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APRESEIITIIÇIIIJ

O debate Marxismo e Teologia
promov ido pelo ISER e pelo Instituto
Metod ista Bennett, a propósito da
Instrução da Sagrada Congregação para a,
Doutrina da Fé, t ro uxe contribuições e
questões importantes para o pensamento
deste tema polêmico. Abordagens
distintas, dadas pela própria formação e
campo de atuação dos conferencistas
(filosofia, sociologia, antropologia,
teologia, psicanálise, magistério e
ministério ), ao lado da atenção e
participação, ppr vezes entusiástica do
público, que somou quase mil pessoas,
marcaram os dois dias de debates e
exposições, no auditório do Bennett.
Leandro Konder, Pedro A. Ribeiro de
Oliveira e o Pe. Felix Pastor foram os
oradores do dia 27/9 (quando foi
apresentador o Bispo Paulo Ayres); no
dia seguinte falaram Rubem Alves,
Rubem César Fernandes e Frei Betto.

A publicação deste material, agora, em
Comunicações do /SER, dá a
oportunidade aos que lá estiveram e
também aos que não puderam estar
presentes, de ter à mão, para sua leitura e
discussão, essas falas importantes e
oportunas, num contexto que, como
qualquer outro, só se modifica pela via
da participação e da fala.
Vamos a elas.

O bst~rvaç&!s:
- As t~xposiçlJtls dt1 Frt1i Betto t1 RubtJm Alves
foram t1ditadas sob a responsabilidade do /SER.
As dt! Ltlandro Kondtlr, Pt1dro A. RÍbtJiro dt1
Oliveira, lliJ. Ft1lix Pastor t1 Rubem Cesar
Ft1mandt1s Pfllos próprios autores.
- Os dtlbatBS dos dois dias foram
Pflla tiQUÍPfl de/SER.

condt~nsados
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Marxismo e Teologia

fJ Mtt,Niitno e 11

1eolog/tl dt1

lllle,ttt~io
LEANDRO KONDER

Num dos momento s mais interessantes do
documento divulgado pela Sagrada
Congregação para a Doutrina da Fé, o
cardeal Joseph Ratzinger reconhece que,
"desde as origens, mais acentuadamente .
porém nestes últimos anos, o marxismo se
diversif icou, dando origem a diversas
correntes que divergem
consideravelmente entre si" (7.8) . Em
seguida, contudo, em vez de procurar
extra ir todas as conseqüências dessa
diversif icação, o cardeal adverte que tais
correntes, na medida em que "se mantêm
verdadeiramente marxistas", continuam
vinculada s a t eses incompaHveis "corn a
concepção cristã do homem e da
sociedade " (idem ).
Essa abordagem da questão me lembrou
experiências que vivi, no passado, de
conversas com aguerridos marxistas, que
se empenhavam em separar o joio do
trigo, distinguindo entre o que era e o que
não era verdadeiramente marxismo.
Ouvindo-os, eu às vezes tinha a impressão
de que eles dispunham de um fantástico
instrumento - o "marx(metro"· - que,
aplicado aos pensamentos, media· o teor
de marxismo deles e autorizavam a
retirada do rótu lo de " marxista" aos
produtos que não apresentavam o n(vel
mínimo indispensável para merecer o
Htulo. Agora, na leitura do documento
do eminente cardeal Ratzinger, tive, por
um momento, a impressão de que um
" marx(metro" tinha sido abandonado

por algum dos velhos companheiros do
partidão e tinha ido para as mãos do
Prefeito da Congregação para a Doutrina
da Fé.
~ claro que há um marxismo ostensivo,
que é ideologia oficial de Estados e
partidos. Esse marxismo pode ser visto a
olho nu, sem necessidade de quaisquer
aparelhos, na União Soviética ou na
China, na Albânia ou na Romênia ; ou,
aqui mesmo no Brasil, pode ser visto no
PCB ou no PC do B. No entanto, esse
marxismo ostensivo, quando nos
dispomos a examinar sua fisionomia, já
nos surpreende pela contraditoriedade
com que se apresenta diante de nós: suas
diferentes versões se excomungam umas
às outras, se acusam reciprocamente de
falsidade e mistificação. Como impedi r
que proliferem as dúvidas? Haverá um
marxismo ortodoxo, genu(no? Todos os
demais serão contratações? Certa
perplexidade se torna inevitável.

Mas essa perplexidade não pode deixar de
crescer, quando tentamos avaliar o que se
passa na área da assimilação de idéias de
Marx , por parte de intelectuais
independentes e correntes de pensamento
desvinculadas dos partidos comunistas e
dos Estados ditos socialistas. A
multiplicidade dos caminhos seguidos
pelo legado teórico de Marx é espantosa.
Quais os critérios seguros que poderiam
ser utilizados para que um desses
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caminhos seja declarado legítimo e os
outros sejam anatematizados? Se esses
critérios não forem encontrados, será
inteiramente justo aceitarmos todas as
direções e declararmos que elas são
equivalentes?
Quem é mais marxista: Leonid Brejnev,
Mao Tse Tung ou Enrico Berlinguer?
Georg Lukács, Walter Benjamin ou Louis
Althusser? Optar por qualquer um deles
significa se basear numa interpretação de
Marx que é liminarmente recusada pelos
outros. No caso de Brejnev, Mao ou
Berlinguer, a incompatibilidade tem sua
explicitação nítida no plano político.
No caso de Lukács, Benjamin ou
Althusser, entretanto, ela só pode ser
compreendida quando nos dispomos a
mergulhar em suas raízes teóricas,
complexas e sutis.
Qual é, então, a verdadeira face do
marxismo? O nome "marxismo" estará
definitivamente associado ao de
"totalitarismo", como testemunhou o
Rubem César Fernandes, em
Comunicações do /SER (n9 8) de março
de 1984? Mas essa associação não nos
estaria limitando a levar em conta apenas
alguns marxismos, discriminando outros?
Será correto ignorar a contribuição à
crítica do marxismo-ideologia-de-Estado
que vem sendo produzida por autores tão
diferentes como a marxista húngara
Agnes Heller, o marxista espanhol
Fernando Claudín, o marxista alemão
Rudolf Bahro ou o marxista italiano
Giuseppe Boffa?
Há quem sustente que o marxismo não
existe mais, que ele se estilhaçou em mil
pedaços. Pessoalmente, devo declarar que
não é esse o meu ponto de vista. Sei que
já em Marx o marxismo apresentava
tensões internas, oscilações de ênfase,
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vacilações : mas possuía certa unidade,
difícil de definir ; e algo dessa unidade
passa através do processo histórico
altamente contraditório em qu e a
presença da perspectiva de Marx se faz
sentir, ativamente, nas grandes lutas e
reflexões políticas do nosso século. Em
todo caso, mesmo acreditando que ainda
tem sentido (com as dev idas precauções)
falarmos em marxismo, no singular,
entendo que a un idade do marxismo só
pode ser muito relativa, muito delicada,
muito complexa.
Seguramente não se trata de uma unidade
compacta, monolítica, rudimentar. Não é
um todo do qual se possa dizer que cada
parte "contagia" as demais,
inexoravelmente, de modo que tudo, no
seu interior, está "contaminado" por . . .
tudo. A concepção do homem elaborada
por Marx é material ista, sem dúvida ; mas
o que significa exatamente o
"materialismo" de Marx, concebido em
uma crítica implacável a todas as formas
de materialismo que tinham existido até
ele? Quais são os efeitos desse
materialismo que se acha na base da
concepção marxista do homem sobre
todos os demai s aspectos do pensamento
do autor d'O Capital? Serão efeitos
sempre diretos, unívocos?
O cardeal Ratzinger fala, a propósito do
marxismo, num "desconhecimento da
natureza espiritual da pessoa", que "leva
a subordiná-la totalmente à coletividade".
A afirmação simplifica brutalmente a
perspectiva de Marx, a ponto de
adulterá-la. Marx não desconhece a
natureza espiritual da pessoa;
simplesmente a interpreta em termos
diversos dos do cristianismo, em geral.
Nos Grundrisse, Marx desenvolve toda
uma teoria de autonomização crescente
dos indiv·íduos na história, submetendo a

uma dura cr(tica as formas de existência
que impõem à pessoa uma subordinação
absoluta à comunidade; segundo Marx,
foi só no século XVIII , com a sociedade
burguesa, que os indiv(duos passaram a
poder se colocar em contraposição ao
todo social. Depois de terem sobrevivido
a séculos de "dependência pessoal", os
indiv(duos chegaram a uma sociedade na
qual a dependência fica mediatizada pelas
coisas e estão criando condições nas quais
poderá florescer "a livre individualidade,
baseada no desenvolvimento universal dos
indivíduos, na abundância, bem como no
domínio das forças produtivas, exercido .
pelos seres humanos em seu conjunto".
Na medida em que o panorama do
marxismo vem se diversificando, é cada
vez mais inócuo o esforço no sentido de
atribuir-lhe uma fe ição caricatural. Não
tem sentido, por exemplo, exprobar-lhe
um pretenso "amo ralismo pol(tico",
como faz o cardeal Ratzinger (8.7). O
imanentismo historicista não exclui a
possibilidade da elaboração de uma ética
e Marx não tinha nada de dnico. No livro
que seria o quarto volume d'O Capital Teorias sobre a Mais- Valia - Marx
invest iu furiosamente contra Malthus
exatamente em nome de valores éticos,
considerando "infame" o cientista que
" torce" a invest igação cient(fica para
colocá-la del iberadamente a serviço de
objetivos que não têm nada a ver com a
ciênc ia. o fato de que a moral dos
marxistas seja diferente da moral cristã
não significa que os marxistas sejam
amorais.
No campo do marxismo - por sua
vastidão- há uma enorme diversificação
de fenômenos humanos. Há, inclusive,
amoral ismo pol(tico. Basta pensar em
Stá lin, em Béria, nos grotescos "processos
de Moscou " e a gente se dá conta da

amoralidade que tem se manifestado na
história do marxismo. Mas também tem
havido muita grandeza, muita
generosidade, muita dignidade humana e isso tem contribuído para os êxitos do
marxismo. Como escreveu o padre Giul io
Girardi : "// successo de/ marxismo nel
mondo contemporaneo e innegabile e
clamoroso : esso attrae /e masse e gli
intellettuali, poveri e ricchi, popoli di
antica cultura e popoli giovani. Ha i suoi
militanti convinti, appasionati, generosi, i
suoi eroi, i suoi martiri" (Marxismo e
Cristianesimo, ed. Cittadella, Assisi,
1966, p. 15).

E normal, é lógico e é saudável que
teólogos cristãos se interessem por esse
universo e sintam forte simpatia por tudo
aquilo que sentem que está brotando nele
e que lhes parece necessário incorporarem
à fé que professam. Os teólogos que
vivem em sociedades como a nossa,
marcadas por formas brutais de
exploração do trabalho, por formas
escandalosas de opressão, só podem
mesmo se interessar pelo marxismo como
teoria e prática da história concebidas "a
partir dos oprimidos", como pensamento
que procura compreender a sociedade
como um todo, como filosofia voltada
decididamente para a ação (como
escreveu, com clareza, no n9 8 de
Comunicações do /SER, o teólogo
Clodovis Botf).
Nas condições em que a Teologia da
Libertação surge e se desenvolve, a partir
da experiência vivida da participação nas
lutas, nos anseios e sofrimentos dos
pobres, é também perfeitamente
compreensível que seus representantes se
disponham a incorporar categorias do
marxismo - povo, pobre, história, práxis
e política -ao discurso da fé, sem se
deixarem paralisar pelo medo de serem
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envolvidos pelo materialismo de Marx.
Leonardo Boff, acusado de politizar e
sociologizar a fé, contra-atacou,
levantando contra seus acusadores a
suspeita de estarem se acumpliciando com
a defesa de privilégios classistas e com a
poHtica conservadora de preservação do
status quo : "o que não se quer é a
mudança necessária da sociedade para que
o povo possa ter mais vida; todos os que
buscam essa mudança são difamados de
marxistas e de depravadores da fé cristã"
(Folha de São Paulo, 19-9-84) .
O documento da Sagrada Congregação
para a Doutrina da Fé manifesta
preocupação em relação à questão do uso
da cr(tica feita à Teologia da Libertação
por correntes social e politicamente
conservadoras. "Chamar a atenção para os
graves desvios que algumas 'teologias da
li bertação' trazem consigo não deve, de
modo algum, ser interpretado como uma
aprovação, ainda que indireta, aos que
contribuem para a manutenção da miséria
dos povos, aos que dela se aproveitam,
aos que se acomodam ou aos que ficam
indiferentes perante essa miséria" ( 11.1 ).
No entanto o poder de fogo do cardeal
Ratzinger se concentra no que lhe parece
ser o desvio de "esquerda" daqueles que
cedem à "impaciência" e ao "desejo de
ser eficazes" (7.1).
A história da Igreja mostra a hierarquia
freqüentemente em conivência com o
poder temporal e com sistemas que têm
sancionado a opressão ~ a exploração do
povo. Nas últimas décadas, verifica-se um
esforço da hierarquia no sentido de se
dessolidarizar do capitalismo. O
socialismo, contudo, continua a ser visto
com enorme suspeição. A realidade dos
pa(ses ditos socialistas, as gritantes
deformações antidemocráticas das
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experiências socialistas (ou tidas como
socialistas) ocorr idas no nosso século, sem
dúvida, justificam as reservas (e talvez
alguns teólogos da libertação tendam a
minimizar a gravidade dessa problemática,
a gravidade das deformações exi stentes
nos pa(ses do "socialismo rea l") . Mas
existem numerosas correntes de
pensamento e ação que estão elaborando
outras concepções, postulàndo a
democracia como um "valor universal ",
repensando o marx ismo à luz das
exigências amadurecidas no nosso tempo
e trilhando caminhos que não se
confundem com aqueles que foram
trilhados até agora . O cardea l Ratzinger
subestima esses fenômenos novos,
desqualifica-os a priori, insiste em
subsumi-los às formas de soc ialismo cujas
deficiências ostensivas facilitam a sua
"cruzada".
A linha em que se move o cardeal
Ratzinger (a linha da qual ele é um
continuador) traba lha com dois pesos e
duas medidas: ataca rijamente a
"esquerda", fustiga -a com admoestações
severas, pressiona-a com meios poderosos;
para a "direita", entretanto, se limita a
formular conselhos ou endereçar apelos
"éticos", que deixam ao pecador, em
última análise, a decisão de sa ir do
pecado. A Teolog ia da Libertação reage
contra essa ambigü idade, busca um
enraizamento da ação justiceira
(libertadora) na história, empenha-se no
fortalecimento do lado socialmente mais
fraco e se dispõe a enfrentar os poderosos
da terra com algo mais do que a mera
prédica.
A Sagrada Congregação para a Doutrina
da Fé se inquieta com o enraizamento da
Teologia da Libertação nos conflitos
terrenos, teme a "contam inação" dos
teólogos pelo "ate fsm o marx ista" ; mais

ainda que a reflexão dos cristãos que se
solidàrizam com os movimentos
populares na América Latina, porém,
parece ser a própr ia atividade prática
desses cristãos que a angustia. Muito mais
perigoso que a leitura de Marx é aquilo
que os integrantes das comunidades
eclesiais de base podem estar aprendendo
em suas experiências vividas, em suas
reivindicações, na troca de idéias, na
solidariedade. Os representantes da
Teologia da libertação sabem que a
experiência das comunidades eclesiais de
base não está isenta de riscos; mas
decidem assumir tais riscos, aceitando-os

como necessários. Para eles, se os pobres
não se organizarem, não criarem seus
instrumentos de pressão, não conseguirão
mudar as estruturas das quais os ricos se
beneficiam. E, nesse sentido, a
perspectiva da Teologia da Libertação, em
sua defesa das iniciativas que o cardea l
Ratzinger parece preferir que nunca
fossem tomadas, poderia invocar os belos
versos do poeta Carlos Drummond de
Andrade, num poema de A Rosa do Povo :
"Como vencer o oceano
se é livre a navegação
mas proibido fazer barcos?"
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fJ .,.,,. . •• fll•llio:
APROPOSITO DA "INSTRUÇAO" SOBRE ALGUNS
ASPECTOS DA TEOLOGIA DA LIBERTAÇAO
PEDRO A. RIBEIRO DE OLIVEIRA

O recente documento do Cardeal J.
Ratzinger ganhou grande repercussâ"o
pública, não só por ter sido publicado no
mesmo momento em que o Frei
l..eonardo Boff era chamado a explicar-SEI
diante da Sagrada Congregação para a
Doutrina da Fé, mas também por
abordar, sem eufemismos, o uso do
marxismo pelos cristãos. ~sobre este
tema que pretendo tecer algumas
considerações, com a finalidade de
des.envolver a problemática ali
levantada.
O uso do instrumental marxista pelos
cristãos decorre de uma necessidade
prática: conhecer a fundo a realidade de
pobreza que desejamos superar. Desde
tempos imemoriais, a Igreja condena o
ego(smo e o pecado que geram a pobreza
de muitos, enquanto poucos vivem na
abundância. Desde muito tempo ela
promove obras de misericórdia que
diminuam os sofrimentos dos pobres e
incentiva os ricos a repartirem seus bens.
Mas esses imperativos éticos não bastam
para uma ação eficaz na sociedade.
Quantos pronunciamentos da Igreja,
eticamente irretocáveis, parecem cair num
vazio social, quase não produzindo em si
mesmos válidos, mas sem mordência
histórica. ~ que o discurso ético- que
denuncia, corrige, condena, mas
também afirma valores, reivindica
direitos, proclama a dignidade humana só tem mordência histórica na medida
em que corresponde à real idade em
cujo contexto se insere. Se o discurso
ético não passa pela mediação do
discurso anaHtico - que o

faz ver antes de julgar- ele fica
genérico e abstrato, pagando com a
inaplicabilidade o preço da sua
intemporabilidade. Para entender a
realidade que desejamos transformar,
temos que recorrer ao discurso anal (tico,
uma análise que nos permita ver a fundo
essa realidade, antes de nos
pronunciarmos sobre ela e de propormos
linhas de ação. ~ nesta etapa anaUtica que
se recorre ao instrumental marxista, cujo
mérito principal é o de mostrar a
existência da opresSa"o econõmica e social,
onde o senso comum s6 nos permitia ver
a pobreza e a desigualdade.
A pobreza é visível, qualquer pessoa pode
perceber sua existência : a opressão, não: a
opressâ'o é sofisticada, invis(vel a olho nu.
Se não contarmos com a teoria do valor e
da mais-valia, não conseguiremos perceber
a opressâ"o espec(fica ao capitalismo,
opressâ"o que nâ'o é igual à opressão feudal
ou escravista, que também geram pobreza,
mas sem recorrer às relações de mercado,
às relações de compra e venda de
mercadorias e de força de trabalho. Para
perceber a existência da opressâ'o
capitalista é preciso ter um instrumental
teórico apto a captá-la e é a( que entra o
marxismo ou, usando uma expressâ'o a
meu ver mais rigorosa, a concepção
materialista da história. Aqui levanta-se
a questão: será que os conceitos, as
teorias e o projeto da concepção
materialista da história devem ser usados
por crist!os? Será que eles nos ajudam
mesmo a entender melhor a realidade que
desejamos transformar, ou nos enganam
e desviam?
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Este problema pode ser discutido sob
duas perspectivas. A primeira é própria à
comunidade cient(fica e tem como fulcro
a cientifieidade do marxismo. Se há quem
o considere como a ciência da história, há
também quem o veja como uma teoria já
ultrapassada ou, ainda, quem veja nele um
conjunto de boas idéias e de boas teorias
espec(ficas, que devem ser combinadas
com outras, para se chegar a um
conhecimento mais adequado do real na
sua enorme complexidade. As
Comunicações do /SER estão publicando
este debate que hoje é geral, e não
pretendo abordá-lo aqui. !: a segunda
perspectiva, levantada pelo documento do
Cardeal Ratzinger, que pretendo aqui
examinar. Ela reprova aos cristãos o uso
do n1arxismo alegando ser ele inseparável
da ideologia, da luta de classes e do
totalitarismo. Neste ponto, tenho a
impressão que a "Instrução" não fez mais
do que retomar e desenvolver uma
condenação feita já por Paulo VI : "aceitar
elementos da análise marxista sem
reconhecer suas relações com a ideologia,
entrar na prática da luta de classes e de
sua interpretação marxista sem perceber o
tipo de sociedade totalitária à qual este
processo conduz" (7.7) . Vejamos cada
um desses problemas.
A objeção à ideologia
A "Instrução" não define o que entende
por ideologia marxista; mas o contexto
deixa transparecer que se refere ao
ate(smo e à negação da pessoa humana,
sua liberdade e seus direitos (7 .9).
Trata-se pois de um problema filosófico,
cujo tratamento está fora da minha área
de competência. Quero, entretanto, situar
melhor o problema para que ele seja
adequadamente formulado, evitando-se
soluções simplistas.
O marxismo está atualmente tão
associado ao ate'(smo que nem se
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pergunta sobre a natureza dessa
associaçlo: é uma "evidência" que o
marxismo é um ate(smo, já que os
próprios marxistas o assumem e
proclamam-se ateus. Entretanto, ao
levantarmos a suspeita de que esta
evidência é apenas apa rente, como faz
Otto Maduro, veremos que o problema
é bem mais complexo. Enquanto
concepção materialista da história (e é
assim que o próprio Marx designava sua
obra), o materialismo é um ate(smo
metodológico, isto é, que exclu i do
campo de pertinência do seu d iscurso
toda ação divina ou sobrenatural. De per
si a concepção materialista da história como qualquer ciência - não nega nem
afirma a existência de Deus e sua ação na
história; apenas não a inclui no seu campo
de conhecimento. Neste ponto , a
concepção materialista da história é tão
"atéia" quanto o funcionalismo de T.
Parsons ou a teoria sociológica de M.
Weber. Este ate(smo metodológico já foi
teoricamente resolvido, de modo que~
articulação entre ciência e fé já não é mais
um problema teórico, embora fiquem
ainda não poucas questões de ordem
prática e moral.
Mas no caso do marxismo, não se trata
apenas do ate(smo metodológico, comum
a todas as ciências. A tradição marxista
inclui também um materialismo
metaHsico. Aiém de ser uma concepção
materialista da história - e isto inclui
uma teoria cient(fica da história, uma
teoria dialética do conhecimento a partir
da práxis e um projeto histórico de
sociedade sem classes - o marxismo da
tradição engeliana, Ieninista e stalinista
postula uma filosofia materialista que
exclui a possibilidade da existência de um
deus transcendente. Tal filosofia
encontra-se nlo s6 no marxismo " oficial"
-o marxismo dos Estados socialistas e
dos partidos a eles associados - como na

maioria dos marxistas. Entretanto,
mesmo se reconhecemos que é mais fácil
articular uma metafísica atéia à
concepção materialista da história, é
preciso distinguir a concepção
materialista da história - que trata
unicamente de realidades históricas - da
metafísica a ela geralmente associada. No
ponto de vista teórico, não é impossível
articular a concepção materialista da
história a uma filosofia que considera a
existência de Deus e sua presença na
história humana. Se, na prática, temos
articulado uma concepção materialista d~
história com a espiritualidade cristã, por
que não seria possível formular essa
articulação em termos filosóficos?
Distinguindo-se o plano metafísico do
plano da ciência da história, talvez
possamos formular melhor o problema da
articulação entre o divino e o humano.
O campo está aberto à investigaç~o
filosófica e teológica e certamente aí
nascerão novas concepções sobre a
presença de Deus na história dos homens.
A questão da pessoa humana e seus
direitos já é outro problema. O fato da
concepção materialista da história
considerar sempre o ser humáno como
um ser social e criticar radicalmente sua
concepção como um indivíduo abstrato,
não implica de modo algum negar seus
direitos e sua liberdade. Pare entender
tal concepção é preciso usar o método
dialétido, pois ele trabalha com a unidade
dos contrários. Nela não cabe raciocínio
no qual uma parte exclui necessáriamente
a outra. Ao afirmar , por exemplo, que
pelo trabalho o homem humaniza a
natureza ao mesmo tempo que se
naturaliza, a lógica dialética rompe
com um raciocínio de tipo causal. Assim
também ao afirmar que o ser humano se
constrói através de suas relações sociais e
com a natureza, ela não nega que as
relações sociais sejam construção humana.

Nada mais djstante do pensamento
marxista do que ver a história como um
jogo de forças econômicas no qual a
liberdade de cada ser humano não conta.
A concepção materialista quer justamente
mostrar como a história resulta da ação
humana, não do homem abstrato ou
onipotente, mas do ser humano concreto,
socialmente relacionado, agindo sobre a
natureza e sendo por ela condicionado.
Por isso pode afirmar que o ser humano
faz a história, mas sempre condicionado
pela sua natureza material e pelas relações
sociais que os próprios humanos tecem
para viverem e sobreviverem. 1: com a
finalidade de desvendar as leis do
movimento histórico, para que os seres
humanos sejam mais eficazes na condução
da história, que se recorre à concepção
materialista. Lida de modo não·dialético,
ela parece ser absurda e incompatível com
uma visão cristã da pessoa humana ; lida
dialeticamente, a incompatibilidade
desaparece e deixa em seu lugar uma
concepção muito mais rica para a
espiritualidade do que o individualismo
liberal-burguês, com o qual os cristãos
nunca conseguiram lidar a contento.
A questio da luta de classes
A "Instrução" é dura na crítica à luta de
classes, que não é sinônimo de "conflito
social agudo" (7.8) mas lei fundamental
da história: a sociedade está fundada
sobre a violência dos opressores e os
oprimidos só podem libertar-se pelo uso
da contra-violência; além disso, a luta se
reflete em todos os domínios da
existência (8.7-8). Sendo esta a teoria, o
que está em juízo não é apenas o recurso
à violência para a supressão da opressão
capitalista: é a própria ética, cuja negação
seria uma decorrência necessária da
concepção da história como luta de
classes (8.9).

Para bem situar esta objeção é preciso
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lembrar que a teoria da luta de classes
pertence ao discurso analítico, como
qualquer teoria sociológica. Ela mostra
que nas sociedades de classes (aquelas
o nde a divisão social do trabalho permite
que um grupo se aproprie do produto do
trabalho de outro) a ordem social é
imposta pela classe dominante. Toda
sociedade de classes tem , pois, pelo
menos dois grupos com interesses
antagônicos: as classes dominantes (que se
apropriam do produto do trabalho) e as
classes dominadas( aquelas cujo produto é
expropriado). Para que uma sociedade de
classes mantenha-se existindo é preciso
que as classes dominantes consigam impor
de maneira estável a sua dominação. Isto
implica que elas recorram não sb à
violência policial e militar, mas,
principalmente, que elas obtenham o
consentimento dos dominados à ordem
social estabelecida. Por isso mesmo, se
uma classe dominada quer libertar-se da
dom inação, precisa ·estabelecer uma
ordem social onde fique assegurado o seu
d ireito de não ser oprimida. Tal ordem
poderá ser estabelecida através de uma
ação armada, mas não poderá manter-se
estavelmente ·se não conquistar um novo
consenso social que respeite a nova
ordem social. !: por esta razão que
podemos ver a presença da luta de classes
em todos os domínios da vida social :
tudo que mantém ordem social serve
aos interesses dos dominantes; tudo que a
contesta serve aos interesses dos
dominados.

a

!: claro que esta visão da teoria da luta de
cl asses está sumamente simplificada;
porém isto nos basta para situar o
problema, mostrando que a luta de classes
não é sempre violenta ; ao contrário, no
cotidiano d as lutas econômicas, políticas,
sociais e cu lturais, a violência permanece
latente, no horizonte. Não se recorre à
fo rça física para se impor um projeto de
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lei, uma negociação sa larial , a fo rma
correta da língua portuguesa ou um
planejamento urbano ; pelo menos,
quando é necessário recorrer a ela temos
um si ntoma de mal fu ncio namento do
poder estabelecido pel as classes
dom inantes. Normalmente, os conflitos
sociais, ·econômicos, pol íticos e culturais
são resolvidos na sua própria esfera. Mas
nem por isso deixam de ser conflitos, nem
deixam de expressar - em cada uma
dessas esferas - os interesses dos
dom inantes o u dos dominados. Neles,
uma classe sa i ve ncedora e a outra
perdedora: qua ndo há em pate, a crise fica
ad iada ...
Mas não é por causa da violência que a
" Instrução" condena o uso da t eoria da
luta de classes. Al iás, sob este aspecto, a
" Instrução " é o riginal : ela reafirma a
condenação ao uso dos meios vio lentos
para a solução dos confl itos sociais, mas a
principal objeção refere-se ao relativismo
e ao amoralismo po lítico decorrentes da
teo ria da luta de classes (8.3 :4 e 8.9).
Quando aplicamos a teo ri a d a luta de
classes - e não a teoria da estratificação
e mobilidade social - é porque desejamos
, conhecer as cont radições fun damentais
de uma dada sociedade, aque las que
explicam a sua estrutu ra e seu d inam ismo.
!: ela que nos perm ite ver a sociedade
como uma rede de relações entre os
diversos grupos sociais, cada um co m sua
força econôm ica, política , moral e
mil itar, e todos buscando ordenar - a seu
modo e conforme seus int eresses - o
conjunto social. Ao adotar a teoria das
classes sociais, optamos por uma análise
do conflito, das contradições- que
int eressa aos perdedores do jogo social.
Se, ao contrário , adotássemos uma teoria
de estratificação e mobilidade social,
estar íamos opt ando por uma análise do
equilíbrio - que interessa a quem está

ganhando neste jogo. Qual a teoria mais
certa ? Há cientistas sociais respeitados
num e noutro campo; ambos seguem as
regras do método científico e tratam
seus resultados emp íricos como hipóteses
de traba lho que só permanecem aceitas
como teo rias da sociedade enquanto não
são falsi fi cadas por dados melhores.
Não se trat a, pois, de relativizar uma
verdade ou absoluti zar a outra, mas de
afirmar que a relação sujeito-objeto nas
ciências sociais (pelo menos nelas I) não
é neutra: só co nheço a real idade
conforme os conceitos t eó ricos que
adoto, e adoto os conceitos que melhor
combinem com o lugar social que ocupo
(isto é, se minha produção intelectual
dest ina-se ao consumo dos dominantes ou
dos dom inados) . A precar iedade da
verdade sociológica t alvez seja de difícil
aceitação para quem está acostumado a
falar de verdades et ernas, seguras,
absolut as, comprovadas e ate.stadas pelas
autoridades; para os cientistas sociais
dizer que uma teori a é "científica" é
justamente o contrário de absolutizá-la: é
d ize r que está sempre aberta ã crítica
lógica e ã falsificação empírica. Nas
ci ências sociais só util izamos hipóteses,
dados empíricos cuja precisão empírica
semp re questionamos, conceitos sobre os
quais não há consenso, teorias sempre
postas sob suspeita . . . Mas este é o
instrument al teórico de que dispomos
para conhecer a sociedade. Seja na
concepção materialista da história, seja
nas concepções idealistas da sociedade,
temos que reconhecer as deficiências do
nosso instrument al e t ambém nos
curvamos diante de seus mérit os (pois
qualquer teoria sociológica é melhor do
que o conhecimento de senso comum,
que não passa pela crítica metodológica e
é co nsumido com o se fosse verdadeiro) .
Apesar dos pesares, o conhecimento
produzido pelo instrumental científico é

muito melhor para fundamentar um juízo
teológico ou moral do que o
conhecimento de senso comum, que se
prende às aparências e ilude mais do que
dá a conhecer sobre a realidade.
Assim considerada, a teoria das classes
sociais não é mais do que um instrumento
teórico que nos permite perceber as lut as
de classes. Se não o utilizarmos, não
seremos capazes de ver as contradições de
classes nem suas lutas .. . mas nem por
isso elas deixarão de existir e de
condicionar o con junto social. Não se
t rata, ao nível analítico, de afirmar se são
boas ou más, se devem ou não ser
incentivadas, se é bom ou mal que
recorram ã violência para se resolverem .
Trata-se apenas de usar - ou não - um
instrumental teórico capaz de revelar a
existência das classes sociais, seus
antagonismos, seus interesses, suas
práticas, sua força.
Mas, uma vez adotado o instrumental
teórico da teoria de classes, vamos nos
defrontar com um problema de ordem
ética: como ser cristão numa sociedade de
classes? é possível viver a vida de fé, de
esperança e de amor entre os opressores?
como ser cristão lutando com os
oprimidos? A estas e muitas outras
questões a Teologia da Libertação
procura dar uma resposta articulada,
sistemática, capaz de expressar a vida dos
cristãos que, percebendo a luta de classes,
optaram pelas classes oprimidas, pelas
classes perdedoras, pelas classes que não
se beneficiam da ordem est abelecida. Não
vou entrar neste tema, que certamente
será desenvolvido pelo Frei Bettoprofundo conhecedor da espiritualidade
do oprimido. Limito-me a situar o
problema no campo do discurso analítico,
para que não se confunda com o discurso
ético e gere a absolutização da verdade
sociológica ou o amoralismo político que
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nenhum cristão aceita.
A questio do totalitarismo
Antes que fosse publicada a "Instrução"
do cardeal Ratzinger, fiz um artiguinho
sobre o problema do Totalitarismo para
as Comunicações do /SER. A ele reiT)eto
os leitores e leitoras, já que não tenho
novos pontos a acrescentar. (Ver próximo
número, seção "Debate").
Conclusão
A "Instrução" traz uma recomendação
que desejo comentar à guisa de conclusão.
~ quando afirma a necessidade da "total
docilidade à realidade" como primeira
condição para uma análise, acrescentando
que "uma consciência crítica deve
acompanhar o uso das hipóteses de
trabalho que se adotam" (7.13). De fato ,
o que importa é a total docilidade ao real.
O instrumental utilizado não é mais do
que instrumental. Não é uma doutrina
sobre a realidade. t um meio teórico. E
como todo meio, deve estar a serviço de
um fim. Este é a vida. A opção por um ou
outro instrumento teórico não é uma
opção eticamente neutra; ela deve ser
guiada pela defesa da vida: que
instrumental ajudará a melhor conhecer a
realidade, para que a nossa ação seja
eficaz em defesa do direito à vida? Nosso
compromisso primeiro é com a vida, pois
acreditamos num Deus vivo que dá vida,
e vida em abundância. Por isso nos
submetemos ao real, docilmente, já que é
ali que está a vida.

Mas a submissão ao real não é passiva e
ingênua; a realidade só se revela a quem a
conquista, a quem a pesquisa, a quem tem
o instrumental teórico que a obrigue
revelar-se. Se usamos a concepção
materialista da história como um
instrumental científico, racionalmente
construído a partir de dados empíricos,
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teremos em mãos um valioso conjunto de
teorias aptas a explicarem o processo
dialético da gênese, estrutura e
funcionamento do capitalismo, bem
como das contradições que ele gera e que
constituem os pontos a partir dos quais
poderá ser historicamente suprimido. Se,
ao contrário, a usássemos como uma
doutrina sobre a história, perder ía mos o
senso do real e esvaz iar íamos de eficácia
histórica a nossa produção intelectual.
A concepção materialista da história não
é pois uma doutrina que se " apl ica " à
realidade social, mas um conjunto de
teorias e um projeto histórico que ,
fundamentados no método dialético, nos
torna capazes de teorizar a práx is
histórica. t, em outras pa lavras, a t eoria
da prática, a teoria do processo
constitu ído pelas inúm eras lutas através
das quais as classes oprimidas vão
destruindo historicamente o capitalismo
e construindo uma nova sociedade. Uma
teoria que, como d izi a o criador, não se
dest ina a contemplar o mundo mas a
transformá-lo. t fazendo história que se
aprende as leis da história. Isto signifi ca
que, por sua própria natureza , a teoria
da práxis tem que ser sempre renovada ,
aperfeiçoada, reformulada pa ra dar
· conta das novas realidades históricas que
vão sendo criadas, transformadas e
emp iricamente conhecidas. t onde a
práxis é mais intensa que maiores
problemas teóricos surgem. Não é por
acaso que, hoje, a América Latina
tornou-se o Continente onde mais se
debate sobre a concepção materiali sta da
história: os desafios concretos para a
nossa prática nos obrigam a teorizar.
Nesta teorização cometemos talvez
desvios e mesmo erros e é bom que
possamos debatê-los para não perdermos
nossa fidelidade ao real: a luta dos
oprimidos pelo seu direito à vida.

FÚIX ALEXANDRE PASTOR
Univ. Gregoriana (Roma) - PUC (Ri o)

I. A I nrtruçlo romena sobre e
Teologia de liberteçlo

A recente Instrução romana sobre "alguns
aspectos" referentes à Teologia da
Li bertação vem inserir-se
qualificadamente no debate eclesial sobre
dois problemas fu ndamentais:
pri meiram ente, a re lação entre o
cristianismo como sistema eclesial e a
libertação humana; a segu ir, a relação
entre teori a marxista e/ou metodologia
marxista e teologia cristã. Com efeito, a
pri meira parte 'da Instrução debate
principalmente a possibil idade teorét ica e
a legitimidade eclesial de " uma" teologia
cristã da libertação (cp_ i-v) ; depois de
um a breve t ransição (cp. vil, a segunda
parte da In strução focaliza a questão da
possibilidade ou impossibilidade teorética
de usar na Teologia cristã o pensamento
marx iano, quer como sistema global
totalizante, na tradição do " materialismo
dialético" da ortodoxia marxista-leninista
(paleomarxism o), quer como metodologia
"cientifica" do soc ial e do histórico, na
tradição de um a visão do " materialismo
histó rico" como hermenêutica do social e
como pretensão historiosófica
(neomarxismo), enquanto subordinação
do Iumen fidei da t eologia cristã ao Iumen
rationis da gnosis paleo e neomarxista
(cp. vii-xi).
A Instrução se situa, pois, na tradição do
plurisecular debate teológico sobre a
relação entre a razão filosófica e a fé

revelada, que teve como pontos altos a
elaboração do "modelo apofático" do
platonismo cristão na Igreja antiga e do
"modelo catafático"do aristotelismo
cristão na Igreja medieval. Mas o debate
entre a razão autônoma e a fé teônoma
continuou intensamente no período
moderno e pós-moderno, nos intentos
de elaborar um " modelo racionalista" , de
tipo iluminista, idealista ou existencial ista
de " filosofia do crist ianismo", na ótica da
" pura razão" (Kant), ou na da "filosofia
da revelação" (Scelling), ou no das
"contradições da existência"
("materialismo" pós-hegeliano:
Feuerbach, Marx) . A alternativa a um
"modelo racionalista" poderia ser achada
no "modelo fidelsta", de uma razão
incapaz de servir em nada à fé (Lutero,
Pàscal, Kierkegaard) .
Se a teologia não pode prescindir do
momento categorial, no seu intento de
compreender a fé (intellectus fidei),
dificilmente pode oermitir que a fé seja
subordinada à razão autônoma, enquanto
é teologia, quer dizer, ontologia teônoma
do saber revelado, na dúplice dimensão
teorética e prática. A Instrução parece
entender a relação ideal entre a razão e a
fé, no interior da teologia cristã,
exclusivamente sob o esquema da
" subordinação" da primeira à segunda
(philosophia ancilla theologiae). Com
efeito, a Instrução afirma:"~ à luz da fé,
e daquilo que el.a nos ensina sobre a
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verdade do homem e sobre o sentido
último de seu destino, que se deve julgar
da validade ou do grau de validade
daquilo que as outras disciplinas
propõem, de resto, muitas vezes à
maneira de conjectura" (cp. vii, n. 10).
E ainda : "É a luz da fé que fornece à
teologia seus princípios".

tradicionalismo ríg ido, a sabe r: ( 1) Que
a questão da libertação é um problema
teológico legít imo e pertinente (cp.
i-iii) e (2) Que a elaboração de uma
teologia cristã da libertação é uma
exigência justa, urgente, legitimada à luz
da tradição bíblica e do magi stéri o
eclesial (cp . iv -vi).

Em outras palav ras, a intenção da
Instrução parece ser excluir uma nova
forma, mesmo moderada, de
neoracionalismo católico, na versão do
projeto de um "neomarxismo cristão" em
simbiose com a teologia cristã da
libertação, no qual o intellectus
neomarxianus fosse o determinante e a
fides christiana a determinada. Esta nos
parece ser a relevância teológica
fundamental do Documento romano ,
como proposição e como provocação
ao debate.

Neste contexto , o documento rom ano é
relevante ecl esial mente, superando (se
não em valor oficial, dado que é só
documento de uma instância subordinada
do Magistério romano, sim e nquanto a
recepção de conteúdos), precedentes
documentos do mag istério, como a
Gaudium et spes do Vaticano li e a mesa
Evangelii nuntiandi de Paulo VI. O
Documento Ratzinger pode ser saudado
como a recepção eclesial de uma
"Teologia da Libertação" por parte da
ortodoxia episcopal , avançando
notavelmente sobre as posições do
Sínodo romano de 1974 e mesmo sobre
Puebla. Com isso, realiza-se um avanço na
direção de um "novo consen so" eclesial,
superando e prolongando a plataforma
eclesial expressa pelo Vaticano li (cf. cp.
iii, n. 4: " Por isso, tomada em si mesma, a
expressão "teologia da libertação" é uma
expressão perfeitamente válida: designa
neste caso, uma refl exão teológica
centrada no tema blblico da libertação e
da liberdade e na urgência de suas
incidências práticas" .

11. Recepçlo Eclesial de uma
Teologia da Libertação
A Instrução romana é um claro
documento de via media entre
" tradicionalismo rígido" e "profetismo
entusiástico", intentando integrar em um
único sistema o princípio profético da
denúncia da opressão dos indivíduos, das
classes e dos povos (cf. cp. i: O clamor
pela libertação como "sinal dos tempos"),
como o princípio tradicional da teologia
como scientia fidei (cf. cp. vi, n. 7: A
autêntica Teologia da Libertação "lança
raízes na Palavra de Deus devidamente
interpretada").
O documento romano conduz pois um
dúplice combate: Primeiramente contra
uma teologia tradicionalista e
estereotipada, incapaz de escutar e de
interp;etar eclesialmente a " questão da
libertação", afirmando duas teses
fundamentais, inaceitáveis para o
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Ainda mais, o Documento romano esboça
as linhas fundamentais de elaboração de
uma Teologia cristã da libertação ,
inspirada realmente na tradição bíblica
vétero e neotestamentária, com uma
adequada compreensão do tema cristão
da redenção e salvação em Cristo, como
"libertação integral " do mal e das
conseqüências do mal radical na
sociedade (cf. cp. iv). A verificação

bíblica é confirmada com a confrontação
com o Magistério eclesial, conciliar, papal
e episcopal, estabel ecendo como condição
de possibilidade pa ra elaborar uma
teologia cristã da Iibertação, em resposta
"ao desafio lançado a nossa época pela
opressão e pela fome" (cp . v, n. 1), a
coincidência da "teologia da história"
elaborada na Teologia da Libertação, com
a cristologia, a eclesiologia e a
antropologia teológica da tradição,
segundo o princípio da analogia da fé
(lb. n. 8, cf. cp. xi, n. 5) .
O problema se situa na ótica do debate
entre um integralismo espiritualista que
não entendesse a " o pção pelos pobres",
como decorrência cristã da exigência de
uma evangelização "sit uada", e um
progressismo secularizado na ótica de um
evangelho meramente "terrestre", que
compreenderi a a salvação como sendo só
e exclusivamente "a luta necessária para
obter justiça e liberdade humanas" (cp.
vi. n. 4). A opção preferencial pelos
pobres, na ótica de Mede li ín e Puebla, é
considerada um ponto irrenunciável e
irreversível do atual consenso eclesial
(ib. n. 5) . Neste contexto, a distinção
conceituai do documento parece ser:
"Opção p referencial pelos pobres", sim;
"evangelho terrest re", não.

III. "Monitum" Eclesial sobre o Uso
do Marxismo na Teologia
Se o primeiro com bate da Instrução
romana é dedicado a superar a
desconfiança do tradicionalismo rígido
com re lação aos te mas do novo consenso
ecl esial, que inclui a opção evangélica
pelos pobres e a recepção eclesial de uma
teo logia sobre libe rtação e liberdade na
ótica cristã, a segunda confrontação do
Documento Ratzinger é dedicada a
refutar duas convicções fundamentais da

teologia ético-profética: ( 1) Que a única e
autêntica Teologia da Libertação é aquela
que se serve do marxismo (cp . vi, n. 7-10)
e (2) Que a reflexão teológica não só
possa, mas deva usar o marxismo como
"instrumental" filosófico-conceituai e
científico-social (cp. vii, n. 6-11 ).
O Documento romano considera
inaceitáveis as duas teses. Quer sob a
forma paleomarxista, quer sob a forma
neomarxista, a Instrução romana
considera incompat(veis gnosis marxista
e fé cristã. Contudo, parece relevante a
consideração da motivação presentada.
Sob a aparente contraposição total entre
marxismo e cristianismo, que poderia
formular-se como ubi marxismus, ibi non
fides christiana, parece possível distinguir
duas posições diversas, a primeira entre
paleomarxismo e teologia cristã, que
seriam absolutamente incompatíveis; a
segunda entre neomarxismo e teologia
cristã, que seriam dificilmente
compatíveis em teoria e praticamente
incompatíveis também de conciliar,
enquanto fonte de equívocos insalváveis
(cf. cp. vii, n. 6-9). Em uma palavra, a
impossibilidade de se usar o
paleomarxismo na teologia seria
absoluta e de princípio (de iure), por
serem contraditórios e incompatíveis,
nos pressupostos, nos princípios e nos
corolários, paleomarxismo e
cristianismo. Mas a dificuldade de usar
retamente o neomarxismo na teologia,
parece ser julgada mais como relativa,
enquanto conjectural e p~ática, sendo
difícil evitar a simbiose entre teoria social
e historiosofia neomarxista e antropologia
filosófica e filosofia política
paleomarxista. O Documento julga
impossível de escindir paleomarxismo e
neomarxismo, pelo menos de facto. Se
dato non concesso fosse possível de
separar ideologia paleomarxista e ciência
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neomarxista na intenção do teólogo
(intentio Auctoris), não seria contudo
possível evitar na prática graves confusões
e equívocos nos leitores (interpretaria
obiectiva textus). Com efeito, o uso
lingüístico de um material significante de
origem paleomarx ista, facilmente pode
conduzir o ânimo do leitor, ou ouvinte,
a uma compreensão também
paleomarxista no significado. Se o
paleomarxismo propõe um uso unlvoco
do discurso marxista, o neomarxismo
propõe um uso análogo (em parte
semelhante, em parte desemelhante) . Mas
dado que a analogia é uma forma
moderada de equivocidade, não é difícil
suscitar perplexidade e ambigüidade na
interpretação.
Mas além do problema lógico-lingüístico,
existe sobretudo a questão fundamental
epistemológico-gnoseológica. O
documento chama a atenção sobre a
unidade ex istente ent re axiomas
pal eomarxistas na filosofia teorética e
corolários neomarxistas na filosofia da
práxis, julgando imposslvel " a
dissociação dos elementos heterogêneos
que compõem este amálgama
epistemologicamente híbrido" (cp . vi i,
n. 6) . Como chama também a atenção
sobre a gnosis historiosófica neomarx ista,
enquanto leva a uma filosofia política de
caráter totalitário e paleomarxista (ib. n.
7) , mesmo reconhecendo uma possível
utilidade heurístico-social da análise
marxista do conflito capital/trabalho na
sociedade industrial (cf. Laborem
exercens). Neste ponto, o Documento
Ratzinger retorna ao Magistério de Paulo
VI (cf. Octogessima adveniens), no
sentido de afirmar o "sim" à ação política
dos cristãos e ao mesmo tempo o "não"
ao uso do marxismo como método de
mudança social (ib. n. 7). A única
exceção poderia ser quando a
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metamorfose do paleomarxismo em
neomarxismo fosse tão rad ical , que o
discu rso seria marx ista no "material
sianificante" e cristão no "siQnificado".
mas então tal neomarx ismo deixaria de
ser "verdadeiramente" marxista (ib . n. 8) .
Em síntese: O Documento Ratzinger
r eafirme;~ a dupla tese da
incompatibilidade entre cristianismo e
paleomarxismo a nível teorét ico (Pio XI e
Pio XII) e entre neo marx ismo e
cristianismo na mesma pe rspectiva (Paulo
VI e João Paulo li) (ib. n . 8-9) . Mas o
conteúdo real da oposição é de caráter
antropológico-teológico, enquanto o
marxismo dissolve a antropo logia cristã
indiv idual e social em todos os seus
pressupostos, princ ípios e corolários de
caráter teórico e prático, subordinando-a
a uma metodologia inspirada em um
sistema religiosamente nihilista e
socialmente totalitário. A motivação do
juízo negativo da Instrução sobre o uso
da análise marxista é
teológico-metodológico: Só é t eologia
aquela reflexão sobre a fé em· que o
Iumen fidei da revelação divina é o
princípio último e o c ritério de verdade
(cf. ib. n. 10) . A esta dificuldade
teo rética, a Instrução acresce nta outras
· dificuldades de caráter prático, sobre o
modo insuficiente como de fato se faz a
análise da sociedade, procedendo por
simplificações esquemáticas, apriorismos
dogmáticos e insuficiente docilidade à
observação empírica. Em uma palavra, se
faz um uso diletant ístico e não científico
do marxismo na anál ise da sociedade (ib.
n. 11-13).

IV. Ortodoxia e Ortoprexis
Nos capítulos sucessivos, o Documento
Ratzinger analisa, sistematicamente, as
decorrências teoréticas do uso de uma

metodologia neomarxistã na Teologia
cristã a nível de ortopraxis (cp. viii) e a
nível de ortodoxia (cp. ix), até incidir em
uma situação de ruptura eclesial, como
divisão teorética em questões de fé
(haeresis) e como cisão prática em
questões ético-políticas (schisma) (cf.
cp. x) .
A argumentação da Instrução parece
proceder do seguinte modo: A lógica da
razão marxista torna-se princípio
determinante da teologia levando-a a
"aceitar posições incompatíveis com a
visão cristã do homem " (cp. vi ii, n. 1).
Tais posições incompatíveis com a
antropologia cristã seriam, na ótica da
Instrução, fundamentalmente três, todas
elas derivadas da substituição do conceito
cristão de práxis (primado da caridade),
pelo conceito neomarx ista de práxis (luta
de classes revolucionárias): ( 1) A
subversão do conceito de "verdade" não existe verdade a não ser no
engajamento, no compromisso, na práxis
revolucionária (lb. n. 5-9); (2) A
subversão do princípio de "bondade"só é bom, o que favorece a luta de classes;
só é ruim, o que prejudica a luta
revolucionária (I b. n. 6-9) ; (3) A
aceitação inconsi de rada do princípio da
"violência" - a soc iedade é fundada
sobre a violência - só a violência resolve a
questão da justiça social (I b. n. 6). A
questão da ortopraxis se torna deste
modo fundamental, sendo assumida como
princípio hermenêutico e lei básica da
realidade, em todos os setores da
existência humana: "religiosos, éticos,
culturais e institucionais" (I b. n. 8) .
Segundo a Instrução Ratzinger, a
aceitação pelo teólogo cristão do conceito
neomarxista de práxis leva a teologia a
uma noção de ortopraxis, que seria do
ponto rle vista cristão uma heteropraxis,

substituindo a antropologia cristã por
uma antropologia marxista, na ótica
redutiva do "materialismo histórico" (cp.
vi ii). Ainda mais: O intento de integrar no
sistema teológico a idéia neomarxista de
ortopraxis não deixará indiferente a
própria ortodoxia, mas levará, de modo
mais ou menos explícito, atual e
coerente, a uma substituição da ortodoxia
doutrinal por um sistema rival e
heterodoxo, que é "perversão da
mensagem cristã" (cp. ix-x). O
Documento Ratzinger parece, pois,
denunciar nestes capítulos finais, uma
nova forma de "racionalismo teológico",
latente na corrente filomarxista da
Teologia da Libertação, quer em forma
radical (paleomarxismo), quer em forma
moderada (neomarxismo) (cp. ix, n. 1 ).
A heterodoxia da corrente filomarxista da
libertação, segundo a Instrução Ratzinger,
parece processar-se a dois níveis: (a) A
nível teológico fundamental (cp. ix) e (b)
a nível teológico dogmático (cp. x). No
nível fundamental, o Documento romano
lamenta uma polarização ideológica da
Igreja (cp. ix, n. 2); uma secularização
total ou parcial da escatologia e da
eclesiologia cristãs, com a identificação
do "Reino de Deus" com a "libertação
histórica", uma politização da afirmação
da fé, enquanto subordinada a um critério
histórico-político da práxis com luta de
classes (I b. n. 3-6); a desqualificação da
caridade universal como
"desmobilizadora" e a legitimação do
ódio ao inimigo de classe (lb. n. 7); uma
redução da Igreja a realidade puramente
histórica (I b. n. 8) ; a substituição da
correção fraterna pela luta de classes no
interior da Igreja (lb. n. 9-13). Em uma
palavra: O documento acusa ao
neomarxismo teológico de historicismo
imanentista, perdendo a dimensão da
transcendência na escatologia, na
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eclesiologia e na antropologia cristã (cf.
ib. n. 4-5).
A nível teológico dogmático, a
heterodoxia do neomarxismo cristão
processar-se-ía como decorrência da
extensão do a priori da suspeita
ideológica também no interior da igreja,
substituído o princípio da comunhão
pelo da ruptura eclesial, dificultando um
autêntico diálogo teológico à luz da fé e
só da fé (cp. x, n. 1-3) : "Os critérios
teológicos da verdade vêem-se desse modo
relativizados e subordinados aos
imperativos da luta de classes" (ib. n. 3).
As conseqüências de tal colocação são
principalmente três : (1) A questão
metodológica: A Escritura e a Tradição
sofrem uma releitura, privilegiando a
dimensão política da mensagem bíblica
(I b. n. 5), ou silenciando os princípios da
ética social de inspiração cristã (lb. n. 4).
desautorizando a '~doutrina social da
Igreja"; (2) A questão cristológica: Jesus
passa a ser um "símbolo" ou "figura",
que "resume em si mesmo as exigências
da luta pelos oprimidos" (I b. n. 11 ),
secularizando a soteriologia cristã e
reduzindo a um esquema
"neoracionalista" a cristologia de
Calcedônia, diluindo o "mistério cristão"
em uma interpretação meramente
"política" da vida e da morte de Jesus
(I b. n. 6-13); (3) A questão eclesiológica:
Não só a nível estrutural é subvertida a
eclesiologia tradicional (cf. cp. ix, n. 8-13,
cp. x, n. 14), como também a nfvel
dogmático profundo, em quanto
sacramentum salutis, substituindo a
dimensão da transcendência da graça, pela
da imanência histórica na libertação
humana (lb. n. 14-16).
O Documento romano conclui com um
Ouid agendum nunc?, que reforça a nossa
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interpretação do documento como típico
da via media paulina e conciliar,
prolongado no novo consenso eclesial dos
Sínodos de 71 e 74, a nível internacional,
e nas Conferências de Medellín e Puebla,
a nível latinoamericano. Com efeito, o
cap ítulo conclusivo (cp. xi) exorta a viver
a "opção pelos pobres" e a lu ta r pela
"justiça'' e "promoção humana" (I b. n.
1-4), mas permanecendo em comunhão
com a Tradição e na analogia da fé,
particularmente na questão
antropológica, na questão eclesiológica
e na questão cristológica (lb. n. 5-7). O
Documento critica as "ilusões" do
filomarxismo católico (lb. n. 9-11 ), mas
sem cair numa posição neo-conservadora,
dado que exorta a progredir e completar
a Doutrina social da Igreja, em função de
um reformismo avançado (lb. n. 12-14).
Portanto, opção pelos pobres, sim ;
libertação integral, sim; denúncia
profética, sim; evangelização concreta,
sim ; ação política dos cristãos, sim; mas
sem subverter a noção cristã de práx.is
(caridade), nem a noção cristã de
teoria (verdade de fé). Tal parece ser o
sentido da exortação final à vigilância (I b.
n. 15-17).

V. Teses Conclusivas
No final da nossa reflexão, seja-nos
permitido formular algumas proposições,
de carâter conclusivo, sobre a questão em
foco :

1. O Concflio Vaticano li facilitou o
aparecimento no Brasil, e na América
latina, de uma nova eclesiologia do
"povo de Deus", edificada sobre os
quatro princípios teológicos da
comunhão na fé, da evangelização
concreta, da denúncia profética e da
libertação integral. Esta nova consciência
eclesiológica, convalidada pelo consenso

episcopal de Medell ín e Puebla,
legitimada pelo Magistério de João XXIII
(Pacem in terris, Ma ter et magistral e de
Paulo VI (Evangelii nuntiandi, Populorum
progressio) , pode considerar-se
irrenunciável e irreversível.
2. Não obstante o consenso eclesial
conciliar e pós-conciliar, os últimos anos
foram caracterizados por um intenso
debate teológico, de caráter pessoal, de
caráter dogmático e de caráter
metodológico: Eis algu mas questões
debatidas: Qual a "prioridade" eclesial e
pastoral na América Latina? Que signific~
a "opção prefere nc ial pelos pobres",
como teoria e como práxis? Como viver a
"comunhão e a participação" na
comunidade eclesial? Qual a relação entre
evangelização concreta e "libertação"
integral? QÚal a relação entre "anúncio"
evangélico e "denúncia" profética? É
ortodoxa a "cristologia" feita na e a
partir da realidade lati noamericana? Etc.
3. A intenção dominante da Instrução
romana, sobre alguns aspectos da
"Teologia da Libertação", parece ser a
exclusão de uma nova forma, mesmo
moderada, de "neoracionalismo"
católico, latente no projeto de um
neomarxismo cristão em simbiose com
uma Teologia da Libertação elaborada
utilizando a "ferramenta" marxista. O
documento lembra que a Teologia,
enquanto é teoria da fé (scientia fidei)
só pode ser elaborada tendo a luz da fé
(Iumen fidei) como principio ·
determinante (cf. cp. vii, n. 1O). A
Instrução excluiria só aquele projeto
teológico, no qual o intellectus
neomarxianus fosse o princípio teorético
determinante, e a fé cristã fosse reduzida
a verificação religiosa do precedente
insight.

4. O Documento per se não se refere ao
estudo da história das idéias filosóficas,

nem à historiografia, à teoria social, à
politologia, à filosofia do direito, do
Estado ou da história, nem mesmo à ética
politica de inspiração cristã. O
documento visa única e exclusivamente
a Teologia cristã sistemática, enquanto
elabora o mistério cristão, mesmo
naturalmente, tomando posição sobre
questões conexas com a antropologia
cristã (critério de verdade, prindpio da
moralidade, sentido da história, relação
indivíduo-Estado).
5. Contra uma posição teológica de
caráter "tradicionalista" rígido, o
Documento afirma que a questão da
"libertação dos pobres" é um problema
teológico legítimo, pertinente,
angustiante, que não pode, nem deve
deixar indiferente ao cristão. Ainda mais :
O documento romano afirma que a
elaboração-de uma téologia cristã da
libertação é uma exigência justa, urgente
e legitimada à luz da tradição bíblica e do
magistério eclesial. Ao afirmar esta dupla
legitimidade, o Documento avança sobre
precedentes declarações do magistério
eclesial.
6. Contra alguma posição de caráter
"progressista", na perspectiva
ético-profética associada ao uso do
instrumental teorético-social da tradição
marxiana, o Documento romano critica
duas suposições fundamentais :
Primeiramente, que só com o marxismo
se possa elaborar uma autêntica Teologia
da Libertação ; a seguir, que a reflexão
teológica possa e deva usar o marxismo
como instrumental filosófico-conceituai
ou, pelo menos, como instrumental
científico-social. O documento considera
inaceitáveis ambas as teses, quer sob a
forma pa/eomarxista, quer sob a forma
neomarxista, por uma diversidade de
motivos, lógico-1 ingüísticos,
epistemológico-gnoseológicos,

23

antropológico-teológicos e
teológico-metodológicos.
7. A motivação fundamental da oposição
da Instrução ao uso da análise marxista é
de caráter teológico-metodológico: A
Teologia enquanto é scientia fidei deve
ser feita sob o único princfpio do Iumen
fidei; A esta oposição de princfpio,
acrescentam-se outras objeções de fato,
no sentido de achar que o modo concreto
de os teólogos usarem a análise marxista
não é isento de simplificações
esquemáticas, apriorismos dogmáticos e
insuficiente docilidade à observação
emp(rica.
8. A Instrução parece considerar o

projeto teológico do neomarxismo cristão
como um sistema teológico rival,
verdadeira "perversão" da mensagem
cristã, nos seus pressupostos: Substituição
do conceito cristão de práxis (primado da
caridade). pelo conceito marxista (luta
revolucionária). com a subseguinte
"subversão" dos conceitos
antropológico-filosóficos de verdade
(filosofia teorética) e de bondade
(filosofia moral). nos seus principias:
Uma nova escatologia, que secularizaria o
reino de Deus no imanentismo historicista
e uma nova eclesiologia, que conceberia a
Igreja como mera diácona da pura
libertação humana, nos seus corolários
ou decorrências: uma nova metodologia
teológica, que opera uma releitura
puramente pol ftica da Escritura e que
silencia o Magistério; uma nova
cristologia, um Jesus histórico "figura"
da luta dos oprimidos; e uma nova
sacramento/agia, o sacramento como sinal
e instrumento de libertação puramente
terrestre.
9. Contudo, a Instrução romana não
pode, nem quer invalidar o consenso
católico pós-conciliar: A igreja "povo de
Deus", comunhão carismática e diaconal
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e "sacramento" concreto de salvação para
o mundo, que intenta implementar a sua
realidade e missão na comunhão e
participação, na evangelização concreta,
no anúncio e denúncia, na libertação
"integral". A instrução reafirma o
consensus dialético de Paulo VI
"libertação, sim" (Evangelii nuntiandi);
"Análise marxista, não" (Octogessima
adveniens).

1O. Junto ao problema "teológico" da
Instrução, existe naturalmente a questão
filosófica. A Instrução parece entender
por "ideologia marxista" um sistema
filosófico total (paleomarxismo) e por
"análise marxista" um sistema filosófico
parcial (neomarxismo), que assume o
"materialismo histór ico" (teoria
económica, filosofia social e filosofia da
história) sem o "materialismo dialético"
(filosofia teorética, fil osofia moral,
filosofia do Estado, filosofia da religião,
etc.). Excluindo por insuficiente a pura
assunção da idéia de "conflito social
agudo" como sinónimo de ".luta de ·
classes".

DEBATE: Marxismo e Teologia
- Primeiro dia Leandro Konder Duas provocações, no
bom sentido, para cada um dos meus
companheiros de mesa. Primeiro, na
intervenção de Pedro, ele endossou um
argumento do Clodovis Boff, que é um
autor que admiro muito. Mas justamente
no argumento que o Pedro endossou ele
não foi muito feliz : é quando o Clodovis
diz que " a essa concepção de história que
estaria sendo assim ilada pela Teologia da
Libertação nâ"o seria conveniente que lhe
déssemos o nome de marxismo, porque
ela tem uma dimensão da contribuição de
Marx à ciência, à h istória, e ninguém
chama de galileísmo o conjunto das
contribuições de Galileu à ciência." Eu
acho que há uma diferença, porque a
concepção da história de Marx não se
reduz estritamente à ciência, ela tem uma
dimensão filosófica que é fecunda,
exatamente enquanto filosofia ela envolve
uma determinada concepção do homem e
eu acho que, com todo respeito devido à
ciência, ela nunca vai conseguir resolver
esses problemas de natureza filosófica que
estão presentes nessa concepção de Marx.
Eu acho que a concepção da história de
Marx tem uma contribuição inestimável à
ciência da história e a gente vê isso na
historiografia contemporânea, onde a
presença do marxismo é esmagadora. Mas
eu acho que a ciência da história é mais
ampla do que a concepção marxista da
história. Eu acho que existem
historiadorGs não-marxistas que .têm
contribuições essenciais para a
historiografia contemporânea. Então
convém continuar a dar nome aos bo~
mesmo quando esses bois são polêmicos.
E marxismo é marxismo mesmo. A
segunda provocação ao Pedro está no
fato de que eu notei da parte dele, que se
expôs com uma coragem intelectual

muito grande, botando o dedo na ferida
do conservadorismo, sacudindO os
preconceitos conservadores que estão
presentes no comportamento dos setores
mais conservadores da hierarquia diante
dos fenômenos políticos e sociais das
lutas do povo. Mas essa desenvoltura com
que ele fala cede lugar a palavras medidas
quando ele tenta analisar as deficiências
dos países, das sociedades do chamado
socialismo real. Eu notei da parte dele
uma precaução muito grande, e acho que
talvez valha a pena nós nos tornarmos um
pouco desabusados, nós, homens de
esquerda, exatamente quando nós
tocamos nesses problemas porque, senão,
nós podemos dar a impressão de que
estamos subestimando a gravidade dos
problemas que se manifestam na história
da formação desses países, que afetam a
liberdade, mesmo que apenas em alguns
planos, não em todos, mas afetam a
liberdade em planos que são essenciais;
e aí a nossa posição tem que ser muito
firme, muito clara, nós temos que
aprofundar a crítica daquelas
deformações para que elas sejam
definitivamente superadas na medida
das nossas possibilidades de ação. Bom, as
duas provocações para o Felix Pastor (nós
estamos nos encontrando hoje pela
segunda vez, falamos desse mesmo
assunto hoje na PUC), são, em primeiro
lugar, o fato de que quando ele falou do
paleo-marxismo -eu tenho muita dúvida
sobre essa dicotomia, essa diferenciação,
porque o âmbito do neo-marxismo
também tem muita porcaria, e no âmbito
do paleo-marxismo há coisas excelentes
ainda muito pouco exploradas. Entfo,
quando você falou do paleo-marxismo e
você falou o marxismo de Marx, de
Engels, de Lenin, aí você disse 'o
marxismo do materialismo histórico mais
materialismo dialético', e eu até aceito
essa cr(tica, eu acho que essa combinação
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aí gerou um monstrinho, mas eu não
invocaria Marx porque Marx nunca
utilizou a expressão materialismo
dialético (então eu livro a cara de Marx
mais uma vez). Eu tenho um carinho
muito especial pelo velho Marx, se
depender de mim eu estou sempre
livrando a cara dele. Em segundo lutar,
eu acho que, na sua intervenção você
procura explicar as formulações do
Cardeal Ratzinger a respeito de um certo
uso do marxismo pela Teologia da
Libertação e sugere que as referências do
Cardeal Ratzinger ao marxismo
propriamente dito são secundárias no
documento, porque na verdade o que
está preocupando a ele não é o
marxismo, mas sim um certo uso do
marxismo pela Teologia da Libertaçâ'o.
Mas eu acho que o Cardeal Ratzinger é
tão preconceituoso que ele não resiste,
ele parte para luta contra o marxismo
propriamente dito e, na sua investida, ele
é freqüentemente muito pouco feliz. Eu
acho, por exemplo que, quando ele diz,
quando ele atribui ao marxismo um
desconhecimento, e eu cito aqui
textualmente - 'desconhecimento da
natureza espiritual da pessoa que leva a
subordiná-la totalmente à coletividade'eu me pergundo: o Cardeal Ratzinger terá
lido os Grundrisse - eu acho que não leu,
porque os Grundrisse de Marx tem uma
preocupação muito grande justamente de
enfatizar a importância da autonomização
do indivfduo, da pessoa humana, e ele diz
que quanto mais nós penetramos no
passado e encontramos formações sociais
mais primitivas, mais rudes, mais o
indiv(duo aparece subordinado à
coletividade. Então, parte da concepção
marxista da história, essa que a Teologia
da Libertação está assimilando, é uma
teoria, um certo modo de interpretar a
espiritualidade da pessoa humana num
processo histórico de autonomização.
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Aliás, de passagem, confesso também que
fiquei chocado quando li a referência do
Cardeal Ratzinger ao amoralismo político
de Marx, o que eu acho uma grave
injustiça histórica. Então, feitas essas duas
provocações eu levanto a bola para
eles chutarem.
Pedro Vamos à questão da concepção

materialista da história do marxismo. Em
geral, falo marxismo mas tenho a
impressão de que é melhor falar
concepção materialista da história,
porque a concepção materi~lista da
história não é só teoria do valor, teoria da
luta de classes, teoria do Estado, mas
inclui uma filosofia que é a relação teoria
e prática, e também o projeto histórico.
Adotar uma concepção materialista da
história significa adotar também um
projeto histórico, projeto de sociedade
sem classes. Gosto/ da sugestão do
Clodovis Boff no sentido de não falar de
marxismo mas de falar de uma teoria
dialética ou de uma concepção
materialista de história para não se ficar
preso ao pai fundador, com todo o
carinho que se possa ter por ele; a
concepção materialista da história já tem
mais de 100 anos de idade mas está muito
.viva, tem muito dinamismo, enquanto o
marxismo, de certa maneira, ficou velho.
A gente deve ter reverência pelo pai
fundador sim, mas é preciso deixar claro
que a concepção materialista da história
é muito maior do que o marxismo de
Marx, ela está viva, estã crescendo, e está
se defrontando com p roblemas novos
hoje, principalmente na América Latina.
Concordo com o Leandro, criticando a
distinção de Pastor ent re paleo-marxismo
e neo-marxismo. No marxismo do velho
Marx existem teorias, idéias e intuições
que não ficaram para trás, pois estão vivas.
Quanto à questão do socialismo real,

aceito a crítica: fui cauteloso sim, por
uma questão de respeito; eu tenho a
impressão de que, às vezes, a gente é
muito duro ao falar do totalitarismo do
Estado, quando afinal de contas o direito
à vida é mais importante do que o
direito da cidadania. Mas estou
inteiramente de acordo : temos que ser
duros na crítica ao totalitarismo do
Estado sim, e eu diria até mais: duros na
crítica ao totalitarismo de Estado no seu
embrião, que é a teoria do partido de
vanguarda. Pois o problema do
totalitarismo do Estado não é um
problema pós-triunfo revolucionário, ele ·
já está na teoria do partido, porque um
partido que se propõe ser vanguarda da
classe revolucionária antes de tomar o
poder, não deixará de sê-lo depois de
tomar o poder.
Pastor Acho que fu i provocado
praticamente nessas duas questões sobre
três problemas conexos, que eu chamaria
a questão de nomenclatura filosófica e
de conteúdo filosófico , a questão
sociológica da análise marxista, e a
questão polf.tica, que eu queria também
chamar a atenção para ela porque estava
conexa com o documento. Eu r-econheço
que a nomenclatura paleo-marxista é
al.t amente discutíve·l: eu queria entender
por ela que, no documento, a concepção
dominante de marxismo é, realmente, o
que chamaríamos marxismo dialético,
quer dizer, a ortodoxia marxista
codificada pela União Soviética, como
pafs líder etc., e digamos a ideologia
oficial : e assim se explica que seja tão
mono If.tica e que de fato desautorize
demais aquilo que o pensamento
originário de Marx, a sua filosofia da
sociedade e da história, assim como
outras incrustrações, inclusive o
Ieninismo, a filosofia do Estado e o
totalitarismo justamente, e a filosofia

teorética do materialismo dialético, que é
muito mais materialista, muito mais
rfgida, muito mais crua, por assim dizer.
Agora, nesse ponto, fiz também as minhas
reservas ao documento neste sentido que o que prova demais prova de menos,
justamente. Querendo atacar o que é, na
realidade, um fóssil, porque a ideologia
oficial (nos países livres, nos socialismos
livres, quem é que comunga com esse
bloco do materialismo dial"ético oficial)
que muitos acham que nem na Rússia
acreditam, mas é um pouco a fé que hã
que manterem, a fachada que há que se
manter. A segunda questão que é- como
prescindir do uso da análise marxista, eu
também acho que é um dos silêncios do
documento, é o famoso problema que
levantava hoje - como a poesia do
Drummond: que bonito o oceano se não
podemos fazer barcos. Então, como
vamos fazer? Eu apelaria para a referência
oral: o Cardeal Ratzinger, na entrevista
que deu antes do documento, disse assim :
'eu não nego que a aAálise marxista
permita certos conhecimentos', ele não
nega. Um bispo que não pode ser
chamado progressista como Dom Lucas
Moreira Neves, em artigo de ampla
difusão hã um ano atrás, no centen·ãrio de
Marx, reconhecia que um dos aspectos
do marxismo altamente positivo era a
denúncia dos males do capitalismo
industrial e.tcétera.· Então, isto quer
dizer que um certo tipo de análise
marx·ista é possr.vel porque até l!>om Lucas
Moreira Neves e o Cardeal Ratzinger
podem fazer e não acontece nada. Agora,
vem o problema da questão pol (tica e o
famoso problema da violência. E aqui
também a referência oral explica um
pouco: Ratzinger e o Papa teriam falado:
'a Igreja não é contra a sociedade sem
classes, e nem, indiscriminadamente,
contra o uso da violência; na ética
católica se fala na violência, mas se
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consideram condições muito particulares
para o uso da violência - 1 ~ que seja a
última razão possível: nunca se considera
o método ideal , mas a última emergência ;
2~ condição - que exista uma proporção
adequada entre a violênci a que se pensa
desencadear e aquela que se quer superar;
e 3~ -que exista uma justa esperança de
c;ue esse uso da violência vai conseguir,
digamos, o efeito que se pretende, e como
sabem, essa 3\1 condição da ética católica
trndicional, de séculos, é a primeira que o
Lenin coloca quando d iz como fazer
re·Jolução. Para fazer revolução para
valer e para ganhar não para perder,
porque para perder seria um grande
masoqu ismo histórico, um grande
suicídio coletivo.' Então , acho que aqui
entra não um problema d e teoria mas um
problema de plano econômico e direitos
humanos, ou seja, um projeto liberal na
política e um projeto
social-democrático-reformista, que pede
reforma em toda parte. Ela diz que são os
cristãos, os leigos, os homens que estão na
sociedade, não os ministros do culto os
que devem implementar essas condições.
Bem, o problema é mais se, em certos
marxismos ou em certas pronunciações
de alguns teólogos da libertação , fi ca
claro ou não fita claro este tipo de
condic ionamento, este tipo de equilíbrio
so bre o uso da violência, e esse é um
ponto importante. Agora, aqui, se os
se nhores não aceitam a distinção entre
neo-marxismo e materialismo dialético
oficial, então não podemos fazer
marxismo sem Ieninismo também, não
podemos fazer marxismo sem fildsofia da
religião atéia, me expliquem então
como é.
A li! explicação é a seguinte: você
(virando-se para Konder) diz que no
marxismo não existe unidade monolítica
mas existe uma unidade, o que seria essa
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unidade no marxismo? E a segunda é o
que foi que você quiz di zer com
materialismo histórico mais materialismo
dialético gerou um monstrinho?
l<onder Marx ofereceu uma imagem
convincente da unidade dele em poucas
palavras; existe uma concepção do
homem em Marx - um ser que se cria
pelo trabalho, depois desenvolve uma
série de formas de intervenção na
realidade, transforma o mundo e se
transforma ao transformar o mundo.
Dessa concepção do homem decorre uma
concepção da história , uma crítica cos
efeitos (segundo Marx) profund(ssimos
da divisão social do tra balho, da
existência de classes, um método
adequado para dar conta das contradiçõe~
que movem a história , e das
transformações qualitativas que se
operam com a presença do sujeito em
contraposição ao objeto. Eu acho que isso
ar dá uma certa unidade ao pensamento
de Marx. Agora , essa u nidade não é
monolítica porque de repente em
algumas frases, em algumas idéias, Marx
reflete também a prese nça de influências
típicas do seu tempo, do seu contento. Às
vezes ele é mais dialético, às vezes um
· pouco cientificista, também. Então, há
uma triagem a ser fei t a e há uma
releitura de Marx à luz das ex igências dos
novos tempos, e essa ree leitura, na
medida em que a gente começa a fazê-la,
revela em Marx certas fraturas, essas
tensões internas a que eu me referi. ~
muito d ifícil fazer uma leitura de Marx
que não seja negativamente marcada pela
história do marxismo, que ve m depois
dele, e que nos influencia a todos. O
próprio Ma rx dizia que o que vem depois
ajuda a compreender o que aconteceu
antes. Então nós temos que levar em
conta o que veio depois para entender o
que aconteceu antes, mas ao levar em

conta o que veio depois, a gente pode
encontrar, na históri a do marxismo, uma
justifiéação de certos aspectos de Marx
ou uma razão para rever exatamente
aque les aspectos que pretendem se
justificar nessa históri a. Depende da
nossa re lação com essa história do
marxismo.
Agora vou ret omar a outra parte, a outra
pergunta. Materi al ismo dialético foi o
nome dado a uma certa sistematização de
alguns aspectos da filosofia de Marx. Essa
expressão apa rece em Engels, é retomada
e utilizada por Ple kanov, passa por Lenin ,
e se cod ifica no chamado
marxismo-leni nismo que é uma
construção posterior a Leni n, para a qual
Lenin evidentemente deu uma grande
contribuição, mas é um a construção que
ficou marcada pelo seu uso na época
staliniana, uma construção que
corresponde a uma certa situação
histórica bem definida, quer d izer, o
marx ismo em vez de ser, segundo a
frase de Marx que eu gosto muito, 'uma
crítica implacável a tudo que existe',
aparece ar, no marxismo- leni nismo, como
uma teoria preocupada em preservar
determina~as instituições, em conservar
determinada situação. Há uma certa
impregnação conservadora que é
incontrolável. Então, eu t enho idéia de
que materialismo d ialético tem um
vínculo com esse marxismo-leninismo.
Veio a ter um vínculo muito grande, que
talvez justifique, inclusive, a visão crítica
do Rubem César em relação ao marxismo.
O marxism -: ,~orn o o materialismo
dialético estaria definitivament e
comprometido com aquela experiência
histórica que precisa ser crit icada
implacavelmente. Agora, o material ismo
histórico não, e aí o Pedro fez aqui uma
bela defesa do materialismo histórico.
Então, eu acho que, na medida do

poss(vel, a separação pode ser proveitosa.
Interventor A pergunta é para a mesa em
geral, a propósito de uma questão que eu
acho fundamental examinar nesse tema
"teologia e marxismo". É o problema da
situação histórica da religião do séc. XIX,
onde a mentalidade difusa, mesmo na
sociedade geral , era uma mentalidade que
a gente chama de positivista. Onde se
julgava que o teológico e o metaffsico era
algo de superável , que de uma certa
maneira o futuro ia revelar que a teologia
foi uma fase de reflexão da infância da
humanidade, e que em seguida, depois
que a humanidade teve acesso a uma
certa, digamos, adolescência, ou
juventude, ela começou a pensar
filosoficament e; e que finalmente, depois
de superar essa juventude, chegada a
maturidade, nós ent rávamos em plena era
cientffica, a era que se tinha iniciado com
a revolução das ciências, a revolução que
surgiu sobretudo depois da Idade Média.
Eu estou colocando isso para fazer a
seguinte pergu nta : até que ponto o
posicionamento de Marx e dos segu idores
de Marx , em face do religioso , não esta ria
dependendo um pouco do clima dessa
época onde, por out ro lado, a própria
Igreja como instituição representativa do
religioso estava colada aos poderes
vigentes? A religião pouco (sobretudo a
Igreja Católica) engoliu a Revolução
Francesa e as instit uições religiosas
geralmente fo ram barrei ras para a
liberação da sociedade. Eu me pergunto
o segui nte: será que nós não temos outra
experiênci a hoje, sobretu do na América
Lati na, e se vocês qu iserem, no Irã, e
outras sociedades que talvez nos force m
a rever essa posição da rel igião como
sendo algo que freia o desenvolvimento,
o progresso da consciência humana? Até
que ponto o Vietnã não foi de certa
maneira um Davi diante do Golias e, em
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particular, não foi um Davi o Irã com a
revolução que derrubou o Xá e liquidou
com as pretensões dos Estados Unidos
naquela região, isso através do impulso
religioso. Então, eu gostaria de insistir
nisso: até qúe ponto a gente não teria
que historicisar a problemática religiosa
hoje, quando se diz que a América latina
não fará revolução se não passar pelo
religioso. Vocês já Imaginaram quando
nos terreiros de macumba o pessoal
descobrir que o Exu é ele mesmo e não o
que vem de fora?
Pastor Bem, eu vou dar minha
colocação particular, naturalmente
concedo toda a problemática que o
perguntador colocava para nós, que no
séc. XI X se dava o fenômeno muito
agudo e não só entre o catolicismo mas
provavelmente par-a Marx foi mais
vinculante o c.aso do luteranismo alemão
de simbio.s:e entre bur.guesia e
cristianismo, ·u ma forma burguesa de viver
o cristianismo. Neste p;pr.~to., acl11o que um
dos méritos da Te.alogia da Libertação na
América Latina é fazer o que se chama
a crftica ideológica, mastirar que uma
forma aburguesada de cr:istianismo não é
o único modo de viver o cristianismo, que
cabe um outro mado de v.iver o
crist'ianlsmo. Agora, sobre o problema da
reli.gillo em si, eu sau teólogo e tenho
naturalmente grande amar à religião que é
o catol·icismo, o crist.iarrismo em geral,
apr-endo muito de todas as re·ligiões, dos
pro~esteAtes em l!)aft:ieular, dos luteranos,
mesmo ser~do jes~:~.f<ta, meus grandes
mestres são fifty-fifty. Mas eu daria um
axioma de um dos meus grandes mestres
- Ernest Block, luterano, alemão e
socialista religioso, que acha que a religião
é uma coisa perigosfssima porque é uma
força terrfvel. Só que tem em si mesmo a
força profética que é capaz de criticar a
religião em nome da reUgiãQ, e por isso eu
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acho que o marxismo, como outras
grandes revoluções precedentes, digamos
a revolução liberal também , foram
beneméritos da humanidade, ou seja, são
forças proféticas seculari~adas que
criticaram formas demonfacas de viver a
religião e viver a sociedade. Acho também
que a religião, quando é vivida na sua
pu reza (e acho que Komeini não é o
exemplo mais feliz para tal fenômeno,
mas pensemos em São Francisco de Assis
e outras figuras assim inquest ionáveis,
mesmo João XXIII) pode ser uma grande
força de humanização também, ou
mesmo um grande gênio religioso como
Ago sti nho ou São Tomás de Aquino, que
são também grandes fi guras do desenrolar
do pensamento da humanidade. Esta
então seria a minha colocação um pouco
mais modesta sobre o problema da
religião.
Rubem Cesar Um escl arecim ento e duas
perguntas: o Leandro criticou uma
observação que fiz em Comunicações do
/SER n9 9, segundo a qual "o nome 'do
marxismo está irremediavelmente
associado ao nome do totalitarismo".
Leandro diz que nem todo marxismo é
totalitário, sendo possível portanto
. dissociar os do is nomes. Concordo com
ele, e por isso não disse que são idênticos.
Disse que estão associados. O marxista
que queira escapar a essa associação
lamentável precisa, justamente, fazer um
profundo esforço crítico filara
dissociá-los ...

Nesse sentido, vão as duas perguntas:
primeiro, para o Leandro: a seu jufzo, até
onde levará essa revisão crftica? De Stalin
a Lenin? De Lenin a Engels? De Engels a
Marx? O ideal do jovem Marx , de uma
eliminação da diferença entre Estado e
Sociedade Civil, não estará já
contaminado por uma visão t otal itária?

A segunda pergunta é para o Pedro: a sua
idéia de um "totalitarismo do mercado"
não esticará demais o conceito? Não será
uma fórmula para escapar ao problema da
opressão característica dos Estados
socialistas? Ao invés de confundir as duas
formas de opressão - a do dinheiro e a do
Estado totalitário - não será melhor
distinguf-las? Ademais, no capitalismo
avançado, os trabalhadores ganham
dinheiro e têm direito à cidadania. Será
então que a Social Democracia resolve os
problemas do Pedro com o "totalitarismo
do mercado"?
Konder Nós já estamos encerrando,
então minha resposta tem que ser
curtíssima : o Rubem pergunta se a gente
indo fundo não chega a Marx, eu acho
que chega, eu falei numa releitura de
Marx·, com um espírito crítico, â luz do
que nós sabemos e que ele nllo sabia, da
história que nós vivemos e que ele não
viveu. Se, então o ideal de Marx não é
problemático, eu acho que é, o diabo
é q!Ae todas as alternativas a esse ideal
também são problemáticas, a
alternativa liberal, a alternativa
social-democrática de tipo eclético, as
diversas correntes democráticas leigas,
pragmáticas, isso para nllo falar nas
diversas correntes de pensamento de
linha conservadora. Eu acho que tudo é
problemático, nós fazemos o balanço dos
problemas, fazemos as opções que nem
sempre são as mais racionais, mas
procuramos também ser racionais no
desdobramento, no desenvolvimento das
nossas opções. Eu acho que é o mínimo
que nós temos que cobrar de nós é
essa prática democrática no nosso
trabalho.
Pedro A questão do totalitarismo voltou
e a gente tem que reconhecer que é um
espinho, é um problema prático e teórico.

Quando eu comparo o totalitarismo do
mercado com o totalitarismo do Estado
n~o é para negar o totalitarismo do
Estado, é apenas para lembrar de um
outro totalitarismo que nós esquecemos,
mas que existe para milhões de cidadãos
que nllo têm o direito de cidadania
porque não têm dinheiro para exercer
esse direito. O totalitarismo do Estado
existe, está a(. e não vamos contorná-lo
dizendo que agora o nosso problema é a
fome e a miséria e depois nós vamos ver o
problema do Estado, que o problema do
totalitarismo é um problema dos çubanos,
dos russos, dos poloneses ••. Não, é um
problema nosso, desde já.
Eu creio que a questão do totalitarismo
está na capacidade de se exercer um
controle sobre o Estado. Falar de Estado
é falar de poder. Enquanto houver Estado
haverá poder. E me parece que durante
muito tempo teremos que conviver com o
Estado e com o poder. Ora, como manter
sob controle esse Estado que tem o
poder? Só pode ser alguma força social
maior do que o Estado. Tenho a
impressão de que nessa busca de uma
força social mais forte do que o Estado,
os Partidos Comunistas acabaram se
elegendo a si mesmos como a força, e a r
o problema. Por isso é que me coloco
a questão em termos de movimento
popular. (E este é um conceito que a
gente nem consegue formular direito, mas
sente, intuitivamente, quando numa greve
de metalúrgicos chega um caminhão de
arroz que vem de Goiás.) Se pensamos o
movimento popular como uma força
maior do que o Estado, essa força só
pode controlar o Estado se não for ela
mesma controlada por um Partido. Eu
acho que esse é o nosso desafio. Este é o
desafio-chave do totalitarismo. Não se
pode exigir que Lenin, vendo a revoluçllo
perigar, fosse confiar mais no movimento
popular na União Soviética do que num
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Partido de quadros que ele já tinha a sua
disposiçao. Lenin foi não só o teórico
desse partido mas também o prático desse
partida. O azar e a sarte do socialismo é
que essa receita deu certa, e a partir de
entãa sempre se conf•iau ma-is no Partido
de quadros do que na Mev-imento Popular
de Massas. Não sei cama é que a gente
pode seguir adiante na solução do
problema. Acho que a expçriência
nicar.agüense - onde a FS-LN se recusa a
ser um Partido de quadros e procura ser
sempre uma organização de massas - tem
a( alguma coisa de nova • .• alguma
novidade histórica, que merece reflexão
t eó rica. Agora, não consigo ir além disso
nessa reflex-ão.•. Dou razão ao Rubem
quando coloca que a questão a( está e
não se pode driblá-la. Vou pelejar durante
muito tempo buseando uma solução
teórica, pois ela é resolv(vel , e minha pista
para solueioná-la está na Teoria do
Partido.
Paulo Ayres As demais apresentações

procurarão aprofundar a discussão de
hoje no sentido mais direta das
implicações práticas e pastorais da
discussão de hoje. Seria interessante
lembrar que a questão da justiça e da
liberdade é colocada pelas cristãos a
partir da própria tradição bCblica, quer
dizer, as questões que nós estamos
discutindo de justiça e liberdade estão
claramente expressas dentro da tradição
brblica, especialmente da tradição
profética, e na interpretação profética
que se faz do/ ~xodo,.,_ A questão toda que
a gente enfrenta é que, com o avanço da
própria sociedade, a denúncia profética,
por si só, é incapaz de provocar as
mudanças a partir de uma indignaç!o
moral, e se coloca para nós, cristãos, a
questão de como se transforma o Poder.
Eu creio que é exatamente nesta
confrontação, quando diversas
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experiências cristãs, vamos dizer de
socialismo cristão (não de socialismo
cristão como se entende agora mas como
na Alemanha pré-primeira Guerra
Mundial) ou de democracia cristã, todas
essas experiências que praticamente de
forma histórica falha ram, colocaram
os cristãos diante de u ma alternat iva,
quando essas experiênci as não tê m ma is
viabilidade. Portanto, a questão do uso do
marxismo pelos crist ãos é uma q uestão
que se coloca muito mais por uma
exigência de uma pastoral que para
responder de maneira concreta a q uest ão
do Poder: para não fica r na d enúncia
profét ica, si mplesmente como ind ignação
mo ral , se sente obrigada a lançar mão d e
instrumentais que possam v-iabilizar uma
ação pol(.tiea dos cristãos. E é claro que ,
para nós, cristãos, as questões colocadas
pelos soeia lismos rea is nos confrontam
porque quando nós estames nos
defrontando com a questão da pabreza ,
que é a realidade que nós vivemos
maciçamente na América Latina e,
portanto, é a questão da justiça logo na frente, nós vamos, aqui na América
Latina, também nos dar conta da q uestão
da liberdade e de como construir uma
sociedade que seja igualitária e ao mesmo
,tempo livre. Realment e é o cerne da
questão para nós, cristãas , quando temos
que lançar mão de um instrumental como
a análise marxista de camo a sociedade se
organiza, se estrutura, e como se enfrenta
a questlo do poder po l(tico. ~claro que
para muitos de nós, a questão fica ainda
muito mais delicada quando a gente
simplesmente não discute só do ponto de
vista do poder pol(tico em si mesmo, o
controle do aparato do Estado, mas se
colocam outras questões que são tão
graves quanto a questão do próprio
Estado. Por exemplo, numa das
discussões, e hã pouco o Konder fazia um
comentário aqui ••. sobre que nós não

devemos manter ilusões. Eu me lembro
que, quando da visita do comandante
Daniel Ortéga ao Brasil, há coisa de
quatro anos atrás, nós tivemos
oportunidade de levantar para ele numa
d iscussão em que estavam presentes
diversos cristãos, a questão dos fndios
misquito, e o comandante Daniel Ortéga
respondeu de uma maneira muito rápida
dizendo -os misquitos são nicaraguenses
- e todos nós que conhecemos a questão
Misquito sabemos que os misquitos não
são nicaraguenses, os misquitos antes de
mais nada são misquitos, e a questão
étnica é realmente bastante grave quando
nós temos que enfrentar os socialismos
reais. A questão muito grave que muitas
vezes se coloca para nós, cristãos, que
estamos comprometidos com
um processo de transformação social, é
a questão do negro na sociedade cubana:
afinal de contas eles são muito bons
corredores e também são belas cantoras
e cantores, mas quantos negros existem
no Com itê Central? Essas questões, então,
são questões que nós devemos colocar,
nesse instante, quando nós estamos
discutindo exatamente a relação de
teologia e marxismo, como cristãos
comprometidos com um processo de
transformação profunda das relações
sociais, aonde justiça e liberdade possam
ser colocadas. Agora , essa questão
amanhã eu creio que vai ser bastante boa
porque nós vamos ter Rubem Alves, que
é considerado, sem qualquer
benevolência, como um dos primeiros
teólogos latino-americanos cristãos
a burilar o caminho da Teologia da
Libertação. Vamos ter o Frei Betto,
que pela sua própria prática de cristão,
engajado na realidade do ABC. fala
muito alto no compromisso de
superar as presentes situações que
negam tanto a liberdade quanto a
justiça ; e vamos ter o Rubem César,

que com a sua experiência tanto de
Brasil como de Polônia, pessoalmente,
aonde ele viveu algum tempo, certamente
poderá acrescentar muito a esse debate.
Eu creio que a pimenta amanhã vai
continuar muito forte.
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Eu gosto de chamar as coisas pelos nomes
antigos .. . Vocês sabem que Sagrada
Congregação para a Doutrina da Fé é um
nome novo para um a coisa antiga, que é o
Santo Otrcio, ao qu al compareceram,
entre outras personalidades, Giordano
Bruno, que foi cremado, e Galileu. ~
interessante que esse debate sobre a
Teologia da Libertação tenha se
centralizado na questão, em algumas
questões relativas ao Marxismo. Quando
se fala em Teologia da Libertação, a
primeira pergurta que se faz
imediatamente é: af ina l de contas isso é
coisa de marxistas? O Wall Street Journal
publicou um editorial muito interessante,
comentando o que aconteceu com o
documento da Sagrada Congregação,
dizendo : "Marx finalmente se embatina",
como se a Teologia da Libertação fosse
questão de marxismo. E as grandes
questões do marxismo, as grandes
crfticas do marxismo foram levantadas eu queria fazer um ligeiro comentário
sobre elas. Primeiro, a questão de luta de
classes : parece que a questão da luta é
uma coisa que ofende muito às pessoas
religiosas porque elas gostam tanto de
concórdia, el as não gostam de demitir
professores e nem de queimar ninguém.
São pessoas muito cordatas e muito bem
nascidas. No entanto, eu diria o seguinte,
que- o bem nascido aí é um joguinho de
palavras que vocês perceberão a quê que
eu estou me referindo - o marxismo, eu
diria, é uma versão muito domesticada e

muito mansa de uma visão de conflito
que é muito essencial. A visão de luta é
muito essencial na fé cristã, só que não se
fala em luta de classes. Cada época usa,
para definir os seus problemas, os
conceitos que ela tem à sua mão. Agora , a
gente fala em classe social , mas
antigamente não se falava em classe
social, falava-se em leão e cordeiro. Isso é
uma imagem que perpassa toda a Bfblia,
que existe sempre inimizade entre leão e
cordeiro. Tanto que uma das esperanças
dos profetas do Velho Testamento era
que finalmente o conflito se resolvesse. E
a esperança do profeta lsa fas, se vocês se
recordam, era que finalmente, algum dia ,
os leões haveriam de comer palha com o
boi, ou seja, eles não teriam mais os
dentes de leões. Eu diria que os profetas
do Velho Testamento estavam
percebendo esse fato que marca nossa
sociedade, de que não há harmonia entre
as pessoas. Será que vocês acreditam que
existe harmonia entre os interesses do
FMI e os interesses do Brasil? Os
interesses dos grandes colonizadores e os
interesses dos (ndios7 Ou os interesses das
pessoas que foram para o com(cio nas
ruas e os outros que chicoteavam, que
andando a cavalo, chicoteavam os
automóveis? Evidentemente que não há
harmonia de interesses. ~ interessante que
o primeiro grande teólogo da Igreja, o
grande pai da Igreja, que é aliás, um pai
interessante, porque ele é pai da Igreja
Católica e pai da Igreja Protestante. Ele é
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pai da Igreja Católica por causa da
Doutrina da lg11eja e pai da Igreja
Protestante por causa da Doutrioa da
Graça, que é Santo Agostinho. Pai dos
dois. Agostinho entendia tudo em termos
de conflito. Hã duas cidades: a cidade de
Deus e a cidade dos homens. Não hã
harmonia, não hã jeito de harmonizar as
duas. Mas eu queria chamar à atenção de
vocês, que eu acho estranho que essa
seja a grande questão, porque afinal de
contas na nossa tradição, na boa tradição
ortodoxa - estou invoaando a ortodoxia
- o conflito é uma categoria essencial no
nosso pensamento. Quando a gente fala
então em conflito de classes é como se
essas categorias metaHsicas enormes, de
conflito entre Deus e o Diabo , o Céu e o
Inferno, tivessem ficado assim muito
domesticadas, reduzidas a uma coisa
assim tão pequenininha como classe
social. Esse é o primeiro ponto que eu
acho estranho nisso. Segundo, o que eu
acho estranho, é a invocafi:ão do ateísmo
de Marx. Eu diria o Seguinte: que o
ateísmo de Marx é mais inofensivo do que
o ateísmo de Aristóteles. Porque Marx é
muito mais cristão do que Aristóteles; por
uma razão muito si.mples : ele era judeu,
ele tinha uma tradição judaica. De modo
que, quando a gente pensa nos dois, eu
diria que de um ponto de vista cristão, é
mais fácil lidar com Marx. A Igreja não
reclama - e quando eu falo Igreja , eu
estou me referindo à Igreja Católica e
Protestante - elas não reclamam quanto
ao ateísmo das ciências em geral. Quando
a gente vai ao médico, a gente não
pergunta se ele crê em Deus. A gente
pergunta se ele é um bom médico. Todas
as ciências, sem nenhuma exceção, são
metodologicamente atéias. Um cientista
não pode invocar Deus, pode acreditar em
Deus, mas quando cientista, quando ele
está fazendo a sua pesquisa, ele não pode
invocar Deus como hipótese explicativa.
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De modo que todas as nossas ciências são
radicalmente atéias, porque elas não
invocam Deus para explicar coisa
nenhuma. De modo que o ateísmo do
marxismo, eu diria, é um ateísmo que
perpassa todas as ciências que nós temos.
Agora, sobre o uso da violência, deixa eu
dizer a vocês que eu sou pacifista, eu
tenho difiCuldades em matar animais, sou
radicalmente contra a violência, sou um
apreciador de Ghandi, então eu não estou
defendendo nenhuma violência - mas, se
há uma coisa que a Igreja não pode
invocar em nome da sua tradição, é um
amor à não violência. A Igreja - e quando
eu estou falando Igreja , eu estou me
referindo à Igreja Católica e Protestante as Igrejas têm sido entidades
extremamente violentas. E por uma razão
muito simples: é porque elas são
entidades, são organizações que
pretendem ter a verdade. To das as
pessoas que pretendem ter à verdade são
violentas. Se eu pretendo ter a verdade,
não existe nenhuma razão para eu
tolerar a opinião diferente de vocês. Se
eu tenho a verdade, a opinião diferente de
vocês só pode ser um erro. Eu posso
escutar vocês por pura delicadeza, mas eu
,sei de antemão que vocês estão errados.
Olha, eu pergunto a vocês, se eu estou
certo e vocês estão errados, se o
Magistério rornano está certo e os outros
que têm opiniões diferentes estão errados,
eu pergunto a vocês : quem é, que
argumento convenceria essa pessoa a ser
tolerante? Quem faz uma meditação
muito interessante sobre esse assunto é
um filósofo polonês - e nós temos aqui
um especialista nesse fi lósofo que é o
Rubem César- o Leszek Kolakowski.
Ele tem um ensaio muito interessante,
com o título "Em louvor à
inconsistência". Al iás, digamos entre
aspas que uma das coisas deliciosas no

documento do Ratzinger é sua absoluta
consistência. Se vocês lerem o
documento, vocês verão que é uma rede
para apanhar peixe miúdo. Daquele
documento não escapa ninguém. E
ninguém escapou, hein? Não tenham a
ilusão de que o Leonardo Boff escapou,
não. A execução foi adiada .porque ele já
estava condenado antes de ser ouvido.
Todos os teólogos da libertação já estão
condenados. Houve umas revistas aí que
diziam : " Desfecho feliz para o caso
Leonardo Boff" . Quem falou isso não
entende os dois mil anos de política da
Igreja. Vocês conhecem a história de
Alice no país das maravilhas, que tem um
momento em que há um famoso
ju lgamento sobre o roubo das tortas? E a
rainha, aquela rainha maluca lá da história
da Alice, ela berrava furiosa : "a sentença
prim·ei ro, o julgamento depois. A
~ en t ença primeiro, o julgamento depois".
Mas foi ex ata mente isso o que aconteceu!
A sentença é o documento! A sentença é
muito simples. Não sei se vocês
perceberam que o documente do
Ratzinger tem vários momentos: O
primeiro momento do documento do
Ratzinger é dizer: "a Teologia da
Libertação não tem absolutamente nada
que não tenha sido dito pelo Magistério".
É o que está dito lá. Ao contrário, - não
é para se.fiar ao documento Ratzingero Magistério romano diz muito mais e
oferece muito mais que a Teologia da
Libertação (primeiro ponto). Então,
retira da Teologia da Libertação e coloca
tudo de bom que é dito pela Teologia da
Libertação nas mãos do Magistério, como
se os teól ogos da libertação simplesmente
tivessem repetindo aquelas coisas que já
t inham sido ditas jpelo Magistério. A
partir dar, o documento trata de mostrar
duas coisas: que a Teologia da Libertação
é heresia, portanto, um perigoso desvio isso está absolutamente claro no

documento. O documento é muito, eu
diria, sagaz, matreiro. Ele começa se
referindo: "esta é ·uma instrução sobre
alguns aspectos de algumas teologias da
libertação", primeira parte do
documento. Mas essa colocação assim
modesta, "é uma instrução sobre alguns
aspectos de algumas teologias da
libertação"; parece que há um momento
em que o documento passa a ser escrito
por um outro redator e o documento se
afunila repentinamente e não há mais
"algumas teologias da libertação". O
documento descreve os teólogos da
libertação e a Teologia da Libertação
como um bloco. E a sensação que tive é
que ele estava sendo absolutamente
teológico, quando a Teologia, o Novo
Testamento diz: "um pecou, portanto
todos pecaram", ou seja, o que um
teólogo da libertação falou, todos
falaram. Então, há uma colagem de coisas
que alguém disse ali, coisas que alguém
disse lá e a Sagrada Congregação constrói
um bloco, um monolítico de Teologia da
Libertação que nenhum teólogo da
libertação se reconhece nela. Mas não
adianta não reconhecer que o Santa
Ofício nos reconhece. De modo que, se
ele diz, por exemplo, "eu nunca falei
isso", a réplica do documento é: "não
falou, mas se tivesse tido a joportunidade
teria falado". Porque está dito lá, na
oitava seção, se não me engano, porque
muitas das coisas estão ditas em alguns
lugares e outras podem ser deduzidas.
Eu estou citando Ratzinger. Então,
constrói aquele documento com uma
rede que não sobra, realmente,
absolutamente ninguém. Então, a heresia
está nos teólogos da libertação portanto Boff está condenado - terceiro
ponto: não basta dizer que os hereges são
hereges, é preciso dizer que os hereges
são fmpios. Porque a heresia é coisa do
demônio e nâ"o é possível admitir que um
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herege, que tem coisas a ver çom o
demônio, seja uma pessoa piedosa. Então,
para se evitar a possibilidade de que o
advogado de defesa invocasse atenuantes,
eles tratam de dizer que todos os teólogos
da libertação são ímpios. fmpios, por
quê? Porque a Teologia da Libertação foi
construída a partir da falta de fé, foi
construída a partir de dúvidas e há uma
intenção direta de contestar a nossa
tradição cristã, oferecendo, portanto, um
ataque direto à Igreja - está escrito no
documento. Então, não é que sejam
pessoas simplesmente intelectualmente
erradas, elas fazem parte das ordens do
Satanás que estão atacando a Igreja.
Então, passados estes três pontos chega à
conclusão inevitável que se entrega ao
braço secular. Esse negócio de entregar
ao braço secular, secular e eclesiástico,
demanda uma meditação que é o
seguinte: existe uma tradição muito
grande em círculos religiosos de proteção
às pessoas acusadas de crime. Não sei se
vocês sabem que o Levítico previa que
um certo número de cidades em Israel
ser iam as cidades refúgio. As pessoas que
estavam acusadas de crimes podiam
correr para essas cidades e lá ninguém
podia fazer nada com elas. Isso aí passou
para a tradição da Igreja e as igrejas e
templos se tornaram em santuários. Se
vocês viram aquele filme O Corcunda de
Notredame, quando a heroína, cujo nome
eu me esqueci, está para ser enforcada
porque ela tinha sido julgada pelo
tribunal inquisitorial como bruxa, -ela
estava p'ra ser enforcada e, nesse
momento, Quasímodo desce
repentinamente no patíbulo, agarra a
moça e a leva para dentro da Igreja. Vocês
se lembram disso? E ela não é mais,
ninguém, ninguém entra: militar não
entra na Igreja, as portas da Igreja se
transformavam em san-tuários. As igrejas
protestantes nos Estados Unidos estão

38

tentando recriar essa t rad ição,
transformando as igrejas em santuários
para pessoas que estão fugindo das
chac inas que estão acontecendo nos
países da América Cent ral e que entraram
ilegalmente nos Estados Unidos. Muitas,
muitas igrejas abriram as suas portas para
proteger essas pessoas, dizendo: aqu i não
entra a Lei, porque impera o amor. Aqui
no Brasil, e eu diria não só no Brasil, mas
na América Latina, houve sempre uma
certa bolha protetora em cima de pessoas.
Quando essas pessoas estavam lutando
pelos direitos dos pobres, elas sempre
podiam invocar: nós estamos fa lando em
nome do Magistério da Igreja. Então, se
elas estavam falando em nome do
Magistério da Igreja é como se fossem
emba ixadores de Roma. E vocês sabem
que ninguém pode atacar um embaix ador.
Um emba ixador é um negócio sagrado;
Agora, vocês vejam o que é que o
documento de Roma fez: o que o
documento de Rom a fez fo i
simplesmente dizer: essas pessoas estão
qualificadas, são Marx sem batina. Então
nós retiramos a proteção. Ao decl arar que
esse tipo de teologia é heresia, o que
Roma fez foi simplesmente dizer: o lha,
podem liquidar essas pessoas, porque se
elas forem liquidadas ninguém poderá
invocar que os embaixadores da Igreja
estão sendo atacados. Vocês vejam, foi
exatamente assim que o Wall Street Journal
interpretou a coisa. Ou seja, que agora as
forças norte-americanas tinham uma
liberdade maior para lidar com os
dissidentes na América Central.
Evidentemente, eles foram entregues ao
braço secular e também ao braço
eclesiástico. Porque os teólogos em
tempos passados sempre podiam dizer:
"nós é que somos os ortodoxos e líderes
eclesiásticos é que estão fora da doutrina
da Igreja, fora dos documentos da Igreja".
Mas, agora, isso não pode ser mais feito.

Então, os teólogos da libertação estão
realmente à mercê das autoridades
episcopais mais elevadas. Por que que essa
Teologia da Libertação provocou um rebu
tão grande, hein gente? O Leonardo, num
artigo que ele escreveu, dizendo "quem
tem medo da Teologia da Libertação"ele deu a interpretação em termos de, se
eu não me equivoco, quem está contra a
Teologia da Libertação são aqueles que
estão contra a libertação dos pobres,
então, são os ricos da nossa sociedade. Eu
não sei se é bem assim, não. Pode ser que
isso seja em parte verdade, mas eu acho
que há outras raz.ões. Eu acho que o
documento de Roma tem uma outra
razão que, do meu ponto de vista, é mais
importante. Pode ser que eu esteja
equivocado. Eu vou tentar explicar essa
razão. E para expl'icar essa razão, eu peço
licença para invocar o testemunho de um
ilustre intelectual católico que foi
Gustavo Corção. Gustavo Corção, em
vários dos seus artigos, crüicava a Igreja
pós- Vaticano, dizendo que a Igreja
pós-Vaticano estava ficando protestante.
Eu quero dizer que ele estava
absolutamente certo, do meu ponto de
vista. Na minha interpretação, o rebu
todo do documento, o que se está dizendo
é o seguinte: esses teólogos da libertaÇão
ficaram protestantes. Claro que não se
juntaram à nenhuma igreja protestante,
mas ficaram protestantes na coisa que é
absolutamente essencial. Se vocês lerem o
documento do Ratzinger, vocês vão
observar que, no princípio, ele afirma
todas as idéias de justiça, contra o
capita lismo, tudo isso está dito. Mas ele
fala que essa é a doutrina propriamente
interpretada pelo Magistério da Igreja.
Coisa de fundamental importância é
afirmar que: 1 ) o Magistério tem a
verdade ; 2) o Magistério tem o monopólio
da verdade. Não basta dizer que o
Magistério tem a verdade, é preciso dizer

que o Magistério tem o monopólio da
verdade. Vocês sabem que o
Protestantismo apareceu como uma briga
contra isso. Quando os protestantes
começaram a dizer: não é nada disso, que
cada fiel é um sacerdote, que cada fiel
tem o direito de interpretar a palavra de
Deus, o que os protestantes estavam
dizendo é que a verdade não é monopólio
de um Magistério; estavam dizendo que o
Esp(rito Santo anda solto por aí, aquele
vento que não tem jeito de segurar- ele
anda por a(- o vento sopra aonde quer,
ouve a sua voz, aquele negócio. Ora,
vejam, eu não estou dizendo que a
Teologia da Libertação seja isso que vou
dizer. Estou dizendo que o documento de
Ratzinger diz que é assim. O que o
documento diz é o seguinte: que os
teólogos da libertação estão deslocando o
local da revelação e o local da
interpretação da revelação, porque eles
vão dizer o seguinte: que a revelação de
Deus acontece naquelas fronteiras onde as
pessoas estão lutando pela libertação dos
pobres. Ou seja, o que, segundo a
interpretação de Ratzinger, está
acontecendo é um deslocamento de
autoridade. Se na tradição eclesial
católica, teológica católica, a autoridade
está localizada numa certa instância que
tem uma determinada continuidade
histórica com o passado, que é o
Magistério, o que os teólogos da
libertação, segundo o documento de
Ratzinger, estariam dizendo é que não é
nada assim; que esse acesso à verdade,
uma verdade absolutamente nova, se dá
naqueles lugares onde a luta está
acontecendo. Então, vocês vejam que a
révelação e a verdade não são mediadas
nem instutucionalmente, nem
sacramentalmente, mas são mediadas por
uma luta, um11 luta pol (tica em prol dos
pobres. Quando isso acontece, então, se
estabelece a ·possibilidade de que as
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pessoas, nessas fronteiras, assumam para
si a autoridade e ao mesmo tempo
desqualifiquem a autoridade daqueles que
no Magistério pretendem ter autoridade.
Então, eu leio no documento de
Ratzinger um horror ao cisma, um horror
à separação. ~como se a Teologia da
Libertação tivesse em si poder para
instaurar um deslocamento, seja
subversiva na medida em que declara que
a verdade não é monopólio do Magistério
da Igreja e pode mesmo acontecer que o
Magistério da Igreja nem tenha essa
verdade. Eu veria que é justamente aqui
que está o nó górdio e o ponto crucial da
questão. Não vejo que a coisa seja
reversível e os meus companheiros
católicos poderão me informar de alguma
instância em que o Santo Ofício tenha
revogado os seus pressupostos. Eu não
conheço nenhuma instância. ~ possível
que o Santo Ofício reveja o seu
julgamento, isso é uma coisa. Mas rever os
seus pressupostos é impossível,
exatamente porque uma instância que
pretende ser detentora da verdade, não
pode na realidade rever os seus
pressupostos. Então, eu diria, que o
problema da Teologia da Libertação não
tem a ver com a política externa, mas tem
basicamente a ver com a política interna
da Igreja e é exatamente por isso que a
Teologia da Libertação e os teólogos da
libertação devem ser eliminados. Se o
Ratzinger tivesse me pedido conselho
sobre críticas à Teologia da Libertação,
então eu teria dado muitos conselhos ao
Ratzinger, porque eu também tenho
muitas críticas à Teologia da Libertação,
mas são críticas que não passam pelos
caminhos que o Santo Ofício escolheu.
Eu diria que, basicamente, a grande
crftica que eu faria é a seguinte: - eu sou
obcecado com a linguagem. Eu acredito
literalmente no que diz o prólogo de
João, que nós somos poemas encarnados.
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Não é isso o que diz lá ? O verbo se fez
carne? Nós, não o verbo, nós somos
poemas feitos de carne. Então, para mim, a
linguagem é de fundame ntal importância.
Se eu fosse fazer uma crítica à Teolog ia
da Libertação eu diria que tanto o
marxismo, quanto o Mag istério, quanto a
Teologia da Libertação - se é que se pode
admitir que existe esse negócio de
Teologia da ·Libertação, tantas são as
nuanças - todas elas comungam com a
mesma teoria de linguagem, todas elas
trabalham em cima de uma lingu agem
científica, todas elas pretendem ser
ciência. O marxismo pretende ser ciência ,
a Teologia da Libertação tem a pretensão
de fazer um falar científico e o Magist ério
pretende fazer a ciência de Deus . Agora,
ciência é um discurso sobre presenças. A
ciência sempre descreve os objetos à mão.
Daí a exigência de objetividade, descrever
objetos presentes. Então , os três, o
marxismo, a Teologia da Liberta ção e o
Magistério estão trabalhando , são como
aqueles soviéticos que estão brigan do lá ,
fazendo partida de xadrez, lembra ? São
adversários, mas no fundo uma mesma
teoria, no fundo as mesmas regras do
jogo. Isso é posição totalmente minha : o
discurso teológico não é um discurso
científico; o discurso teológico não é para
falar sobre presenças, mas para falar sobre
ausências. Deus é uma grande ausência,
Deus é uma grande nost algia. Eu digo que
eu estou na tradição Agostiniana. O
discurso sobre Deus é o discurso da
oração. Quando eu digo "ora, vem senhor
Jesus", eu estou invocando uma presença.
O meu falar sobre Deus é porque o reino
ainda não veio. Então, falar o discurso
teológico é falar um discurso poético. O
discurso poético não é o discurso das
coisas que existem; é discurso das coisas
que não existem. Falar sobre as coisas que
não existem, das ausências, dos buracos,
das nostalgias, do choro, da esperança, o

que não chegou, o que não está af. Isso é
Paulo: nós somos salvos não pelo que
vemos, somos salvos pela esperança, não
pelo conhecimento. Mas, é como se o
nosso mundo fosse marcado por um
grande gemido, alguma coisa que não
chegou. Então, o que seria a teologia?
Sonhos? Seria o discurso que busca dizer
as coisas que estão ausentes. Então, não é
o discurso cientffico das presenças, mas o
discurso poético das ausências. Então, eu
d iria, que do meu ponto de vista, essa
seria a primeira crft ica que eu faria aos
três de uma vez : à Teologia da Libertação,
aos marxistas, e ao Magistério. Eu acho
que era só isso o que eu t·inha par-a falar.
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IJIIservtlfies )tÍs·Mttrxlsttts' ti 111t1rgem
do Documento do Cttrdettl Rtttzlnger
RUBEM Ci!SAR FERNANDES

Eu acho que o documento tem mais
nu ances do que o Rubem Alves deixou
transparecer. Diria, por exemplo, que se
coloca em. uma perspectiva pol ftica
"progressi sta" ; que "reacionário"
certamente não é. Tem palavras duras
sobre o capitalismo selvagem, o
co lon ial ismo, a exploração econômica,
os governos autoritários. Fala da
"asp iração à libertação" como um
sentimento legítimo, fundado em
condições reais de opressão. ReGonhece
que à Teologia da Libertaç-ão pertence o
mérito de haver despertado a igr-eja para
essas questões, atuali-z:ando a sua memória
profét ica. E mais, dentre os "desv·ies"
apontados, há uma série de questões que,
num contexto menos polarizado,
haveriam de provocar respostas
diferenciadas entre os próprios teólogos
identificados com o movimente "da
li bertação". Diria, pois, que se
divid fssemos o documento em teses
isoladas, e as considerássemos uma a uma,
obteríamos um material rico para a
reflexão. E, no entanto , o conjunto é
decepcionante. Os parágrafos são
Çlrticulados por uma lógica e por um
linguaja r meramente disciplinadores. Em
seu todo , tem a clara função de conter o
pensamento definindo os limites das
idéias aceitáveis ao Magistério da igreja
romana. Pode vi r a ser eficiente enquanto
instrumento da disciplina eclesiástica;
duvido que desperte idéias novas ou que
provoque entusiasmo em quem quer

que seja. Mas também , a Sagrada
Congregação para a Doutrina da Fé,
ex-Santo Otrcio, não está lã para
entusiasmar ninguém.
~ bom lembrar que toda instituição
religiosa possui instrumentos
mantenedores dos seus limites. Não há
grupo religioso, por mais "protestante"
que seja, que não pratique as suas
pequenas (ou grandes) inquisições. Seja
por meios jurídicos, rituais ou simbólicos,
há sempre um disciplinador presente. Isto
va·le também para as ideologias, as
anárq~:~icas inclusive; e até mesmo para o
pensamento científico. A distinção entre
"norma" e "desvio", "ortodoxia" e
"heresia" é um lugar comum da
sociologia do conhecimento.

Faço essa lembrança para me distanciar
de duas posturas que me parecem
equivocadas. Elas são inversas e
complementares. A primeira é mais
conservadora, a segunda mais libertária.
Simplificando, a primeira é expressa mais
ou menos assim:
"Se Roma falou, está falado. As
dúvidas foram esclarecidas, a
discussão deve ser encerrada. Os
criticados comecem a reescrever
os seus livros. Os descontentes
que se mudem".
Esta postura leva a função disciplinar ao
seu extremo,.confundindo-a com o
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julgamento de um tribunal. ~. a ótica do
Santo Ofício. Na verdade, o_texto do
Cardeal Ratzinger não está livre de
ambigüidades; e pessoas bem informadas
garantem-nos que, ao contrário, o debate
está apenas começando. O ISER também
acha assim, e por isso convidou pessoas de
opiniões divergentes para virem comentar
o documento.
A segunda postura, da qual também
desejo me distanciar, faz o raciocínio
inverso:
"Se Roma falou, está errado. Não
importa a matéria em discussão,
devemos defender os acusados, pois
um discurso feito em nome da
autoridade é opressivo pela sua
própria natureza".
Ainda que simpática, essa posição não se
sustenta. A negar o princípio de
autoridade, como se pretende, seria
preciso condenar os dois lados, em bloco.
Os teólogos da libertaÇão querem
mudanças profundas, mas não querem
acabar com Deus, nem tampouco com o
sacerdócio, e também eles falam em nome
de uma verdade absoluta. A frase que
vimos pintada nos muros recentemente"DI RETAS JÁ. NO BRAS I L, EM
MOSCOU E NO VATI CANO! " - captou
bem um sentimento que nos perpassa,
mas pode ser enganadora. Valoriza de mai s
a comunicação "DI RETA", ocultando o
aspecto das representações; e reduz a
política e a religião a um único parâmetro
(eletivo) de autoridade; o que é
problemático, para não dizer perigoso,
para o próprio prindpio da liberdade.
Ao invés de negar a autoridade em si
mesma, prefiro indagar como ela é
exercida, e em que medida comporta as
diferenças de opinião. Nesses termos, o
debate atual pode ser extremamente
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revelador. A igreja catól ico-romana está
exposta -ela que se distinguiu pela
defesa dos direitos humanos diante do
Estado, deverá mostrar se tais direitos
também valem, e como, para o
encaminhamento de suas diferenças
internas.
~ possível. então reconhecer a
legitimidade de um "magistério romano"
e ainda assim questioná-l o, acatando
certos procedimentos e rejeitando out ros.
Partindo desse pressuposto, confesso que
li o documento do Cardeal Ratzinger
tomado por uma certa ambição
paranóica. Li, me indagando: como se
deveria conduzir esse debate? Ora, eu não
tenho a mais mínima condição para
influenciá-lo. Não tenho capacidade
sequer para modificar significativamente
as opiniões nesta sala, pois a maioria que
aqui veio já tem posição firmada. Mas a
gente pensa, às vezes, como quem reza ,
expressando desejos.

Vejo duas possibilidades de
encam inhamento do debate, ambas
contidas no documento em pauta. Uma
é ruim, a outra é boa . .. A primeira está
fixada na conclusão: "o marxismo e o
cristianismo são incompatíveis". A
segunda deriva da observação, freqüente
no tex to de Ratzinger, de que "o
marxismo precisa ser lido criticamente" .
Evidentemente, as duas não são idê nt icas,
e a ambigüidade resulta nte pode acolher
estratégias de discussão radicalmente
cont raditórias.

A pergunta do tribunal
O marxismo, afinal, é ou não compatível
com a fé cristã? Reco nheço que a
pergunta é inevitável, mas não acho que
seja das mais interessantes, e quero crer
que não precisa, necessariamente,
dominar as mentes e os corações dos

interessados. Dou três razões para esta
opinião.

alternativa boa para abençoá-lo ou para
condená-lo com o sinal da cruz.

1 - Esta pergunta reifica o marxismo.
Transforma-o em uma doutrina
sistemática e ur. ívoca, de sorte que se
possa decidir, com clareza, o que (e
quem) cabe ou não em seus limites.

Os mal-entendidos são portanto
inevitáveis, e as divergências somente
serão resolvidas quando um dos
disputantes for investido com a
autoridade de um juiz de justiça. Essa
pergunta leva aos tribunais, sejam eles
partidários ou eclesiásticos.

Ora, quem conhece o marxismo por
dentro sabe que ele é extremamente
variado. H~ marxistas das mais diversas
afinidadas filosóficas- positivista,
hege lia no-, kantiano, existencialista,
estruturali sta etc., etc. E os há tnmbém
nn pol íticn - revolu:::ionários, reformistas,
terroristas; conserv adores, liberais,
Iibertários, f<Jscista s; nacionalistas,
internacionalistas. Na URSS forneceu a
justificação para o massac re dos
camponeses, em prol dos interesses e
valores do proletariado urbano; no
Cambodja, justificou a destruição das
cidades, em prol dos interesses e valores
do campo.
Tal variedade, fruto de uma fantástica
expansão pelos cinco continentes, ensejou
múltiplas leituras da obra de Marx,
revelando ambigüidades, silêncios, vazios
e possibilidades de significação que
surpreenderiam, em muito, ao próprio
Ma rx.
Em conseqüência, há sempre um
ma rxismo disponível para negar a
validade (fidelidade às origens) de um
outro marxismo. E qualquer crítica ao
marxisr;w f·Ode ser evitada com o
argumentú Je que o marxismo em
questão não corresponde ao verdadeiro
marxismo. Sendo assim, a pergunta "se o
marxismo é ou não compatível com a fé
cristã" ganhará múltiplas significações
conforme a versão de marxismo que se
tenha em mente; e haverá sempre uma

2 - A reificação do marxismo tem uma
conseqüência curiosa: ela acaba
reproduzindo alguma variante do
marxismo sov iético. Isto é assim porque a
hegemonia bolchevique entre os herdeiros
de Marx legou -nos um conjunto de
cânones que funcionam como <:>
referer.cial comum para a identificação
do que significa "ser marxista ".
O Cardeal Ratzinger não escapou a essa
cilada. Fala do marxismo em geral, mas
tem em mente a fam rlia interpretativa
originária da experiência soviética. A
acusação de "amoralismo", por exemplo,
é válida para a tradição bolchevique; mas
é injusta para com os marxistas austríacos
da 29 Internacional, de inspiração
Kantiana. Da mesma forma, o problema
da responsabilidade moral foi um dos
princi pais objetos da reflexão do
chamado "humanismo marxista" nos
anos sessenta.
A tese da "luta de classes como motor da
história" é um outro exem plo. Dogma
dos manuais soviéticos, sofreu múltiplas
interpretações na 29 Internacional. Basta
lembrar que não só o nome, como a
própria teoria dos partidos
social-democratas, tem origem marxista.
Historiadores e antropólogos marxistas
têm questionado o sentido daquela tese
para as chamadas sociedades
"pré-capitalistas". O seu significado no
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capitalismo computorizado, ou nas
sociedades socialistas, também é motivo
de opiniões divergentes. Em suma, a
polêmica de Ratzinger contra a idéia de
uma guerra de classes, que seria o gerador
universal da história humana, tem
endereço certo se pensamos na vertente
soviética; mas deixa ao largo diversas
correntes e continentes do marxismo.
Ignorando a multiplicidade do universo
marxista, e considerando-o como uma
doutrina fechada, o Vaticano,
curiosamente, reforça o estereótipo
padrão: o "verdadeiro marxismo" vem de
Moscou ...
3 - A pergunta reifica também o
cristianismo. Pretende traduzir os seus
mistérios em teses claras que permitam
decidir cabalmente, se é I(cito ou não ao
cristão tirar provetto da leitura de Marx .
SUf)onhamos que decidam pela ne.gativa.
Nesse easo um Bom Pedro Casaldáliga,
que aparentemente lê Marx com simpatia,
seria menos evangélico do que um Dom
Eugênio, que aparentemente não o l·ê?
Basta ouvir para intuir: a pergunta é
estapafúrdia; e no entanto, um tr-ibunal
haveria de se pronunciar autoritariamente
sobre ela.

Questões paFa uma leitura cr(tica
O Cardeal Ratzinger insiste que o
marxismo deve ser avaliado criticamente.
Creio que, partindo daí, a controvérsia
poderia tomar rumos bem mais
proveitosos. Pouca gente discordaria do
ponto de partida, e as diferenças seriam
marcadas em torno de problemas
concretos. Ao invés de um confronto
doutrinário, terfamos um debate
propriamente "prático" como pedem os
maiores interessados. Dou três exemplos
de questões que me parecem exigir uma
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revisão crftica do marxismo.
1 - Quanto ao projeto socialista: como
pensar hoje "a socialização dos meios
de produção"?
A resposta do marxismo ortodoxo foi a
estatização da propriedade. O resultado,
bem conhecido, é a maior concentração
de poderes já vista na história humana.
Na prática, o ideal de uma sociedade sem
classes foi realizado pela incorporação das
diferenças sociais na burocracia estatal. A
mais valia, que se produzia em função do
mercado, passou a ser produzida em
função das razões do Estado. O regime de
propriedade e a lógica econômica
mudaram profundamente, mas com
certeza não era esta a " socialização"
imaginada por Marx.

A preservar o ideal, será preciso rever,
Cfiticamente, toda a literatura socialista.
E aí sim, valerá à pena discutir o
marxismo. Não como um exercfcio
mental de discipl'iAa dogmática, mas
como uma tentativa viva para·atual iÚ1r o
projeto de uma sociedade or:1de o trabalho
faça sentido.
2 - Quanto ao sujeito da transformação.
·Em Mar.x, o sujeito da revolução socialista
ser-ia o proletariado, e ele pensava nos
trabalhadores da grande indústr-ia
moderna. O proletariado, para Marx, não
se confundia com os camponeses, os
artesãos, ou os pobres marginais das
cidades. Foi tão incisivo quanto a este
ponto que a ele dedicou grande parte das
suas anál'ises teóricas e pol'êmicas
ideológicas.
A palavra de ordem do Manifesto de
1·848: "PROLETÁRIOS DE TODO O
MUN·E>O UNI -VOS! " foi justificada por
um complexo conjunt o de noções
sociológicas e filosóficas que convergiam

para um ponto central: apenas no
proletariado da grande indústria moderna
são dadàs as condições para a unificação
dos interesses particulares e universais
dos trabalhadores. Um importante
capftulo do 19 volume d'O Capital foi
dedicado ao desenvolvimento desse
ponto. Foi ele também que deu a base da
argumentação de Engels na polêmica
contra os populistas russos, que
pretendiam apoiar a revolução socialista
no campesinato e na pequena indústria
doméstica.
As idéias de Marx e Engels sobre "o
trabalho coletivo" na indústria moderna
merecem ser reavaliadas criticamente.
Elas não parecem considerar, por
exemplo, a estratificação resultante dos
diversos nfveis de qualificação. Mas é
outro o ponto que desejo realçar aqui.
A noção era tão importante para eles
porque parecia oferecer uma solução
objetiva para o problema da unidade dos
trabalhadores. Lutariam subjetivamente
unidos contra o Capital, uma vez que
haviam sido objetivame'nte unificados
pelo mesmo Capital. A "unidade"
deixaria o plano ideal das utopias para ser
inserida nas condições intrínsecas da
contribuição do pro letariado.

atributo intrínseco à classe proletária, a
unidade tornou-se uma resultante da
disciplina partidária. Ao invés da
superação imanente das contradições
entre interesses particulares e universais (a
utopia teoricamente escondida em Marx),
o ocultamento e a repressão das
diferenças internas às classes
trabalhadoras por uma eficiente
organização burocrática - o partido e seu
discurso, primeiro; o Estado e suas armas
depois da tomada do poder.
Parece, pois, evidente que a questão do
sujeito da transformação está a exigir uma
profunda revisão crítica - para que se
compreenda os múltiplos grupos sociais
contestatários, e para que se legitime esta
multiplicidade. A relação entre as
diferenças e a identidade, ou entre o
múltiplo e o uno necessitam ser
recolocadas, teórica e praticamente. Esse
é um ponto que, a meu juízo, merece
atenção especial dos agentes das pastorais
populares, pois a palavra "povo" pode
muito bem servir como um artificio de
ocultamento das muitas faces da opressão.

Ora , a expansão do marxismo levou·o a
orientar movimentos de bases sociais as
mais heterogêneas - camponeses, pobres
marginais, estudantes, sociedades tribais,
burocratas militares ("exércitos de
libertação" ), profiss ionais qualificados
etc. O contraste entre a visão de Marx e a
realidade histórica do marxismo é, aqui
também, estonteante.

3 - Entre o sujeito e o Projeto, hã a
crise de Passagem, o grande evento que é
a revolução.
O jovem Marx atribui um valor filosófico
a esse evento. Na "práxis revolucionária"
dar-se-ra a passagem da falsa consciência à
consciência plena do que se faz. Ainda na
maturidade, pensava a revolução
comunista como a passagem do reino da
necessidade ao reino da liberdade. Sem
dúvida, Marx ajudou a elevar a
"Revolução" às alturas dos grandes mitos
contemporâneos.

Com essa expansão, o problema da
unidade foi deslocado para um outro
plano, a saber, da organização mediadora
entre os vários grupos em luta. De um

O mito foi eficiente para a mobilização
poHtica, mas tem se revelado incapaz para
lidar com as dramáticas realidades dos
processos revolucionários. Uma revisão
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crítica hã de considerar os aspectos
negativos da utopia revolucionária, ou
não será cr(tica. Hã de questionar
também a abrangência do dilema entre
"revolução e reforma", dilema que
atravessa a tradição marxista, e que
atribui talvez um valor excessivo à
tomada do poder político. Não vou me
alongar sobre este ponto, mas lembrar
apenas que as transformações podem
ocorrer em múltiplos planos e em
múltiplas medidas de tempo. O mito
revolucionário tende a esconder também
essa multiplicidade, atribuindo um valor
total a uma única crise de passagem.
Questionar essa obsessão pela tomada do
poder deveria abrir novas vistas para ações
transformadoras.
O que restará do marxismo se
questionarmos o projeto, o sujeito e o
evento central do discurso marxista? Eis
uma questão que não me preocupa. Será
importante para os cardeais responsáveis
pelo magistério das ·idéias de Marx. Mas
não deveria angustiar a quem sonhe com
o socialismo e a liberdade com os olhos
postos no futuro. 1: bem provável que as
esquerdas e as lutas populares venham a
se comunicar, ainda neste século, em uma
linguagem pós-marxista. Esclarecidos, sem
dúvida, pela leitura de Marx, mas livres
dos rigores da sua doutrina Não sei se o
Cardeal Ratzinger ficaria mais satisfeito
com uma perspectiva deste teor. Não me
surpreenderia se ela viesse a lhe causar
dificuldades ainda maiores que as atuais.
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FREI BETTO

Já se falou bastante sobre o documento,
já se escreveu bastante na imprensa, eu
vou pegar outro caminho. Às vezes eu
tenho a impressão que a gente fica
d iscutin do o documento, mas, o que é
essa tal de Teologia da Libertação?
Teologia é a pergunta que a gente faz a
respeito de Deus na vida da gente. Isso é
fazer Teologia. E todo cristão faz
Teologia quando procura refletir a sua fé,
a sua vida, o sentido da sua existência, o
caminho da sua ativ idade. Agora, nem
todo cristão é teólogo, como toda dona
de casa faz economia mas nem toda
dona de casa é economista. Quer dizer, o
teólogo é aquele cristão que dispõe do
instrumental científico necessário para
apreender essa reflexão de comunidade,
sistematizá-l a, organizá-la e devolvê-l a à
comunidade, para alimento da
comunidade. Mas, na verdade, o ato
primeiro da Teologia não é ela própria.
É a vida dos cristãos em comunidade.
Então, o ato prime iro da Teologia da
Libertação não é o que escreve Boff,
Gustavo Gutierrez ou Pablo Richard, é o
que se passa com os cristãos hoje, nesse
continente chamado América Latina, que
abriga uma população de 300 milhões de
pessoas em extrema pobreza. Sendo que
quase 1/3 habita este país chamado Brasil.
Tem que haver uma só Teologia? Pode
haver duas? Três? Ou quatro? A Igreja
comportaria um leque de diferentes
teologias? Como é isso? A maior prova de
que a Igreja tem que comportar um leque
de muitas teologias é o que me disse o Sr.

Antônio, meu vizinho no morro em
Vitória -ele nunca tinha lido o Novo
Testamento, eu dei a ele um exemplar de
presente, mas vivia cobrando: "como é
que é, Sr. Antônio, já leu?, gostou, o que
achou?"- Um dia ele me disse: "olha
Betto, eu li os Evangelhos. A historinha é
muito repetida". Por que não é um só
Evangelho, mas quatro? Porque são
quatro Teologias. São quatro enfoques
teológicos diferentes. De Mateus é um,
para os judeus; de Lucas é outro, para os
pagãos; de João, dentro de toda uma
ideologia grega que ele tinha e de Marcos,
que é o mais próximo da existência
histórica de Jesus. São quatro concepções
teológicas diferentes. Aí está a riqueza,
inclusive, da reflexão da fé. A primeira
pergunta teológica que surge na
comunidade primitiva é esta: nós sabemos
que Jesus é Deus, mas desde quando este
Jesus com o qual nós convivemos, desde
quando ele era Deus? E a primeira
resposta é dada trinta anos depois da
ressurreição pelo Evangelho de Marcos,
que foi o primeiro a ser escrito. O
primeiro capítulo do Evangelho de
Marcos assim responde a esta pergunta :
desde o dia em que ele foi batizado no
Jordão. Com o batismo, Jesus se imbuiu
da missão divina. Quinze anos depois,
houve um avanço na reflexão teológica
da comunidade e a resposta de Lucas e de
Mateus já é outra, refletindo esse avanço :
Jesus não se imbuiu da sua missão divina
a partir do batismo, foi antes do batismo,
já no nascimento. Daí porque os dois
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evangelistas começam seus ellangelhos
pelas descrições das circunstâncias do
nascimento de Jesus. Já é um nascimento
providencial; já ali estava definido o seu
caminho e o caráter da sua missão. Lá
pelo ano 100, João escreve o quarto
evangelho e já a concepção teológica da
comunidade evoluiu mais: Jesus não
estava imbuído da sua missão divina
apenas no dia em que foi batizado, ou
quando nasceu. Antes mesmo de nascer,
no princípio era o verbo e o verbo estava
em Deus e o verbo se fez carne e habitou
entre nós. Então o mistério do Cristo
abarca não só a história, mas inclusive
toda a dimensão cósmica (esse poema a
que se referiu Rubem Alves). Isso mostra
o seguinte: cada comunidade cristã,
dentro do seu contexto, elabora a sua
visão teológica. O grande problema é que,
historicamente, essa riqueza foi perdida
a partir do momento em que a referência
da comunhão eclesial se tornou só a Igreja
de Roma. Dessa referência da comunhão
eclesial se criou toda uma super-estrutura,
não só disciplinadora da atividade eclesial,
mas exportadora de um modelo e de uma
doutrina única. Depois do Concílio de
Trento houve esse monopólio, essa
centralização de um modelo eclesiástico,
exportável para todo o mundo: dentro de
uma concepção de Igreja que predominou
até o Vaticano Segundo, que era a de
" Igreja, sociedade perfeita" e que refletia
na sua elaboração toda uma concepção
monárquica, cuja estrutura de poder
ainda hoje a Igreja adota. Pois bem, no
Concílio Vaticano li reformulou-se a
concepção de Igreja, de uma concepção
horizontalista para uma concepção
comunitária. A Igreja é o povo de Deus
em marcha na História. Agora, o que se
passou nas comissões conciliares nós não
sabemos, a não ser por algumas
inconfidências, uma das quais eu vou
revelar aqui. Na comissão que preparou a
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Constituição Lumen Gentium , que
justamente reformulou o conceito de
Igreja, um dos bispos que mais defendeu a
manutenção do conceit o tridentino de
" Igreja, sociedade perfeita ", foi um bispo
polonês chamado Karol Wojtylla que foi
voto vencido na comissão. Então , isso
ajuda a gente a entender a coex istência de
diferentes-modelos de Igreja dentro da
Pastoral de uma única Igreja, hoje, em
plano internacional. Há aqueles que têm
uma concepção mais comunitária e
aqueles que têm uma concepção mais
hierarquizada de Igreja . Com a
centralização em Rom a, uma cidade
européia, era natural que a teologia
européia refletisse os problemas da
Europa. E qual foi o grande problema
da Europa no século XX? Foram as duas
guerras. E a grande pergunta que surgiu
na Europa foi : que sentido, que valor tem
a vida da pessoa humana? Como é que
nós, os mais civilizados, que
conquistamos o mundo e levamos a
civilização para a Asia , para a África e.
para as Américas, fomos nos trucidar
desta maneira? E essa pergunta não se
colocou só para a Teologia, só para os
cristãos. Se colocou também para a
ciência, se colocou também para a
filosofia. Toda a filosofia existencialista é
uma tentativa de responder a essa
indagação. Então, a questão se colocou
também para os cristãos e a Teologia pa ra
poder articular o seu discurso dentro da
realidade européia, essa teologia que nós
chamamos de Teologi a Liberal , buscou a
mediação da Filosofia. Qual o problema
fundamental da Amér ica Latina nesse
século? Não é a guerra e nem a pergunta
sobre o valor da pessoa humana. A
questão fundamental da América Latina é
a existência maciça da não pessoa, de 300
milhões de seres que sequer têm o nível
animal de vida assegurado socialmente.
Essa coisa de comer, de beber, de

abrigar-se, de poder procriar em
segurança. Sequer isso está assegurado.
Então, para entender o problema da não
pessoa na América Latina não nos basta a
filosofia . ~ preciso recorrer a uma outra
mediação sem dispensar da filosofia que é
a mediação das ciências sociais, para
entender por que ex iste tanta miséria. Por
que é tão diHcil as pessoas safrem disso?
Será que a miséria é fruto da preguiça?
Será que é porque nós temos tantas
pra ias e a gente é m eio vagabundo? Faz
sol e ninguém vai trabalhar ... Vocês
estão rindo, mas isso eu já li em livros.
Eram interpretações que se fazia da nossa ·
miséria. Então, a ciência social é que
ajuda a Teologia a chegar à raiz do
problema social e entre todo o
patrimõnio das ciências sociais, o que
melhor ajuda a entender o fenômeno do
sistema capitalista, no qual nós vivemos, é
a teoria marxista.
Isso não significa que a teoria marxista
seja .perfeita, não contenha erros e
~qufvocos. Não. Apenas uma coisa: e que
no mercado do instrumental da análise
do sistema capitalist a, eu, pessoalmente,
não conheço nada melhor do que a teoria
marxista. Marx fez com as ciências da
sociedade o que Copérnico fez com a
ciência da natureza. Até Copérnico todo
mundo olhava o céu com os pés na terra e
a impressão que se tem, quando se faz
isso, é exatamente que o sol nasce lá, vai
vindo, vai vindo, meio-dia não dá nem
sombra porque ele fica em cima da gente,
continua andando e depois passa por
baixo. Copérnico fez o seguinte
raciocfnio: se eu me imaginar com os pés
no sol ? O que eu vou ver? E ele viu tudo
diferente. E viu cert o. Nós somos um dos
astros que estamos girando em torno
dessa estrela e cada vez que gira sobre si
mesma é um dia, e cada vez que faz a
volta completa é um ano. Pois foi

exatamente isso que fez Marx, ao
contrário de Adam Smith, Stewart Mills,
Ricardo. E se eu olhar a sociedade não a
partir dos salões da burguesia, mas a
partir da luta da classe trabalhadora? O
que eu vou ver? E o que ele viu é
exatamente a diferença entre a gente ver
o carro de fora e a gente ver o carro como
o mecânico, que deita em baixo e sabe
como funciona o motor. Então, essa
contribuição a gente não pode dispensar
como não se pode dispensar hoje a
contribuição de Copérnico e Galileu,
apesar das suspeitas e condenações que
sofreram em sua época.
O que, então, é essa Teologia da
Libertação? t: uma Teologia produzida
a partir da situação de miséria do povo da
América Latina. Situação da qual os
cristllos participam e no interior dessa
situaçllo eles refletem a sua fé. A pergunta
que um cristllo hoje, em EI Salvador, na
Nicarágua, na Guatemala, na zona rural
do Araguaia no Brasil, no ABC paulista,
faz a respeito de Deus, Jesus, Reino,
graça, pecado, é diferente da pergunta
que um cristão faz em Paris, na Suécia ou
na Alemanha. t: diferente. Toda leitura
que a gente faz de um texto, a gente faz
a partir de um contexto. Quanto mais nós
conhecemos o contexto, no qual o texto
foi produzido, melhor entenderemos o
texto. Traduzindo: se você conhece a
Bahia, tanto melhor v.ai entender as obras
de Jorge Amado; se você vive numa
situação de opressa'o, onde a grande sede
do povo é a libertação, tanto melhor você
vai entender o Evangelho. Porque o
Evangelho antes de ser escrito foi vivido
nessa mesma situação de opressão. Tanto
que custou a Jesus o seu assassinato como
preso polftico. Porque se não fosse assim ,
não haveria isso o que o Rubem César
disse: um só texto de Marx com infinitas
interpretações. Por que infinitas
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interpretações? Por que infinitos lugares
sociais históricos diferentes?
Então, a Teologia da Libertação quer
possibilitar que a reflexão da fé se faça a
partir da realidade que nós estamos
vivendo e não que a gente continue
importando toda uma teologia feita a
partir de uma outra realidade, a realidade
européia, e querer decorá-la como
doutrina acabada e definida e que nllo
responde às indagações fundamentais que
se colocam para o homem
latino-americano. Por exemplo, o que
fazem as elites cristãs no Brasil?
Importam movimentos cristãos europeus
mais de acordo com as suas necessidades
espirituais, ou seja, de não envolver-se na
luta pela justiça. Movimentos que fazem a
privatização da fé. Transformam a fé
numa espécie de tranqüilizante e de
energia pessoal e alegam que a fé não tem
nada a ver com a pol rtica. Uma pergunta
que sempre se coloca é isso: afinal, a fé
tem ou não tem relação com a política?
Leiamos os dois primeiros versículoSdo
capítulo três do Evangelho de São Lucas:
"já fazia vinte anos que os militares
governayam o Brasil. Brizola era
governador do Rio de Janeiro, Montoro
governava São Paulo e José Richa
governava o Paraná, Moacir Dalla era o
presidente do Congresso Nacional".
Vocês vão dizer: isso é· pura politica, isso
não tem no Evangelho. Agora eu vou ler
como Lucas escreveu e quero que vocês
me digam qual é a diferença: "Já fazia
quinze anos que Tibério era imperador
romano, Pilatos era governador da Judéia,
Herodes governava a Galiléia e seu irmão
Felipe a região da lturéia e Traconites ... "
Então, é o caso de perguntar: por que
Lucas pode e eu não posso? Por que
Lucas introduz seu Evangelho situando a
Palavra de Deus politicamente, e quando
a gente faz isso é chamado de desvio, de
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subversivo, de abuso, de marxismo? O
grande problema é que não se ensina
Teologia no catecismo e não se ensina
catecismo para adulto. Por isso as pessoas
crescem com a roupa do batismo, só que
de repente fica ridículo, porque a roupa
não cabe mais e a gente na igreja muitas
vezes não cria mecanismos de reciclagem
na fé. Eu acho que o grande mérito do
caso Boff foi ter popularizado a questão
teológica. Para encerrar eu queria dar um
outro exemplo. Na Teologia da
Libertação, procura-se conhecer o texto
bíblico dentro do seu contexto porque
nós fomos formados numa idéia de que a
Revelação é só do texto bíblico. E a
interpretação bíblica dentro da Teologia
da Libertação valoriza que nós
conheceremos tanto mais a Revolução de
Deus, quanto mais conhecermos o
contexto em que ela se processou, para
daí tirar o pretexto da nossa ação. A
leitura fundamentalista, que eu chamo de
pescaria de versículo, é uma leitura que
nâ'o faz sentido. Claro, porque nessa
leitura você encontra na Bíblia razões
para matar a mãe, sabe? Aquela
discussão: mas na Bíblia não tem um
versículo que diz que Jesus pegou o
chicote? Não, mas ele falou que tem que
vi'rar a face. Isso é que é pescaria do
versículo.
Quero só ler mais um texto que é muito
conhecido: o relato da multiplicação dos
pães. Existem duas leituras da
multiplicação dos pães: uma da Teologia
Liberal e outra da Teologia da Libertação.
Qual é a da Teologia Liberal : Jesus viu o
povo passando fome, teve pena daquele
povo e como ele tinha o poder do
milagre, multiplicou os pães e os peixes,
todos ficaram saciados, felizes . . . e se
nós tivéssemos o mesmo poder, nós
resolveríamos o problema dos pobres.
Como não temos, paciência ... No

capítulo 6, a partir do versículo 32,
lemos: "Então foram sozinhos de barco a
um lugar deserto. Mu itas pessoas, porém,
viram quando saíram e perceberam que
eram eles. De todos os povoados, muitos
correram pela margem e chegaram lá
antes deles. Quando Jesus saiu do barco
viu a multidão e teve pena daquela gente,
porque pareciam ovelhas sem pastor. E
começou a ensinar muitas coisas. (Eu
brinco com esse versículo: "e começou a
ensinar muitas coisas", é como alguém
que chega agora na sua comunidade,
depo is déssa palestra e fala: e como é que
foi lá? Foi jóia. Isso não quer dizer nada,
né? Marcos teve a oportunidade de saber
o que Jesus ensinou e no entanto ele diz:
"ele ensinou muitas coisas". Cheira a
irresponsabilidade evangélica. Mas, na
verdade Marcos não estava interessado em
contar para a gente o que Jesus ensinou,
mas aquilo que Jesus fez ; ele ensina
relatando a prática de Jesus.) Já estava
ficando tarde quando os discípulos foram
se encontrar com Jesus e disseram: "é
muito tarde e esse lugar é deserto. Mande
essa gente em bora: que comprem nesses
sítios e povoados alguma coisa para
comer". (O raciocínio é meridiano: o
povo está com fome, está ficando tarde,
mande esse povo embora para se virar
para sobreviver, porque palavras de vida
eterna nós temos, agora resolver o
problema da fome do povo, isso não é
missão da Igreja. Que cada um se vire por
aí para comprar o que comer.) Jesus
respondeu: " vocês mesmos dêem comida
a eles." (Não vão mandar o povo embora,
não. Esse problema é nosso e há uma
diferença de verbo entre comprar e dar
comida.) "Para comprar para toda essa
gente, nós precisaríamos de duzentas
moedas de prata", disseram os discípulos.
(Não perceberam o que Jesus falou,
porque eram duas freqüências: Jesus
falando em AMe eles em FM. Então, não

dava. ~ aquela história: se eu ganhar na
Loteria Esportiva, eu resolvo o problema
dos pobres; se eu tiver dinheiro eu
resolvo, se houver distribuição de
dinheiro, de renda o problema pode se
resolver.) Jesus respondeu : "quantos pães
vocês têm? Vão ver." (Eu não estou
perguntando quanto dinheiro vocês têm.
Eu estou perguntando quantos bens. ~
muito diferente partilhar o dinheiro e
partilhar os bens. São dois modelos
sociais completamente diferentes. A
pergunta de Jesus, quantos pães vocês
têm? ... ) Os discípulos foram ver e
disseram : "temos cinco pães e dois
peixes". (Aqui é que entra a questão
básica. Ensinam pra gente na escola
que o 8 deitado significa infinito. Mas,
não ensinam pra gente no catecismo que
o 7 na Bíblia significa muito e também
infinito. Quando diz que Deus criou o
mundo em 7 dias, não significa que ele
começou a trabalhar na segunda,
terminou no sábado e descansou no
domingo. Significa que a criação foi um
processo histórico, ou que os nossos
pecados serão perdoados não apenas sete,
mas setenta e sete vezes, que a
misericórdia de Deus é infinita, ou a
genealogia de Jesus toda através de
múltiplos de sete, é que Jesus assumiu
toda a história da humanidade. Então,
aqui também o 7 significa muitos. Mas
vamos continuar para isso ficar claro.)
Jesus mandou o povo sentar-se em grupos
na grama verde. Todos se sentaram em
grupos de cem e de cinqüenta. (Isso
também está na sua Bíblia, que Jesus
organizou o povo, não está só na minha.)
Aí Jesus pegou os cinco pães e
dois peixes, olhou para o céu, deu graças
a Deus. (Não há, na prática de Jesus,
nenhuma dissociação entre a
manifestação da bondade de Deus e a
prática da Justiça. Pelo contrário, cada
vez que há a 'prática da justiça, a.( se
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manifesta a presença de Deus. Não se
concebe essa dissociação na prática de
Jesus.) Depois partiu os pães e entregou
aos discípulos para que eles distribuíssem
ao povo. E também dividiu os dois peixes
com todos. Todos comeram e ficaram
satisfeitos. E os discfpulos recolheram
ainda doze cestos cheios de pedaços de
pão e de peixe. (Foram cinco mil os
homens que comeram os pães, porque
mulher e criança não contavam.)
A pergunta é essa: se sobraram doz;e
cestos cheios, o que foram fazes estes
cestos lá, antes? Havia o costume de
carregar cesto na cabeça para manter a
coluna ereta? É muito simples: se foram
cinco mil homens que se reuniram, você
reúne cinco mil pessoas numa praça e
observe o que acontece. Só que naquela
época não tinha carrinho de Kibon, de
sanduíche, de pastel, tinha cesto. Agora
alguém vai dizer: quer dizer que você nega
o milagre? Não. Eu nego a mágica. E o
que é a mágica? É você pegar cinco
pãez inhos colocar desse lado, dois
peixinhos desse, cobrir e falar
"abra-cadabra", aparece uma padaria aqui
e uma peixaria ali. Então, o milagre houve
e o que é milagre? É o poder que Deus
t em de alterar o rumo natural das coisas.
E onde é que age este poder de Deus?
Principalmente no coração do homem.
Nesse dia, Jesus mostrou que se as pessoas
partilhassem os seus bens, dava e sobrava.
Tan to que depois quiseram fazê -lo rei.
Isso foi concreto. Então, gente, quando
numa comunidade de base as pessoas
começa m a perceber que a luta pela
ju stiça não precisa recorrer ao marxismo,
como fundamento, que a nossa fé já é
fundamento suficiente para isso. eu acho
que a gente começa, nesse continente,
uma nova etapa histórica.
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DEBATE: Marxismo e Teologia
- Segundo dia Interventor Eu gostar ia de faze r du as
considerações sobre o documen to da
Sagrada Congregação. A primeira di z
respeito à Teologia da Libertação. Eu não
pude ver, na minha leitura do documen to .
a Teologia da Libertação como uma
heresia da ·f orma como foi exposta aqui.
Não consegui achar ; se alguém encontrou
uma passagem, até pediria que citasse. O
documento também não chega a constru ir
a Teologia da Libertação como um
amálgama monolítico. Ele deixa bem
claro que aponta apenas alguns desv ios da
Teologia da Libertação. Ele não diz que
são desvios também co lados um ao outro ;
pelo contrário, ele vê uma Teologia
autêntica da Libertação e, inclusive,
demonstra fundame nto s bíblicos dessa
autêntica Teologia da Libertação. E
aponta também ponto s comu ns com o
Magistério da Igreja . O documento aponta
um caminho correto de expansão e dá
motivos, inclusive, de entusiasmo,
lembrando a fala do Pe. Felix Pastor,
ontem, quando disse que foi o primeiro
texto de Roma que aceitou uma Teologi a
da Libertação explicit amente. Um outro
ponto é sobre o marxi smo. Também não
vi no documento uma ingenuidade de
negar a existência de múlt iplos
marxismos , mas se exi ste um marxismo
hegeliano, se existe um marxism o
existe ncialista, se existe um ma rxismo
estruturalista e outros, antes deles existe
um marxismo, que a palavra não é vazia.
Então, o documento t enta apontar onde
estaria essa unidade. Como acha r, é uma
questão a se pensar. Mas o documento
aponta alguns postulados básicos desse
marxismo. Postulados básicos que, se
desenvolvidos radical e coerentemente,
seriam incompatíveis com a visão cristã
do homem. Não quer dizer que você vá

desenvolvê-l os radical e coerentemente;
não quer dizer que você vá adotar a
filosofia no seu todo, mas ele alerta para
que você, à medida que usa aquilo, pode
incorrer nessa incompatibilidade com a
visão cristã de pessoa. Uma outra
incorreção vem no seguinte: -o documento
aponta para algumas incorreções quando
se considera acriticamente o marxismo
como o discurso científico por
excelência. Nesse caso o documento
alerta para a existência de uma
pluralidade de métodos e perspectivas. E
a história,.a sociologia e as demais
ciências sociais, quanto mais se
consolidam como ciência, tendem a
adotar essa postura de pluralidade de
perspectivas e de metodologias. Nesse
sentido, não é só com Marx que a gente
vai avançar, mas com Marx e muito,
muito mais gente.
Interventor Pela palavra do Frei Betto eu
pude entender que o bom aí na Teologia
da Libertação -eu entendo muito pouco
disso - é que no fin al nós vamos dividir e
assim nós estaremos vivendo uma vida de
amor, estaremos vivendo bem, em
comunhão uns com os outros e
estaremos, sei lá, fa zendo a vontade de
Deus. Mas agora gostaria de perguntar a
ele: e quando a gente não te m para
dividir? E quando o que a gente ganha .
não dá nem para sustentar a famflia da
gente? E quando o que a gente ganha não
dá direito nem para a subsistência pessoal,
como é que a gente vai dividir?
Frei Betto Rapaz, aí a gente vai dividir
o dos outros. Mas é a gente que vai
dividir o deles, porque eles nunca
vão dividir.
Interventor Você diz que a gente precisa
tomar os bens das pessoas, vamos dividir
os bens deles. Agora, eu quero saber

como é que a gente vai dividir esses bens?
Se você está pregando a luta de classes tão
condenada pelo Vaticano?
Frei Betto Primeiro, eu não inventei a
luta de classes. Quem duv idar da luta de
classes eu convido para fazer um estágio
em São Bernardo do Campo, onde eu
trabalho, durante uma semana, para saber
o que é luta de classes. A luta de
classes está aí estruturalmente organizada,
legalmente assegurada, militarmente
defendida. Agora, esse processo de quem
é que vai tomar de quem não é novo.
Existe toda uma parte da humanidade
onde isso efetivamente está se dando. Em
que pese as crfticas que o Rubem César
fez ao bloco socialista, pelo menos a
única experiência socialista que eu
conheço, que é de Cuba, aquilo que
efetivamente era de poucos hoje é, pelo
menos, no mínimo para assegurar
socialmente um mfnimo de dignidade
humana, é de todos. Em Cuba,
efetivamente, ninguém passa fome,
efetivamente não se vê um garoto
descalço na rua, rasgado, sabe? Não há o
problema do desemprego, não há o
problema da prostituição, não há o
problema da droga, não há o problema
da exploração de um pelo outro, no
sentido de alguém poder explorar o
trabalho de outra pessoa. Você pode
querer explorar, mas as estruturas do país
não te permitem realizar esta exploração.
Então, eu acho que esse processo já
começou de alguma maneira. Quando se
coloca o problema do amor, como é que
fica isso que a gente está dizendo com a
questão do amor? Uma concepção de
amor como uma concessão burguesa? De
alguém aceitar o erro de outrem, sem
nada fazer, sem nenhuma denúncia etc.?
Não, para o Evangelho, pelo que eu
entendo, o que é amor?~ ser verdadeiro
primeiro consigo mesmo; segundo, com o
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outro, ainda que doa. Essa é a concepção
que eu tirei do Evangelho. E qual é o
critério do amor e do desamor? ~ o
critério da vida e da não vida. Tudo
aquilo que é gesto que traz vida, é gesto
de amor; tudo aquilo que é gesto que é
ameaça, ou mata a vida, é gesto de
desamor ou de ódio. E tem uma passagem
em São Marcos em que isso fica muito
claro. No cap(tulo 10, de São Marcos,
quando o homem rico chegou perto de
Jesus e falou: "Que devo fazer para
conseguir a vida eterna?" Jesus
respondeu : "Por que você me chama
bom? Só Deus é bom e mais ninguém.
Você conhece os mandamentos".
Observem a lista dos mandamentos que
Jesus deu : não mate, não cometa
adultério, não roube, não diga mentiras,
não engane os outros, respeite seu pai e
sua mãe. Interessante a lista, porque de
acordo com o catecismo tradicional a lista
é incompleta. Jesus só cita seis
mandamentos e são dez. Eu teria sido
expulso do meu Catecismo se desse essa
lista. Não há um mandamento que diz
respeito a Deus. Os mandamentos citados
por Jesus são só aqueles que dizem
respeito ao próximo, porque no
cristianismo não há possibilidade de amor
a Deus se esse amor não passa pelo
próximo. Aquele que julga amar a Deus
sem passar pelo próximo caiu numa coisa
que os Profetas denundam como
idolatria. Pois bem : "Mestre, desde
pequeno tenho obedecido todos esses
mandamentos", respondeu o homem. (O
homem era um santo! Quem de nós pode
dizer a mesma coisa?) Jesus olhou para
ele com amor e disse: - quer dizer, Jesus
gostou do cara, amou o cara e no entanto
foi exigente com ele. Foi verdadeiro com
ele: "Você precisa somente de uma coisa :
vã, venda o que tem, dê o dinheiro aos
pobres e assim terá riquezas no céu.
Depois, venha e siga-me." "quando o
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homem ouviu isto, foi embora triste e
aborrecido porque era muito rico". Eu,
como mineiro, teria dito para o cara:
rapaz, você é um santo. Fica ar com a
gente, com o tempo você vai melhorando.
Mas, Jesus não era mineiro. Exigiu que
primeiro ele tivesse compromisso de
justiça com os pobres. Esse é o critério
evangélico -de ser disc(pulo de Jesus. Não
há possibilidade de chegar a Jesus sem
passar primeiro pelo compromisso com os
pobres. Então, isso é a concepção do que
eu entendo por amo r.
Interventor Há dois meses atrás eu estive
em Salvador, no Encontro da Pastoral da
Mulher Marginalizada, e que acho até que
é um mascaramento, porque deveria se
chamar Pastoral da Prostituta. Naquele
encontro eu descobri que existem
determinadas pessoas, leigos, padres e
freiras, que pela primei ra vez, desde o
in(cio do mundo, estavam se
preocupando com uma realidade
existente. Encontrei um bispo, que se .
chama D. José Rodrigues, que i:em um
programa no rádio lá em Juazeiro, no
interior da Bahia, que começa
às seis horas da tarde dizendo : "Boa
tarde, minhas companheiras prostitutas".
Então eu acho que muita gente aqui não
sabe que existe essa pastoral, mas em
nome de três milhões de prostitutas - eu
não sei se eu posso falar em nome delas mas, eu tenho que dize r muito obrigado à
Teologia da Libertação.
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Em Os assombros da memória e do saber
(Brandão, 1982), Carlos Rodrigues
Brandão distingue alguns aspectos do
tradicional e da mudança na religiosidade
e na cu Itu ra popular em geral. Lembra a .
capacidade dinâmica de atualização do
folclore e, ao mesmo tempo, a resistência
política de sua tradicionalidade. Brandão
discute aspectos da perda da tradição
entre os portadores da cultura popular e
e se indaga sobre como o povo esquece,
como se perde a sabedoria popular e
como se aprende, constatando que a
cultura popular também deriva de
elaboração individual, embora aos poucos
acabe se tornando anônima. Queremos
discutir alguns aspectos dessa
problemática, a parti r da experiência de
trabalho de campo em um grupo religioso
afro-maranhense tradicional, a Casa das
Minas.
De início convém assinalar, em relação
ao tema, que o termo popular não tem
aqui o significado de comum, de vulgar,
de muito divulgado ou conhecido, de
democrát ico e nem mesmo de próprio à
maioria do povo. Como constatamos em
monografia sobre o assunto, (Ferretti,
1983: 226). a religião praticada na Casa
das Minas, embora participada por
pessoas pobres, não é propriamente uma
religião popular, podendo mesmo ser
considerada como uma religião de elite,
pois é transmitida principalmente por
herança familiar, entre negros da classe

dominada de São Luís. ~ popular apenas
enquanto participada por pessoas de
origem popular, pois apesar do tambor de
mina ser uma forma de religião
afro-brasileira muito difundida
popularmente no Maranhão, a Casa das
Minas é um grupo de tambor de mina
tradicional, com características de uma
elite quase étnica e mesmo aristocrática,
preservando uma tradição especffica, que
lhe é própria.
Desde inícios da década de 1970, quando
entramos em contato com o grupo, já se
comentava que com a então recente
morte das últimas mães-de-santo,
preparadas com rituais hoje perdidos, a
Casa das Minas encontrava-se
irremediavelmente num longo processo de
decl (nio. Afirmava-se que este declfnio
teria se iniciado já há mais de trinta anos,
com a morte, em 1954, de mãe Andresa
Maria, a última e mais famosa chefe da
Casa Grande das Minas, que a dirigiu por
mais de quarenta anos, aumentando o seu
prestígio. Pode-se mesmo ampliar ainda
mais o prazo de duração deste declínio,
por cerca de setenta anos, até a época
anterior a Primeira Grande Guerra
Mundial. A decadência da casa teria assim
iniciado na década de 191 O, com a morte
de mãe Hosana, que ampliou o terreno e
o prédio da casa e realizou pela última vez
o ritual completo de iniciação, com a
"feitoria das gonjjf", que podiam ser
mães-de-santo, por terem se submetido a
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todos os rituais e que poderiam receber,
em festas especiais, os esp(ritos femininos
infantis, as tobossi.
De fato a Casa das Minas é um dos
templos afro-brasileiros mais tradicionais,
sendo talvez um dos únicos que se
consideram basicamentejeje (Fon), e que,
de acordo com investigações realizadas há
mais de trinta anos por Octávio da Costa
Eduardo ( 1948), complementadas por
Pierre Verger (1956). relaciona-se
provavelmente com a fam(lia real de
Abomey, capital do antigo Reino do
Daomé, na atual República Popular do
Benin. Estabelecida em S. Lufs do
Maranhão, na primeira metade do século
XIX, a Casa das Minas é um dos mais
antigos terreiros de cultos afro-brasileiros,
possuindo grande presHgio no meio
religioso afro-maranhense. Este prestfgio
faz com que ela seja respeitada, temida e
talvez por isso mesmo pouco conhecida.
t considerada a casa mãe de outros
terreiros de tambor de mina do Maranhão
e da Amazônia, constituindo-se num dos
modelos de organização religiosa
afro-brasileira.
Atualmente a Casa das Minas possui cerca
de uma dezena de vodunsi ou
filhas-de-santo, quase todas com mais de
60 anos de idade. Este número é
reduzido, em comparação com a maioria
dos outros grupos de.tambor de mina, ou
com a própria casa, que na época de mãe
Andresa, chegava a ter numa mesma festa
mais de cinqüenta vodunsi, diversas que já
o eram desde criança. Em relação às
mudanças, fala-se que a casa é muito
conservadora, não aceitando inovações
em seus rituais. As vodunsi dizem que não
querem que a casa se transforme num
terreiro beta, ou num centro de um banda,
e não aceitam entre elas pessoas que
"recebam" caboclos, mas apenas as que
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têm um vodum jeje-nagô. As filhas da
casa não podem ter dançado antes em
outros terreiros e até mesmo os tocadores
de lá não podem tocar em outras casas,
"para não misturar o toque". Fala-se que
antigamente as chefes das outras casas
mandavam para lá os que tinham vodum
jeje, como até hoje as de lá continuam
mandando procurar outras casas aos que
não tem vbdum de lá. Mas dizem que
atualmente as outras casas já não
procedem mais assim , querendo ter
pessoas que se dizem com santo jeje,
considerado mais nobre e de maior
prestfgio no meio religioso.
Nos últimos vinte anos entraram na casa
como vodunsi apenas cerca de meia dúzia
de pessoas. Destas, três não freqüentam
pois "foram entregadas", como se diz ,
por terem antes freqüentado outros
terreiros, tendo com isso sofrido várias
doenças, principalmente doenças mentais.
Uma que estava também louca morreu
logo, outra vive fora e comenta-se que
pretende abrir uma casa onde vive, o que
é considerado pelo grupo como uma
heresia. Apenas uma delas dança
regularmente há uns quinze anos, sendo
considerada novata e inexperiente. Hã
f,Oais de vinte anos também não têm sido
feito "festas grandes", com o
oferecimento dos sacritrcios de animais a
todas as atividades da casa, o que é muito
despendioso. Sempre há um pretexto para
que se adie a festa para outra
oportunidade devido a várias
circunstâncias. Alegam por exemplo que
não podem assumir todas as despesas com
a festa, ou então morreu uma das
vodunsi, a casa está de luto e não se pode
fazer festa grande; ou um a pessoa
importante da casa encontra-se doente ;
ou ainda porque a que lidera o grupo não
está com boa saúde e não pode participar,
ou então porque perto da data prevista há

outra festa também muito trabalhosa
etc. Sempre há um pretexto. As vodunsi
dizem que apreciam fazer uma festa
grande para que venham novas filhas, mas
ao mesmo tempo evitam fazê-la apesar de
saberem que há pessoas amigas dispostas a
colaborar nas despesas.
Algumas vodunsi dizem que houve no
passado tentativas de fechar a casa, mas
que ninguém sabe fechar pois as
fundadoras africanas não ensinaram.
Outras dizem que a casa não pode ser
fechada e· que o grupo delas não vai se
acabar. Dizem também que quando
todas morreram, se não tiverem
continuadoras, a casa ficará para o
Estado, que poderá transformá-la numa
escola ou num museu . Recentemente, ao
término de uma festa , observamos uma
das vodunsi derramando água, do quarto
dos santos, no local onde se sentam os
tocadores, dizendo que elas estão
necessitando de novos tocadores.
Atualmente duas filhas, embora
semi-analfabetas, estão freqüentando um
curso de francês e um curso de extensão
na Universidade, sobre língua e cultura
Fon. Elas têm a intenção de, com algumas
ajudas de fo ra, irem a África, pois
pretendem aprender lá alguns rituais que
foram perdidos pelo grupo. Os vodunsi
consultados dizem que elas podetn ir e
aprovam tal iniciativa, mas que
provavelmente não irão mais encontrar o
que procu ram e que na própria casa elas
têm tudo o que prec isam.
Em 1974, uma chefe do grupo, já
falecida, sem consultar as demais vodunsi,
doou algumas peças da casa, inclusive um
tambor grande, para um museu que estava
sendo organizado pelo Governo, em troca
de alguns consertos no prédio. Alguém
comentou , referindo-se à pessoa e ao
próprio grupo, que este gesto era como

uma espécie de suiddio cultural. Nos
últimos três ou quatro anos têm sido
feitas reformas no prédio, com ajudas
solicitadas por pessoas do grupo e
executadas com recursos provenientes de
órgãos públicos. Atualmente tem crescido
o interesse de pessoas de fora, pelo grupo,
decorrente em parte do afluxo turístico,
pela divulgação da casa, feita por exemplo
em obra literária como Os Tambores de
São Luis, de Josué Montello, ou mesmo
pela presença de estudiosos e
pesquisadores interessados em religiões
afro-brasileiras. Mas na sociedade, de
modo geral, predominam preconceitos
contra o tambor de mina, contra a Casa
das Minas e contra outras manifestações
congêneres, como coisa de negro e como
algo malévolo.
Como constata minha esposa
Mundicarmo Rocha Ferretti, em pesquisa
que está realizando atualmente em outro
grupo de tambor de mina de São Luís,
sobre valores do grupo, expressos nos
rituais de caboclos, os rituais do tambor
de mina, como em geral dos cultos
afro-brasileiros, parece que não se
prestam bem a certos tipos de análises
simbólicas de rituais. Por exemplo, do
tipo das propostas por Turner
(1972 : 12/14), sobretudo no aspecto
operacional ou na maneira em que os
símbolos são utilizados pelo grupo, que
descrevem e comentam inúmeros detalhes
dos ritos, interpretando os seus
significados. As religiões afro-brasileiras,
sendo religiões iniciáticas, a maior parte
das explicações dos sentidos simbólidos
dos rituais é transmitida apenas durante
os rituais de iniciação e costuma ser
considerada como "um fundamento"
secreto, ensinado só aos iniciados. Os
demais nâ'o têm acesso a este
conhecimento e nestes grupos a pergunta
geralmente é" vista como mera curiosidade
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malsã. Muitos aspectos da relfgiâ'o são
considerados como um mistério - como
também ocorre por exemplo, no
catolicismo divulgado popularmente no
Brasil, com o dogma da Santíssima
Trindade ou com o conceito de Divino
Espírito Santo -que são considerados
mistérios. Nas religiões afro-brasileiras
muitos ensinamentos e conhecimentos
são também considerados como um
mistério. No tambor de mina do
Maranhão é comum o costume de não se
dizer nem mesmo o nome das divindades
e de nomeá-las por apelidos como
Pedrinho, Joãozinho, o Branco, o Moço,
Rei dos Mestres, Povo da Rua etc. Dizem
que as mais velhas da Casa das Minas eram
muito desconfiadas e não gostavam que as
mais novas ouvissem suas conversas e que
muitas vezes, para não serem entendidas,
elas conversavam entre si em língua
africana ou com muitas palavras jeje. As
mais novas dizem mesmo que devido a
todo este segredo, müitos conhecimentos
do grupo foram perdidos, ou não foram
transmitidos. Elas comentam que nem
tudo se pode dizer e que os negros, como
os maçons, nunca dizem tudo o que
sabem pois saber é poder. Elas dizem que
conhecem o significado dos cânticos, pois
as mais velhas ensinaram, mas é um
segredo que não pode ser revelado a
todos. As palavras ditas nos rituais
também são secretas, pois muitas servem
para chamar as divindades. Se por um
lado o grande número de segredos fez
talvez com que o grupo perdesse certos
conhecimentos, por outro lado, trata-se
de uma estratégia de preservação do
grupo e do que lhe é mais caro e
importante, e, portanto, de uma
estratégia de resistência cultural. Ao
mesmo tempo, a preservação ciosa dos
segredos parece que é um dos fatores
responsáveis pelo grande prestígio da Casa
das Minas no meio religioso
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afro-maranhense, pois ela é tida como a
casa que mais preserva as tradições dos
antepassados africanos no Maranhão.
Constatamos pois que na Casa das Minas a
religião é preservada como uma estratégia
de resistência do grupo, que por um lado
resiste à inovações. não aceitando que as
filhas-de-santo recebam caboclos e, ao
mesmo tempo, que se adapta a certas
circunstâncias, aceitando a colaboração
de amigos na arrecadação de fundos para
as festas, ou aceitando verbas públicas
para a execução de consertos no prédio,
pois a casa já passa a ser considerada
como fazendo parte das tradições
culturais da cidade. Em alguns aspectos
há, portanto, uma estratégia de adaptação
às circunstâncias, semelhante, por
exemplo, à estratégia do socialismo de
algumas modernas nações da África, em
que convivem elementos do capitalismo e
do socialismo. Trata-se de uma estratégia
de procura de diálogo, de aceitação de
algumas idéias do outro, procurando
preservar alguns princípios mais
profundos. ~ uma estratégia desenvolvida
pelos dominados. Ao nível da consciência
dos membros do grupo a casa não muda,
e!l'bora, ao nível da realidade, possam ser
constatadas algumas mudanças pelo
próprio grupo, como, por exemplo, a
perda de certos rituais e a tentativa de
reavê-los por uma inovação tradicionalista
de uma volta à África, por exemplo.
Pode vir a ocorrer na Casa das Minas o
que ocorreu com a capoeira, que perdeu
muito de suas caracter ísticas populares de
espontaneidade, por interferência da
polftica cultural do governo, que
modificou inclusive sua filosofia (Areias,
1983: 68). A presença nas festas de
elementos de outras classes, a valorização
da casa como herança e tradição cultural
da cidade e o interesse manifestado pelo

turismo podem vir a acarretar mudanças
na Casa das Minas. Parece·nos que um dos
fatores de preservação da casa é a grande
distância do Maranhão em relação aos
maiores fluxos turfsticos no Brasil, mas
esta distância tende a ser reduzida. Outro
fator é a própria tradicionalidade do
grupo e seu apego à normas deixadas
pelos antepassados, sobretudo às
caracterfsticas de familiaridade do grupo.
Na Casa das Minas, grande número de
filhas-de-santo e de tocadores, são
aparentados entre si, muitos segredos do
culto são .conservados por membros de
grupos familiares e o parentesco biológico
se prolonga no parentesco-de-santo,
formando uma comunidade de vida e de
morte que envolve o indiv(duo. Um dos
esforços de resistência à penetração pela
sociedade envolvente é a continuidade de
laços de parentesco biológico entre
membros do grupo.
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Em projeto de pesquisa que estamos
programando realizar pretendemos, entre
outros, estudar os seguintes elementos:
1. Descrever aspectos ainda pouco
conhecidos do grupo, relacionados
especialmente com mitos, rituais e
relações de parentesco;
2. Paralelismos entre relações de
parentesco de membros do grupo e
tradições religiosas;
3. Identificar e analisar elementos de
manutenção de tradições e de
mudança, verificando sua importância
para a continuidade do grupo.
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Rellglosldllde Popu/11':
A QUESTÃO RELIGIOSA E A EXPRESSÃO RITUAL
DOS MOVIMENTOS SOCIAIS
ISIDORO M.S. ALVES
Pesquisedor·sssistente do CNPq - Museu
PerBBnse Emt7io GOflldi, Coordenlldor do
Simpósio na SBPC

Quando se pensa em "questão religiosa",
o que primeiramente vem à tona é a
expressão de conflitos envolvendo agentes
religiosos, questões como "acesso à
terra", "ocupações" etc. Ou seja, há uma
ligação entre aquilo que é concebido
como " movimento social" e a ação de
pessoas ou instituições religiosas. Este é
um aspecto da questão que
freqüentemente está relacionado à
diferentes formas de "ação pol(tica",
cujos objetivos são necessariamente
fundados na ação imediata e no próprio
processo em si.
Não é meu propósito tratar deste aspecto,
mesmo porque a resolução do conflito,
nessas condições, está geralmente
associada a forma de "modernização"
nem sempre compat(veis com as
caracter (sticas estrut urais da vida social
na Amazônia. A meu ver, existem
instâncias de manifestação desses
conflitos e de aspirações sociais que
podem e devem ser assinaladas e, através
das quais, diferentes segmentos sociais se
expressam, &m linguagens socialmente
definidas e aceitas. O que, sem muita
precisão - até mesmo por se tratar de
uma conceituação do senso comum - nós
temos chamado de movimento social
pode ser reconhecido em verdade como a
possibilidade que os grupos sociais têm
de manifestar suas diferenças, seus
conflitos, suas aspirações, através de
mecanismos sociais que os expressam por

via de uma linguagem reconhedvel por
todos os membros do corpo social.
Nesse sentido, as manifestações exteriores
podem assumir diferentes caractedsticas
que tanto são observadas num movimento
de rua numa grande cidade, ou num
conflito de terras no Sul do Pará, ou
então nos mais diferentes apelos e
significados da "religiosidade popular",
com suas formas de crenças e seus rituais.
Ou seja, o caráter ritualizado- portanto
com significados próprios de uma
linguagem social - desses eventos, se
torna um caminho a nosso ver prop(cio
para se investigar a vida social, seus
significados, seus conflitos e suas
resoluções.
Uma das instâncias mais importantes da
vida social na Amazônia tem sido a
dimensão religiosa, ou seja, a capacidade
que tem sua população de se expressar
através de uma religiosidade, a qual
freqüentemente não se limita ao que é
institucionalizado. Ao mesmo tempo é
através da "linguagem religiosa'; que os
grupos sociais se reconhecem, marcam
suas diferenças, assinalam suas aspirações,
em suma, constróem o significado de sua
vida social. Nesse sentido, se existe
contemporaneamente uma "questão
religiosa", ela s6 pode ser melhor
entendida na medida em que possamos
compreender como operam os sistemas de
crenças e de·-expressão ritual, os quais não

63

se limitam apenas a um tipo de
manifestação institucionalizada sempre
identificado com a Igreja Católica e seus
agentes espedficos.
Minha intenção é discutir a questão da
religiosidade e a ritualização de eventos
que em outras circunstâncias se têm
chamado de "movimentos sociais".
Na tradição sociológica brasileira são
inúmeros os estudos sobre as relações
sociais entre movimentos sociais e sua
manifestação religiosa. Exemplos clãssicos
como o de Antonio Conselheiro ou de
toda a movimentação em torno de Padre
Cfcero, além de inúmeros outros
movimentos messiânicos, de luta pela
terra, de utopias que se fundam na
vertente religiosa, indicam que a instância
do religioso é um campo de
manifestações, de ações e de operações
bãsico na vida brasileira.
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do segundo aspecto apontado acima.
Isto é, de que maneira isso que chamamos
movimentos sociais encontra sua
expressão ritual. Para que possamos
melhor situar a questão, torna-se
necessãrio ampliar e redefinir alguns dos
termos do problema. Primeiramente a
própria designação de moviment o social
tem que ser ampliada para não se limitar
ao processo desencadeado de forma
imediata e com objetivos definidos, no
tempo e no espaço, e que se esgota,
alcançando ou não esse objetivo. Penso
que hã algo um pouco além. Ouando um
segmento da população se mobiliza para,
(como em recente episódio no interior
do Parã), garantir simplesmente o
recebimento de salários, o que está em
jogo não é somente esse objetivo
imediato, mas certamente algo mais
profundo, como por exemplo, um
processo de ocupação, modernização e
mudança pouco compat(veis com as
aspirações mais profundas e a "razão
cultural" de uma sociedade.

No que diz respeito aos movimentos
sociais gostar( amos de destacar dois
aspectos: 19) o fato de que em sua
ocorrência hã uma marcante referência
simbólica, significativa, o que quer dizer,
em última instância, cultural. Ou seja, o
que nós estamos chamando de
movimentos sociais requer uma linguagem
reconhecfvel e a mobilização de s(mbolos
que são próprios à sociedade. O segundo
aspecto é o fato de que as mais diferentes
formas de ritualização expressam, às
vezes, quase que exclusivamente, ou
então em combinações mais complexas,
os sentimentos e desejos mais profundos
do corpo social, matizados por uma
linguagem social mais espedfica como é
a do ritual.

Um outro elemento da equação, o que diz
respeito a "religiosidade popular",
também se amplia na medida em que, sob
essa denominação, não mais se trata de
algo marginal às formas
institucionalizadas de religião, como a
Igreja, por exemplo. Desde Gaivão ( 1976)
sabemos o papel que o sistema de
crenças desempenha na vida amazônica.
Estudos posteriores como os de Da Matta
(1973), Maués (1983). Uns e Silva
(1980), entre outros, colocam em
primeiro plano para os estudiosos da
região a questão da religiosidade.

No caso amazônico, minhas experiências
de trabalho de campo tanto em Belém
como no interior do Estado do Parã,
permitem uma apreciação mais exemplar

No caso da Amazônia - e penso que no
Brasil, em geral, seria impróprio
circunscrever a emergência do religioso a
apenas manifestações de padrões

"institucionalizados" - há todo um
conjunto de crenças, ações e
manifestações cujas referências só podem
estar ligadas às tradições religiosas
regionais. t por isso que ao pesquisador é
possrvel distinguir nas diferentes
manifestações da religiosidade, o que há
de expressivo enquanto modo eficaz
através do qual os grupos sociais dizem
a lgo sobre o mundo em que vivem.
Na Amazônia tenho t rabalhado
preferencialmente com o sistema de
Festas, ou seja, um dos momentos de
ação e expressão de crenças, sentimentos
e valores de uma sociedade, mas
relacionando-se à um sistema cultural
mais amplo, capaz de abranger as
dimensões econômica, polrtica e
ideológica. Outros ri tos, que não as festas,
são t~mbém momentos especiais através
dos quais podemos surpreender a "fala"
de uma sociedade. E não é sem razão que
os elementos simbólicos desses eventos
são mobilizados, também na ação
imediata, com vistas a um fim espedfico,
como nos exemplos dados acima : a luta
pela terra ou pelo salário.
Religiosidade, no caso, é fundamental ,
pois ar está o que há de mais sedimentado
no que d iz respeito aos valores sociais.
Assim, as relações de patronagem, pelo
menos no caso amazônico, não estão
desvinculadas das relações entre os
devotos e santos padroeiros, e obviamente
as relações entre os agentes também se
or ientam por padrões culturais definidos;
da r a importância que a autoridade
religiosa, seja um padre ou um pajé, tem
perante as comunidades em que vivem e
desempenham suas funções.
O relig ioso é importante, na medida em
que ele é capaz de englobar outras
d imensões da vida social, estabelecendo
ou restabelecendo os v rncu los entre os

diferentes segmentos sociais e suas
aspirações. Não é por acaso que
conflitos e manifestações têm sido
acompanhados de procedimentos
estritamente religiosos, os quais garantem
a legitimidade da ação.
No caso amazônico ressalta ainda mais a
presença da dimensão religiosa, porque o
sistema de crenças e valores, coloca, entre
outras, três questões que considero
básicas: primeiramente, é tal sistema que
opera as relações entre os homens e a
natureza. E a natureza aqui não é tábula
ra sa; pelo contrário, há na cosmologia do
homem da região uma atribuição
significativa à natureza e ao modo de
apropriar-se dela. Em segundo lugar, o
sistema de crenças é um forte
sustentáculo das relações entre os
homens, na medida em que ele propicia
os vrnculos e as separações entre
categorias e opera com valor seja na
hierarquização ou na igualdade. E em
terceiro lugar a autoridade respaldada no
sistema de crenças e no valor dessa
religiosidade tende a ocupar papel
preponderante quando torna explicito o
que essas crenças e valores está
expressando de modo implrcito.
Num quadro como esse, que não esgota a
questão, aspirações e conflitos se
manifestam claramente, tanto através
de movimentos sociais espedficos e
imediatos, como também nas formas mais
ritualizadas como as festas de santos,
funerais, as pajelanças, as crenças
peculiares da região etc.
Isso é possrvel na medida em que, eventos
como os que constituem por exemplo o
sistema de festas no interior da Amazônia
constituem um dos aspectos mais
importantes no amplo movimento de
intercâmbio sntre localidades, criando
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uma "rede de relações" cuja .ritualização é
a Festa que cada localidade realiza. A
Festa, - já escrevi em outra ocasião
(Alves, 1981) - é um evento local na sua
performance, mas ela tem um importante
aspecto que liga a comunidade local onde
se realiza, com outras que lhe são
próximas, através do que denomino
intercâmbio ritual.
O que estou supondo, então, é que esse
intercâmbio reforça não apenas relações
sociais strictu sensu, como o parentesco e
o compadrio, mas também relações
econômicas e basicamente um sistema
de crenças e valores, aos quais diferentes
populações e diferentes grupos sociais se
referem. Noções como reciprocidade,
dever, lealdade, respeito, sentimento de
justiça, se tornam visíveis em seus
contornos ritualizados nesse intercâmbio,
marcado pelos eventos coletivos, que em
última análise constituem os ritos
conotados ao sentimento religioso.
Nesse quadro, bem genérico, pode-se
perceber que a festa de santo, ou outro
rito identificado à uma tradição católica,
está ligado a um sistema amplo de
crenças, próprio da região. Não poderia
ser diferente, uma vez que as populações
amazônicas mobilizam um imenso painP.I
místico-religioso, onde as crenças e
relatos, os mais diversos, aparecem ao
mesmo tempo que aqueles de uma Igreja
institucionalizada. Essa religião peculiar,
expressão de uma verdadeira religiosidade
popular é, por vezes, uma bem elaborada
forma de combinar, relacionar e dar
significação a situações vividas por uma
coletividade. Aqui a distinção entre
"popular" e "erudito" não tem
consistência pois substantivamente tal
religiosidade pode ser elaborada e
apropriada por diferentes segmentos da
sociedade.

66

O que podemos falar, nesse caso é em
valores sociais compreendidos em sua
totalidade. E esses valores culturais estão
impregnados dessa religiosidade, que
explica fenômenos, classifica coisas e
situações, expressa desejos coletivos e, em
última instância, dá significado ao mundo
vivido pelos agentes sociais. No sentido de
Marshall Sahlins, trata-se de uma "razão
cultural" cuja compreensão se torna
importante para se compreender a
totalidade : tratando-se de sistemas ditos
"tradicionais", o "locus institucional
privilegiado do processo simbólico"
(Sahlins, 1979: 232) estaria nessa
"religião" de sentido mais amplo.
Rejeitando algumas distinções freqüentes
em muitos textos das ciências sociais no
Brasil, como religiosidade popular e não
popular, cultura popular e cultura
erudita, religião rural e religião urbana,
minha proposta não apenas neste, mas
em outros trabalhos têm sido a de
enfrentar as práticas religiosas, os sistemas
de crenças e os rituais e festividades,
enquanto totalidades que expressam
princfpios e valores culturais a que as
comunidades recorrem para se
reconhecerem.

A festa, assim, é o cenário onde se dá o
jogo de valores do que Da Matta chama
de uma "sociedade relacional" ( 1982)
caracterizada pela complementaridade: é
o/ocus adequado para que se manifeste a
totalidade das relações passadas pelo
prisma do evento "sacralizada".
O que tem ocorrido freqüentemente na
Amazônia é que os conflitos que se
tornam explícitos e que em geral opõe o
que é local ao que não o é, o que é
reconhecido pelo sistema e o que não é,
parecem refletir o desequilíbrio de
relações complementares, pois o que

denominei de intercâmbio ritual
certamente opera sob urna lógica que
pode ser denominada de "lógica do
compromisso" como princfpio
organizador do sistema social.

culturais que se tornam vivos e se
atualizam pela ação dos home ns que se
expressam em seus ritos e manifestações
coletivas.

Essa lógica, impregnada de valores que
remetem a um universo cultural, quando
rompida, coloca em campos opostos
sentimentos e interesses, emergindo então
confl itos em cuja mediação não raro estão
agentes religiosos ou legitimados pela
ação, cuja origem é religiosa ou ligada a
alguma instituição religiosa.

Trabalho apresentado na 35~ Reunião Anual
da SBPC, em Belém - Pará, no Simpósio
" Movimentos Sociais e a Questão Religiosa
na Amazônia " . Versão ligeiramente modificada
foi apresentada na 14~ Reunião da Associação ·
Brasileira de Antropologia. Grupo de
Trabalho sobre Religião.

Ouando nessas condições o conflito se
torna claro, podemos estar frente ao que
comumente se denomina de movimento
social, o qual mobil iza justamente os
valores culturais que se expressam através
do sistema de crenças, o que significa
dizer, da religiosidade popular.
Estas considerações me parecem
pertinentes para te ntar compreender uma
dimensão fun damental da vida brasileira.
Nesse sentido também, tais considerações
procuram ind ica r caminhos de
entendimento para ações especfficas,
cujas repercussões são potrticas, na
medida em que sua ex pressão se dá
freqüentemente através dos canais
pol fticos. Por isso mesmo, não é sem
razão que agê ncias estatais têm sido um
dos componentes do processo, mas talvez
essas sejam razões suficientes para que
tentemos uma abordagem mais profunda
do significado que tem para o conjunto
geral da sociedade brasileira, quando no
interior da Amazôn ia emerge um surto
messiânico, igrejas servem de lugar de
oração e de aspirações sociais, quando
agentes e I(deres respaldados na
legitimidade religiosa se fazem portadores
de sentimentos mais profundos. Em
suma, quando são os próprios valores
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Religiões Japonesas no Brasil

O IBASE explica "Como Fazer"

O sociólogo japonês Hiroshika Nakamaki
está no Brasil realizando pesquisas sobre
as religiões japonesas. Associado ao
Centro de Estudos Nipo-Brasileiros, que
fica à Rua São Joaquim, 381 - sl/38, São
Paulo - 01508 - SP, te I.: 279-5233, o
professor Nakamaki promete dois artigos
para breve: uma introdução às diversas
correntes religiosas japonesas no Brasil e
um estudo de caso sobre a Perfect
Liberty. ~ uma boa pesquisa que deve
preencher um vazio importante em nossa
Iiteratura.

A Brasiliense diz "O que é" e o I BASE
ensina "Como fazer", numa coleção
iniciada junto com a Editora Vozes, que
promete bons tftulos nesta nova faixa do
mercado editorial brasileiro. São livros
pequenos, escritos em linguagem fácil,
sobre tópicos bem precisos. ~ uma
resposta inteligente à estreiteza do drculo
de leitores de ciências sociais no Brasil.
Já publicados:

(R. C.F.)

O IDAC, você e a violência
Os livros do IOAC (Instituto de Ação
Cultural) costumam fazer sucesso.
Vendem às dezenas de milhares. Saiu
agora mais um que pode servir a algumas
experiências importantes. Chama-se Você
e a violência e está sendo editado em
colaboração com a Ordem dos Advogados
do Brasil. Numa linguagem de fácil
acesso, grande parte em quadrinhos, o
livro explica o que fazer, a quem recorrer,
com base em que direitos etc., quando
algum tipo de violência irrompe à sua
frente. Pode ser mu ito útil no dia-a-dia
dos trabalhos de base e contribui,
seguramente, para a democratização dos
direitos de cidadania neste pa rs.

Como se faz Análise de Conjuntura -

Herbert José de Souza
• Como se faz para sobreviver com
um salário mínimo - Ana Lagôa
Como se faz uma Comunidade Eclesial
de Base- Dom Lufs Fernandes
Como cuidar de bebés de zero a
um ano - Maria Tereza Mal do nado
Como trabalhar com o povo -

Clodovis Boff
Como se faz a luta dos bairros -

Jó Rezende
(R. C.F. )

Comunicações
Já estão pautadas para publicação no
próximo número de Comunicações (que
sairá em meados de dezembro) os
seguintes artigos: "Padres casados: um
problema para quem?", de Danilo Lima;

(R. C.F.)
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"Igreja, ideologia e classes sociais",
resumo da tese de Mestrado em
Sociologia do professor José Ivo
Follmann; "Praticantes e pesquisadores.
Uma contraditória viagem ao interior",
de Rubem César Fernandes;
"Totalitarismo: problema também da
Igreja Popular", de Pedro A. Ribeiro de
Oliveira; "De volta ao diálogo", de
Francisco C. Rolim, e do encontro
Protestantismo e Pol rtica, os artigos de
Zwinglio M. Dias, Caio Fábio e Joaquim
Beato. Outras matérias podem ainda ser
publicadas neste número (e nos
seguintes). bastando para isso que
cheguem ao ISER o mais-breve possrvel.
Escreva (cartas, artigos) e envie o seu
material para a Rua lpiranga, 107Laranjeiras- 22231 -Rio de Janeiro.

CNBB e ISER
A pedido do responsável pelo setor de
Ecumenismo da CNBB, o grupo de
assessorias do ISER preparou um
documento sobre as religiões no Brasil.
Criticando o uso da categoria "seita"
para englobar todas as denominações
não-católicas, o documento faz
considerações sobre os dados
estatrsticos dispon(veis, a importância
das denominações religiosas minoritárias
e o sucesso dos novos movimentos
religiosos no Brasil. Conclui
recomendando um estudo mais
aprofundado do assunto, de modo a
termos um melhor conhecimento das
diversas correntes religiosas existentes no
Brasil. Isto "ajudará a desenvolver o
verdadeiro ecumenismo, que no Brasil
não pode esquecer a umbanda e as formas
religiosas populares".

Assembléia do ISER
Será em 15 de dezembro próximo a
Assembléia Geral Extraordinária de ISER,
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que tratará da eleição da Oiretoria e da
reforma dos estatutos da instituição.
A reunião será realizada na sede do ISER,
no Rio.

Terra de habitação
Terra dlespoliação
lançado este ano pela Cortez Editora,
Terra de habitação X Terra de espoliação
reúne artigos de Eliane J. Godoy de
Vasconcellos, Milton de Abreu
Campanário, Paulo J. Krischke
(organizador) e Tilman Evers. O prefácio,
de Lucio Kowarick, pergunta e informa :
"Qual o significado das lutas pelo acesso à
terra, habitação e serviços públicos
urbanos no atual estágio do capitalismo
brasileiro? Sob ângulos diversos, os
quatro artigos desta coletânea enfrentam
os problemas ligados às reivindicações e
conflitos urbanos, tentando avaliar o seu
sentido enquanto uma modalidade de luta
que, conjuntamente com outras,
contribui para a constituição de um
campo de organização popular no
contexto atual das cidades brasileiras".

Do cinema para o carisma
Não apenas o catolicismo e o
pr'o testantismo têm enriquecido numérica
e emocionalmente o mundo informal e
livre do movimento carismático - uma
força religiosa nova que, dentro ou ao
lado das igrejas, já não é apenas assunto
para a igreja institucional e seus teólogos,
mas objeto de estudo e pesquisa de
sociólogos e antropólogos. E também da
imprensa, semanal ou diária. Não são
poucas as publicações que dedicam longos
artigos ou reportagens às expressões de
um movimento que cresce por toda parte,
prometendo vida nova espiritual e Hsica.
O Globo de 23/09184:dedica quase uma
página inteira à conversão da atriz

Darlene Glória (Toda nudez será
castigada), agora Irmã Helena, ao
movimento carismático. ~verdade que
antes ela passou por uma igreja
protestante tradicional, pouco depois
ingressou no carisma e agora realiza
espetáculos semana is, " cujo personagem
único é Jesus" . As apresentações são no
Teatro Tereza Raquel, no Rio, depois de
temporada em inúmeras cidades e em
igrejas avivalistas, com o seu marido
pastor.
De toda maneira o seu dom art(stico não
desapareceu, diz a reportagem. Não
somente os seus espetáculos religiosos
têm um n (vel art(stico apreciável, entre
rocks, hinos e baladas, como a irmã
Helena vai lançar uma novela pela rede
Globo, com dez cap(tulos, provavelmente
com o t(tulo "Todo pecado será
perdoado" .
(Wsldo César)

Como documentar
o protestantismo?
História documental do Protestantismo
no Brasil - Duncan A. Reily. Publicação

da ASTE (Associação de Seminários
Teológicos Evangélicos). 429 pgs., 1984.
Documentar um movimento que prima
pela d ivisão e até mesmo pelo sectarismo
não é obra fácil , a inda mais considerando
que o protestantismo no Brasil tem mais
de um século de vida e que as histórias
das várias confissões (denominações)
existentes são em geral de caráter
triunfalista. Assim , o trabalho que o
missionário metodista Duncan A. Reily
(autor também de Metodismo brasileiro e
vvesleyano e Metodismo na Amazônia)
acaba de publicar é uma obra admirável e
ind ispensável para todos aqueles que
estudam, pesquisam ou necessitam
compreender algum momento espec(fico

da história de uma determinada corrente
do protestantismo no Brasil. O
denominacionalismo (metodistas,
presbiterianos, luteranos, batistas,
pentecostais etc.) é, aliás, o aspecto
dominante do livro - talvez o único
caminho para documentar a história do
protestantismo no Brasil.
Se bem que não se trata"de uma .obra
completa neste sentido (o autor o
justifica na introdução), talvez faltem
alguns elementos puramente
documentais, como por exemplo no
capítulo sobre o ecumenismo no Brasil,
que não vai muito além do movimento
representado pela Confederação
Evangélica do Brasil. Com praticamente o
seu desaparecimento, como se sabe, um
número significativo de entidades
ecumênicas (algumas inclusive criadas
anteriormente) se multiplicaram pelo país
- o que não parece mencionado na obra.
Também o "prntestantismo popular"
(pentecostalismo) e os movimentos
carismáticos em geral (que hoje atingem
praticamente todas as igrejas protestantes
históricas) não mereceram uma
documentação maior.
Também faz falta, ainda no sentido
documental, uma bibliografia das obras
clássicas e modernas, tanto
denominacionais como de natureza
cient(fica (estudos, pesquisas) que
também se multiplicaram ultimamente
nos drculos religiosos e acadêmicos do
Brasil. ~ verdade que o autor é minucioso
nas notas no final dos cap(tulos, mas um
(ndice bibliográfico (como os índices de
assuntos e onomástico, que inclui) seria
de grande utilidade em uma futura
edição. E porque não um capítulo
espec(fico sobre as estat(sticas do
protestantismo brasileiro, apesar de todas
as dificuldades existentes?
Embora a História documental do
71

protestantismo brasileiro cumpra a sua
principal finalidade, ainda assim teria sido
útil uma perspectiva sociológica que
valorizasse a riquíssima documentação
reunida, dando um sentido mais explícito
a algo que parece presente no espírito do
autor e da sua obra: a relação (ou não)
do protestantismo com a cultura e a
sociedade brasileira. Ou não foi esta a
razão histórica pela qual o protestantismo
se implantou no país?
(Waldo CAur)

Religião e Religiosidade

Ciências da Religião (mim., 2 volumes,
195 pags., 1984) e Religiosidade Popular
Luterana (Editora Sin.odal, São Leopoldo,
1984, 90 pags.) , ambos de André Droogers.
André Droogers, professor de Ciências da
Religião na Faculdade de Teologia da
Igreja Evangélica de Confissão Luterana
no Brasil, membro do ISER, publicou
dois trabalhos que de certa forma se
complementam: o primeiro estuda a
religiio - e as religiões - como um
fenômeno universal, suas relações com a
teologia, com os símbolos, a magia, o
cristianismo como religião, os enfoques
das ciências sociais. E seleciona cinco
religiões universais- hinduísmo,
budismo, judaísmo, cristianismo e
islamismo - sem deixar de lado as
religiões mediúnicas no Brasil e algumas
das novas religiões que surgiram mais
recentemente no país. Droogers, aliãs,
enfatiza no seu estudo, talvez demasiado
resumido, a situação das religiões e da
religiosidade no Brasil; e evidencia sua
posiçio cristã e o lugar da Igreja Luterana
como manifestação sociológica, tanto
internamente quanto na sua relação com
a sociedade brasileira.

O segundo trabalho - Religiosidade
Popular Luterana - á resultado de uma
pesquisa do autor no Espírito Santo
( 1982) e demonstra a sua preocupação
em examinar científica (e
teologicamente) a vivência religiosa dos
luteranos num Estado onde a colonização
alemã teve papel relevante, social, cultural
e religioso; A religiosidade estudada por
Droogers estã no nível de um contato
mais direto com o sagrado, sem a
intermediação das sociedades ou do corpo
institucional tradicional da Igreja - o que
pesquisa entre fiéis da classe média e do
proletariado. Com isto pretende
contribuir para o conhecimento de
manifestações religiosas pouco estudadas
no meio luterano e discutir a aplicação do
conceito teórico de religiosidade popular
- que afirma haver surgido num contexto
católico- no âmbito evangélico.
A bibliografia citada é rica e recomendada
como fonte de aprofundamento de ambos
os trabalhos.
(Waldo CBsar)

