuda da companheira Azuleicka do

PIIDB de lf.I.

·~~:

- 2.3 A PRÁTICA PQI,f'I'ICA DOS CRISTÃOS - REFLEXÕES A PARTIR DE UM ENCONTRO

DE ISER

Pedro A. Ribeiro de Oliveira
( PUC - RJ )

O fato que está na
solidariedade e

identid~de

b~se

desta reflexão é a existência da

entre certas pessoas que atuam nos movi -

mentos populares, nos part.i."dos polÍticos, nos sindicatos cu
op~
siçÕes sindicais, nos movimentos de bairro etc. Géralmente essas p c ~
soas são definidas ( mais do que elas próprias se definem) como

"o

pessoal da Igreja", " os cri,stãos" ou " o pessoal das CEBs". OrR,COll:O
disse alguém durante o encontro, esta é uma definição pelo aspecto
externo dessas pessoas. Não é o fato de serem cristãos ou membros de
t~

Igrejas cristãs que distingue essas pessoas de tantas outras que
oém atuam na política. O que as disting.u e é uma determinada

pr.áu~

política que , não tendo ainda sido explicitada, não oerve para definir o grupo . t sobre esta prática polÍtica do ch~ado " pessoal
de
Igreja" ou dos " cristãos" que vou escrever aqui.
Fique claro, de saída, que nem todos os que partilham

e~

!

sa mesma prática são cristãos ( no sentido de serem membros de

urr~

greja Cristã ou de explicitarem sua Fé em Jesus Cristo mortq e

ress~

citado). É claro, também, que nem todos os cristãos têm essa mesma
prática política. Isto quer dizer qut> essa prática não é uma

prá(b,

ca especÍfica dos cristãos, embora, como tentarei mostrar mais

adi~

te; talvez haja alguma afinidade .eletiva entre ela e o "ethos" cristão. O certo é que se o Cristianismo tem animado essa prática polÍti
ca ( a "espiritualidade da libertação), ele tem animado também

a

prática polÍtica de defesa da ordem burguesa ( o "catolicismo da sa!
vação individual").
O que é essa prática polÍtica, que faz tantas pessoasse
reconhecerem como "pessoal de Igreja", como " cristão3"? Por que
tinguem-se de outras pessoas e grupos

di~

atuantes nos movimentos popu-

lares, partidos, sindicatos etc, que também têm uma proposta de t~
formação da sociedade? Certamente o fato de serem membros de Igreja

é o aspecto externo. O que conta é a prática polÍtica similar. Vejamos então como .se define essa 'prática polÍtica at~almente.
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• A ralação agente- povo. O povo- conjunto das

ela~

ses dominadas- é tratado como sujeito da sua libertação e const~
tor da nova sociedade. Por isso, a relação agente - povo define-se
a partir da práxis. ( Sobre este assunto, vale a pena ler o artigo
de Clodovis Bo!f na REB de dezE:mbro de 82. Partir da práxis significa partir não da consciência do povo nem da_análise que o agente
faz da realidade, mas sim da prática de luta popular que traz im pl{cita a consciência que o povo tem .da sua realidade, realidade
que ele conhece porque a está transformando).

t

na medida em

que

o agente explicita a consciência implÍcita que o povo tem da

sua

realidade, que ele exerce uma função educativa. A{ se entende

a

oposição do " pessoal de Igreja." aos agentes " vanguardistas"
sua recusa à crÍtica de "populismo", pois partir da práxis não

e
é

partir da consciência ingênua da

re~idade •

• Maneira de trabalhar com o povo . O "pessoal de

Igr~

ja" está desenvolvendo um estilo de trabalho marcado pelo respeito
ao povo. Respeitar o ritmo ê os passos do povo, falar fácil, usar
as formas de expressão populart::s ( poesias, cantos, encenações,falar mais do que escrever ••. ), valorizar a presença do agente junto
de povo ( estar lá, morar lá, e não apenas ir para as rew1iÕes)
Principalmente llll!rca o estilo dos "cristãos" o fato de acredite.rro
povo, aoreditar nos fracos. O fato de os cristãos terem "apostado"
numa luta
tal vez o

aparente~ente

m~lllor

perdida como foi o caso dos

indÍgena~

é

exemplo disso. Mas outz:os fatos C!;tão aí neste me !i!.

mo sentido: acreditar em clube de mães, trabalhar com leprosos,valorizar o pessoal bem de base e desconfiar doe " l:Íderes". Dá a i!!
pressão que o "pe.ssoal de Igreja" não tem noção de estratégia
e
por isso entra em qualquer luta onde os pobres . e fracos estão lu tando contra os opressores.
balho.

~~s

iato faz parte deste estilo de

tr~

• Procedimento interno • A prieridade é dada sempre ao
trabalho de base. Isto significa uma recusa às manobras de cúpula,
aos "&olpes", aos conchavas. Dá a impressão de falta de tato polÍtico, ou de " purismo " .- moralismo. Pode ser tudo isso, mas cert~
mente essas práticas estão ligadas antP.s de tudo à prioridade das
bases, que devem participar de tudo que for possível. Todos devem
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ser ouvidoa, todos podem talar, e evita-se ao mÁximo aa decioÕea
por votnção pois ee buaca sempre chesar a um consenso. Eat~ procedilllento que privilegia a i .n tormalid.ade da organização interna,
favorecendo sempre que poee!vel o surgimento de um

conse~eo(dis

cute-ee tanto quanto necessário até chegar-se a um ac'ordo

en ··
tre as parte.e), é tal vez pouco eficaz ( quando confrontado a or-

ganizações que têm palavrf!.. de ordem e disciplizla) ,mas tem
a
vantagem d_e favorecer o amadureci!IW!nto politico do peesoal de b_!!
ee.
• Objetivos e aétodo! . uma característica do ~e~
soal de Igreja" boje é que 'ainda não se ~em definidos nem
os
objetivoa políticos a longo prazo ( .que sociall amo ee quer cons-

truir) , nem os instrumentos de análise da realidade, para aJud!
rem a definir estratégias e táticae. Qu~do oe fala dos objeti-vóe, usa-se uma definição religiosa: " sociedade humana, fraterna, justa". Quanto aos instrumentos de análise da realidade,

IIi!!,

tura-se mui to uma ar.álise moralizante ( jul.,..ando o bom e o aau }
00111 concei toe da sociologia e econolllia burguesas e marxistas. Teoricamente, as análins são em geral fraquíseimas. SÓ funcionam I
porque estão coladas na práxis popular.

Peito este esboço de caracterização do "peeeoal de
Igreja", podemos analisar um Último ponto: o que tem essa prática pol{tica a ver com o Cristianismo? A resposta mais e~les é:
o Cristianismo dá a motivação para a prática polÍtica, eaboranno
seja a única motivação possível ( já que há gente com prática Bi
milar sem ser cristão). t verdade que o Cristianismo tem activado muita gente para este tipo de prática polÍtica e que lhe
dá
uma significação rêligiosa profunda ( a espiritualidade da libeE
ta.ção, cuja expressão teolÓgica é a Teologia da Libertação). Irias
esta não é ~ única contri~uição do Cristianismo para a práticaP.2
lÍt i ca libertadora. As contribuições parecem situar-se no pró
~rio quadro institucional das Igrejas e na bagagem religiosa
da
BÍblia.

O quadro. institucional das Igrejas- principalmente
da Igreja católica-- é. importante porque ele pos;ib111r.a o enco~
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tro desse •pessoal de Igreja• em diferentes níveis. As pessoas

q~e

!azea' algwa tipo de trabalho de base se encontram nos encontros de
Putoral ( da Terra, Operária, Indigeniota, de Juven-ru"de etc), nas
.U&elllbléiu paroquiais, diocesanas e regionais, nos Encontros !nter... cleeia.is de CEBe, nos cursos e _ellcont ro~ para ~ ent e s e anil~J!!
dores etc. Daí aparece a possibilidade de arti cula~ão desses trab~
lhos de bQse, troca e trans~esão de experiências, apr of undamento
da reflexão, a!il"'llaQão de .uma identidade e, não esquecer, o conhecimento uns doe outros, estabelecendo inclusive laços de afeto, . de
amizade, ao lado doe laços religiosos e polÍticos.

ca

Ent:J.m, o Cristianismo co.n tribui para a práti ca polítilibertadora com sua prÓpria b86Q8em religiosa. Ela e:stá na BÍ-

blia ( no Antigo e no Novo Tes t amento o anúncio do Reino de Deus é
uma mensagem de libertação) e também na t r adição das IgreJas, . que
lembram seue eantos e mártires ( principal mente os não -canon i zado~
que vivem riA ~mória popular) como exempl os de que vale a pena dar
a vida pela libertação dos opri lllidos . As ce l ebrações reUgiosa.s, a
reflexão bÍbli ca, comportam uz elemento de esperança que !ala fundo ao ho111em e à 111.1lher que crê. Mais do que isso, há Wll "ethos "cr!J
tão que valoriza o pobre, o oprimido, o fraco, e que tem grande afinidade com a prioridQde ~ bases. o mesmo "ethos" valoriza a solidariedade, a fraternidade, a franqueza, a atitude de serviço, e
isto não pode deixar de influenciar no prÓprio estilo de prática
pol!tica. O Cristianismo, ao valorizar oe vencidos favorece certamente a idéia de que são os pobres e oprimidos os ~entes princi-pais da libertação ( os Últimos serão os primeiros). Em suma, mais
do que uma simples motivação pessoal, o Cristianismo tem uma profunda afinidade eletiva com a prática pol{tica libertadora embo~a ,
seja ~nadequado defini-la como uma prática " dos cristãos".
Rio de Janeiro, 17 de março de 1983

-27 VISITA DO PAPA A NICAR.(GUA
APRESl::NT AÇÃO

O debate surgiu da oportunidade rara de termos no
grupo que habitualmente part icipa do seminário sobre catolicismo em ;ISER, duas pessoas que tinham recentemente estado na

Nic~

rá.gua! Rogério, que paasou ..o mês de janeiro e Pedro ,que foi exclusivamente aco.mpanhar a visita do Papa. Criou-se assim uma oportunidade de discussão entre peasoaa que ' Vêm buscando refie ti r em conjunto sobre.

catoli ~ ismo

no Rrasil r com especial aten-

ção para as relações entre catolicismo popular e o catolicismo
nas

comunidades eclesiais de base.
Além desses dois expositores, que fizeram o rela-

to de suas visitas, convidwn.os também Jo~é Maria Ma,yrink que ,
como jornalista, foi acompar~ar o Papa em todo o seu pe~curso r
na .A:nérica Central.Os membros de IS~ q''.'' partici param desse e!!
centro foram: Eiola.>:~do Azzi , Heraldo Maués, Isidoro Alves, Rubem César Fernandes, Regina Novaes, Zwinglio Dias, Oscar Boliolir

PatrÍcia Monte-Mor, Ncftali Velez, Rosane Fr2.do e PatrÍcia

:Birman.
EXPOSIÇÕES:

ROGtR!O V.AI.LE
Iniciou falando de suas primeiraa impressões. Foi peca
a

Nicar~~a

com um grupo de quatro pessoas e a primeira impres-

são que tiveram foi de"abertUra"dos dirigentes:"nâO ficaram 'citando e repetindo Marx, Leni, Trostki. I sto em termos globai s".
E, em relação à Igreja teve

'.u::lS.

desilusão. Tinha escutado muito

falar em o{ntese na Nicarágua - esta síntese, em resumo, seria:
"entre cristãos e marxi stas não tem contradição". Mas, na

verd~

de,estão em jogo duas sinteseB a respeito da relação entre reli
gião e polÍtica - uma da

bur~~e sia

e outra das classes popula -

res.
.l 11 síntese, explicou Rogério, tem Doa Obando, arcebi~

po da Nicarágua como· elemento central.
Antes do triunf'o da revolução, a burguesia não t:ltU:a

-28clareza sobro -o'- eeu projeto - polÍtico, e depois focaliza seu pr2_
jeto em Obapdo "lÍder doe Nicaragueecs". Obando escreve no
PRENSA e dá todo apoio à burguesia - chega a apoiá-la de

LA
fo~~

mecânica: " para onde muda a burguesia aí vai mecar.icameate Ob!l!!
do". Cita um exemplo: No momento em que houve o terrE'moto, Somoza conseguiu muito dinheiro de auxÍlio em agências internacio-nais, e não possibilitou à burguesia acesso a esses fin~~ciamen
tos - nes3e momento ela ~e volta contra Somoza e Oba~do vai junto.

A Igreja da Nicarágua é paupérrima, lá o Vat~cano I I
ainda não chegou. Os padres são formados no Kéxico e a Igreja dá
todo apoio aos setores carismáticos. O número de seitas protestante cada vez aumenta mais. ~ hoje quatro vezes maior que
no
dia do triunfo. {sem incluir os que moram com os miskitos).Essas
seitaa são grupos novos que surgiram nás Últimas três décadasnos
Estados Unidos. Aqui, diz Rogério, faz sentido pleno a
divisão
entre seita e religião.
A segunda s!ntese,continua ele, tem como objetivo m~
Ihorar o nível de vida - ir além da ação polÍtica. Fazer denún cia não basta. t uma síntese, "que se percebe como necessaria · mente elaborada na prática". E surgiu independentemente da Teol~
gia da Libertação: • A Teologia da Libertação não veio na frent~
veio agora ajudar a fazer esta síntese que no começo ee deu sem
ela". Na Nicarágua, por razões histÓricas, o povo estaria mais ~
costumado a lidar com as armas do que com os sÍmbolos.Estae duas
sínteses conformam uma batalha eclesial, nas palavras de TeÓfilo C&bestrero. Isso porque a síntese da burguesia não dá legitimidade reli~iosa à outra síntese, dizendo:a revoluçãc é atéia" •
E é uma batalha também porque Obando pretende expulsar da Igreja
os que são da Igreja Popular. Assim tudo o que a burgue§ia faz ,
tudo o que Obando faz é religião, e tudo que a Igreja Popular íhz

é considerado polÍtica.
PEDRO A.RIBEIRO DE OLIVEIRA

Pedro ini~iou situando a visita do Papa no contexto'
Nicaraguense: "a ·l'ficarágua. está sendo atacada, · a contra-revolução está no.?<_.s;,ntro de MarúÍgua". A segurança é ettremamente pr.ec~
ria. Deste contexto faz parte a questão dos 17 mortos na frontel
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ent ~ rrv

dos mortos se deu dois dias ante s da chegada do Pa-

pa. " Xfmáeua praticamente parou, uma grande multidão colllllare ceu
ao · eni.crro . !'o i
panto s~en tr.

U1ll.

cl1M de comoção nacional" . No !.A PRENSA, es--

en saiu

uma not{cia p equena. Dom Obando

recusa -se

eistewíticamente a rezar pelos mortos - e não rezou por esses

17

11ortos.
A fre nte sand.inista na

S1.l.8

relação

rou s e ent ender com o Papa " por cima• de
ro diplomát ico

COl!l

a Igreja procu -

Ob~~do

e isto foi um er

ante a malandragem de uma instituição de 2.000 a-

nos. A espectat.iva

da Junta era que o Papa v i esse a estabelecer

uma ponte com a Frente sem passar por Obando. O que não deu
segur~o

cert~

Pedro, porque o Papa tomou partido de Obando.
Pedro foi para a missà na Praça p!U'a ver a reação do p~

vo. Já tinha tid o acess o a o discurs o do Papa e tinha
que era ruim do pon to de vista polÍti co

e também

considerado

teolÓgico.

Mas

queria ver a reação do povo ante o discurso do Papa. E c Papa leu
·O

discUrs o de uma forma que ficou pior ainda.•Mas o povão não pres

tava atenção ao que era dit o . A prova d.ieso é que numa -frase

que

o Papa condenou a Igreja popular qua.ndo el e f <>. l ou " Igrej a Popu-lar" todo mu.'1do bateu palmas entusiasttcamentc!'
Segun do Peãro, hrnria três c;rupos na praça: Une; 30 a

qu~

renta mil cont ra-revolucionários - " class e médi a de pele brancae
roupa boa" - esse pessoal gritava " Viva o Papa. Viva Obar,do. Viva Cristo-Re i "· O segwid<J grupo era de
ea maioria. E o 32

gr~po,

Wll

pessoal neutro - a i1llea

os sandinistas.

O povo escutava, batia palmas de vez em quando." Quando
o Papa condenava a igreja popular via-se a euforia da c l a s se mé di a". O povã o come çou a p edii' que o Papa r e zass e pe l os s eu s

mor-

tos, e começ ou a g.t•it aria e, como o Papa não a t endia, uma mãe tomou o microfone e gritou. - foi uma r cação

esp ont~~~a.

A chave para o ent endi mento deasP. episÓdio, s egundo

Pe-

dro, está no fato de o Papa ter tomado o part ido de Obando - rec~
sando-se a !alar pela paz e a rezar pelos mortos . • Com isso,

o

Papa disseHpodem ma t ar esses eandinistas"- ele, na verdade, lP-gitimou

a.contr a -revoluçã~".

Legitimou a contra-revolução , legiti -

mou a invasão e esvaziou os setores da Igreja
revolução

s~~d i nista .

comprometido~

com a

-30Como conclusão Pedro levantou 2 pontos:
l) O Papa combateu o ecumenismo, a teologia renovada e tudo de
novo que eetá existindo . Esta visita pode ter como conse-quênci a um enfraquecimento dos cristãos que estão
lutando
na Nicarágua. Por isso, a pri meira conclusão é que se criou
uma maior divisão da Igreja e do povo nicaraguense.
2) A visita do Papa à

Ni~ar~~a

pode - ser o inÍcio do declÍnio

da autoridade do Papa. O Papa jogou toda a sua autoridadero
. apoio à corrente de Obando e, pela primeira, vez o Papa foi
contestado publi camente. " Está se anunciando uma maré
r.~
preesiva na Igreja mais igualmente virá um novo processo de
decadência do Papa na Igreja. Vai começar o fim do mito
Papa como autoridade religiosa".

do
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MAYRINK

Mayrink se propôs a descrever a sua visão da miDsa do
Papa, celebrada na Praça· l9 de julho, com capacidade para até 1
milhão de pessoas. Dom pbando, arcebispo da Nicarágua foi o pri
me iro a falar, " por protocolo", apresentando o Papa à multi dão.
Dom Obando foi muito infeliz, ou s e quiserem , muito tendencioso, em dois momentos: Primeiro, comparando a visita do Papa a
uma visita de João XXIII a um presÍdio em Roma. A visita do P!
pa então significava esperança de liberdade na Nicarágua. " Ele
não falou isso, mas a Nicarágua seria a prisão e o povo seriam
os presos " Segundo, quandO< ele falou que a Nicarágua
tinha
três &lllores: a Virgem Maria, Jesus Sacramentado e o Papa.
Quando Dom Obando começou a ;falar, (1.iz

~ink,

havia

um grupo bem na frente que era "PrÓ- Obando" que começou a gri-

tar: " Obando, Obando, Obando". Já o grupo Sandinista que estava perto não era tão organizado. Alguns grupo~ começaram a gritar " Queremos a paz! u .Maa, de fato, na opinião do jornalista,
não se ouvia nada nem a favor, nem contra o Papa.
Era a primeira veTo que esses diversos grupos se enfre~
tavam em praça pÚblica, comenta ~ink, grupos organizados ou
não, ligados a movimentos paroquiais, movimentos carismáticos ,

da cidade e do interior.
O Papa chegou a pedir silêncio duas vezes. A primeira
vez f'oi quando a turma prÓ - Obando gritava, e a segunda, qu&!!
do se gritava contra Obando. O Papa ficou nervoso quando pediu
silêncio.
Ma,yrink diz ter sentido o quadro se modificar quando a:1

sandinistas começaram a gritar : " Queremos a paz". O Papa pe dia silêncio e não era atendido . Falou então: " A Igreja é
a
primeira a querer a paz".Nessa hora é que o pessÓal do cordão~
isolamento - e que eram milicianos soldado e polÍcia sandinis tas começaram a puxar a palavra de ordem " poder popular". Mayrink vi~-t um oficial engrossar o grupo com soldadas IIIUlheres que
ocuparam um .Lugar, bem

o:.u. t'i.;,iite õõ:;

gr..1.pc de Obamlo, re.f'orçando
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~to-

de. "Poder -Popular". No -entant-o-,

cliz-o· ~xpo8itor·

qu-e- sua

visão .:ra um pouco restrita, já que não conseguia abranger o
tro lado da praça.

o~

O Papa ficava no meio, celebrando. Ao lado do altar,um
grupo de freiras - cuja ·reação variava entre o silêncio e apla~
ao. Estava também a Junta, o Ortega, o Cesar Ramires e o Coronel Rivas. " Os Três de Junta, que, é claro, eles são chefes do
governo, eles ficaram quietos".
MeyTink conta que, já em casa, é que pÔde ver a

missa

terminada e a manifestação continuand o. As pessoas voltando."AÍ
silll é que começou aquele negÓcio". E o:J nossos mortos?" sobre ~
tudo foi do meio da missa em diante que o pessoal começou a tri
tar "E os nossos mortos?, JlUe o Papa não falou". O Papa
não
rezou pelos mortos_. Até os locutores se perguntaram: " E os no_!!
sos mortos? Esqueceu os nossos mortos". Ness·a hora apareceram ca
outros comandantes, já no fim da missa, incentivando a manifestação sandinista.
Nesse momento, segundo · o jornalista, houve uma r eação
muito grande , uma revolta pelo fato de o Papa não ter se referi
do aos mortos.
Para M~ink, o que houve depois foi uma pos i ç~o di plomática. Pesou-se o sentido positivo da visita e a atitudepa_!!
sou a ser a de explicar o acontecido de maneira a perceber er ros e exa&eros de ambas as partes. " QÜ.inze dias depois, o embaixador da Nicarágua no Vaticano dizia que se cada um reconhecesse os seus prÓprios erros é que poder-s~-1a chegar a um aco~
do entre o Vaticano e o Governo da IUca:rágua."
)las o Papa falou uma coisa que foi amplamente divulgada nos jornais. Considerou que no episÓdio da missa houve uma

•deliberada profanação de Jesus Sacramentado" - e isto foi dito
textualmente. Na opinião de Mavrink, é um exagero considerar que
houve uma profanação deliberada, " se havia alguma coisa deliberada podia ser por exemplo o caso do Papa não rezr. uma ora ·ção pe~oa mortos e não da parte doa aandinistas, o povo".Disse,
por out7o lado, que os bispos _não podem discordar muito do Papa
quando ~ate defende a hierarquia: " O Papa em todos os di~cur-
aos d~~f,rv ~O sÓ na Nicarágua, mas no Panamá e tal,ele em todo
lugar deu muita ênfase à obediência ao bispo, portanto à Igreja

- JJlocal". Considerou tamuém que todos os discursos .foram prepar!
dos antes e que o Papa não os modificou diante das reações.

O

Papa colocou também coisas positivas e~ outros países, coi~as
duras para o governo da Guatemala e foi muito aplaudido pela 1
greja popular lá; no Hait!, . disse verdades. O Papa,
segundo
Kayrink, tem a ambiguidade de um chefe de Estado. Concluindo •
Mayrink declara: "Fora do repÓrter que eu sou, eu sou da Igreja; o quo eu sinto, sent'i lá e tenho sentido depois é que tudo
· isso foi muito angustiante para a Igreja. Acho qU:e o pe s soal~
tá sofrendo com a visita do Papa. Ele

mesmo deve ter levado -

sofrimentos para o Vaticano. Mas sobretudo penso em pessoas da
Nicarágua - Molina,

os dominicanos

qu~

eu vi, alguns cristãos

que eu vi e gente também do outro lado que também e stá embananado.
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Há uma polÍtica no Vaticano de conter D. Obando, porque
o Vaticano não quer a linha de confrontação de Obando .
São quer repetir os incidentes da Igreja CatÓlica
em
CUba.( ••• )~ uma polÍtica de contenção, isso não quer~
zer que sejam contra. Porque Obando fez coisaB, por e zemplo, Obando aceitou a indicação· do Instituto de Reli
gião e Democracia nos Estados Unidos, que quem "encara"

é a extrema direita facista, instrumento do governo

am~

ricano. Isso causou um problema muito sério para o epi~
copado americano porq?e não sabiam o que dizer com Obaa
do sendo condecorado por esse Instituto. AsRim é
que
há a polÍtica na qual o Vaticano não está contra Obando,
1188 bá uma diplomacia para reduzir Obando e cortar e.ssa
confrontação. Outro incidente"que foi em agosto passado,
quando a situação chegou a uma confrontação entre a co~
ferênoia do episcopado e o governo aandinista: dois dias
depois do episcopado ter chegado a um acordo com o go vemo aandinista o próprio bispo desmente.( •.• )
~

Eu não conheço nada de Nicarágua, de modo que é inevit~

vel que tudo que eu

lei~

a respeito de país socialista,

estou de acordo com o Rogério que não é um país socia lista, 11188 U1ll governo de orientação socialista que vê a
ai tuação atual oomo uma etapa em direção ao socialismoé inevitável que eu veja essas coisas tendo a Polônia~
110 ua prisma de leitura. Primeiro, eu tive a impressão
que nessa visita acontectu uma coisa diferente das ou traa visitas, que foi a disputa pelo palanque. Aqui no
Brasil o que impressionou a todos é que, o governo que
foi cumprimentado na chegada, foi gradativamente sumindo do cenário, foi sendo achatado e toda a praça sendo
ocupada pelo Papa. DaÍ, o título do artigo de Clodovis
no caderno que a gente fez sobre a vis i ta no Brasil:" O
povo ocupa a praça, O sagrado OCilpa a praça". Quer di.,zer, o s~:Lii.dü ocupn c. prs.çe i ..o•.oteir-!1, há uma missa
essa mesa ocupa o espaço pÚblico qu&l!do o Papa chega.

e

- _,, Nos outros lugares, na Polónia também, foi impressionante
a visita do Papa; pela primeira vez desde que se implan tou o estado socialista, pela pri meira vez num , est ado social i sta, dirigido pelo PC, houve uma manifestação de ma~
sa que não foi dirigida pelo governo, pelo poder. Quer di
zer, isto foi

uma das condições da visita; inclusive, no

i.nÍcio, pensa\Ta-se até como uma armadilha porque o governo disse: " que ~le venha, mas nós não metemos a urio•. E!!_
tão , polÍcia, assistente social, ambulância, nada disso o
governo ia mexer, não ia mexer uma palha esperando
que
houvesse uma bait a confusão e o que se viu depois é

que

fo i uma oportunidade de demonstração excepcional de autoorganização da sociedade. A igreja, os militantes,as oposições fizeram todo o trabalho de segurança e de organiz!
ção da visita. E também na Polônia quando ele chegou e

d~

rante a passagem dele, ele ocupava o espaço inteiro. P&r!
ce que , na Nicar~~a, dado o contexto revolucionário
de
disp~ ta,

o governo sandinista no inicio da .preparação

da

visita tentou disputar o espaço da praça pÚblica, . na org!
ni zação e durante a visita com as palavras de ordea,
a montagem dos acontecimentos. Por exemplo, a coisa

co11
dos

17 mortos , se eu não estou enganado, eles morrera.

uma

semana, uns 10 dias antes.
kA.yr i n.k- Não , morreram na segunda-feira, o Papa esteve lá na sexta.

Os corpos chegara..'U e foraJil enterradoa na quinta. Chegaraa
à MaY1a,gua na mad.r~ada de quint a e foran;. enterrados, est!
vSQ a 120 Km de distância( ... } era dif{cil levar, mas de

fato segur&.ram

um

pouquinho ruais. Isso foi dito pelos 88!1

dinistas:" Era importante que se fizesse isso hoje",
vé spera .
~~b€ m

- Na

~o nt&gem

dos

~ c on t ec i r~nt c s,

na

no ãiscurec do Ortegas,na

organização do pessoal , nos nove pontos que você colocou,
na organização da coisa, havia uma disputa pelo signific!

do da visita, pelas

pal ~w-ras

do Papa. Quer dizer, a divi-

são polÍtica da Igreja entrou na e!ssa , entrou no interior do acontecimento. Nesae sentido foi um t roço diferente
uma divis1o que é um escândalo realmente. Você está numa
missa, um grupo grita uma coisa e outro grupo grita

ou-

tra. Esse tipo de visão dentro de uma missa é uma qu~bra'

-36da missa. E no contexto que . se expr es s ou n a mi s s a , não
hou ve como evitar essa divi s ão , m6 s t enho a l myressã o
e os dado s SU8E:rem ... , e conh!? ce ndo e.squer•J a , c

aoal revo l u cioná ri o , como conheç o ,

p e ::! -

d i.I V:I.d o q ue nã o t i

-

ves3e uma d isputa lá prá ten t ar enc aminha r as pal a ;rras
de ordem.

t.

um tipo de coisa me i o onipotent e

da easa idéia de você conseguir p e la
aaa 11\ldar as palAvras do Papa. HoUY<:
aa

real~~~ente

ee

e sque ~

pres s ~o das mas- -

a{

Ulll

tip o de c c~

difer ente das out r as vi a i t a''. Uma impre é' -

eão sobre a vi& iV'. mui to geral , mas tal <' c z t ivess e

U:ll

pouco de discordância do relat o c omo vocêa ar·r;; s e nta -

ram.
~

- A versão que a gente ouviu lá de um j esu{ta qu e cor~e 
ce j es-..l.Ítlis d o Va t icano, qu:m do a gente e 3UW"- ven d·:: a
televisão pn; ver o Pa pa c.he g!lr , e le comcn t~u : " Es s s
v1s1 t a vai ser durn, porque a frente . sandini st a ga'lh ou
a vis i ta, &'is p e r deu os di s curso s . Poi a n egor::i u ç ão cs:i::.

dura que o Vati c ano já teve at é .hoje com uro pa{s ,

f oi

o pessoal mais duro , que menos f e z c oncessão ".
Rubem - J8ora Pedro , por outro lad o , antecipar ~ue f 033e p0 e si
vel f a zer um a cordo com o Papa - s andi n.ist a rr,a is o Papa ·- por c i ma da c abeça do Obando , · do arc c oj :..:po , me P!!

rece ua tipo de e sp e ctat i V!!I. su:p er-otimi.sta .

Pedro - ·Mas é o que a een te estava talando, é ma i s ou menos

o

que se conseguiu na Igreja, no Bras il, no g ove rr,o lléd t -

ci, governo e nunciatura sem passar pela medi aç ã o

da

C!llJB . E ti.nl'.a toda essa espectati va , o bis po de k cn ,

( ... ),o Cazarole é dialogável, hav i a uma e!l õ.•<": c t a t i va,
~ito

fort e ne sse s entido, quer diz e r, errada, :na s !".a-

via.

Isidoro - No Brasil pode ter havido essa negociação di r et a
Estado a Est a do , mas, quando o .Papa esteve a qu i ,
da diocese ele

fe~

o discurso do Bispo daq uela

O discurs o do Rio foi no tom das

preoc~paçõcs

de
e~

c~

D~ o c e s~.

de car -

deal do Rio, o 1e São Paulo foi outra coisa , em R c cif ~
foi outra. Quer dizer, a questão da hierArqu i a na J g:·::::_

ja

é

~ questão seríssi.ma .. o Papa d~ forma ne n;·;u:na i-

:· • ria desautorizar Obando.
'":,.~
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~

- Sim, foi um erro de avaliação, um erro de avaliação dos
s8lldinistas, isso sem dÚvida foi.

Rocério- t interessante .que a visita do Papa em todos os lugare~
mesmo nos países da América Central foi uma visita
en
tre Estados; declarava-se isso. Na Nicarágua houve tuna
explÍcita afirmação que a visita foi uma visita eclesial.

MajTink- Não, não, foi ao contrário.
!ll.9~-

.... "

Eu venho aqui como pastor".

Rogério- No Brasil foi bem nÍtido isso, não ia hospedar-se co~ o
governo, ele ia ficar ~ospedade no palácio do bispo ou
do núncio, no Brasil ficou muito nítido isso.
Kayrink- Na Nicarágua, foi negociada diplomaticamente,inclusive'
foi uma visita de Estado, o que resolveu o impasse
no
fim( •.• f ao contrário da Guatemala que tinha o pastor
protestante, o carismático e que criou outro . tipo
de
obstáculo e lá sim não foi de Estado.
~-

O segundo ponto que eu queria colocar era sobre
essa
questão de opção, como o Pedro colocou, que o Papa to mou partido. Eu me pergunto a respeito dess~ "tomar p~
ii do" na situação da Nicarágua, em que há ena polarização tão radical, se essa polarização nicaraguense
é
tão significativa para c resto ' da América Latina e
em
termoe internacionais como o Pedro colocou. Da maneira,
como vocês dois apresentaram, você tem realmente dois~
dos e aí você tem que optar e a1 você diz: " o Papa optou" , e era qua3e um : consequência: opto~ por Obando ,
optou pelos contra-revolucionários, optou pela invasã~,
optou por Reagari. Quer dizer, é uma consequência da divisão do mundo em dois campos. E em termos da Alllérica ~
tina também e em termos da Igreja. E eu duvido que esse
esquema, esse modelo em que o mundo está dividido
e~
dois lados, antagônicos, duvido que o esquema da guerra
civil seja um esquema que realmente se preste às condições po:áicas e s'o ciais na América Lat:i,na e mesmo na N,!
carágua. Essa d1vieão em dois lados me }:-artce Uma si tU,!
çio conjuntural de Wt& faue de revolução sendo ameaçada
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do •xterior, mas é aó ela

durar maia um pouquinho

I

que as diferenças vão surgindo e dividindo em mais
aetores. E há um perigo grave da ideologia revoluci2
nária sempre se apresentar como existindo assim
na
beira do abismo, quer dizer, apresentar a situaçãode
guerra civil como sendo uma situação perene. Começou
em Cuba e depois que a invasão deixou de ser

ameaça

em Cuba, até hoje ainda se pensa CUb~ como se esti-vesse na eminência de uma guerra, uma invasão norteamericana. Na União Soviética até hoje s e . ·apresenta
assim, como se ela estivesse sendo ameaÇada. Por outro lado na própria Nicarágua , Rogéri o, quando você
apresentou a síntese, como você disse, b ur~~esa , do
lado da burguesia você tinba a Virgem. chorando ,

as

Virgens que choram todo mês lá . . Ora, Virgem chorando
inclui mais do que burguesia, a menos que •tocê venha
com a teoria suplementar de .que a

massa~

segue as Vir{>-ens, sendo, manipulada por

ali enada e

artificias~

mo fazer uma Virgem suar, bota água durante a

noite

e no di.a seguinte sua e c. massa é tão burra que
segue

~sse

tipo de manipulação.

~

ela

um tipo de acusa- -

ção ·q ue passa por cima de um monte de coisa, inclui •
Jlisquitos, que é também outro barato complicado . Não

. aão também os dois lados tão claros, não é burguc sia;
inclui a9 se i tas protestantes e se tem a CI A
por
tras de seita tem, sem dÚvida, atrás dos l ideres, da
organização ( ••• ) . A massa é mal'l ipulada e · só é man!_
pulada .por um lado, pela direita ; quando vai para

a

esquerda, a{ ela não está sendo manipulada, ela está
consciente - eu acho que esse tipo de anál is e é mui to parcial. E por outro lado, a s{ntese popular , parece que tem esse perigo

de identificar o popular -

com as pala·.n-as de ordem, com a orientação de

,

w:a

liderança. Acho que esse tipo de esque!!la passa
per
cima da diferer~a ~~damcntal entre Igre j a e Estado,
entre a organização revolucionária que está di r i gindo isso e a avaliação do que está acontecendo dentro

aa tsreja. Acho que a sente analieou aqui a visita4D
Papa IIU1to em termos da diviéão polÍtica e de classes

- 39divisão burg11eeia e popular,, paaeanCJo ao lado ·· 4U CO!!
plicações ~a visita que tinh&lll. a ver com Igreja mesmo.
E aí sÓ

prá terminar, eu reconheço

mui to nessa linha tb

Papa de dar força à hierarquia e à separaçio da Igrej~
em relação ao governo, tirar os padres da políti.ce,.Conheço a experiência polonesa que é a seguinte: a Igreja pode ser uma instituição que dava cobertUra e articulava moVÍJIIentoe sociais que vinham de baixo, indepe!!
dente
Estado revolucionário, do partido no poder
justamente porque ela permaneceu fora do Estado, just!
mente porque ela não deixou, por outru circunstâncias,
que o governo revolucionário dividisse a Igreja. Então,
feita a revolução, o Es~ado socialista implantado todo

do

ao redor, sobrou uma instituição que não estava engoli
da pelo Estado revolucionário. Nos pa{see socialistas
tradicionais estava a indústria, estava a propriedade,
estavam os meios de comunicação, estava a televisão,e!
tava a universidade, estava tudo menos a Igreja. Então
a dualidade Igreja-Estado, essa separação ri'gida fo i ~
ma condição que permitiu o reaparecimento de movlmen toe s oci ais independentes do Estado, porque outra não
tinha. Me parece que é, com certeza, a experiência polonesa que ele está a! tentando projetar para a Améri.:. .
ca Latina. Estou .de acordo que o modelo não cabe, que

é alheio, mas também não acho que seja uma pura

manip~

lação não, nem que seja uma pura opção de classe. Acho
que há um problema realmente aí de como você vê a rel~
ção Igreja-Estado num contexto revolucionáÍ-io.
Ma.yrink - Um detalhe que lembro aqui, você falou dos llisquitos
Em a.l.8un& país es onde há minorias indÍgenas, ou outras
minorias, o Papa dirigiu mensagens também a elas. !'or
exemplo, ele dirigiu mensagem aos J.H.squitos em lÍngua

.

-

lllisqui ta na Nicarágua, dirigiu também em lÚlgua indÍ~
na na Guatemala e também em lÍngua crioula, que é
a
1~ falada pela maioria da populaçiio, no Haiti.
Na
~icarágua, quando ele disse a !rase misquito e que
a
maioria do povo não entende, houve ~ discussão
que
'··
c!epois não apareceu nos jornais: não se canfiiíloU ' se
a frase que ele pronunciou ( quer Clizer, que

dera

pa.-

--40ra ele ler, ele não sabia e leu) ei&niticaria:wpoder
misquito~

que era o grito de guerra que eotá

sendo

usado agora por contra-revolucionários no nor te

da

Nicarágua. Isso eu não soube depots con!"i.r Mr.
E&4r.!L- Rubem, para você não cair no mesmo erro do Pap'1

de

pensar que entende de socialismo porque entende

de

Polônia. Porque sabidamente Polônia

é multo especial

dentro do soéia.lismo, quer dizer, o que o Papa
tazendo de besteira, ( •.• ) em relação

AO

eetá

Victnam

q~e o Papa trüta o Vietnam como ee foaae Polôni a
e
daÍ vai interpretar Nicarágua como se fosse Polón ia .
Queria falar um pouquinho sobre a questão da manipulação da massá em termos religiosos. De !ato, a gran
de maioria da populaç~o é catÓlica de um catoliciHmo
bem tradicional, de santos;- aliás, a Nicarágua
é
tradicional. Eu levei um susto quando cheguei lá,com
a roupa das meninas, de saia no joelho, sutiã duro,
aquele de 20 anos atrás. A aiesa no domingo, as rou pas, é tudo tradicional • .Bom, então,
evidentemente
-dentro desse catolicismo tradicional com seus santos
-'irgem e tudo mais, sobretudo muito camponês, . claro·
que o controle 8obre o~ santos e sobre a Virgem
dá
· um certo controle pol:Ítico sobre a massa . Então, à.Í ·
quando voçês diz como é que a direita consegue
pular? De fato, em te~s de massa a direita é
que
consegue manipular. Jinda não existe, digamos, que a
esquerda quisesse manipular, ela não fabricou nenhum
· santo que tosse um santo revolucionár~o.
~- Mas a esquerda manipula a revolução.

mani-

Pedro- Pois é,·~eu acho qu.e sim.
Patri~ia

B.- t que ssa liguagem de talar de manipulação é complicada, Porque isso é lt&is acusatório; se você falar "
ou a Igreja ou a revolução usam armas ideolÓgicgs•bo
sentido aais amplo ,

dá

para todo .mondo.

~- Agora, digamos o seguinte:

é que a direi ta tem anaas
ideolÓgicas c&Jli"zes atingir as gran<Jes massas que a

esquerda não tem; acho que ro f\mdo é isso. Essa dev.2_
ção à PurÍssima, por exemplo, não dá para a gente i-

-41maginar
nária.
~

WIIL

Nossa Senhora de atração popular revoluc12

- Porque não?

~ - Eu

não consigo imaginar isso, como é que a Igreja
arranjar uma Nossa ·Scnhora chorando de alegria •••

ia

Riolando - A esquerda da América Latina de uma modo geral não sabe talar com s':!mbolos, sabe !alr com racionalidade.
Rogério- Eu acho que o problema da Junta é por rú.
Riolando - t o problema que a gente tem aqui dentro.
~

- O MOlina, quando terminqu a visita do Papa, ele disse:
" A primeira coisa que eu vou fazer agora, todo mês começar a participar de reuniões do clero ";quer dizer

ele não participava de reunião do clero: "Agora,
eu
vou participar da reunião do clero, vou começar a trabalhar dentro das estruturas de Cristo". Então,
não
estou queren·~ ' dizer que a esquerda não manipUle , não
queira manipular ( .•• ) mas que !alta a ela condiçÕes •
O trabalho de base funciona bem, você sente o pessoal,
muito bÍblico, muito sÓlido e tudo mais.
~ ~

Mas aí, eu não se você está projetando a situação

bra~

sileira, por exemplo, PT nas eleições, para uma situação revolucionária na Nicarágua e eu penso em Cuba t~
bém. Quer dizer,a capacidade de um Pidel de mobilizara
massa e de manipular a massa, de usar todos os canais
para referendar-se, nos comícios, isso é incrível, eu

já vivi isso em Cuba e realmente é uma experiência f~
tástica, você não resiste. Agora, certamente é um tipo
de apelo que não .passa pelo religoso,vem de outra tradição da polÍtica.
Rogério -Eu ouvi muita gente na !Ucarágua, essa referência
ao
modelo polonês é uma coisa interessante, há &queles~e
são a favor, pouca gente deixa de citar a PolÔnia, alguns concordando com que o modelo seja polonês e
os
outros negando que o modelo seja pol~nês. Mas a rete rência à Polônia está muito preoente( ••• ) Agora;"
eu
também acho que não d' pra comparar. Cuba .com:.lliclrliÍgl.ta..

- 42 Isidoro - Acho que não dá pra comparar a I gre j n de Cuba da ép oca . da revolução com a Igreja que a re volução encon-trou na Nicarágua há 4 anos.
Riolando- Temun detalhe a! que é a pre sençn de padres no governo da Nicarágua. Como

é que essa coisa é trabal hada ?

E eu suponho que eles devem ter a m{nima percepção

e

conhecimento .de como traba lhar e us ar esses s Í mbol os
religiosos, eles sabem exat &.mente como é ( ... ) ou e ssa

é uma Igreja que não é noss a ou

e s~ e

é o tipo de

cat~

licismo que não é meu, nós vamos mudar i s so, encontrar
outros caminhos.
Pedró - E citando o exemplo da igreja do padre [,Joli na, é uma
igreja que :foi destruÍda por um t crr E::no t o e depoi s r !!_
constru!da.Agora, e os pain~is ? São t odos e l es r~ vol~
cionários, você vai encontrar de um l ado e de out ro a
América Central pré-histórica, os As te cas , depoi s

o

padre que foi assassinado pelos fa ?.endeiros e que defendia os Índios, os antigos herÓi s. 'l'em um quadro q1.:e
são 11111raie do Sandino, Carlos Fonseca e t udo mais . No
:final, ó único santo éanonizado, que aparece nos

mu-

rais é são Francisco de A!lsis reconstruindo a igrej a
de Assis, os outros são todos revolucionários( . •. )São
bonitos, chocam um pouco a gen\e.

!~s,

aí esse negó--

cio, o padre revoluci~ário, se a gente pode dizer a~
aia, ele não é propenso a encher a igrej a dele

com

uma imagem da Puríssima, de são Sebastião e não

s ei

quea mais são os santos lá. Há como que uma ruptura '
entre o catolicismo, o cristianismo revolucionário, e
essa devoção aos santos tradicionais. lião pega,não dá
para realmente pensar o lllolina reconstrui ndo uma igr~
ja e enchendo de santos tradicionais . Agora,esses são
os santos com os quais o povo se identifica.
Isidoro - IliBa você teria em contrapartdia nos murais grandespeE
aonalidades que,

aos olhos dessa nova Igreja, não

S!!_

riam semelhantes aos santos tradicionais , mas de cer?

ta uneira, . há uma~endência a uma certa devoção. revolucionária em torno ~esses figuras; constrói-se tam--

-4.3bea toa. Ulla llitologia ea tomo ~·las~ ••~ .~ ) :Au'Ulização 4o aÚlbolo, de todae eeeee tendlnoi_,.., c~
\.

'

1."'

•

orev• oa peraona«ene I!,UIII& certa autura de . ~~t~dade,
e que. .. parece que podea,
em determinadas· .ocasiões,
.

ser utilisadoa.

Bá mecanismos religiosos que pode*

ser aciona&!l e seapra vão est~ presentes, ~.'vão
ter que ter referênciu sagradas, referenciai•. ea ~

çadoa; pod& não ser a mesma coisa, llla8 pode ter O!!
troa rtf'erenciaia e~doa que lwio eurgir da!.
Patricia B. - Qualquer teoria do s{mbolo vai dizer que não dá parà você achnr que o sÍmbolo é unívoco, quer dizer ,
tea ~ sentido só. Então, você corre um risco enorme ea querer identificar revolução com religião. De
. aabos os lados os e:Ímboloe são IIIÚl tiplon, tea ~&ri,!
doa eaotidos. Isso é que çu acho que é o problema '
taabéa aqui para a teologia da. libertação. Quer dizer, no moJDento_ que você quiser que a Virgem sejam
a ré revolucionária não vai dar certo, .porque e~&P.!
de ser várias coisas. Há uma pass agem reducionista
aí entre a polÍtica e a religião que tem que
ser
recuperada.
Isidoro

- Você não tinha um painel com o Sandino atrás de on-

de o Papa está rezando a missa, eu acho que ieao t •
... , você 41 vi de a coisa, ali é o Sandino.
Rogerio - Eu concordo com você inteiramente, é verdade sim,aas
cá prá nós é muito melhor ter o Sandino do que ter
'Xrotet;y , !»x. Lenia.. llao e não sei quem; isso
aí
eu acho um progresso, não se pode despre~ar ieso,oa
caras estão tentando um pouquinho do novo, e isso !
lea tentam a gente não pode jogar ~or~ no cemité-rio comum das esquerdas, ieso é uma injustiça ~to
grande.( ••• ) Nesse sentido, o Rubem Alves t~ .uito bem que ao invée de ee procUrar os e:únbolo.a religiosos vamos procurar a .função reliciosa, doe •í•
bolos( ••• ) Quando eu .falei
de símbolos lUUI
classes
"
populares é cl aro que noe s{mboloe . a~d~ ~t~ taa-

..

'

algu.ma coisa de reliCi-oao, c~- -!!~~aqu.i (uterial. de prop~c!a do gove:mo) • l'ilho ~re o teu
dever•; "0 dever de um ho.ea é eatar &1.1. .,onde ·. há

béa teE

- .=4 ui• lua•, isso aqui

é

wa cartaz )l.awi!'9'4U }lUa qual

cozauepção, reli&ioaa, é ou não é? Então nesse
eent1do existe uma tunção relisioaa, a gente não p~
de nr tão~lo a ponto cte aeredi t'-1' que o sagrado e
iU• se declara eagrado e profano
o profano.
tao, ao nível da ideologia, que o· ean- .
dinieta de coverno taa uma coisa de ua relisioso,i~
ao é inegável que tea; o problema é que o religioso
que pode .ur&ir da!. é radioat.ente 1mcOmP&tÍvel oom
o· religioso que a burguesia deseja; essa burguesia
não ia à llliesa,por que ela paeea a ir de uns te.:çou

Cl\1ft'

para cá? SÚbita conversão ao cristianismo? Depoi & ,

outra coisa qwt você falou, conoomnoia? Isso sim
UM Coisa ·i.Jiportante, você talou dos sand1.n.ietasquarendo concorrer. A queatão· é a seguinte;
ea.sa
concorrênoia existe siJII, MB só que eu acho que você toi ua pouco parcial não vendo a concorrência da
Igre~a com os sandinistaa. A f i gura de Obar.do nesee

e

senti do é ~ito impressionante; ele tea uma Tisãore

concorrência com o governo; dois exemplos muito 31!
plas; houve . o 10 de Maio e o governo convoca

WllA

tremenda mani f estação e todos aqueles negÓcios
de
&eJIPre , e a{ o Obando convoca pEU·a o mesmo dia,
à
118$11111. hora, uma -.j.ssa ea outro lugar; o que é 1eso?
Cla.ro que vão não sei quantas mil pessoas na do governo e vão =u.ito menos, 2 mil no máximo, na do O~
~o. ~·• o Obendo se. dirige a um 'selllinarista após

tel'!linar as duas e pergunta: " Onde é que tinhauais

llli.nba ou na deles?" Uma nítida vontade de
concorl'"éncia coa o gove:r;no.
0'11 outro fato muito illl_
portante: o t;overno tea ~ ·programa de tinanc.i amen, ..
...
to para camponeses, ao que elea tem que cumprir
o
ie"!l.te? na

...,.

t1nàrlciaaent::l 15.entro da ua

ano,· .!Je

não aumprirem~m

uma . eér~~ de aançõea. O Obando consegUe !inanciameu
to ea qenciu int ernBCional., vai neeau oODRm:i.da--

dea no eaapo • diz:• Se vocês não puderam pagar de~
tN 4e u.m ano, não tem problema , o bispo de voc;s
pode eeperer•. Quer 41zer, ele cria um progr!UI& in-

te1r••té paralelo. EPtão, eaee nÍvel de concorrên
cia q;u.e você coloeou eriete inepvel.mente,mae
eu
aent1 1aao ll.lito .aia co.o ua deaejo elo Obando, in-

élusive co=o um desejo psicolÓgico. Mas ·no

caso, ele

foi exaltado pela burguesia, com, notÍcia nos jornais
burgueses; " quem é o lÍder dos ni.caraeuenses neste~

aento é Sandino ou é Obando".Inventaram um slogan~~!
dino Hoje, Sandino Ayer, Sandino Sempre•, isso
todo

111mdo çita. Ora, os donos dos supermercados mandam~
blicar plásticCB escrit os: " Solo C.riatc hoje, Cristo
Ayer, Cristo S~mpre" O que é isso?
Patricia B. - t da polÍtica, não é~
Rogério

- Claro, pois é, polÍtica
gião.

~

é aquela histÓria da reli

PatrÍcia B. - Rogério, o caso que o Rubem c~üou a atenção num certo nÍvel está muito presente no teu diS~JrSO, é
que
você Ntira a legitimidade da luta polÚica; quer di.zer, como o cara é pes simame ~te intencionQdO - não t~
a
nhojmenor dÚVida que ele está mesmo é querendo acabar
COlll essa Nicar~"'! .r-evolucionária - nem por isso a ação polÍtica deixa de ter legitimidade.
Roeério

- A ação polítca dele?

Patrfcia B. - Si111, a legi timidade enqua~to ação pol!tica, enquanto

oposição s i m, mas e dai? É mais ou menos o seguinte :
será quena ~icarágua vai ser possível existir oposi-ção e isso ó uma coisa a ser leg{tima?
Rogério

-

~o

vai
momento atual, existe oposição; agora,se não
ser e não vai ter futuro, eu não ·discut.o ; se o proCE';!
ao vai cam:in}-.ar, vai realmente haver uma unificação ,
Dão discuto. !lo momento at-ual não tem n!guém falando
que Trotsky acha issQ..J'.q!l~· Kao acha aquilo. Eu tenho
aaia que me entusias~ com isso nesse sentido,enqu~
to acontecer. Olha só, eu tr~uxe uns cartazes
aqui
que acho que vale a pena ver, olha só o pessoal numa
li:nguaeem si111bÓlica, são cartazes bem vendidos
lá:
" não vamos permitir que nada perturbe o futuro
das
crianças da Nicarágua". Já me pareceu bem aelhor que
vários oa,r1:11.zes revolucionários que encontrei. O que

.e irritou foi a televisão( ••• ) a televisão é.irrit~
te, oa jornais .são irritantes, só que os jornalistas
JDeemo diziam: nossos jornais nio valem nada.
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Riolando- Mas comparando por exemplo com o GRAMA, é uma beleza.

.

.

Rogerio- Pois e, olha um cartaz que o centro( ••. )

"

divulgou:L~

temoa pela paz, trabalharemos de dia, vigiaremos

de

noite - Neemias 4:16". Isso é que o Pedrinho expli :eou: o clima de tensão é mui to grande, então os ci-vis têa que fazer à noite uma vigilância revolucion~

ria. Isso aqui é que eu chamaria num certo sentidode
uaa síntese. Se ela está sendo manipulada eu não sei,
maa olha só: é a arca e a bÍblia latino-americana na
mão do cara, e Neemias aqui embaixo. ( ••• ) &fas eu estou querendo exatamente apostar ..• sei lá, indepen-dente disso há um clima prá criar afinal de contas.
Isidoro - Tem uma certa parte, peguem o de t alhe nesse cartaz ,

é o outro negÓcio da esquerda: A bÍblia latino-amer~
cana é igual a qualquer outra bÍblia, só que tem retrato de Pidel, tem ret1~to disso aqui e é re chaçada
pela igreja oficial( ••• ) então nesse cart az , para

o

meu gosto, não deviam botar bÍblia lat ino-americana,
só bÍblia.
Rogério - Exatamente, eu r.ão acho que a di sputa é Estado e I-areJa. ( ••• ) Você não pode confundir o povo da !fie~
pa coa oa sandinistas{ .• ). A coisa não é Estado - !
~.a, isso a! positivamente não é. Porque quem é ~
I&z"eja? Quando se !aJ.a Estado - Içeja se está dizen
do que a Igreja não é eles .'
l!{rink - Quanto a essa ~estão de símbolos, tem doia exemplos
que mostrari&JJ a sua utilização mudando de algum te!!
po para cá. A primeira vez que t'u1 à. Nicar~ depois
da revolução em 80, eu ass:i.ti a Wll!l missa de Dom Obando Bravo em que ele denunciou, pela primeira vez
do eeu ponto de vist~, o perigo marxista roa Ni cará-gua; ele falou que aquilo ali podia ser o comunismoe
"nÓs vamos resistir ao comunismo". Nessa mesma missa o
texto e a música que se eantava e se rezava eram da
missa campesina. Hoje a missa campesina está proibida pela dioce se de Do~ Obando de ~~água,e no en t anto -f oi a mi·ssa que se cantou durante a vis i ta do . Papa. · Então, uma missa que ele admitia r.á três anos atráa. uora ele pro{be porque vê outra conotação. De

- (7:..

wtro lacto, bá

\III

ano atrú, eu fUi à içe~a 4o Pe. llo11Jla

• 1á ele 41:zia' •Betão tal&Ddo que a i&re ~· e atá d1 Yi41da ,
caue nós eataaoa contra o noeso biapo • Dão é .-.rdade,
eu
vw convic\ar Doa Obando • ele na aqui pera vocria verea

I

que a sente Dia eatá br1pn4o, a gente vai resolver iaaoea

Como é que é? Dom ObaQ.do veio aqui ou não?, ele talou: • Ah não veio e depoia !>s
painéis aqui, nio vea ...., • " ( ••. ) " Depois que· ou ooloqu:â.
eaaes painéis, Doa ·Obando não gostou, ele não vai. lá IIIAian
Quer dicer,o aíabolo doa painéis dividiu e o Molina também
Dão mudou c! e opinião. Par outro lado, Ull dominicano falou
uata " El1 não tenho nenhum auceaao na ainha paróquia pelo
a-Buinte: o que eu falo , aqlli,a burguesia que vai à . lllisaa
não quer wv~, não goata e vai eabOra; e o peaaoal que· •.!
tava collliso elee não estão tendo teÇo de vir aqui. •• Por-que prá eles e iaportante é a açio- ou elea estão em reu- .
nião política ou eetão na montanha lutando; então não te-nho suceaao co110 parÓquia. As iereju que aeguem a · linha
do Dom Obando estão cheiaa•. Ele oitou que, no sábado, ante& da viaita c!o Papa, tinha haVido a peregrinação 4eaaes'
centro• aarianoe quando foraa 70000 peaaoae: • 'aa ainha i.çeja tinha um ato de aolidariedMde, de oração na meema h2,
r& e eu não ti.Dba aí 50 peaaoaa. E é aaaiJII, eu acho que tem
que juntar aa duas coieu aqui, ....e peaeO&l que fez a reTolução, criatãoa, têa que continuar•. Ua outro ponto que
eu citei antes: 08 aandiDiataa, aolc!a4oa Çit&'IUI • poder
popu1ar" na ai.aaa. Eu Dio pude perguntar,Ma eld t•bém •
não
cristãoa? Estavaa ali • aChando que coao cr1atãoa
tio•. Voltando aaora, per&'\Ultd:

n

eram

deTiam gritar aquilo para o Papa? E esse

é ua Wo eiawát!

co que eu Yejo, talvez eu 00110 criatão diaeeeae&"llaa reagir asaia ao Papa?•; 1188 tea eeae dado positivo, que é Ulll
povo que defeDde ·a revolução ainda que aeja contra o Papa,

ae o Papa veio aqui e DOe deaa&ra4ou nóa .-.oa reagir nem
·que aej~ contra ele.( •• • ) A! é claro que va1 co.plicar po~
que é a primeira vez tiUIIbéa que .,. oonteata .public-.ente o
~a( •••

), eu tenho lido auita coiaa sobre teologia da li-

bertação e penao que os teÓJ,.ogoa 4& l1bert1a9ão Dão acha.ralll
Ulll&

.

boa oolocaçio a de Jfoasa . S.Dbora coao liberta4ora;pelo
.

que tenho viato, toda nz que lfa..a Senhora

ap~oeu

na1e_2

'

.
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loeia coao libertadora .! oi ainda r.ui to como aediadora.

Ulbo

que realMnte é ~i o di:t'Íoil, ela contin\l&

o

0011

papel . . d1e4ora entre Cristo e Deus e oa homens; 1esso
aiD~

eeú

~lui.Ddo,

ee~

lOBO pesar &oasa Senhora e trana!oraar aseis.

não é na

Mie~ flUe

rio con-

Jloiério- lfo _llézico ...
~ - Ino

é

pura

que ia leabrar, !fossa Senhora de Guadalupe
~e

,..

.

;

na

-

libertaçao do Jléxico, estava do lado doe in-

dependentes:

~

!fosse. Senhora de Guadalupe contra Mo!.

eá ~ora doe Reaéeioa.
J1olan4o- lla8 e\'aa devoções locais, nio?
.

l!lbea -

.

I("~,

nacional. Oua4alupe representando a bandeira doa

MÜCUl~ que lutavaa oor.tra os espanllÓia, e oa colon!

sadoree eepanhÓia coa KoSBa ~enhora doe Remédios
outro lado da cidades u

d.o

duaa Jfoaaa Senllora ae diapu:--

tando. Em outros oontextoa Nossa Senhora tem sido sábolo de libertação. Jfio é posa{vel encontrar usa !oto-

crafia do waleea eea wa ai'm.bolo da Jtoaaa Senhora.
Si. Patrick na Irlanda representa ua

~vimcnto,

o

os ra-

dic&:l.e !uea rOIIC'i,a à St. Patrick. Há talvez ua pro--

bleaa do ocmtexto religLoao latino--ricano ea que · os
IIOYiJientoa de renovação da Igreja não ee identit'icariam

• c• eaaae a{sbolos e nãb fora capazes de eetabeleoer pontee ooa elee, eabora de ve:& em qu.,.do a .rente .'!!
contre e1n&1a disso. 1188 eu acho que tea mais a ver oo.m

uaa história interna da Igreja do que coa a fiosM Se-Dhora.

!!fr!nk- Ro caao

a~

no.

Roaero, outro dia saiu uaa notícia

que

o· .uoeeaor dele vai pedir a sua beatificação encoraja-

do D&tur&l.Mnte pela viaita do Papa a El Salvador. Acho
que

J)o.

RCIJiero coao aíabolo depoia de aorto se tornou

.u!to aaia importante do que o que repreaentava

como

aroebiapo aDtea.( .•• ). lu o entrevistei na sexta feira

e aa ee,suncla

el~

foi aorto( ••• ) pe1o que ele :talou na-

quela entrevista, ele era 'bea moderll4!), panos quentelf'e
a · e"uercla taabé.m tea Ciul:pa • tal. •. B tOdo -teri.al que

ieso, aó

que

Wd& · •••• aoàeniçio e tc:i4a aquela pequena cor~em

CJ.I.le

eu ooletei de hàa.ilÍaa. era aaia ou

MDOe

c::l",.,!i'"

ele tiDha •• El Salvador era aaito iaportente porque.
na medida ~ue ele ia para a Igeja e talava: ~~·· !!!.
laDa está pedindo not!cla do filho dela que foi morto•
••r• uma denúncia porque 18so não ea!a ea lugar · nenhum. Ele era aesia aaie ou menos coao Doa Rivera; agora, não chamava lllllita atenção antes a não ser den-tro de um meio 1118.1& restrito. Quando morreu,ele pas-...
sou a ser cotado e hoje e~tão falando ea beati:Cica.ção, talvez seja um desses santos modernos que •• fO!
sa descobrir.
Pedro - t aí que eu vejo a dificuldade; não imagino por exemplo uma procissão de ~amponês pedindo obuva com a iDI!
gem de Dom Romero ( ••• ) • Como pegar uses
sÚibolos
que têm o apelo local?
J(ayrink - Essa queixa tem aqui no Braa.il agora, na semana santa,
o pessoal vem e diz: "Poxa, mas como o povo está ainda ..• gosta de procissão".
~

- Voltando a um outro ponto, a disputa na missa, o Xa,yrink estava dizendo que um grupo lá de milici·anos,começa a gritar " igreja popular" espontaneamente e see
te esse direito; eu me lembrei daquela freira dos Estados Unidos que brigou com o Papa cara a cara defendendo o direito das mulheres chegarem ao sacerdÓcio:O
Papa já t~>m encontrado contestação interna. Agora, o
caso a{ nessa miES& é que ele não ee defrontou com as
diferenças dentro da Igreja para então se articular eg
tre elas. Aqui no Brasil quando ele ~io surgiu essa
questão: com que grupo ele vai ficar; progressistas ,
ou tradicionais? E n3e diferenÇas dentro da Igreja e-·
te dá uma no .:ravo, outra na ferradura. Mas Já a diferença parecia não ser interna da igreja, mas · entre um
setor da Igreja que defende a hierarquia, que ·1nfel1!
mente está sendo controlada pela direita, e um setor
que defende a revolução e que é representado pelo governo. t o Ortega que faz um discurso pol:Ctiá'o ú 'iflamado e que é o iíõer que está puxando
missa
uma
facção interna da Igreja. t um quadro diferent'e / 'nes-

na

.

::.

..

,·~··

se sentido me parece que o Estado entrou na mias84

.~

- .50ra titJJNiar ua ooiA 41'8· eó Jdn ~ disputar IISJJaa.

a

l!!E!, - Bl Dio iria tão 1~, 00110 H tosse aa dbputa· pel.Ã •
aieea. tncluaive eu acho Cl\le uu 4aa · srsndee iqenu14adee aa lrente ~diniata toi conaiderar a aieea ca.o· ua
ato litúratoo a aer preparado pela diocese de ~ , .
Da liturcia da lllisaa a J'r~te não entrou. Pelo que
eu
eei a dnica tn(ervençio foi na eacolha·aas pesa0&8 que
eatariea presentes lá no palanque. ( ••• ) .Agora , ae tive!!
ae tido alsum interf'erência da Prente na l i <;urgia, por
exempl o, nas l eitur.. da llisea uaa daa lei tl~ tot 4a
torre de Babel em que nau. ae propõe a destruir a 80C1!
dad~ que e e t~ sendo conatru{da p~los homens.(,,,) Outro
exeçl o de como houve a{, digamos, o Ns~ito pela ~

J& organizando a abaa, ae vê por wa pequenino detal.he 1
ante e 4o Papa chegar, a multi dão i'oi to.mando a p:r.aça · ,
to! se agl omerando e estava IIli to quente, u.a eol de 'raobar, nio t inha árvores, não Unha nada, t 1nhll ~nte &.!
.-:l&do; lá JM!las tantaa .ouve-se pel.o alto falante ( ... )
o Cardenal, porque o dirigente da Prente Sandinista, seB_
t1u que a mult idão ia acabar tendo probleaa e tomou e$ea iniciativa de organizar a multidão. fora isso, .o. pÚblloo t1cou por cont a da Igreja. Então, eu acho q_ue nio
houve propri~n-t;,e um& disputa pela msaa, i s s o não . Eu
JJoube qae quando tel'llinou a llli~aa, tocou.:.ee o hino sandiniata,e o povo cant ou e ae cllegoa j\mto da Frente S&!l
· 41.n1eta. Quando o Papa saiu, os padres ·ee.ir611 ~tráa;fi..:.
CCN a }'rente e 4 padres, o Molinae maia três~ quando e~
tio o povo pediu para falar( ••• ) E\1 não diria ·aí.
que

bou~

\IIII&

dl~uta pela lllieaa, a~ içreasio ~01 re!:'l

liiiDt. 4e revolta popular; ua povo que :tez tanto esforço
esperando uma palavra do Pepa e o Pap.a não veio. E waa
Prente Sandinista que poderia .ter controlado, mae pref!.

na.

não controla.r

eé

estilo del.ea - o povo t0110u a palavra e a Prente nio 1a t1ra.r a palavra do poTO. R &léa

41uo hw" PJ:'Obleau ~cnio011, ae di..e a Ji09a que ·~
t.a tran&S.Undo a .ataaa: • Ifio •• eequeç. . que IA Bica
áqua é pequeaa • o PIIPIÍ CNft4e•, a '11e1 H 4o Papa -...

perou u oçaotcladee

4&

JrJ.oar'-"•< ••• ) •

o pala I p®n,

•

- 51 é subdesenvolvido, é isso que o Mayrink falou.
~ink · · -

Nisso aí a rádio Vaticano, depois denunciou uma interfe-

rência nas transmissões dela, ~u acho que inclusive pode
ser isso, talha técnica falta de recurso.
Roeério - Essa questão que o Rubem levantou da manipulação da es-querda, , isso é uma coipa que a sente vê, a campanha na-cional de educação por exemplo, apesar de algumas coisas
bastante positivas, como a .alfabetização inclusive
em
llisquito( ••• _) eles tiveram sensibilidade a!. ( •.. )Agora,
Rubem não estou concordando com a articulação .entre a Igreja e a polÍtica; pelo que vi, eu não confundo a religião da Prente com a religião popular( .• , ) se é verdade o
que a· PatrÍcia disàe,que os símbolo~ não tem uma signifi
cação só, há uma luta dos deuses, é uma luta mesmo e ac2n
tece que nesse governo a burgu~sia, nesse momento histórico, tem muito mais força, não dá prá desprezar isso.Se
há signiticaçõesalternativae, umas tem mais poder do que
outras na sociedade nicaraguense nesse momento, isso aí
é muito importante. Por outro lado eu não àcho que seja
tão polonesa no sentido que é religião de um lado e poli
tica do outro.( ••• ) Acho que há uma política nova que a
burguesia não deixa nascer e há uma nova relisiosidade popu.'l:ar· Há uma religiosidade sandinista também; não
é
uma religiosidade, como diz o Rubem Alves muito bem,
é
um uso religioso dos símbolos Sandinistas, nue eu também
não confundo com a relieiosidade popular,~e nascer •
Mas acontece que do jeito que está a coisa, o poder dos
símbolos burgueses, e a política burguesa podem matar I
tanto o nascimento novo em termos polÍticos como em termos de rel1Bfoeidade popular. Dou um exemplo, os Estados
Uhidos, à medida que d.~retam um ~loqueio eoonômico à Ni
carágua, com o imperalismo ameTicàno tentando fazer uma
nova Cuba, isolada do mundo, ele" esta, ·empurrando a Nicarásua prá um outro lado e est á illlpedindo o novo de nas-cer, e ateu na Nicarágua só comandante revolucionário e
nesses caras não senti uma oposição, à Isreja. Conversei
c011. .um ministro 4e Estado ateu que falou assim: "ltlnhas
crianças estão numa igreja catÓlica, e têm aampre per~

-52tas de

ré,

eu não sei nada sobre isso, você não queria

com eJ.aaf Onãe. que aconlieceria ilnfo em out.ro
lugar? <:nde que uma revolução botaria para cuidar
da
juventude um padrp, e para ser o ministro da cultura ,
co.o é o C«rdenal? ~ claro que a coisa não tá bem feita, mas há uma possibilidade de alternativa nesse sentido, de nascer uma religiosidade popular que certamell
te Dão vai ser ~onstruída p~ Tomás e nem pela teolo~
OODTerBIIr

gia da libertação, dis•o eu me convenci nessa visita.A
teolosia da libertação, coao toda boa t..-oria fll i .:b, ~
tá ua passo atrás da prática, não foi a teologia da li
bertação que tee a revolução lá como não vai ser aqui
no Brasil.( .•• ).
~

Rubem -

-

relação a outro eÍmbol?,c~citi:x:o, ( ... ) há.. um
exemplo:! Frente programava· de quando em quando uma v:!.
alta dos militantes que estavam nas montanhas à mãe,em
casa. O pessoal ia passar três dias com a famÚia;quaa
do chepvam, todas as mães colocavam. um cruci.tixo na
cabeça deles para proteger; por isso é que tem aquela .
famosa fotQgr&fia do cara com a granada e o cruci.tixo .
Agora, Wl C:r;"llcifiXO proteger um guerrilheiro é uma nova possibilidade no sÍmbolo religioso, ou não é? Cert!
mente não foi a teologia da l~bertação que fez isso,uma coisa não dá para ser construÍda nesse sentido, os
teólogos lá não tem a sensibilidade, muito menos ainda
tem os comandantes do negÓcio . Eu acredito muito na c!
pacidade de surgirem símbolos novoo. Agora, 1negavel-mente .nesse mês a Nicarágua inventa o negÓcio da San~
tíssima, da PurÍssima, da Virg!ssima - tem uma transa
por trás que a gente não pode desc_o nhecer que poder inclusive )ll&tar esse novo ••
Vocês tia alguma proposta de continuar?
Mas , .
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l - Descrição da pesquisa
Esse texto tenta pensar como se articulam o

discurso

e o discurso politico, assim como as práticas que lhes

religioso

correspondem,

através de uma pesquisa sobre a participação dos evangê·l icos nas eleições de 1982, no Estado do Rio de Janeiro 2 • Para pensar

se

COIIIO

coa~

trÓi a imagem do •politico evangé~ico•• partimos do aca.panhamento ·de

---

suas candidaturas. Os critérios de reconhecimento, seja no campo

pol!

tico, seja no campo
religioso, variam dentro do que é considerado
- -"----.....;

uma

______

prática politica adequada, Todos os parti4os apresentaram
evangélicos•, o ponto coaum entre eles é a •vocaçio• para a

•candidatos
politica.

Esta é vista como um •mtnistério•.
Aqui foram selecionados dois candidatos do PDT, mewbroa da

Ig~

ja Batista:
- sérqio Lomba: eleito deputado federal. Obteve 21.047 votos. Fea
panha

na

Leopoldina, Bonsucesso e adjascincias tentando atingir o

c~

que

o próprio candidato definiu como • classe !nédia• do •JIIédio subúrbio•
t advogado e ficou conhecido como llder da Juventude Batista Carioca •

Pertenceu ao antigo MDB.
- José Miguel: eleito deputado estadual com Sl.l3S votos. Foi indicado
pelo Jornal do Brasil como •um evangélico que lidera movimentos negros
e foi sagrado pelas

um~•,

no Últi110 dia lS de noYelllbro, co.o ua

dos

novos reis da politica suburbana na cidade do Rio de Janeiro•tlS-12-82,
p.4). Foi•o 39 deputado estadual mais votado do PDT e o 69 no

cômputo

( • l •santinho• é o nome que se di a um tipo de propaganda eleitoral
são pequenos panfletos fartamente distribuidos pelas ruas com foto, n2
11e, número, partido e cargo pretendido pelo candidato.
2
( ) A pes~uisa conta
com
a
participação de Rubem César Fernandes.
O financiamento foi conseg~ido através de convênio entre FrNEP-PPGAS
Contamos ainda com a colaboração de Claudio Oliveira Ribeiro.

( 1)

GeralJaente são ch-ados •crentea•.

- 54 geral dos partidos. Pertenceu ao MOB, depois em 1978 foi eleito deput~
do estadual pela então ARENA. Na época da rêformulayão partidária

se

filiou ao PDT.
Os dados apresentados aqui aio resultado de entrevistas com cada
um doa deputados de aproximadamente duas horas de duração, num primeiro

con~ato,

logo após as eleições. Nessa ocasião os pesquisadores

se

apresentaram camo antropólogos interessados em .estudar a participação •
dos evangélicos na poHtica.• As ques':.ÕCs levantadas

visam

apenas

fornecer dados sobre como esses dois deputados enfretaram em suas campanhas a questão da relação entre politica e religião. A pesquisa está
em fase in.i cial, ainda sem condições de apresentar resultados mais

d~

talhados.

II - Um politico •nas mãos de Deus•
Apesar

de . ~erem

do .asmo partido os candidatos fizeram campanhas

separadas. José Miguel fez •dobradinha• com José Colaqrossi

(deputado

federal) e Sergio Loaba, segundo ele, •trabalhou• com vários estaduais,
se•

~rivilegiar

ninguém. Isso .ostra que não existe nenhum vinculo

P.2

lltico, a priori, entre os evangélicos. O P<xtto em comum é o modo como
eles encaram a atividade politica.

~odo

evangélico tem como missão •dar

testemunho•, e esta i a sua tarefa ao ingressar na politica.

•ete vai diser tá 'eu eow candidato do povo', ele vai e•rviP a poputa~ão e di••r: '•w sou evangilico'. Evangilico
orietão de••a ow daqweta d•11omi11agão ••• 11ão •• omitir hora
"'"·Jauma, dar t•ste111wnlao que ete está vivo, lavado p•to •a~
gue de .!••ws".
(.Toei lligu• tJ
o
li
O politico i então visto como ua pastor que tem na politica
f ..u •.Lnistérto•, a politica i uaa vocação, Ulll deslgnio de Deus1
•s• D•w• ~e deu ••t• 111i~istirio da polltica pra trabalhar
•• · ~~~ da OOIIINNtdad•, do povo, i o 111i11ist;Pio da potltica.
lw qu•ro •~erc•r oo~ dig~idad• e 1140 qwero faltar 11•m
wm
ptNg~illho a••t~. Qwsro atwar 11a •••i11cta da palavra".
-- ~· ' ·
(Josi lligu• tJ
referirem i - politica como um ainistério os candidatos
e~

Ao'••

~~-~---------:------

_,,_
tio levantando uaa antita pol"-icaa a relação entre

I9~ja,IEatado, I9X'!.

je/PoHtica. Do ponto de vbta da itrej~, -uqúanto iutltÜÍ ção, os

b!

tiataa tradiciona~nte ae poa1c1onaa pela não interferlncia entre

-

duas eaferaa. Entretanto, esta que a tio t - sido Mllpre recolocada,
lar em politica co.o ainiatério não é querer introduzir a politica
eltfera do reli

car a leq.Ltlaação, no plano da

acor

:--.

Pa

na

inatltu!

çio religiosa, de waa pritioa politica,' O politico evanyélico i,
----

as

., de

,r

COIII eaaa perspectiva, não

raas um eleito pela vontade doa

h2

-na, é tuabla wa ••colhido de Deua,

.,• ., mirai•tlrio ••p•olfiao i e1 poH~ocz. Wu vou tNbcr'Uar '
oomo •irai•tro, Vou oo••gczr e1 4-l••r cz••i• pra •l••: 'vool i
p~tor, i mtrai•tro? lu t~lm •ou. Vool i . o~a.cz4o pro mlrai!
tino 1 Ku t~bim •ou. D•u• mandcz voai falar alguma ooi•a 1
lu tellllbim ••t01e falara4o •• rao•• 4• O.u••·
Ao ae tomar candidato sergio Lcaba percorreu virias itrejas

difundiu sua candidatura nos meios batiataa. l:aaa paaaaqea para • •

e
.!

tueçio polltlco-partidiria é apresentada por ele co.o uaa •carreira D!
tura1• que c:o.açou co.o presidente da juventlade batista (iJ72-73), ch!
tan40 a deputado federal (lt82). Durante eaae t-po aprofundou- aua

02

çio de fé através

S!

do que .ele chUIOU de
.

•oonvenio
I

110

pcpular•, ou

ja, wa prooe..o de politização da fi. Aqui o .testeaunho t8!1 ua
sentido, nio diz reapeito apenaa a uaa fi 1n41vidual ... a wa
aiaso

coa •o •undo•:

novo
compro-

•o aundo eati 41vid1do ea duas partea, uaa que ·~

plora e outra que i explorada• (Lcaba, relembrando uaa frase de

David

llalta). A.. ia, a politica fu parte de aua concepçio de mundo, ele

e.!

ti na politica como está no aundoa para •dar testemunho•.
Ji José Miyuel acha que não ae deve aisturar igreja c0111 politica;
•ru r••P•ito muito cz• ~gr•Jcz•, •u não fago •••a aamparaha 4•
~•itagão 4• "gr•Ja poP ~r.Jc. •õo oontc oomi1o porfu• •w
não fago. Bi~. •u poe•o 'r• vou pr•gar. · ~ou fczla•. •a• não
oo"'c f'Ol-tti~o. ,o,. o0111o Joel "'·gw•%., .--o ir•G'o •• Cn•to •
tud o be m. Eu procuro ati na ipoaa de potlttca fugir
trabalho•"·

Ao·afir:mar ter recuaado fazer campanha nas igrejas Joai

deeses

Miguel

-56di.s se ser contra quálquer· tipo de ativ:i.dade politica na igreja: é

um

irmão na igreja e um evangélico na politica:
;,êomo pol.lti.co ll!l 1111tendi qu• precisava c1'iar W7!a obra pa r a
aJudar o povo ••. O C•ntro dll Assietênaia ~oei Miguel i
a
minha açã, maior po~{tica . ll IIU at~ndo o povo .•• (atendo ) t~
doe; <thega al o ~r~oÇo ' que · ·i eeplrita ou t.<mbandista, ow i
~
_,. t.~c, Ql< i evangiliao • . Só t•m q11• ea1:t<::o ~.<ma coisa , qu•
111:
•ou evangélico".

__ ..

__Para
,.. ...

ele ·o politico
evangélico é aquele que na
....

·.·~da

pÚblica

•dá

·~

testemunho•. Isso, entretanto, nio deve ser

confundi~o

com fazer poli-

tica dentro da igreja. oa! dizer que evit~ envolver pol!tic~ com relig-ião, assim cocno se envolver na politica interna da instituição relig!
osa. Afirmou ter-se afastado do convívio das igrejas durante a campa
nha (visitas, pregaÇões) pàra não criar um clima de obtençãõ de voto •
Tal postura estava baseada, segundo ele, em sua preocupação em não

q~

rer fazer "política no crente". Ao ser pergunt.a do sobre a maneira como
sua ~IIÍr.panha chégou ' às igrejas explicou q1..>e foi apenas por intermédio'
de amigos que dlst r fbuiam seu material. Port.a nto, messao que indireta -

Dente , seu

materi~l

parece ter circulado amplamente nas igre jas','

Sergio Lomba adotou uma estratégia diferente: deixou material e~
tre amigos, visitou igrej••• conversou coa pastores, frequentou· cultos.
Nessas ocasiões, como •visitante", algumas vezes teve oportunidade · de
ser apresentado domo candidato.

Ao

conta~ a história de sua vida Lomba

estabelece uma estreita relação entre a sua atuação na Igrej~atista

f

e

seu inqresso na polftica. Além de ser um evangélico na pol.ítl.ca

é um pol!tico que naséeu dentro da própria igreja onde, como líder

ele
de

juventude começou sua carreira pública.

•... •w

m• toZO"•i. dea auZp• a ~odiatia, o ~alor l[der de j~
até hoj• ainda ao~ •· · ~a. não é qu• eu quis~a••
~4o, foi a · minha p~Ópria tid•rança, • pe!a mensagam que •u
tiu• na ;pooa ••• A{ o n•gócio ••trapctou d• uma ta! for~r~a
qu• eu sal candidato. Dati •~ sal candida to. A!i não tinha
ue~tud•

j•ito•.

m
(') Os dados de que disponho até agora não P.rmit~escrever as condições de distribuição desse material e a . foraa de divulgação d~ campa nha nas igrejas.

-57•(t9?4) foi •ntão o ~o da •t•lção • eu Natwrat.. Nta sal~
didat..p. P• lo creacimartto • • • vooi preaisa · a ar o~didaio••·•.
Ao estabalecer uma proposta de at uação para a fonaação de jovens

dentro da Igreja

Bati~t a

Loaba

autrmati~nte

polemiza coa várias. fa,:

ções politicas dentro da prwri!l igreja e denuncia a -nipulação
c:ha~~~ado•voto

dO

crente• pelos parl-ntares do PDS e pela corrente eha.

9Uista do PMDB. A

justifica~~va

para esse trabalho está no fato_de que

Wl jove• '"bem for~~~ado• certamente seguirá o mes1110 caminho percorrido '

por ele de •conversão ao popular•r

•8 fácit um pastor •• torna~ um •l•m•nto d• ••qu•rda~ i f~
ci.t ma•mo# um •Zemento qu• stt ja bl1111 formado IIIOI'tzliiHI11te~
i
fácil pa•sar a se r""' •l•m~ nto de esqw• rda porqus o · pastor
te111 111uito contato com o povão • com•ga a ••ntir a irtJu•tlga
das ••trutura•# • •l• a! c omBça que quer•~ mudar. B al ~ i
qw ç dU acho qw• i i.~ort~t• •.aa mi11ha lidarartga~ •••• t•~·
po todo~ por quB nÓtt COftBBguimOB BBBe tBmpo todo formar uea
gama imen s a ••• • mirtha c~didatura PBpr•••ntava àtguma ~ ai
aa p r a e le• • foram tá • botaram o voto pra mim • qu•
•amou 2 z. OS? voto• 1 ".
(S•rgio Lo111baJ
Para Sergio Lomba u111 pont o i11portante enquanto polttico é denunciar a manip~lação dos votos nas ig r ejas, dai se preocupar •• cr'iar

1111

novo tipo de mentalidade dentro da i greja. segundo ele, essa transfor-·
IIIAÇão já começou n a med i da em que nenhum dos

can~datoa

doa à corrente chaqui s ta conseguiu se reeleger

7

•

batiat- liga-

A politica

partidâ -

r1a~e~·-v~1~s;t!a~·_!e~n~t~ã~o~c~o~m~o~um
~~1~n~s~t~ru
~.e
~n~t!SO~!!~~YL~LU~'---~
· ~:;EUã;:·;:~~wtro
da igreja:
"Eu tenho qutt ap:roove.itar •••• 111~dato para oontinuap abrin- ·
aí • co~erter as p•••oaa~ i um proa•••o
d•
( • • • J • Cada - t•• o ••u campo d• atua- .
'---~~~~,.~
ezemplo, eu não •ou OOIIIU11ieta_ Bll rtão aow 111aaumb•i
ro, não sou preeidertt• de escola d• eamba pra ficar •~li -

(') Não chegou a oficializar a candidatura po~ não con. .guiu legenda no então MDB.
(•) Segundo estimativa do próprio deputado aprox1-.d&aente 6.000 votos
foram resultado da campanhõ nas iqrejaa.
( 7 ) o único candidato do PHDB a se reeleger foi Daao Collllbra '(dep\1< , ~•do
federal) ·cujas bases, ao contrÁrio doa c!eaaia·, eatio •• ·9rande parte '
fora do munic{plo do Rio de Janeiro.

~

11

6.

-58situagão potltlca do pa{s. Qwsr dlssr, na mln~a
á
-~r~alor l: primeiro a igrsja
~
vangiJlca, ssgu11do •••a• ársas· do qws sw chame ds mldio sw-

oando

4

N4, 4 m111la ársa d4l atwação

bÚltliüi•.

,

'
Pode-se,

(Ssrglo Lomba)

parece, então colocar que tanJio Ser<Jio Lomba quanto
r
d
.
Joal Mi9uel aão, ao seu modo• contrãriosfotilização da iC:Jreja para pro
IDe

-

~

~agan4a

els1tpral.

Entretan~o exi~em

(

nuancea entre eles. Dionte diàso

'

Joai Miguel opta por ae ausent.ar, separar polttic:a e reliC:JiÃo. Ji

Se!:

gio Lomba ·~~t~~ a d~cus~ e polemiza co. outros setores da iqreja,
e para isso
for preciso, e posdvel.

politica na iqreja e até mesmo no culto,

se
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. . ..

em-1974 e 1978 os ·
chaguistas impediram
SERGIO LOMBA de

concorrer as eleiçGes.
Agora ele 4 candidato
e evangêliéos ~ tem
em quem votar.
Vote consciente.
Aopçloê
SE RGiO LOMBA
DEPUTADO FEDE-RAL

os

GOVERNADO~

BRIZOLA
SENADOR

O VOTO
· CONSCIENTE

PARA IJM~
VI DI\
. ' -. .
MELHOR
\

SATURNINO
DEPUTADO FEOIML

S~RGIO LOMBA

DEPuTADO ISTAOUM.

GOUVEIA FlutD .
VEREADoR

AUDIR .DA_CUNM
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RITOS E EXPERitNCIA
Liàna Mar ia

s. !rind&c!e

E• nono ntudo •txuz S!llbolc e runçio• , entre.Je, ..,..

~

l!!

dlvlduoa, ~lataa que incorporam e d i ~lndedl [ xu , ~ • ..jt ttvo •
vnlrtcar • pertlclpeçeo da d1v1ndade

•

na 81111t.nc h

...te cojunlcado, apraaent ereMOt algumaa

.

...... ~pt.• •

dc~t .. •~t~ 1 atae'

que a..onatr .. • preaança a e Exu noe rl t uaia • nae ~ ~ rtinct .. co\1 •

dh nu doa lndlvÍduoe

1

!'aval• os al onlttcodoa pe lco-:todah

~\r,!

lloa naa ralaçÕea eetabelecldn entrP. ca hollltna a a. Ot~~Wa.
l~luiiiOa

.. noaaaa antrevtwtfte QUettõea acl:nt a ,.,._. de

..-rcapção da preunça ele Exu noa rit<~eh a na vtda catld1.,., lóran~
da cleacle •• l~~~g~tna onhlcat até ea eudl tlvn, vt.ausl a , Cilf •Uva

a

ptoprlaceptlvaa. DbjetlvaMOa, coe l ato, anel 1aar eo nl .cl lndtvtduel •
colativo, a tntar rerênch da · cultura nos •cant -

de Jlllf(;i9~~ .

O. r eeultadoa daa antrav1 at e8 de=ona t rar.- que

r~, fgr ~r te

dei expertfl,ctea aochta de seue edlrpt aa. Ea t ee cON:ebetl a l n.ter l'tr~n

cl• da dlvi ndede •• aeu ~ODpol'tàmento eocial e a ~· preaenç~
111

no conteÚdo de aeua

aonhos

e de auas percepçiiet .

e yqvtl!

A10 va-htç·Õo:ie

tnat-

Vlduala ancunbadae naa rort111e de, pe rcepção da cU11t nct>de aê r.onttt·r ufclal no Inter ior de ~• ••truture COiDUIII , cujo c:ont~Údo • dltf! .,l dO

!)(~lo

etat... dau\rlnÍrto.

Declara noaaa an\revlatada

•la

vezea ve jo Poabe-Cira , •la

cara verde. Ele aparece alegre a
VÓ Joaquina

é

A VÓ Joaquina

é

~ aoçs bon!ta • •• t~~

z ~bote 1ra , de pol~

a

apBr ece • cera de

uae velha. Eu a vejo nea ·gtrea; ne •t nh~ ca..... na rua • •
Mllpte

ae Zlii'IQa

CDIIIl Qo

quando eu dou evt~tio à PcJJbg-G tre•

O. ercaue'lpoa do Mxualldttde e cte repreaeão, conUCioe no ego,
.. aanlfnt• atreve• clee tepNHf'lteçõea doutl'lnÚoiea de POIIbe-Gira e

o guia IIII luz • VÓ JNQulnat.

•Exu •

oenltaetou •• aanho, .era

IIUlato~

Depob eu vl el•.

lou vldltnte, de rela coetgo, cochiche no ouvlelo. 01z pra 111• CUIIIIII'l •
M

obrSgeç~•.

nêo

dl!lxa"
gerel~~~tnte

txu aparece

•• eondlçeo eoclal

do

negro

coeo MQl'O ou 1111leto,coao

repreeente .. . carectarlatlc..

eetere(!ti~o

altsc......

ta deue trapecaSro • -olnal. '
,.~_,.,

el'ua8dae CGI!I

Exu SupHIIO encoeta ee ala, eu quero •

c•••· Coneloo ralar aea arroa

pe•~• cultu. Quencfo

é

r;o •. telw -

M

'

portuguêe, pa18o relu •

ceeo de dlrtculdedea no . .u urwlr;o,

falo: bu Supre.o, por favor, •u• Chef••· Quando Sevtrlno

de

cobas. a..

cá. Então eu Mi cCIIUI falar c;oa

eu

oe

encosta . . ata, Mu eohque audl, Cllll!

baiano. O piiMoal do bairro QCHtta de auvlr o Severino.

tle .. ancooh ouendo eetou conver-senda coe Mua •lgoe•.

Exu lupreao ocupa _. poetçio C:ÓUlca hlerarqulc...nta eupe-..

~lar -

de•ete axu•~ Ela cantlg&~ra •• c:oncepçÕee oue •• lncUvfduoa

po..ue• de cl.... doalnonte.
~tçio aoclal elo

Severino, üu beleno,

é

lllllnUflc.do

i.

entrevlatado. A lncorporeçio IIII 8lllbH Exua, •• dif!,

rantea liltuaçõ.. , allpl'• ..-

o deenpehho CIO lNSlv{duo de pep6Se IIOC!e·

la dlvaraoa a .oon:traditÕrioa.
lelacl~

ra Incorporada por G. .

algune trec:hoa do dlllCUJ'aO da enUdede Poabc•6.1 .
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•tu eou boa aJude a
h tenha o nino do

Que

IIUfldo, à
~

-=nha

11Undo 1

e bagunÇa Ít

q.,e• •rac:a.

tveo é

Que

a11 pncloo, por -

aa travas. Porque t<Jdo o

que

adat.e

no

o •u reino. Eu nio bahco n .aç& ne- ••

• ...,. O s:evalo nio goate de •1•· Porque ale não tdl!l\e ee col -

_ . que au fiiÇO. Porqw pelo •u goato U~ aapo, tlntta cObra. aat:e
nha 1 ttnhe tudo para trabalhar. Ele nio . qu~r aatea eoleae, ala nio t~
.•

penliaHo do nnto dele •

• ~. Eu acho o

Nu

s:avalo .,uo .e--vergonha,

rer "

eoteaa •

arradaa, ~ não zela dtratto dos oulea dila. Numa çarte ele é bOa,
ajuda quê. praclaa, .... na parta pra lllar da n~. de não

é.

O cavalo nio Õoata diÍ •1• 1 ala· reé:abe porque Ít d4raaca
trou nl até a ft•• Ele

eu

COII

N

QUe

e~

conclena •n nio.pocle deixar, t.-,a ligedos,

ala. porque ela nio pode cta•latlr".
fl'l*ae-Gtra rapra~ta a força a.b{gua existente no re i no daa

fnw•,

da U•lnartdect. a •wglnalldede aoclal • .Ele

éo

CC)IIIpO<I8nte

da

tedo COIIpOrt-nto aoctal dlvar;ente, que o seu cavalo .. ua procaaSil 1

da . .tacenaure procura ntralr de al • ..,.

Ourenta a poaHaaio ocorra o -nto de auto-conaetêncla, ~
da ale aetabalac:a pa Mue cont'Utoa a cont.redlçÕea. Se, da ua ledo ele

nêo eoelta o
ele •
COII

que a Pollba-Blre repia ..nta, caeo parte da aua exl~têncta,

ncrtalna por nio ter .CIUipl'ldo ea auea abrlgeçÕaa rHueh pera•

\oCIOe a

-

gulas e reconhece que todoe oa

Aua

gulas, lnclu!llva

a ....,a-Gl1'e 1 aio oa CC)IIpOftentea, tntegrantaa de aua tdantldllde. Ro-per

.....

.. ltteÇÕaa caa aata antldedl algnlftcerle e ruptura de aua pereona11-

Pode1110a verlrtcu pdaa antreltla\ea cltedea que a poanaaãa•

não conet.ltul

uma diB~oluçeo da coneclêncta ou d~aeoclaçio da peraona-

lldeo~, ••• ~~ cont rário o ede~ta, etraváa do transe ou depoa.. aaio •
or~0•1 1~ • o w u c oce ps{qutco, · os tra~ntaa 111! sua conecl;nele e eatr.Y,

t.un

a cua r.mlt!~tde p!l{qutca. A exper l~ncla da po!uleeoiio paas'lbUlte

a

·,

eçllda P.!.

conc:lUaçeu dos opoetaa , 're:ehbehcendo a unidade pe! ®1ca -

l es t~r~nclee pal eolÓglcaa dlv~raaa vividaa pelo 1ndlv{dua • pela
f ra~ntaçi:l di!

aau CO!ftPO:th.llllnto aocial ex1g1dea no deu.peMo de FB·

pé1~ .oc1a1e cpostoa • contred1tÓr1oa • .

c~ [~ua, ·~··· coao

08

dasala QU1ea eaplrltuala

QUe

o lndlv!·

duo receba, f'ornecae a ele o conte~do cuHural 'axpllcat1vo para o

MU

co-Port ~nto • peru ea aontredlçõee e eMblguldedea daa açÕve hUeenea.
Aa

dlvereas 4nUdack!a C08 nrec~~rlaucaa e pape!e aoc' la deftn1cbs '

traduze• as

ro~es comport~n ta1a

opaetaa e coex1stentea .. u-a .....

pesada a rorneca• ea dlretr1 ~•• báaleae pera a aus eção noa vários c~
textoo eoclals n

Q'.Jt!

part i cipe. A lncnrpor ação de enUcladea opoet.aa •

~teraogêness const itui o rJcurao expltcatÓr1o que p~est r~ e conclllA

çâo a un1deda daa d1veraaa tendênc1ea na peraonelldade.
A poeseaaio poaelbUUe a lntegraçiio de conduta• • . caracte -

re~ pa{qulcoa ~ aoclels

QUR

aão conceb!dae coao aendb externo• ao au -

Jeito poa111.1ldo. lls adeptos s-rcebe• as d!vl r.t.ll:ldes coll!O anti"edee objeU VQ!I , a.d!l'r1oree a elea, e ao

IIC!SIIIO t&8!tjlO , CCIIIO eolll~nl!!ntea

.. nte estrut urada• da sua paraonalldede.
~ede

entre o eujelto e o objato.

Re tt Mbe lec~-ee,

,C \IltJ,trel•

eaate, a unl-

..

•

''.C.

~~ ...

.
'
....

•

~

.,.

