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Nossas preces por Tancredo 

APRESENTACÃO 

Comunicações já tinha uma pauta, antes 
da morte de Tancredo, uma reportagef!~ 
com um levantamento amplo dessas 
manifestações. A morte de T ancredo 
precipitou outras demonstrações - como 
as que ocorreram em São Paulo, Bras(lia, 
Belo Horizonte e São João dei Rey - e 
como que fechou e abriu, ao mesmo 
tempo, um novo momento. Assim, 
Comunicações publica outros artigos além 
da primeira matéria, atualizada, que 
levantam vários aspectos do que se viu e 
trazem, acima de tudo, muita vontade de 
falar, de escrever. São artigos que 
representam bem o calor dos 
acontecimentos, chegados "em cima da 
hora". 

Dois deles são ainda da época em que 
Tancredo estava vivo. Um terceiro, a 
entrevista de Rubem César Fernandes, fo i 
atual izado - com um adendo do autor . 
Os outros seis são posteriores. 
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A crise nacional que tomou conta do 
pafs, durante março e abril, com a doença, 
morte e sepultamento de Tancredo Neves, 
teve a sua maior expressão na linguagem 
popular religiosa . O que desde a primeira 
internação, no Hospital de Base, em 
Bras(lia, era uma demonstração da 
"solidariedade brasileira" e de esperança 
no polftico e futuro presidente, foi aos 
poucos se transformando num fato em si 
mesmo, repleto de sfmbolos e 
significações. 

Os meios de comunicação sentiram 
rapidamente que havia not(cia também 
do lado de fora dos hospitais : foram 
constantes as reportagens sobre o povo e 
suas demonstrações de religiosidade. 
Através de Tancredo, o povo se expressou 
e foi reconhecido. Virou notfcia, mas não 
como vftima (de enchentes, secas etc) , e 
sim como agente, como fazedor. E fez -se 
mesmo de tudo . .. 



Nossas preces por Tancredo 

Uma tragédia à brasileira 

CLAUDIA MORAES 
Antrop(Jiogs, Mt~strsndtJ do Muieu Nscionsl 

Prólogo 

" Nem Shakespeare", disse Jorge Amado, 
saindo da missa de 79 dia em Paris. A 
história, nós sabemos. O pa(s se preparava 
para a festa de posse. Tudo parecia certo 
quando no último momento ele é levado 
às pressas para o hospital e operado. São 
39 dias de confusão e agonia, em que a 
esperança e o desespero se revezam. O 
sonho será possfvel? A morte coloca um 
ponto final na incerteza angustiante. 
Seguem-se 3 dias em que, morto, percorre 
ao inverso a trajetória de sua vida, da 
morte ao nascimento, passando pelo 
palácio onde deveria ser consagrado chefe 
da Nação, onde a festa virou luto. ~ 
sepultado ao lado de sua mãe, no lugar 
onde nasceu . 

Um drama do tamanho do Brasil. A 
inesperada hospitalização de Tancredo 
alterou o dólar no b/ack, os negócios da 
Bolsa, interrompeu a programação da TV. 
fez meta16rgicos suspenderem uma greve, 
além de rezarem um pai nosso. 
Desequilibrou o delicado arranjo de 
forças da Frente Liberal e obrigou antigos 
militantes das diretas-já a engolirem José 
Sarney presidente. Tancredo esteve, pela 
TV, em todas as casas, inclusive nos 
gabinetes dos ministros e no Congresso, 
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esteve nas ruas, nas conversas, no 
trabalho, na fé de cada um, em estád io de 
futebol e em assembléia de greve. 

Um turbilhão de acontecimentos 
desencontrados? Não. Até mesmo a 
histeria e a desordem tiveram seu lugar 
marcado. O desespero e a desorientação 
inicial não impediram que o 
comportamento dos participantes do 
drama fosse bastante defin ido, numa sér ie 
de linhas mais ou menos precisas que se 
juntavam, se cruzavam ou se afastavam. 
Como numa peça musical, ao lado de um 
tema dominante que imprimia um caráter 
à música, contrapontos e subtemas ora 
convergiam para um unfssono, ora 
criavam harmonias d issonantes. Para não 
falar de notas desafinadas, aqui e ali .. . 

Cristo, Moisés, Dom Sebastião, 
Tiradentes, El Cid . Da Rel igião, da 
História e da lenda (e do interior de cada 
um, carregando sua cruz e vivendo seu 
calvário) emerge o tema do martfrio , que 
conduzirá o drama . A fé devota de 
Tancredo, cuja últ ima aparição pública é 
numa missa, o seu enorme sofrimento , a 
tradição cristã do Brasil, a proximidade 
da Semana Santa - que transcorre 
durante sua agonia no hospital (e onde se 
vive explicitamente o martfr io e a 



redenção de Cristo) -, quase que impõem 
o paralelo. Tancredo sofre por todos nós c 
sofrimento redentor que conduz ã Nova 
República. Pois já passou a vida inteira 
"carregando com se us irmãos essas cruzes 
que vão nos ombros de cada um" , como 
diz D. Risoleta ao povo brasileiro no 
domingo de Páscoa. O modelo do 
marHrio leva a um centro, a uma 
estruturação dos acontecimentos em que 
os fatos aparentemente desencontrados e 
paradoxais devem se ligar e convergir para 
o sentido. Morte é vida. Sofrimento é 
redenção. Esse modelo tão antigo , 
imemorial, tão particular (a cruz de cada 
um) e tão universal (um que sofre por 
todos) encarna-se com inesperada 
facilidade aos acontecimentos · cabe aos 
procedimentos médicos o papel de 
Calvário, Tancredo sobe aos céus num 
avião , a Terra Prometida é a Nova 
República . 
E I e é também Oxalá, de acordo com a 
tradição das religiões afro-brasileiras, 
como observa Monique Augras (JB, 13/4/ 
85). Oxalá se apresenta como um velho 
sábio, sofrido, astucioso e sutil : " Logo 
que anda , tropeça, todos os filhos 
ocorrem para acudi -lo. Esquecendo-se das 
contendas, unem-se para ajudar seus 
passos .. . . Reina pela negociação". Ele 
concilia, transitori amente, as facções, mas 
não as une. Este modelo nos remete a um 
mundo onde se desconf ia do poder 
central, onde lealdades conflitantes 
desconfiam umas das outras, se acusam 
mutuamente , chegando muitas vezes ao 
conflito. Não faltaram , na doença e morte 
de Tancredo, acusações, suspeitas, 
desconfianças que só ele, talvez, 
apaziguasse . Bactéria na comida, 
"trabalho", descarga negativa, tiro dado 
por "um major" ou "um sobrinho" -
acusações di retas de que existem pessoas 
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e interesses que não querem Tancredo e a 
Nova República: "Você já viu esses 
filmes em que tem um complô para 
eliminar uma pessoa alta? Pra mim, ele 
levou um tiro sim, e depois esconderam o 
jogo. Ele ia mudar muita coisa e tinha 
muito deputado que não queria que nada 
mudasse" (Maur(cio, o office-boy). 
Vftima da fragilidade das instituições, das 
brigas dos médicos, do azar da caneta de 
Getúlio, com incisões Cirúrgicas nos 
lugares das estrelas na faixa presidencial , 
as interpretações apontam para a poHtica 
como um campo perigoso e a tragédia 
como sendo causada pela discórdia que 
reina entre grupos e facções. Apontam 
para os " 21 anos de opressão" que 
magicamente sumiram de cena; e se calam 
como Figueiredo, que, em Nova Iorque, 
se recusa a falar sobre os acontecimentos : 
"Nada a declarar". O modelo não se 
manifesta em linguagem oficial -os 
poHticos, o clero, os militantes, a TV 
o julgam pernicioso. Sua lógica de 
desconfiança e conflito leva a cautela 
("Mataram Tancredo. Quem matou? Ora, 
não sou eu que vou dizer") a se exprimir 
pelo boato e desconfiar francamente da 
"versão oficial". Os boletins, discursos de 
pol fticos, a cobertura da TV são vistos 
como mistificadores, como uma farsa 
armada encobrindo a1 verdade. Os 
poHticos, os médicos, a famnia,1enganam 
igualmente, não querem que o sonho do 
povo se realize. ~ contra esse modelo 
explicativo que D. Risoleta brada no 
domingo de Páscoa. 
Menos votado é o- digamos- modelo 
clvico-positivista, popular entr~ militares 
e pol(ticos, que desloca a ênfase da agonia 
de Tancredo para a defesa das 
instituições. "Tudo está em ordem", 
"nada aconteceu", declaram 
pateticamente alguns chefes militares, 



enquanto o País vive um vendaval de 
emoções. "~ preciso compreender que as 
lideranças sio e sempre foram muito 
importantes, mas as Instituições 
sobrevivem às lideranças", diz Ulysses 
Guimarles, e quase apanha da família, 
embora ninguám duvidasse de seus 
sentimentos nessa hora . O modelo 
cívico-positivista tem como ideal a 
firmeza das instituições, que resistem às 
arremetidas desordenadas das 
circunstAncias, e devem ser preservadas 
a qualquer preço. 

Infelizmente, não tivemos a oportunidade 
de avaliar um possível modelo 
médico-científico, parecido talvez com o 
positivista. Os médicos não se entenderam 
e não foram entendidos. Rejeitando as 
"crendices" (no meio das quais, entre 
amuletos, poderes paranormais, receitas 
milagrosas, figurava a própria 
Homeopatia). e ao-mesmo tempo pedindo 
fé, alimentando o computador de dados e 
sendo "iluminados por Deus", eles 
acreditavam nas máquinas e nos 
medicamentos e aparelhos importados. 
Medievais em sua tortura, espaciais em 
seus equipamentos ("parece uma nave 
espacial do ano 2001", diz um médico 
entusiasmado descrevendo a UTI para um 
repórter), vêem as bactérias perderem 
seus nomes científicos e serem malhadas 
como Judas no sábado de Aleluia. Ora 
associados ao antigo regime, como 
torturadores e enganadores, ora de 
conluio com os poHticos, mantendo 
T ancredo vivo por interesses, ora 
simplesmente eclipsados pela fé ("Que 
Deus tenha pena e restabeleça a saúde do 
Dr. Tancredo, para alívio de todos nós 
( ... ) antes que acabem com o pouco que 
~sta de seu corpo inerte e indefeso de 
~ase 80 anos" diz uma carta de jornal), 
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os médicos não impuseram um estilo 
próprio aos acontecimentos, ficando 
conhecidos como br igões o convencidos. 

Quero repetir que os modelos sugeridos 
acima nSo são formas excludentes de 
organizar os acontecimentos, eles se 
entrelaÇam. Ficamos sempre entre a 
espada e o bisturi , a cruz do martírio e 
a encruzilhada dos despachos. 

O d rama se desenrola em do is tempos : a 
vigflia, onde tudo está suspenso e incerto , 
num tempo parox íst ica de desespero e 
esperança, que parece poder durar 
indefinidamente; e o desen lace, qua ndo 
as coisas se definem em um ro teiro 
programado, embora muitas vezes não 
cumprido. 

Embora a tragédia aconteça em todo o 
Brasil, alguns lugares se destacam. 
compondo uma geografia simbó li ca. São 
eles Brasflia (a capital, o luga r das 
instituições poHticas máximas). São Paulo 
(o Instituto do Coração, para onde 
confluem todos durante a vigflia). São 
João dei Rey (onde Tancredo nasceu e é 
enterrado : o lugar de sua vida familiar) e 
Belo Hor izonte (trág ica parada entre 
Brasflia e São João). E apesar da 
var iedade de comportamentos e ati tudes, 
ressaltam-se entre os participantes 
algumas posições: fo ra Tancredo e D. 
Risoleta, figuras ún icas como o rei e a 
rainha no jogo de xadrez, temos "os 
poHticos", "os médicos" , "o clero", "os 
militares" e last, but not /east, "o povo". 

Ao combinarem-se lugares, tempos, 
personagens, modelos formam-se 
situações inéditas (a religiosidade 
ocupando uma nação, a idéia de um 
político que morre pelo povo, a possível 



reunião como prenúncio da Nova 
Repúb lica, popula res " pegando carona" 
no tanque Urut u) , ao mesmo tempo em 
que repetimos velhas pos ições de todos jã 
conhecidas (o povo atrás dos cordões de 
isolamento , a retórica empolada dos 
d iscursos po lft icos) . Impõe-se a reflexão 
sobre temas que nos são caros : "união e 
conflito", "sonho e real idade", 
"fatalidade e determinação" , "povo e 
autor idade", " homens e instituições". 
opostos que caberia a Tancredo - o 
conci liador int ransigente em seus idea is 
- harmon izar. "O pa fs pôde ver-se em 
Tancredo como num espelho mágico. 
Enxergou os seus v feios e suas 
qualidades", di z um editorial do Jornal 
do Brasil. 

A vig flia 

Não é fáci l narrar. A vigflia é cheia de 
quebras, os temas se alternam sem 
continuidade aparen te, o tempo não se 
rege pelo dia e pela noite, mas pelo ritmo 
da doença propagado pelos comunicados 
e rumores . No infcio , tudo podia parecer 
um simples ad iamento (já a( uns diziam : 
"foi golpe"). Quando Tancredo é levado 
para São Paulo, fica claro que a cada 
minuto se joga o fut uro do Brasil. Entre a 
festa e o funeral, um ciclo de desespero e 
esperança se repete, parece, infinitamente. 
O andamento é marcado pelo inesperado 
das crises e operações, ao qual as ·noticias 
e boatos acrescentam uma confusão 
desencontrada . Quando, por exemplo, 
ocorreu a quarta cirurgia, "o Governo não 
teve sequer tempo de encenar a aparência 
de normalidade, como tentou por ocasião 
das outras três (. . . ) A decisão dos 
médicos surpreendeu o Governo. A má 
informação dos boletins sobre o estado de 
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saúde do Presidente provocou ondas de 
pessimismos e de boatos. Polfticos e 
populares acorrem ao Hospital das 
Clfnicas, onde enfermeiras choravam 
pelos corredores" (JB, 3/4) . 

Se, ao invés de se estender por 39 dias, 
a vigflia tivesse sido breve, seu caráter 
teria sido outro. Sua longa duração levou 
a um excesso de emoções, que no final 
ninguém mais aguentava. Otávio, irmão 
do Presidente , pedia em suas orações que 
Tancredo se recuperasse logo ou morresse 
e descansasse (e nos deixasse descansar) . 
O longo intervalo permitiu também que 
os pol(ticos, de in(cio atônitos, 
empreendessem uma maratona de 
reuniões e estivessem preparados para a 
morte de Tancredo : "Todo apoio à 
Sarney". Serviu também para que o 
cerimonial escolhesse com calma a 
decoração do funeral e as autoridades 
preparassem com calma seus discursos 
para a ocasião. A TV pôde montar 
programas bem cuidados, e a imprensa 
terminar seus "suplementos especiais" 
sobre a vida de Tancredo. 

Ponto fixo em meio às incertezas, tudo 
converge para o Instituto do Coração, 
uma Caaba involuntária, que oculta em 
seu interior o Presidente, 
progressivamente distanciado por lençóis, 
tubos, sedativos. (O lncor se divide em 
dois mundos distintos : seu interior, 
secreto, em cujo âmago se esconde o 
Presidente, e seu exterior, público, que 
se abre em drculos concêntricos, 
abarcando a movimentada vizinhança 
do Hospital das Clfnicas, São Paulo e 
todo o Brasil.) Apenas os médicos, a 
famflia, alguns padres e as preces 
atravessam o vidro da UTI onde está 
Tancredo. Os pol(ticos importantes, o 



clero, os amigos mais próximos 
conseguem chegar atá os "aposentos da 
famflia, no quarto andar do lncor, e são 
avidamente interrogados (geralmente não 
se fazendo de rogados) quando retornam 
ao exterior. ~ este lado de fora que a TV. 
numa rede nervosa. leva "ao vivo" para 
todo o Pa(s. A( estão o policiamento -
para impedir 1 entrada do1 
nlo-autorizados -. uma horda de 
repórteres que acorre ao encontro de 
qualquer autoridade ou poss(vel not(cia. 
populares rezando ou à procura de 
informações, e carros que nio param de 
passar, num entra e sai constante de 
personalidades. Quando há notkia de um 
agravamento, intensifica-se o movimento. 
Ligados diretamente ao interior do lncor, 
via telefone ou livre-passagem, estão as 
altas autoridades poHticas. Os outros 
tentam se comunicar com seu interior por 
meio de recados transmitidos às 
telefonistas e cartas "aos cuidados de D. 
Risoleta". 

Tancredo deixou atrás de si o 
vice-presidente Sarney (ninguém sabe 
exatamente como chamá-lo) . numa 
Bras(! ia esvaz iada e confusa. isolada no 
Planalto Central, ligada ao Pa(s, e, 
particularmente a São Paulo, por 
telefone. TV e avião. Os políticos 
procuram vencer a indefinição, ressaltam 
a normalidade das instituições. Devem 
dominar a emoção e agir. mas a cada 
acontecimento ficam atarantados. como 
Ulysses Guimarães, que não conseguia 
encontrar o caminho do próprio gabinete, 
após o anúncio da quarta operação. Os 
que podem vão a São Paulo, à cata de 
noHcias e fascinados também pelo brilho 
dos holofotes e das câmaras de TV. que 
lhes permitem fazer intermináveis 

pronunciamentos. Multiplicam-se. fora do 
lncor, as reuniões para garantir um 
equiHbrio de forças que garanta as 
instituições democráticas. Falam muito 
em união, em continuidade dos ideais de 
Tancredo e divergem muito quanto à 
estratégia a ser adotada no momento. À 
cada edição especial, correm para a TV ou 
voam para São Paulo. Sarney permanece 
estoicamente no luga r. em inúmeros 
cafés da manhã e almoços com os 
repórteres. Mas também dá sua 
escapulida até São Paulo e é brindado 
com um gesto positivo de Tancredo . Aos 
poucos, vão se art iculando, fechando 
questão em um mínimo de pontos 
comuns. A posição de Sarney é mais 
critica : deve agir. pa ra que o Pa(s não 
mergulhe num clima de indef inição e deve 
esperar até o fim a volta de Tancredo. 

Já os militares permanecem quietos, a 
repetir que tudo está na ma is perfeita 
normalidade, embora alertas para 
"garantir a ordem ". O cerimonial começa 
discretamente a ensaiar o coro -
alternando os cânticos para missa de ação 
de graças com os de missa fúnebre . Toma 
na surdina outras providências. escolhe a 

· decoração da missa, o caixão , determina o 
lugar que cada um ocupará , elabora o 
esquema de segurança do enterro. Tudo 
preparado. 
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O clero reza missas e mais missas : dentro 
do hospital, fora do hospital, missas 
especiais da Semana Santa que transcorre, 
missa de ação de graças quando Tancredo 
melhora, missas em Bras(lia. em São 
Paulo, Rio, em todo o Pa(s. Missas muito 
emocionadas, como as de São João dei 
Rey, outras quase burocráticas. 
Naturalmente não se perde o ensejo de 
fazer declarações sempre que há 



oportunidade : "devemos ter fé", "Deus 
sabe o que faz " , "aconteça o que 
acontecer, Tancredo é um exemplo de 
fo rça para todos nós" . A religiosidade da 
famflia favorece a visita das 
personal idades religiosas ao hospi tal , o 
que ocorre com certa freqüência . Ao 
contrário dos pol fticos, não foram pegos 
de surpresa , encontram-se no seu metier: 
o que acontece com Tancredo e com a 
nação é o modelo do sofrimento que 
Cristo no s ensina . Cabe ressaltar que boa 
parte da religiosidade presente passava ao 
la rgo da hierarquia da Igreja, seguindo sua . 
própri a dinâmica. 

Os médicos: eles não co nseguiram definir 
seu campo , nem para o público nem para 
eles mesmos, embora reinassem dentro do 
lncor, e a vida da Nação estivesse em suas 
mãos. O incômodo paciente-presidente 
leva ao absu rdo as contradições médicas. 
De um lado o isolamento da Medicina 
(constante na linguagem hermética, na 
autonomia de decisões, no polêmico 
"sigilo méd ico"), de outro a necessidade 
de divulgar todos os procedimentos, todas 
as decisões, todas as alterações do estado 
de saúde para uma Nação ansiosa . 
Tancredo é um paciente público, coisa 
com que a Medicina não sabe lidar. Este 
não é o único dilema. A Medicina é 
sempre um confronto entre a exatidão e 
a incerteza . Sua nomenclatura latina, sua 
aparelhagem 2001, as medidas precisas e 
numéricas apontam para o lado da 
exatidão (do qual a tecnologia 
norte-americana é o estereótipo . Não 
deixa de ter o seu lado de fetiche a 
importação dos Estados Unidos de 
remédios, aparelhos, e por último até de 
um médico). Ao lado exato, contrapõe-se 
o desconhecido. O corpo humano não é 
uma máquina, não se pode prever com 
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certeza os rumos da doença, cujas crises 
são chamadas de "a coisa" pelos médicos. 
Todos exigem deles uma definição que 
não podem dar. Em meio à enorme 
pressão, Pinotti julga poder corresponder 
às expectativas e declara categórico à 
Nação : "Eu vou ganhar essa parada". O 
campo reservado da Medicina é virado 
pelo avesso com a "briga dos bisturis" 
entre Pinotti e a equipe de Bras(lia, 
episódio que normalmente ficaria a n(vel 
privado e que se revela desastroso quando 
levado à público. 

Os dilemas da exatidão e da incerteza, do 
hermetismo e da publicidade ganham 
relevo nos polêmicos boletins sobre o 
estado de saúde de Tancredo, onde as 
coisas se confundem. ainda mais, por 
participarem da sua elaboração 
polfticos, o chefe do SN I e a fam (I ia, 
a'lém dos próprios médicos. Os boletins, 
lidos via de regra pelo porta-voz Antônio 
Brito em frente às câmaras, "suavizam a 
verdade", substituem tumor por 
diverticulite, tudo fazem para "não causar 
alarme". Como resultado, o Presidente 
passa a ter duas saúdes: a oficial e a real, 
e. em 1<? de abril, o JB estima que "50% 
não crêem nos boletins". "Esse 
barbudinho mentiroso está enganando a 
gente", declarava uma camareira do hotel 
onde Brito se hospedava. Mas o caso do 
porta-voz nos faz pensar nos paradoxos 
do Brasil. Após ler durante mais de um 
mês boletins enganosos, conquista a todos 
pela sua honorabilidade e credibilidade, 
sendo convidado a lançar-se na pol (tica . ~ 
que, embora obrigado a ler informações 
falsas, "com a expressão do rosto, Brito 
procura ir além do que dizem os boletins" 
(JB, 1/4/85) . 

Se Brito transmite verdades lendo 



inverdades, a TV não foi julgada de igual 
modo. Trabalhando basicamente ao vivo, 
divulgando boletins, entrevistando 
personalidades e mádicos e mostrando 
populares, " no minuto seguinte ao 
anúncio da quarta cirurgia ( ... ) a TV 
Globo recebeu 100 telefonemas. Trinta 
perguntavam pelo real estado de saúde do 
Presidente, 17 se ele resistiria, 18 
indagavam porque a verdade não era 
divulgada, insistindo em saber se 
realmente o presidente levara um tiro" 
(JB, 5/4/85) . A vantagem da cobertura ao 
vivo, instantânea, sobre a imprensa 
escrita, era tambám uma desvantagem. 
Transmitindo a palavra, transmitia 
tambám o tom forçado ou artificial de 
muitos pronunciamentos de polfticos e 
autoridades. Foi acusada de "armar um 
circo", dar um tom ora visto como 
alarmista, pelo clima de tensão gerado 
pelas constantes noHcias extras, ora como 
"entupindo o espeGtador de otimismo 
tirado diretamente dos boletins médicos" 
(JB, 5/4/85) . No geral, neste pedodo, 
uma tendência : transmitir a fala de 
autoridades (cujo rosto às vezes ficava 
oculto atrás do enxame de microfones) e 
a imagem das manifestações populares, 
permitindo às vezes breves declarações 
dirigidas, geralmente de caráte r emotivo. 
Era uma predileção mostrar pessoas 
chorando. Mas sem dúvida os 
acontecimentos não seriam vividos com a 
intensidade e participação que foram, se 
não fosse a TV. ("Aumenta a(, aumenta 
a(", dizia a neta do Presidente, instalada 
no interior do próprio lncor.) Sarney, 
ministros, populares e familiares recebiam 
igualmente as notfcias pela TV, criando 
um campo de conhecimento comum, 
como se todos estivessem igualmente do 
lado de fora do lncor. 
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O " povo" acaba ficando onde sobra, 
embora tudo seja feito em seu nome. ~ 
visto como muito emotivo e explosivo. 
A fé segura o desespero, se frustrada , 
teme-se a explosão. Sofredor, ele é Cristo 
mart irizado , ele sofre como Tancredo. 
Depois da gigantesca frustração da morte 
de Tancredo, diz um editor de polftica do 
JB : "A incógn ita á a rua" . Menor incapaz 
que precisa ser conscient izado, o povo " já 
substi tu iu totalmente o raciocfnio lógico 
pelo pensamento mágico", por ter ficado 
tanto tempo longe do poder, segundo 
Claudio Abramo (Fo lha de São Paulo, 
9/4/85) . Barrado na porta e 
progressivamente afastado do lncor, à 
medida em que se agrava o estado de 
Tancredo, a fé e as manifestações 
religiosas foram como uma linha direta 
entre cada um e Tancredo. Linha sentida 
aliás por D. Risoleta no domingo de 
Páscoa, e à qual ela responde de igual 
modo: "O meu pensamento era tão fo rte 
q ue eu tenho certeza que ele chegava a 
cada coração brasilei ro" . 

"Eu esperava que ele melhorasse o Brasil. 
Estou agora chorando por ele, por esses 
21 anos. e pelo medo de que, sem ele, 
tenhamos mais 21 anos pela frente ", d iz 
uma senhora de terço na mão, na frente 
do lncor. Tancredo, Brasil , todos nós, são 
uma só co isa. E para exprimir esse desejo 
e esperança, junto das preces 
espalhavam-se , pelas ruas, a bande ira e o 
hino nacional. Na hora do choro e na 
hora da fé, povo, pol (ticos, repórteres e 
médicos são iguais. Havia uma 
consistência entre o estilo de Tancredo -
pac(fico, evitando a luta, conciliador - e 
o movimento de crença, de oração (que 
provavelmente não haveria se o presidente 
agonizante fosse Ulysses Guimarães) . E 
nas manifestações re ligiosas pôde-se notar 



que o povo está bem longe da massa 
ind iferenciada como a qual é tratado. Na 
frente do lncor mu ltiplicavam-se as seitas, 
as maneiras de rezar. Todos rezaram, mas 
cada um conforme sua crença. Não se 
deve esquecer também os grupos 
po l(ticos, marcando sua presença 
espec(f ica com bandeiras e palavras de 
ordem gritadas. Embaixo do burburinho 
de todas as preces é preciso estar atento 
para as vozes espedficas, para as 
dife renças. Como demonstram duas 
versões populares dos acontecimentos, 
q ue chegam a conclusões muito distintas : 
na versão Tancredo-márt ir, seu 
sofri mento é justamente nossa redenção. 
~ por esse meio que chegamos, purgados 
de nossos pecados, amad urec idos, à Nova 
República . Um novo povo. Mas 
Tan.credo-v(tima é um sacr iHcio in úti l, 
uma perda : violentame nte nos impedem, 
mais uma vez, de chegar lá. O povo perde 
sempre. 

Mesmo sem a posse, T ancredo é o 
presidente Tancredo Neves. Ma is até 
talvez do que com ela. J á falamos do 
ocultamento de sua imagem dentro do 
lncor. (O homem enfraquecido não era 
compat(vel com o personagem do mito .) 
Os boletins tentam formar uma imagem 
deste homem ocu lto . Ressaltam a 
paciência, a resistência, a lucidez, a fé do 
Presidente : ele é de ferro . Demonstra 
sempre impaciência para assumir, embora 
suporte com docilidade os tratamentos. 
Mas tudo é uma imagem fabricada, como 
a foto da sua recuperação, às vésperas da 
terceira ciru rg ia. Escreve num bilhete 
para O. Riso leta : "São João dei Rey". Na 
época, interpreta-se como tristeza por 
não partici par da procissão. Depois, como 
lembrete de que que ria ser enterrado lá. 
Além da imagem ocu lta e da fabricada 
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pelos bolet ins, cresce a imagem m (tica 
entre o povo : é o pai que concilia (ao 
contrário do modelo de Lula ou Brizola 
de luta contra os in imigos). é o rei que 
nos conduz a uma Nova Era, é toda a 
esperança. 

Tancredo não pode ser pensado sem sua 
famma, onde encontramos parentes em 
todas as posições : o primo médico, o 
irmão falecido militar, a irmã freira, o 
primo padre no Vaticano, a sogra 
matriarca rural, o irmão, o sobrinho, o 
filho advogado e o neto na pol(tica; a mãe 
Dona Sinhá, o velho preto Custódio, pai de 
criação. Finalmente, um presidente com 
fam(l ia, onde cada membro acrescenta 
uma nova significação à figura de 
Tancredo. Até uma sobrinha cientista 
pol (t ica escreverá uma t ese sobre ele. 
Faltava só um repórter. Dona Risoleta é 
um bast ião. Ninguém duvida de suas 
palavras e de sua fé . Do in(cio até o fim , 
inabalável. Depois da morte, confessa 
não ter perdido a esperança nem mesmo 
depois de os médicos darem o caso por 
encerrado. Não se deixa vencer pelo 
inesperado, não se deixa descompor pelas 
lágrimas e pelo sofrimento. A dor não 
quebra a rotina de dona de casa perfeita, 
da mãe exemplar que a todos consola. 
Ela dá o exemplo. Instala uma tábua de 
passar roupa em seu quarto. Providencia 
ovos de Páscoa para todos os funcionár ios 
do Hospital. Vai à missa todos os dias. 
Supervisiona a comida do marido . 
Providencia sorvete de frutas para Daniel 
Ortega quando ele e a mulher visitam o 
Hospital. Acena sorrindo para os 
populares junto ao lncor durante a qua rta 
operação do marido. Demonstra total 
confiança nos médicos e aprova de 
antemão todos os seus procedimentos. 
Recebe pol fticos e personalidades o 



tempo todo. Dá ordem à portaria do 
Hospital para tratar a todos com cortesia. 
Só não gosta que familiares ou membros 
da equipe médica façam confidências aos 
repórteres. E detesta os boateiros, gente 
que não sabe carregar as próprias mágoas. 
Quando faz seu pronunciamento na 
Páscoa, dirige-se ao povo brasileiro 
diretamente - e não às equipes de TV 
presentes, como costumam fazer os 
polfticos. D. Risoleta é a única pessoa que 
tem contato direto com todos os 
personagens do drama. 

Na no ite de 21 de abril , o porta-voz 
Antôn io Brito anuncia a morte do 
presidente Tancredo Neves. Os populares, 
já afastados da porta do lncor, cantam o 
hino nacional. A maioria das estações de 
TV começa a transmitir os " pacotes" já 
prontos para a ocasião. Segue-se um 
contraponto perturbador entre as 
matérias feitas de véspera, a~ declarações 
já prontas de autorídades e de gente 
famosa entrevistada, e a emoção chocada 
de alguns entrevistados e pessoas nas ruas. 

O desenlace 

Com a morte, cessa a incerteza da vigflia. 
Desfaz-se a rede em torno do lncor (onde 
no dia seguinte as faxineiras varrem, de 
radinho na mão para acompanhar o 
cortejo), as crises sem hora dão lugar a 
uma programação bem marcada. ~ um 
tempo definido, etapas separadas e 
previstas. O caos das multidões deve ser 
devidamente controlado, os possfveis 
distúrbios polfticos (greves, diretas-já, 
os PCs) contornados. Idealmente, cada 
um tem seu lugar. Programam-se missas 
e homenagens polfticas. Mas quem dá a 
dimensão intensa da emoção é o povo, 
que comparece aos cortejos e velórios 

maciçamente, espécie de oceano no qual 
navegam, e algumas vezes mergulham, as 
autoridades. O cerimo nial é o Exército 
(um jornal diz : o cerimonial do Exército) 
se encarregam de manter as separações, 
com tropas, cordões de isolamento, 
lugares marcados, tempos determinados. 
O caixão é transportado em vefculos 
militares, escoltados por cadetes das Três 
Armas e soldados. Fica cla ro, porém , que 
a última palavra é de D. Riso leta, 
aux il iada pelo fi lho e pelo neto . Tudo 
ocorre da sua maneira ou com o seu 
consentimento. E ela que está junto do 
caixão em todas as ocasiões, públicas, 
privadas e oficiais. Viúva de polftico , 
aqu iesce nas formalidades oficiais, 
cumprindo inabalável o seu papel. t dela 
o lugar de honra, não de Sarney. E fora 
das formalidades ofic iais, comanda: 
enxuga as lágrimas da primeira-dama D. 
Marly num gesto fi rme; é ela q ue, com o 
filho ou o neto, abre e fecha a tampa do 
visor do caixão. (Sarney aí é como um 
convidado.) Ajeita as flores, o neto 
providencia um calço para que todos 
possam ver o rosto no caixão, volta e 
meia enxuga o vidro do visor. Se na rua 
o Exército é o protetor do caixão, fora 

. dela o morto é da famflia . 
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Quem pode, vai ver Tancredo, chegar o 
mais perto possível dele, depois de longas 
horas de fila . Os que ficam em casa, 
acompanham todos os momentos pela 
TV, onde as edições extras e a 
multiplicidade de câmaras deu lugar a 
uma transmissão contrnua e única, igual 
em todos os canais. 

Parte o cortejo. Do lncor, São Paulo, o 
corpo de Tancredo e a famflia seguem 
para o Palácio do Planalto em Brasflia, 
onde receberá honras de presidente eleito. 



Belo Horizonte é acrescentada ao plano 
inicial, para que os mineiros possam 
também ver seu líder. Finalmente, São 
João dei Rey, sua terra, onde será 
sepultado. Nas quatro etapas do cortejo, 
quatro possíveis brasis. 

Em São Paulo , nenhum discurso, há 
apenas imagem. Depois da missa privada 
para a fam(lia , o corpo, transportado 
num caminhão do Co rpo de Bombeiros 
- a mais popular das corporações 
militares - é praticamente levado por 
uma multidão emocionada e nunca vista. 
~ a multidão que diar iamente passava 
pelo lncor. Em São Paulo, o povo viveu a 
vigília mais de pe rto , e é ele quem de fato 
conduz o corpo do Presidente . Depois da 
longa separação, quando Tancredo estava 
oculto no interior do Hospital, todos 
agora podem andar ao seu lado, e o 
fazem . O cortejo segue no passo da 
mu ltidão, no meio da qual se perdem 
políticos e militares. Mais de dois milhões 
saem às ruas, cobrindo tudo num mar de 
gente. Desaparecem os cordões de 
iso lamento , o cortejo não pode seguir na 
velocidade prevista, a pausa programada 
em frente ao Monumento 
Constitucionalista não é feita . "Os 
populares passaram por debaixo dos 
cordões de isolamento, não respeitaram 
o aviso dos policiais militares e 
começaram a se aproximar do caminhão 
do Corpo de Bombeiros, obrigando os 
carros da comitiva a freqüentes brecadas" 
(JB , 23/4 /85) . Na mu ltidão , Tancredo em 
toda a parte : nos retratos, nas faixas, nos 
gritos de "viva Tancredo", cena que se 
repetirá em Bras(lia , Belo Horizonte e São 
João de i Rey. 

i\Jo aeroporto, antes de partir, D. Risoleta 
se despede do povo mandando um beijo. 
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E aí vemos ele subir ao céu - bem azul 
naquele dia - e sobrevoar a cidade 
devagarinho, antes de partir 
definitivamente, no mesmo avião que o 
trouxera a São Paulo, no início da vig(lia. 
Partiu Tancredo. 

Em Bras (lia, um certo descompasso . 
Reina a ordem militar. Tudo em Bras(lia 
é oficial, deve ser feito de acordo com o 
programado . O cerimonial impõe uma 
rígida marcação. Os pol iticos só se 
manifestam nos cochichos , no "clima de 
coquetel" instalado à margem das 
cerimônias oficiais. Os momentos de 
emoção ficam por conta do povo, que 
tem a presença rigidamente controlada 
por cordões e horários. O Urutu acelera, 
quase fugindo dos populares, num trecho 
do percurso. A bandeira das diretas, na 
contra-mão, não consegue acompanhar o 
co rtejo . Que mesmo assim chega atrasado . 
No Palácio do Planalto, todos esperam 
que o corpo de Tancredo suba finalmente 
a rampa. O cerimonial "já havia 
determinado, através de cartões colados 
no chão ou no assento das cadeiras, o lugar 
que seria ocupado por cada autoridade". 
Com o atraso, começou a "parecer um 
coquetel " o clima no salão. Mas, na hora 
da subida da rampa, "o salão nobre do 
Palácio do Planalto estava como manda o 
cerimonial: ministros perfilados de um 
lado, governadores de outro, a fam(lia à 
esquerda do tablado de veludo vermelho , 
e os outros poderes da Nova República à 
direita. Um silêncio só quebrado 1pelos 
tiros de canhão. Mas todos acabaram · 
imitando o povo e receberam Tancredo 
Neves como se vivo ele estivesse: "Foram 
60 segundos de palmas e lágrimas" (JB, 
22/4/85). Executa-se uma série de ritos 
oficiais, enquanto Tancredo jaz com a 
faixa presidencial no peito e a ordem do 



mérito nacional a seus pás. A alta 
hierarquia da Igreja reza missa, onde cada 
participante tem seu lugar determinado 
conforme sua posição e autoridade. Atrás, 
burburinho de pol(ticos, que se faz ouvir 
nos silêncios da cerimônia. Cada abraço e 
aperto de mão pode ter significado 
polftico, como o de Ulysses e Geisel no 
fim da missa. Na homilia e nas preces, 
sugere-se um povo brasileiro "manso" e 
"pac(fico" aguardando o programa 
"que estava retratado no coração de 
Tancredo". 

Vinte e cinco anos e um dia após a 
inauguração de Brasflia, o Palácio do 
Planalto abre-se para o povo, após o 
término da última cerimônia do dia. 
Começa um longo desfile do povo pelo 
caixão, trazendo mensagens, homenagens, 
flores. Duas horas antes do infcio da 1~ 
cerimônia oficial, encerra-se a visitação e 
os faxineiras varrem mensagens e 
homenagens, guardando as bfblias, por 
respeito. O cerimonial recolhe as faixas 
das coroas de flores. 

A partida de Tancredo de Brasflia "foi 
mais silenciosa e triste que sua chegada. A 
cerimônia ( ... ) seguiu rigorosamente o 
cerimonial. Soldados colocados nas 
principais vias de acesso ao aeroporto 
impediram a aproximação do povo", 
que gritava: "Queremos acompanhar, 
queremos acompanhar". Um sucesso. 
Fora o atraso inicial do dia anterior, 
todos os horários são cumpridos. Graças 
ao Exército, cada coisa em seu lugar. 

A alma de Tancredo "irá acompanhada 
de brasileiros, que, na Praça da Liberdade, 
num simbolismo trágico, como anjos do 
povo, acompanharam Tancredo Neves no 
caminho da morte", diz o discurso 
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fúnebre do nosso presidente-poeta, sobre 
os acontecimentos de Belo Horizonte, 
que não constava in icialmente do roteiro. 
~ seu governador que pede, em nome do 
povo, o direito de ho menagear Tancredo 
de perto. Lá, reinariam os pol fticos, ou 
pelo menos alguns polfticos. A multidão 
quer ver Tancredo. (Em Belo Horizonte, 
o confiÍto entre as duas ordens - oficial e 
popular, cada qual com o seu ritmo e sua 
concepção do que seja homenagear 
Tancredo - explode numa tragédia.) 
O governador Hélio Garcia havia 
mandado fixar 200 faixas ao longo do 
percurso. Dizia uma delas : " A Nação 
surgiu aqui , na rebeldia dos 
inconfidentes" . A passagem rápida do 
cortejo (que "estava atrasado") e a 
demora das cerimôn ias oficiais cria a 
ansiedade: "Na Praça da Liberdade, a 
multidão frustrou -se ainda mais quando, 
comprimida e imprensada junto aos 
portões, via os conv idados do Governo 
de Minas - até crianças - portando 
crachás especiais e passeando 
tranqüilamente nos jard ins do Palácio" 
(JB, 24/4/85) . Em tumulto e princfpio de 
pânico, a multidão força as grades, 
colocadas pelo Exérc ito para impedir que 
entrassem no palácio, provocando a 
morte de quatro pessoas e de ixando ma is 
de duzentas feridas . O locutor oficial 
tenta acalmar a multidão cantando o hino 
nacional, Hél io Garcia pede "ordem em 
nome de Tancredo Neves" . O conflito 
entre a programação oficial dentro das 
grades e a vontade da multidão, só aca lma 
devido à mediação de D. Risoleta, que, 
num pronunciamento emocionado, fala 
em "multidio embebida de amor", amor 
este sem o qual ela não teria forças "para 
lhes dizer uma palavra sequer", amor 
que sustentou Tancredo, amor que ela 
espera "que continuem devotando( ... ) 



a todas as idéias, a todo o seu trabalho, 
para que possamos ter em breve um Brasil 
melhor". Sua fala é o cl fmax da visita. A 
ela se segue a abertura dos portões, o 
povo é organizado. "No saguão, onde 
ficou o esquife, formaram-se duas filas: 
uma que andava muito rápido, apressada 
pelos soldados - que puxavam populares 
pelo braço - e outra, a das pessoas com 
crachá, que passava mais devagar" (JB, 
24/4/85). Duas ordens desiguais. 

Resta o consolo de saber que "no 
caminho da morte", como sugere o 
discurso fúnebre de Sarney, não há 
separações nem filas . 

Irmã Esther recorda o que Tancredo 
disse, em sua última visita a São João dei 
Rey : "Na hora da vitória no Colégio 
Eleitoral, a primeira imagem a formar-se 
em sua cabeça foi a de São João em festa, 
com os sinos de todas as vinte e duas 
igrejas dobrando" (JB , 24/4) . Lá, onde 
nasceu e cresceu, o morto volta à família , 
agora soberana. O. Ri soleta imprime o 
ri tmo da cerimônia, resgata Tancredo 
para o universo familiar , com a parada no 
solar dos Neves, última volta ao lar, onde 
só há, finalmente, parentes e amigos 
próximos. Da sacada do solar , ela decl ara : 
"Gostaria que essa casa fosse tão grande 
quanto o coração de Tancredo para que 
o adeus de todos vocês pudesse ser aqui " . 
O povo são-joanense não assiste apenas, é 
convidado da família (como, aliás .. os 
pol fticos) : "Enquanto houver um 
são-joanense na fila, o enterro não sai". 

A cidade se preparou para a recepção. 
Enquanto os técnicos do cerimonial 
montam esquemas de segurança, os 
moradores enfeitam a rua com desenhos 
de flores , prendem fitas verde e amarelas 
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nas pessoas e nos carros. J: um lugar onde 
a manifestação de cada um pode ser vista 
e ouvida : o apito da locomotiva, o sino de 
cada igreja, o desmaio da vizinha velhinha 
defronte ao solar dos Neves. Cada lugar 
tem história, não é armado para a 
cerimônia da morte (como o altar em 
Brasília): a igreja de São Francisco, o 
"lendário regimento Tiradentes". Não um 
passado de rel(quias, ele é cheio de 
sentido. História também na vida de 
Tancredo: o restaurante onde ia, a 
Câmara onde foi vereador, a casa onde 
viveu, a escola onde estudou. O povo tem 
nome: é o amigo da fam fi ia, a antiga 
professora que lhe ensinou a assinar seu 
nome, o ex-eletricista. Parentes, amigos, 
colegas, vizinhos. Não mais a massa 
indiferenciada. 

Na igreja onde pertenceu como irmão 
começa a última missa antes do 
sepultamento. Dentro, a famflia, bem 
junto ao altar, unida e isolada, os 
polfticos em alguns lugares reservados, 
os irmãos da Ordem. Chega a hora do 
enterro. "São João é a única cidade do 
País onde os mortos ainda são enterrados 
em igrejas", dizia com orgulho Tancredo. 

Noite, luz dos holofotes. Nos discursos 
à beira do túmulo, os políticos se dirigem 
a Tancredo, falando em nome do povo 
(Uiysses, cauteloso, ressalva: "Tentarei ser 
o instrumento, não a voz")_ O sentido 
inverso da fala de D. Risoleta. Parecem 
intermináveis as palavras, todos apinhados 
no estreito cemitério. Constroem castelos 
de retórica e simbolismo. Depois do 
último discurso, as autoridades estão 
mudas. Depois do choro, dos gritos, das 
palavras, das orações e das músicas, vem 
então o longu(ssimo silêncio que 
acompanha o trabalho do coveiro e separa 



o tempo da tragédia da volta à rotina . 
Acabado o trabalho, o cemitério se 
esvazia rapidamente. 

O que se foi, o que restou para nós que 
aqui ficamos? Muito tempo passará antes 
que o inventário acabe de ser feito . 
A famrlia mineira é a sa(da7 Afinal, a 
fam (lia, neste drama, é a única instância 
capaz de integrar sem dissolver as 
posições dos participantes, como era o 
caso dos momentos - transitórios - de 
união pela dor e pela fé . 
O rico simbolismo nac10nal emergente 
não se tornará vazio com sua sôfrega 
utilização em discursos, pronunciamentos 
na imprensa e na TV? 
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Herdamos a mensagem de não-violência , 
de pacifismo, de união nacional de um 
Tancredo-Gandhi? Não parece. O modelo 
do sacriHcio e da união, dominante nos 
discursos, é o que rege mesmo a pol(tica 
brasile ira? Agora que não há mais "a 
d itadura", localizável, apontável, contra 
a qual lutar, muitos parecem estar 
empenhados numa "caça às bruxas" por 
conta própria. Brigam todos de novo, 
em nome do povo? O que restou da 
união de fé, dos "130 milhões rezando 
juntos"? Tancredo vive? Para mu ita, 
muita gente, com Tancredo morreu a 
esperança. Para outros .. . 



Nossas preces por Tancredo 

Em Tancredo,cremos! 

ALBA ZALUAR 
Antropóloga da Un icamp 

Quando escrevo, apenas começa a passar 
a onda de intensas emoções, a avalanche 
de sfmbolos a que se referiu Roberto da 
Matta, e o clima de tragédia dos longos 40 
dias da doença do presidente que nos 
leva ram a n fveis surpreendentes e quase 
insuportáveis de tanta dor. A sensação 
enquanto escrevo é de um certo ai fvio e 
de paz; enfim. Hora de reflexão depois do 
envolvimento, do compromisso e da 
militância. 

Acompanhei discretamente envolvida, 
tomada por emoções fortes, indiferente 
ou desconfiada conforme os atares no 
palco deste espetáculo de dor, sofrimento 
e tragédia à que todos os brasileiros 
assistiram. Um calvário televisivo, 
produzido dentro e fo ra da televisão, 
pode-se dizer. O que se segue são as 
impressões de quem leu jornais, 
conversou com os populares mais 
próximos que lhe passaram no caminho e, 
principalmente, permaneceu horas a fio 
hipnotizada por este espetáculo nunca 
dantes visto nem imaginável, pela tnigédia 
desf iada em notfcias diárias, horárias 
quase . 
Nunca soubemos tanto sobre o 
funcionamento do corpo de outrem. 
Nunca nenhum de nossos médicos nos 
explicou tão pormenorizadamente as 
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funções orgânicas do nosso próprio 
corpo. Nunca o invisfvel "poder médico" 
colocou em tamanha visibilidade o poder 
centralizado numa pessoa, num só corpo, 
de modo inimaginável até mesmo nos 
tempos imperiais da monarquia clássica. 
Foucault teria, se vivo, que se 
debruçar sobre esse e outros paradoxos 
criados no parto da Nova República. O 
regime militar, montado na repressão e na 
tortura, deixou-nos enfim assistindo 
impotentes, assustados, porém criando 
desesperadamente novos e velhos 
sfmbolos, à esta lenta e certa tortura 
medicalizada e televisada perpetrada 
sobre o corpo do presidente senão eleito, 
escolhido pelo povo. !:ramos 130 milhões 
assistindo à agonia do eleito. Tenho ainda 
hoje impressa na memória a genial 
caricatura de Millôr na sexta-feira santa, 
sintetizando o pensamento de muitos de 
nós. Rarefeito no atendimento ao povo, o 
poder médico, ao se apossar do corpo do 
presidente e impor-lhe sofrimentos e 
agressões contfnuas, permitiu o trabalho 
simbólico que faltava para o 
ressurgimento de um velho simbolismo 
brasileiro na sua mais nova manifestação: 
a devoção a São Tancredo. Não um 
Messias, mas um santo que nos une numa 
identificação resgatada dos escombros do 
regime militar. 



Ao invés do carnaval do supl feio, 
infligido aos que ousaram desafiar a lei 
do monarca na época clássica, tivemos a 
carnavalizaç§o do sofrimento na figura 
central do regime republicano: o 
presidente escolhido. Nunca tantos, 
atravás dos recursos da televisão, 
assistiram por tanto tempolao sofrimento 
silencioso, entremeado por poucas 
palavras, logo caladas, de alguém. Uma 
carnavalização que abriu espaço à 
polifonia das interpretações e dos 
s(mbolos, se não a expressões de revolta 
apenas contidas nas cobranças aos 
pol ft icos, na execução de rituais de cura 
alternativos, na perplexidade diante dos 
desfgnios de Deus. Tudo isso realizado em 
plena via pública e registrado para os 
olhos e ouvidos de milhões. 

A identificação de um povo sofrido pela 
doença, pela miséria moral que ating iu em 
cheio o orgulho nacional (tfnhamos 
vergonha de ser brasileiros), pela opressão 
ritualizada no aparato militar e na to rtura 
policial, com a figura do presidente foi, é 
claro, imediata e espontânea. A 
religiosidade brotada nessa transfiguração 
identificatória jorrou aos borbotões, 
assustando com a sua forca. Mas não foi 
apenas o sofrimento, sacralizado nesse 
processo, que conseguiu tamanha façanha. 
Seu gsrçon, morto .em circunstâncias 
semelhantes, nem por isso se tornou um 
mártir. Mártir ele foi pelas circunstâncias 
de sua doença e morte às quais nfo 
faltaram a interpretaçio do &acriHcio : 
morreu por nós. A eficácia simbólica 
desta interpretação post-mortem fo i 
impressionante: quando esperava o 
desespero, vi massas organizadas em 
passeatas-procissões-paradas nesta nova 
forma de sincretismo polftico-religioso no 
Brasil. ~ esse "nós", portanto, o nó da 

questão. Estamos diante de alguém que 
conseguiu encarnar em si próprio uma 
identidade tão ampla, complexa, frágil e 
conflitante, que nos inclui a todos na 
mesma imagem . 

Tancredo já tinha nos recuperado o 
orgulho nacional por termos, enfim, um 
Hder com capacidade intelectual e 
habilidades polfticas admirá11eis. E, 
pasmem os que batem na tecla da 
alienação do povo, isso não foi percebido 
apenas por nós, elite intelectual e 
polftica do pafs. A palavra estadista foi 
incorporada ao vocabulário popular e 
andou de boca em boca por este pafs 
afora . Em Cidade de Deus, reduto de 
trabalhadores pobres, pretos e "incultos" 
no Rio de Janeiro, a crença depositada 
em Tancredo veio do seu desempenho em 
entrevistas, d iscursos, com fcios, assim 
como dos comprom issos que fez com esse 
segmento esquecido e ausente dos grandes 
acordos nacionais. Não resta mais dúvida 
- após o que vimos no que foi logo 
chamado de seu calvário-, que Tancredo 
(por sua vontade ou não, não importa) 
de fato abriu a porta para a inclusão do 
povo na conciliação e na nação. Basta ter 
visto a ocupação do espaço em frente ao 
Hospital com as mais diversas encenações 
rituais de crença e cura para além das 
"oficiais" ou "dominantes". Ou, ainda 
mais recentemente, populares se 
pendurando no Urutu que levava o corpo 
do presidente e, até que enf im, o povo 
subindo a rampa e entrando no Palácio do 
Planalto. Simbolicamente, a perfeita 
imagem de um processo que creio 
irreversfvel e que não vai incluir apenas 
os setores organizados da classe operária 
e de outros movimentos urbanos . 

Para citar apenas um exemplo, a 
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partic ipação inesperada de milhares de 
jovens nas passeatas-procissões-paradas 
ex ige que se comece a reformular o que se 
inclui ou exclui do campo do polftico ou 
do politizado. Beleza foi ver as centenas 
de motoqueiros nas sacro-profanas 
proci-paradas de Belo Horizonte e Bras (lia 
e os milhares de rostos jovens trazendo as 
marcas do facilmente identificado como 
Híppie, geração Al -5 , jovem alienado, 
roqueiro etc, na proci-passeata de São 
Paulo. Nunca será demasiado refletir 
sobre essa capacidade ún ica de Tancredo 
em nos unir a todos nesta identidade 
nacional red imida, com seus slmbolos 
apossados pelo povo de tal forma que até 
foi posslvel ouvir o Hino Nacional na voz 
de uma cantora popular, no compasso 
errado. Uma união inacreditável para 
quem viveu o suplicio anônimo dos 
longos anos de d itad ura: jovens e velhos, 
inimigos e desafetos pol(ticos de outrora , 
Igreja e Forças Armadas, Forças Armadas 
e povo. E a surpresa não fica tanto por 
conta dos pollticos - Sarney e Archer 
j•mtos no governo, Ulysses e Geisel 
unidos num aperto de mão no Palácio do 
Planalto . A organização oficial dos 
funerais conseguiu outros feitos maiores : 
reconciliar Forças Armadas e Igreja, 
partidos e governo, governo e povo, 
Forças Armadas e povo e, pasmem, policia 
e povo. Pois não se viu cabos e soldados 
chorando em cima de viaturas militares, 
e PMs socorrendo populares com 
capacetes transformados em cuia d'água, 
no que antes teria sido visto como um 
"motim"? Até quando, perguntarão os 
justamente céticos? Não importa. Mesmo 
que num momento de sonho, os 
brasileiros recuperaram esta capacidade 
de se unir enquanto nação na 
personalidade polftica e no martlrio de 
um homem . Um descanso para o futebol 
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e o vôlei. Messianismo? Não creio. 
Ninguém fala de esperar até a sua volta, 
ou de uma nova ordem social, só então 
posslvel. Ao contrário, no luto e na dor 
de sua morte, cobraram dos polfticos suas 
promessas e compromissos, já. Exigiram 
das Forças Armadas sua presença nas 
paradas e nos palácios. Mostraram à Igreja 
que o morto era seu também e assustaram 
os médicos com o seu desagrado diante 
do tratamento infligido ao organismo 
do presidente, oferecendo outros que 
acreditavam mais eficazes. Sobre esta 
estranha mistura do sagrado e do profano, 
do polftico e do religioso, ainda temos 
muito que pensar . 

Para quem acompanhou aflita a 
mobilização desta fé do povo nos meios 
religiosos de cura, feita através da 
televisão, resta a perplexidade final . 
Depois de tanto esforço desperdiçado na 
porta do hospital e dos centros religiosos 
do pa(s, depois que a crença e a esperança 
manipuladas nos comunicados médicos e 
nos discursos de personagens importantes 
neste drama mostraram-se ineficazes, o 
que vai acontecer com a fé do povo? A 
morte tão protelada e tão evitada pelo 
trabalho de fé do povo nos leva também 
a pensar sobre o futuro da imagem de 
Deus, sempre o último bastião da 
esperança popular. Em meio a tanto 
sofrimento de Tancredo e do povo com 
ele identificado e nele crente, um tema 
veio à baila súbita e dolorosamente : o 
lugar do divino, do inescrutável, do 
imponderável, do inexplicável, o lugar 
de Deus. Sobre isso, ouvimos apenas o 
murmúrio popular. De cá, onde estou, 
as palavras que mais me chegaram foram 
as de uma amarga e profana decepção : 
"os bons morrem e os maus continuam 
aqui". A justiça divina, me parece, sofreu 



um severo abalo para culminar o que 
vinha registrando nas pesquisas que fiz 
no in(cio dos anos 80. O que vai 
acontecer com a fé nos desfgnios de Deus 
é impossfvel prever. Mas conhecemos as 
alternativas: o fortalecimento do 
fatalismo e da incapacidade de entender 
ou questionar o inescrutável ou um 
enfraquecimento e até a indiferença da 
fé nos sfmbolos que unem e organizam 
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em favor de lutas mais desesperadas? Ou 
ainda, o que é ma is provável , o 
arrefecimento da fé em Deus, ou da 
postura de passividade e espera que esta 
fé pode gerar em favor da crença em 
outros poderes seculares, nem tão 
inescrutáveis, nem tio inefáveis, sem 
se excluir até a crença no poder do povo 
mobilizado e partici pativo. Quem viver, 
verá . 



Nossas preces por Tancredo 

Esperança e fracasso: 
o que morre e o que nasce 

EDUARDO DIA TA HY 8. DE MENEZES 
Doutor em Sociologia pela Universidade de Tours (França); Professor Titular 

do Departamento dt1 Cilncias Sociais t1 Filosofia da UFC e editor da Revista de 

Ciências Sociais dessa instituiç6o; desenvolvt1 seus trabalhos de pesquisa 

sobretudo no campo da sociologia do conhecimento , com linfase no setor da 

religião e da cultura populares. 

Neste momento em que ondas de 
comoção percorrem a espinha dorsal da 
Nação, não me assiste nenhum particular 
privilégio em dizer algo de especial sobre 
a situação que afrontamos. E, 
provavelmente, tudo que pudesse afirmar 
aqui já deve ter sido dito de alguma forma 
por inúmeras bocas ou formulado 
interiormente por múltiplas pessoas. 
Tenho , no entanto, o direito - como 
qualquer cidadão desta república, que não 
é nova nem velha, mas é a de que 
dispomos - de exprimir as minhas 
reflexões no calor deste instante prenhe 
de significações. Por isso, gostaria de 
deixar clara , desde logo, a minha intenção 
de desrespei tar os dogmas positivistas e 
outros tantos que fornecem o suporte dos 
discursos competentes, os quais decretam 
separações defini tivas entre n fveis de 
análise, pretendem estabelecer distinções 
nftidas entre domfn ios do real, e impõem 
normalmente a exigência básica da 
coerência lóyica. Mu ito pelo contrário, 
gostaria de me apoiar numa atitude geral 
de quem mistura fortemente o coração e 
a mente, o desejo e a realidade, o afetivo 
e o analftico, o devaneio e o sistemático; 
a posição de quem mescla os saberes 
todos porque enxerga as rafzes dos 
conhecimentos mais elaborados num 
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fundo comum de crenças, tanto religiosas 
quanto ditas racionais, e que, por outro 
lado, não consegue perceber 
descontinuidade entre o terreno da 
História e o território do Mito. ( 1 I 
Portanto, não me preocupa sequer a 
ordem ou a seqüência destas reflexões. 
Desejo apenas que elas fluam ao sabor de 
sua ocorrência. 

Quando o impacto dos acontecimentos 
sobrepassa nossas possibilidades de 
compreensão ou nossa capacidade de 
formular esquemas explicativos, quando 
a sucessão dos fatos históricos desborda 
os caminhos esperados da lógica habitual , 
costumamos nos voltar para forças 
estranhas, e nos acorrem expressões como 
"uma ironia da História", "uma 
fatalidade" e outras que tais. Diante de 
tais seqüências abruptas de fatos que 
excedem nosso poder de esclarecimento, 
as franjas do mistério tendem a recobrir 
os espaços do espfrito, o qual recorre com 
certa humildade para outros de seus 
componentes, soterrados aparentemente 
no passado. Não se trata de um mero 
recuo, mas antes a agudização do poder 
de discriminar insuspeitadas dimensões da 
realidade, reveladas, por exemplo, pelo 
Mito enquanto elemento estruturador do 



sentido no imaginário colativo. ~ este, 
por sinal, o significado etimológico de 
crise. 

Embora a história se construa a partir de 
determinados condicionamentos, ela não 
constitui um jogo cujas regras estejam 
todas previamente estabelecidas. Na 
realidade, o próprio jogo produz as suas 
regras, que só posteriormente desdobram 
as significações inatingfveis dos 
momentos. E o sentido total das apostas, 
somente o final da partida o fornecerá ... 

Diante de um polftico que se preparou 
durante meio século para realizar 
expressiva tarefa histórica, que traçou 
lenta e minuciosamente as bases desse 
percurso e se vê bruscamente impedido de 
fazê-lo às vésperas de sua posse; mas 
sobretudo em face de um povo que assiste 
à lenta agonia daquele em que depositou 
as esperanças de sair dos longos 
padecimentos gerados pelo regime 
autoritário e após haver reivindicado nas 
ruas a restauração do seu direito de 
escolher um projeto colati vo (mesmo 
correndo os riscos inerentes a toda opção) 
e de delegar poderes a representantes 
confiáveis; diante, repito, das frustrações 
e dos sofrimentos deste povo, 
intensificados na presente situação, é 
quase inevitável deixar de pensar em 
fados, destino ou fatalidade. Com efeito, 
o povo grego, que parece ter tido, mais do 
que qualquer outro, um forte sentido de 
tragédia que acompanha a humana 
condiçio, empregava pelo menos três 
palavras diferentes - e mais 
particularmente o termo moira 
(= destino)l 21 - para designar esse 
poder pelo qual certos eventos estariam 
pré-fixados qualquer que fosse o rumo 
das ocorrências e qualquer que fosse o 

esforço dos seres dotados de inteligência e 
de vontade no sentido de evitá-los. Ou 
seja, isso que Ulysses Guimarães exprim iu 
tão bem, logo após o anúncio da morte de 
Tancredo : "A fatalidade não deixou que 
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o eleito governasse o seu povo " . Ou ainda 
o que está expresso no prove rbial verso 
de Sêneca : "Ducunt volentem fata, 
nolentem trahunt" (aquele que quer, 
os fados o conduzem; aquele que não 
quer, eles o arrastam). A noção de 
'destino' possui pelo menos dois sentidos : 
em primeiro lugar, a pré-fixação dos 
acontecimentos em Vtrtude de uma força 
transcendental, e, em segundo lugar, 
aquilo que está reservado a um ser por sua 
própria natureza. No pr imeiro caso, o 
destino é uma fatalidade; no segundo, é 
uma determinação. No sentido, pois, qu r: 
se aplica à nossa situação, o dest ino não 
deve ser confundido com determinismo, 
que é da ordem da causalidade e se 
adequa ao encadeamento rigoroso de 
fenômenos dentro de um sistema 
fechado . Não se trata portanto de uma 
destinação inteligfvel; mas antes, de um 
destino cego, inescrutável , incognoscível. 
Como não pensar, pois, em Orestes, em 
Medéia ou em ~dipo? O poeta Affonso 
Romano de Sant ' Anna, entrevistado pela 
TV Manchete, naquela mesma noite, 
aproximou a tragédia de Tancredo da 
figura bfblica de Moisés, que retira o seu 
povo do cativeiro eg fpcio, fornece-lhe um 
quadro de leis e, a duras penas, o conduz 
à terra prometida, a Canaã, onde ele 
próprio não chega a entrar. 

Afirmei acima que, se os acontecimentos 
ultrapassam nosso poder de conhecê-los e 
dominá-los, inclinamo-nos a incluí-los na 
ordem do mistério, do enigma, do 
insondável. Mais uma vez é a origem grega 
que vem em nossa ajuda: mystérion nos 



remete ao domrnio dos ritos por cuja 
iniciação era permitido aproximar-se 
daquilo que estava fechado à 
compreensão. Assim, por qual misterioso 
processo fundiu-se com a imensa maioria 
do povo brasileiro a figura do candidato, 
depois Presidente ele ito e em seguida 
mártir da renascente democracia? Que 
estranha força levou o povo deste pafs a 
identificar em Tancredo Neves e mesmo a 
personificar nele o conjunto de suas 
aspirações de mudança? Parece óbvio que 
uma questão dessa amplitude não 
comporta uma resposta unívoca, a não ser 
introduzindo uma estupenda 
simpl ificação. Não pretendo contudo 
decretar aqui a falência dos modelos 
segundo os quais se interpreta a realidade 
que se desdobra sob o olhar carregado de 
espanto, na densa atmosfera de 
religiosidade que envolve normalmente os 
perfodos de alta tensão social. ~ muito 
signif icativo, portanto, que Max Weber 
tenha ido buscar inspiração no 
vocabulário religioso a f im de forjar o 
conceito de 'carisma ' (chárisma, também 
aqui do grego, significa "dom", "graça 
div ina") com que pretende dar conta de 
fenômenos dessa natureza, e que ele 
entendia como sendo a qualidade 
extraordinária de que se revestia um 
personagem, por assim dizer dotado de 
força sobrenatural ou sobre-humana ou 
pelo menos fora da vida quotidiana, e 
inacessrvel ao comum dos mortais; ou 
ainda um personagem que é tido como 
enviado por Deus, ou, enfim, como um 
herói ou um exemplo, e, por conseguinte, 
considerado como um "chefe". 
Conceptualmente, é indiferente saber 
como a qualidade em questão deveria ser 
julgada no plano "ob jet ivo"; o que 
importa está apenas em saber como a 
consideram efetivamente aqueles que 
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constituem os adeptos desse personagem 
carismático.(3) Tudo leva a crer, no 
entanto, que um lfder só emerge e se 
efetiva enquanto catalisa os anseios da 
coletividade que ele dirige . 

~cabal essa explicação? Não sei. Estou 
somente a refletir com os materiais de 
que disponho, sem pretender atribuir-lhe 
nenhum caráter absoluto. A propósito das 
ocorrências que acompanharam a lenta 
agonia de Tancredo Neves e, mais 
particularmente, das manifestações que se 
deram após a sua morte, afirmou-se 
insistentemente que ele realizou o milagre 
da união nacional, assim como ouviu-se 
mu ito falar de mistificação do povo e de 
ilusões que ai imentam as classes médias 
que se deixam ludibriar pelo canto da 
sereia anunciando o advento da Nova 
República. (A sereia, no caso, são as 
classes dominantes que, mediante seus 
conchavas de cúpula, têm conseguido 
ardilosamente, durante toda a história 
polftica do Brasil independente, manter o 
povo à parte, a fim de melhor explorá-lo 
e reproduzir a estrutura de poder.) 
Acrescente-se a isso o comentário a 
respeito da inclusão ideológica e da 
manipulação exercida incessantemente 
pelos meios de comunicação de massa -
e ar se destaca o papel da Rede Globo que 
foi um dos grandes suportes do regime 
ditatorial e que agora tenta apropriar-se 
do espólio de Tancredo. 

Eu poderia ajuntar ainda outras 
considerações dessa ordem que tenho 
escutado por toda parte. Mas prefiro 
deixá-las resumidamente como ar estão. 
Doutra parte, não saberia esclarecer se 
elas constituem melhor explicação para o 
que temos presenciado nestes últimos 
tempos entre nós. Parece claro que insistir 



unicamente no " milagre da união 
nacional" tende a ocultar as bruta is 
diferenças que subjazem a esse fenômeno 
mais epidérmico. Uma Nação diferenciada 
sob todos os pontos de vista e uma 
sociedade complexa como a nossa não 
podem passar por cima de suas radicais 
desigualdades, sem que isso amplifique 
graves conseqüências. Mas é preciso não 
esquecer que existe algo que cimenta as 
suas partes diversificadas e lhe dá o 
caráter de uma sociedade particular. E 
tudo indica que este algo é da ordem do 
simbólico e do sagrado, os quais 
entretecem a urdidura em que se 
enquadram as relações concretas e as 
forças materiais, a fim de instituir o 
sentido que torna social o aglomerado 
humano. Mesmo um Durkheim, a 
despeito de seu declarado positivismo, 
af irmava em sua obra mais madura que a 
vida social, sob todos os seus aspectos e 
em todos os momentos de sua história , 
só é possível graças à um vasto 
simbolismo.1 4) Portanto, tenho fortes 
dúvidas sobre se aquelas explicações que 
falam de ilusões, de mistificação etc, e 
acreditam na onipotência dos meios de 
comunicação como indutores do 
comportamento coletivo, não estariam 
trabalhando com um reducionismo 
amplamente simplificador e, apesar de se 
pretenderem um discurso mais científico, 
não emanariam de fato de outro sistema 
de crenças. 

Não afirmo, porém, que sejam 
inte iramente infundadas. Não nego que 
a astúcia de nossas elites saberá 
aproveitar-se do "legado de Tancredo" e 
o usará como instrumento de subm issão 
talvez mesmo mais eficaz do que a forma 
autoritária e repressiva utilizada até 
recentemente. ~ impossível não perceber 

as fórmulas espúrias e ilegítimas que 
ainda contaminaram o jogo das alianças 
que propiciaram a transição para a 
democracia que se busca construir . 
Contudo , eu me recuso a aceitar que tudo 
isso seja fruto de um plano astucioso dos 
donos do poder, eu me recuso a aceitar 
que a estupidez esteja só do léldO do povo, 
eu me recuso a aceitar que este seja 
sempre tão facilmente iludido ou que se 
engane em suas intuições fundamentais . 
Além disso, não parece provável que 
tenha sido apenas coincidência que esta 
seq üência de fatos haja atingido o seu 
ápice em duas datas históricas tão 
significativas. Daqui para frente, será 
inevitável a aproximação entre as figuras 
de Tancredo e Tiradentes; com a 
diferença fundamental, no entanto, de 
que o sacrifício deste resulto u de um ato 
repressivo da decadente monarquia 
portuguesa , enquanto que o daque le 
parece originar-se de uma opção pessoal 
intu fda no claro-escuro da instabilidade 
de nossas instituições políticas que o ' seu 
gesto generoso procurou iluminar. Mas 
quem será capaz de explicar 
completamente o insondável segredo com 
que se elaboram as motivações de certos 

. atos grandiosos? O tempo nos dirá algo 
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sobre sua força criativa e transformadora . 
Uma coisa , po rém, é certa desde logo: na 
economia da libertação, dentro da 
História, um sacrifício desse gênero não 
se perderá jamais, pois a trama da 
experiência humana é urdida de muitos 
elementos, mas a sua infra-estrutura é 
feita de mito e de símbolo. Era um 
paradoxo semelhante que fazia um 
visionário como Bloy af irmar que a 
batalha do Marne fora ganha pela oração 
de uma criança que vivera 400 anos 
antes. 



Para além dessas considerações, há que se 
refletir mais seriamente sobre a profunda 
significação e a contraditória importância 
do fracasso na história da humanidade. 
Sei que corro o risco de parecer 
heterodoxo ao falar na eficácia do 
malogro, sobretudo quando se'l(ive num 
caldo de cultura quase inteiramente 
dominado pela filosofia do sucesso, 
secretada pelas experiências exitosas das 
grandes potências. Todavia, não é de todo 
absurdo sustentar a tese de que as grandes 
transformações da história humana, 
aquelas que marcaram mais fundamente a, 
condição humana em seu ethos e sua 
ex istência coletiva, advieram certamente 
de figuras como Moisés, Cristo, Giordano 
Bruno, Galileu, Marx e muitos outros, 
inclusive os que se perderam no 
anonimato, cujas vidas terminaram em 
imensos fracassos. Nessa perspectiva, vale 
acrescentar uma referência a Paulo Salim 
Maluf que, durante a campanha pelas 
eleições diretas, em sua fala presunçosa 
e permanentemente arrogante, pelo 
menos uma vez, embora em sentido 
inverso ao de suas palavras, enunciou uma 
verdade essencial : "T ancredo Neves é um 
colecionador de derrotas, enquanto eu s6 
acumulei vitórias em minha carreira 
pol(tica". E como o esp(rito de profecia 
também sopra onde quer, pode soprar 
mesmo na boca de insensatos. 

Por outro lado, que decepção na fala do 
Presidente em exerc{ciol Com efeito, 
cerca de duas horas depois de noticiada a 
esperada morte de Tancredo, aparece em 
cadeia nacional de rádio e televisão o 
pronunciamento do Vice-presidente. 
T ai vez seja uma reação estritamente 
pessoal de minha parte, que poderá 
modificar-se com o desenrolar dos 
acontecimentos e sobretudo com o seu 
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desempenho à frente da equipe de 
governo que a{ esú por enquanto. 
Contudo, a sensaçlo que em mim ficou 
foi uma forte impresslo de incompetência 
e falta de assessoria. Aquele momento 
saturado de angústia e frustração 
nacionais não comportava aquele tipo cie 
discurso. Nem o seu conteúdo, nem a sua 
forma pretensamente literária, nem 
especialmente o tom retórico de comfcio 
com que foi pronunciado pareciam 
adequados à ocasião. Havia evidente 
dissonância entre Intenção e gesto, entre 
postura e fala, entre sentimento e atitude. 
Esse fato e esse momento significativos 
nos fazem refletir sobre o problema da 
rotinização do carisma. Liderança não se 
transfere automaticamente, mesmo 
quando todos os suportes institucionais 
levam a isso, e a prudência e o realismo 
poHticos apontam nessa direção. Mais 
uma vez a lição de Max Weber nos ensina 
que o carisma constitui, onde ele aparece, 
uma "vocação" no sentido enfático do 
termo : uma como "missão" ou "tarefa" 
interior. ( Sl Nas formações sociais 
relativamente fechadas e fortemente 
reguladas pela tradição - o que não é o 
nosso caso -, o desaparecimento da 
pessoa portadora do carisma e o problema 
da sucessão que então surge, tende a ser 
resolvido pela força de seus rituais e de 
suas regras. Em nessa situação especffica, 
as forças sociais a~1:1almente dominantes 
asseguram a Sarney uma legalidade 
evidente. Entretanto, a sua legitimidade 
somente lhe chegará mediante o 
reconhecimento generalizado da Nação. 
Seus profundos v(nculos com o regime 
que finda e sua prática polftica no 
passado recente propiciam-lhe ampla 
margem de desvantagem e pouca 
confiabHidade. Dependendo dos rumos 
hist6rico-polftico, ele poderá ser visto 



«>mo usurpador. Nio está fora de 
perspectiva, porém, que a direção tomada 
pelos acontecimentos se faça no sentido 
das aspiraç6es do povo brasileiro, nesta 
etapa que tem algo de inegavelmente 
novo em expanslo. 

Mas retorno às duas datas mencionadas 
antes, jé que a segunda delas nio está 
menos carregada de significação histórica. 
De fato, as ritos funerárias do Presidente 
Tancredo Neves tiveram o seu ponto de 
partida no dia 22 de abril, data em que 
se comemora o "descobrimento" do 
Brasil, termo densamente saturado de 
eurocentrismo. Para quem teve a ocasião 
de acompanhar todas as manifestações 
que se seguiram até a noite do 
sepultamento em Sã e João dei Rey, não 
parece exagerado afirmar que no traslado 
do esquife entre o hespital e o 
aeroporto, em São Paulo, deu-se o seu 
momento mais expressiva. Da( para 
frente ficou definide pelo povo que este 
partilharia com os atos oficiais os 
percursos dessa caminhada final. Alguns 
de seus aspectos merecem a nossa 
reflexão e suscitam alguma comparação 
com outros fatos semelhantes de nossa 
história. Quando, por exemplo, na manhã 
de 20 de julho de 1934 se espalhou a 
not(cia da morte do nonagenário Pe. 
CCcero, as multidões angustiadas, 
chorando, gritando e atropelando-se, 
acorreram sem cessar de todos os pontos 
do sertão, a pé, a cavalo, de automóvel, 
de caminhio e de todas as formas 
possrveis. A pequena Juazeiro de então 
não comportava aquelas 60 mil pessoas 
que para lá foram. Povo reunido em tais 
circunstâncias é sempre potencialmente 
perigoso, particularmente aos olhos dos 
poderosos. Assim, as autoridades 
eclesiásticas, civis e mílitares, em face do 

povo que ocupava todos os espaços, 
tentaram controlar a situação e pediram 
reforço à potrcia, mas o Delegado 
recusou, alegando que o Padre era do 
povo e continuaria a ser dele. IS I Algo 
parecido ocorreu quando do enterro de 
Juscelino : depois da nauseante atitude do 
Ministro Armando Falcão, que se opusera 
à decretação de luto oficial , no momento 
em que as autoridades . militares tentavam 
impor o seu esquema para o cortejo final, 
em Brasflia, o povo apoderou-se 
literalmente do esquife e o conduziu por 
percursos não traçados oficia lmente . 
Havia, no caso, uma clara oposição entre 
o povo e os usurpadores do Estado 
brasileiro. 
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Algo simultaneamente parecido e 
diferente se passa no enterro de Tancredo 
Neves. Na mesma São Paulo que dera 
in feio às "marchas" preparatórias do 
Golpe de 1964 com todas as suas 
seqüelas, o seu povo recuperaria a sua 
positiva imagem dvica desde a longa 
agonia do Presidente. Mas sobretudo no 
dia 22 de abril, a despeito dos temores 
dos agentes da ordem e dos 
representantes do protocolo, que 
pregaram insistentemente uma atitude 
asséptica e emocionalmente neutra, via 
televisão, o povo simplesmente ignorou 
tais conselhos e seguiu seus impulsos mais 
generosos. Os sfmbo los naciona is, como 
hinos e bandeiras - que antes hav iam sido 
repressivamente impostos sob todas as 
formas pelo regime autoritário a um culto 
obrigatório - , há pe lo menos um ano 
foram resgatados pelo povo brasilei ro 
com um novo sentido de resistência e 
reconquista de seus di reitos. Durante o 
desfile que in icialmente aparecia envolto 
em silêncio e dor, lenta e suavemente o 
povo decretou a falência do protocolo e 



dos esquemas oficiais, os s(mbolos 
reapareceram alegremente e o cortejo 
fúnebre se transmudou em festa popular, 
que misturou todos os planos da realidade 
numa ordem nova, embora transitória, 
como costumam ser esses momentos de 
efervescência coletiva . Pouco a pouco, 
quando as imagens da televisão 
mostravam tomadas de cenas 
panorâm icas, o desf il e oficial desaparecia, 
literalmente mergulhado num mar de 
gente e apenas uma mancha vermelha 
encimada pelo caixão emergia daquela 
massa ritmada de corpos, corações e 
consciências. A fantasia e o mito 
instauravam o seu re ino trans-histórico ; 
porém em harmonia e continuidade com 
o que costumamos chamar de quotidiano 
ou realidade. Na verdade, quando as 
estações transmissoras procuravam 
entrevistar os que se punham às margens 
ou os que caminhavam com o cortejo, 
elas nos forneceram significativa amostra 
do estado de esp(rito do nosso povo . 
Num dado momento , um popular, jovem, 
!Ylulato , indagado po r um repórter da TV 
Globo que lhe propunha a hipotética 
questão : "Se você pudesse lhe falar, que 
diria ao Presidente ago ra?", respondeu 
com voz cheia de emoção , mas numa fala 
bem articulada : " Eu diria que a luta 
continua e que ele descanse em paz, 
porque nós lutaremos por seus ideais" . 
Não ser ia, portanto, i legitimo afirmar que 
naquela data o povo brasileiro, entre 
outras coisas, tomava consciência de que 
ele própri o intensificava o seu processo de 
redescoberta do Brasil para uma nova 
fase de sua História. 

Neste momento prenhe de futuro, não me 
parece inconveniente recorrer ao passado 
para extrair-lhe os ensinamentos. Com 
efeito, no d ia 11 de novembro de 1914, 
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na atual avenida Rio Branco, no Rio de 
Janeiro , durante uma manifestação 
popular realizada no momento da 
transição entre o governo autoritário do 
Marechal Hermes da Fonseca e o de 
Vencesláu Brás, Rui Barbosa pronunciou 
um discurso de que cito alguns trechos, 
mu i apropriados ao per(odo que estamos 
vivendo : 

·: .. este rumor, que sobe das 
entranhas da terra; essa multidão , cuja 
massa evoca e condensa o concurso de 
milhões de almas ausentes; este 
espetáculo que já se parece representar 
no cenário do futuro; todas estas 
impressões de um passado que se 
despede, todos estes sinais de um 
mundo novo, que assoma no horizonte 

banhado em indecisa claridade; tudo 
está mostrando que .a consciência 
brasileira desperta, que a consciência 
brasileira está viva, que a consciência 
brasileira se reergue, que a consciência 
brasileira não se acha mais disposta a 
sofrer os coices das brutalidades, 
imbecilidades e ferocidades que 
convertem as repúblicas bastardas em 
espojadoiros de instintos abjetos, 
costumes descarados e paixões 
vergonhosas. 

Povo brasileiro! Reclamai, e vos 
escutarão; exigi, e tereis; ordenai, e 
sereis obedecido; sabeijquerer, e tudo 
vos cederá. ( . . . } Sois a Nação . Sois o 
Brasil. Ante a vossa vontade, ante a 
vossa autoridade, ante a vossa 
majestade, mandões, facções, 
minhocões não valem nada. Soprai, e 
vereis como rebentam as bolhas de 
sabão. 

( . . . } 



Transigi, meus concidadãos, meus 
amigos, meus irmãos: transigi com as 
contingências da realidade. Transigi, e 
cedei, onde a transação for I feita e 
honesta. Porque tudo é transação no 
governo dos homens. ( . . .)Mas nunca 
abandonais a boa causa da vossa 
honra . . . O túmulo dos que caem com 
8 fé e a justiça é 8 porta da ressurreição. 
( . . . ) O esmorecimento é a sepultura 
dos povos poltd'Jes. ( . . . ) o Brasil da 
República Federativa não cabe entre 
as quatro tábuas da tumba, onde, há 
duas semanas, entrou para a vala dos 
pesteados o regfmen do caudilhismo, 
da improbidade e da bancarrota. 

Povo brasileiro! Reatai a vossa 
história ... 

( . . . ) 

ta lei que nos prega a resistência. ta 
lei que capitula as ordens ilegais entre 
os crimes qualificados. ta lei que 
legitima a desobediência às ordens 
ilegais. Dentro da lei, pois, meus 
concidadãos, obedecendo ou 
resistindo . . . Dentro da lei, . . . , vós, o 
povo, vós, a nação, vós, o Brasil, sois o 
direito, sois o poder, sois a força. " (7) 

As lições dos fatos intensamente vividos 
são mais fecundas e duradouras. A sua 
mensagem está posta claramente: a 
reconstrução do Pa{s é tarefa de todos. 

Fortaleza, 25 de abril de 1985 

(1) A fim de evitar equfvocos, devo lembrar 
que utilizo conscientemente o termo 
'mito' de acordo com o seu sentido 
original, a saber, o anúncio de algo 
primordial sobre a condição do homem ou 

um estado do cosmo; e não na acepção 
corrente, de cono tação pej orativa: 
menti ra, engodo, i lusão, idéia falsa. 
quimera, falllcia etc. 

(2) O termo jd era conhecido de Homero; e a 
idéia de que Zeus é que regula a moira 
também está em Eurfpedes (As 
Suplicantes. 673), onde se diz que ele é o 
deus "que com a sua ltJi ancestral rege o 
destino ". Cf.: ROCHA PEREIRA , M'! 
Helena da. Estudos da Hist. da Cultura 
Clássica, 19 vol.: Cultura Grega, 5'! ed ., 
L isboa, Fund. Calouste Gulbenk ian, 1980. 
pp. 181 ·2, n . 76;355e n. 45.· etc. 

(3) Cf.: WEBER, Max. ~conom i a at Sociaté 
(trad. franc.). t . I. Paris, Plon , 1971. 
p . 249. 

(4) Cf. : OURKHEIM, Em ile. Las Formas 
~lémentaires de la Vie Relig ieuse. 5a ed. , 
Paris, PUF, 1968. p . 331 . 

(5) Op. cit., pp. 251 ·55. 

(6) Apud DELLA CA VA, Ralph . Mi racle at 
Joaseiro. New York, Columbta Univ 
Press, 1970. p. 208. 
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(7) Apud LIMA BARBOSA, Mário de. Rui 
Barbosa, na politica e na História. Ric, 
1916. pp. 366-71 . 



Nossas preces por Tancredo 

A Páscoa e o Presidente 

CARLOS ALBERTO L/BANJO CHRISTO (Frei Betto) 
Frade dominicano, t1scritor, as•uor da Pastoral o,_r.ria dt1 Slo Bt~rnardo do 

Campo • ~mbro do Ct1pi1 (C•ntro dt1 EduCJJçlo Popular do Instituto "S6d•• 
Sapiantiaa") 

A expectativa nacional criada em torno 
da enfermidade do presidente Tancredo 
Neves fez com que todo o Brasil vivesse · 
intensa Quaresma, na qual se 
entrelaçaram sentimentos dvicos e 
religiosos. Há vinte e um anos o povo 
brasileiro aguarda o domingo de Páscoa, 
os sinais de vida democrática, a 
concretização pol(tica de suas esperanças 
e a resposta administrativa às suas graves e 
urgentes exigências de sobrevivência. O 
caminho percorrido para lograr a 
superação do regime militar foi 
palmilhado de sofrimentos, exnios, 
perseguições, mortes, prisões, 
desaparecimentos e de permanentes 
resistências de quantos que, nos mais 
variados setores da vida nacional, ousaram 
esperar contra toda esperança. No 
momento da transmissão da faixa 
presidencial , quando o gesto marcaria o 
s(mbolo da falência de um regime que 
naufragou em suas próprias contradições 
e fracassos e do advento de uma Nova 
República , o presidente Tancredo Neves 
foi hospitalizado. Doloroso parto este 
da Nova República! 

Doutor Tancredo levou cinqüenta e dois 
anos para atingir a mais alta função 
polftica deste Pa(s . No momento em que 
a alcançou, viu-se destitu (do da saúde, da 

29 

liberdade, do conv(vio far:niliar, do poder 
de decisão. Uniu-se de fato à imensa 
maioria do povo brasileiro que não tem 
voz nem vez, que vive em risco cont(nuo 
na UTI do desemprego, da subnutrição, 
dos baixos salários. São trinta milhões 
de brasileiros na faixa da misária absoluta 
(renda per capita até 30 dólares anuais) e 
quarenta milhões na faixa da misária 
relativa. E essa pobreza, inclusive a da 
privação da saúde, estabelece de alguma 
forma um v(nculo de profunda 
solidariedade entre suas v(timas. Ao rezar 
pela saúde do Presidente, o povo reza por 
sua própria saúde e toda a Nação põe-se 
em vig(fia com os olhos voltados para o 
Instituto do Coração. Ali dentro é a 
Nação mesma que osci.la entre a vida e a 
morte, entre a mudança e o continu(smo, 
entre a Via Crucis da existência oprimida 
e a Páscoa de um novo tempo de justiça 
e de liberdade. 

As análises poHticas, com todas as suas 
teorias acadêmicas, calam-se quando um 
povo, tomado por forte sentimento 
m(stico, passa a uma linguagem que a 
razio, cartesianament!l lapidada, ignora e 
estranha. ~ a(, no mais fundo do esp(rito 
humano, quando a existincia esbarra com 
seus limites, que se dilata o espaço no 
qual a ressurreição de Jesus pode ser 



apreendida. Crer na ressurreição é 
proclamar a vitória da vida, é recusar 
todas as formas de morte, da opressão 
econômica às pequenas mortes do 
oportunismo polftico que considera o 
poder um jogo de barganha entre as 
el ites. Negar a ressurreição é fechar o 
horizonte histórico no ventre de nossas 
contradições e aceitar a med (ocre 
fatalidade dos acasos ou o determin ismo 
meciinico que explicaria tudo, menos 
como a doença de um estadista pode 
estabelecer tanta convergência cfv ica 
numa conjuntura de tantas divergências 
ideológicas. 

Escolhido pelo Colégio Eleitoral que ele 
próprio qualificara de "espúrio e 
ilegftimo" nos com(cios das diretas·já, 
o presidente T ancredo Neves agora está 
indiscutivelmente eleito pelo voto direto 
e clarividente da vontade popular. Neste 
momento, ele, e mais ninguém, une esta 
nação. Nação dividida pela desigualdade 
social, pelo preconceito racial, pelas 
diferenças regionais, pelo antagonismo 
de interesses econômicos e pol (ticos. No 
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entanto, há no sofrimento do Presidente 
uma dimensão redentora. Ele sofre o 
sofrimento de todos nós que lutamos por 
um novo Brasil. E nós sofremos com ele 
porque confiamos que agora, afastado das 
pressões dos conchavas e das barganhas, 
Tancredo Neves tem um único 
compromisso: com a vida. Com a vida de 
86 milhões de brasileiros que consomem 
menos de 2.240 calorias por dia. Com a 
vida de trinta milhões de menores 
abandonados. Com a vida de doze 
milhões de desempregados. A vida no que 
ela traz de exigência mais coletiva e 
histórica, o exercício do governo em 
favor da maioria. Esta a amplitude pascal 
desta convalescença do Presidente e que 
se reflete na expectativa de uma Nação 
que, ferida , humilhada e empobrecida ao 
longo de vinte e um anos de ditadura, 
aguarda ansiosa a alta do pronto 
restabelecimento democrático . 

Transcrito da FOLHA DE S. PAULO 
edição de 1 de abril de 1985. 



Nossas preces por Tancredo 

O povo montou assédio ao 
Céu por Tancredo 

LEONARDO E CLODOVIS BOFF 
Teólogos. irm6os e autores 
do livro recente : A teologia da libertação no debate atual. 

A doença prolongada de Tancredo Neves 
deu ocasião a que se manifestasse o 
caráter profundamente m(stico do povo 
brasileiro. E nisso o povo envolveu e 
levou consigo até os pol (ticos. Rezava-se 
ininterruptamente em frente ao Instituto 
do Coração, numa mistura ecumênica dos 
mais variados credos: católicos, 
evangélicos, crentes, umbandistas, 
espfritas e rabinos. Rezava-se nas Igrejas 
católicas e na CNBB, onde vinha-se 
mantendo uma clara reserva a qualquer 
legiti mação, mesmo aparente, do poder 
constitu C do . Rezava-se nas Câmaras, nas 
Assembléias, no Congresso - lugares onde 
normalmente se ouve um discurso leigo, 
secular e até agnóstico. Crianças rezavam, 
gente do povo fez vigrlias, uns deixaram 
ou adiaram festividades, outros jejuaram; 
este fez uma promessa, aquele sugeriu aos 
médicos recursos mágicos, todos 
esperavam o milagre da cura. E todo o 
povo brasileiro parecia estar fazendo 
assédio a Deus, aos santos e a todos os 
esp(ritos benfazejos. 

Este fato é certamente novo na história 
da pol(tica brasileira. Como explicá-lo? 
Oue esse fato médico-poHtico tenha uma 
carga religiosa tão pronunciada se deve 
em particular ao elemento religioso do 
próprio Presidente ele ito . Tancredo 

tornou-se rapidamente um sfmbolo 
m(stico-polftico para o povo, sfmbolo 
sujeito, não raro, a manipulações. Sobre 
ele refluiu e se concentrou toda a 
esperança acumulada na Campanha 
Nacional pelas Diretas-já . Desde então 
Tancredo vinha se tornando um sfmbolo 
poHtico de um novo e melhor per(odo da 
vida nacional. Realmente, depois de vinte 
e um anos em que foi maltratado à 
vontade pelos senhores da situação, o 
povo encontrava enfim alguém que sabia 
compreendê-lo. E ele acabou se 
identificando com Tancredo porque via 
neste especialmente três qualidades : 
honestidade poHtica, realçada por sua 
figura de vovô, disposição de acabar com 
os escândalos, mordomias e corrupções 
impunes, que tanto chocavam o povo; o 
ânimo conciliador, no qual o esp(rito 
cordato do povo encontrava tanta 
afinidade; e por fim, como arremate de 
tudo, seu esp(rito religioso, de cunho 
tradicional, impregnando toda a cultura 
mineira. Foi a religião que uniu todas as 
esperanças por mudança. O povo 
percebeu : o seu Deus, o Deus da 
resistência, da fome de justiça e da 
esperança era o mesmo Deus de 
Tancredo. Em Deus e não em qualquer 
outra ideologia "mudancista", povo e 
Presidente se encontraram. E pensar que 
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durante toda a República tivemos 
agnósticos, confessarem que estavam 
rezando. 56 faltava mesmo algum 
dirigente comunista declarar uma 
promessa a Nossa Senhora Aparecida pela 
recuperação do " homem da transição" (a 
não ser que sua confessada "torcida" e 
apelo às energias positivas não passasse de 
um eufemismo para alguma reza-forte 
secreta) . 

Que o povo vença ou não esta prova de Jó 
-e como não haveria de vencê-la? - fica 
para os grandes, especialmente os 
pol(ticos, uma lição: o povo só se deixa 
conquistar em profundidade pelo coração. 
Ele só se junta em massa e se mobiliza a 
fundo quando se toca na mola mais 
íntima de sua alma: a mística . Mas isso 
não é chave para os demagogos e sim 
desafio para os verdadeiros estadistas. 
Fora da mística popular fica-se na 
superfície do patriotismo liberal ou 
apenas nas meias-ãguas da luta de classes, 
sem nunca se chegar às correntes 
profundas que movem realmente a 
história dos povos, também do nosso . 
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prat icamente d irigen tes gnósticos ou de 
uma fé apagada e mesmo estranha àquela 
do povo, líderes d ivorciados da cultura 
popular, reconhecidamente religiosa. 
Aqui vai toda a d iferença. Os grandes , 
por exemplo, sempre tinham os seus 
modos de mostrar a sua solidariedade ao 
ilustre-doente : visitando os familiares, 
falando com os méd icos, dando 
entrevistas. O povo, ele, recorria a seus 
caminhos próprios, a sua relig ião . Esta lhe 
ofereceu o código de sua comunhão (este 
é o termo certo, porque re ligioso) com o 
Presidente, comunhão esta muito mais 
visceral e vigorosa que qualquer outro ri to 
secular, como os clássicos minutos de 
silêncio. 

Situações de aperto , como as de uma 
doença incontornável, momentos em que 
a pessoa sente o quanto suas forças são 
limitadas, são as ocasiões em que o 
espírito religioso, adormecido no fundo 
de cada um, irrompe com fo rça 
irresistível. Na doença de Tancredo
viram-se até notávei s reconhecidamente 



Nossas preces por Tancredo 

Paixão, morte e ressurretção 
de Tancredo Neves 

LEONARDO BOFF 
Franciscano, professor de Teologia em Petrópolis, RJ. 

Mu itos acompanharam a vida polftica de 
Tancredo. Todos comparti lharam de sua 
paixão. Não são poucos os que acred itam . 
em sua ressurreição. As semanas de 
sofrimento foram corretamente 
interpretadas pelo povo como um calvário 
e um martfrio. Efet ivamente, Tancredo 
sacrificou sua vida pelo bem da 
República . Sabia q ue estava enfermo. Não 
quis render·se antes de assumir o 
Governo, porque não confiava nos 
militares, caso viesse, mesmo que 
tem porariamente, a faltar. A transição 
poderia gorar. Prefe riu o bem geral ao seu 
particular. Se houvesse confiabilidade da 
administração autor itária anterior, não 
precisarfamos desta derradeira vftima, do 
sacriffcio do Presidente da Nova 
República . Desta fo rma, sua morte ganha 
a altura do martfrio, no sentido rigoroso 
e teolóQico desta pa lavra. Santo Tomás de 
Aquino, ao tratar do martfrio, se pergu nta 
se morrer pela República pode const ituir 
martfrio . E responde : "O bem humano 
pode tornar·se bem divino se se teferir a 
Deus; por isso qualquer bem humano 
pode ser causa de mart frio enquanto 
referido a Deus (lia . uae, q . 124 ad 3). 
Temos a certeza que Tancredo il uminou 
sua missão polftica também com critérios 
cristãos. Era sem dúvida um serviço ao 
povo, mas também uma forma de 
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realização da justiça do Reino dentro da 
História. t sempre indecifrável o desfgn io 
do Mistério, pois não vemos como os 
fatos individuais se inserem numa 
significação transcendente . Mas sabemos 
na fé que nada ocorre em vão, e que 
tudo se ordena ao projeto maior, 
carregado de sentido para Deus e para os 
homens. Nesta ótica, quiçá o mart(rio de 
Tancredo foi o preço a pagar pela 
transição plena, consolidada na união de 
todos os segmentos da Nação, coisa que 
ocorreu somente por esta pedagogia 
dolorosa da paixão e morte de Tancredo 
Neves. Ele se nos afigura como o grande 
Moisés. Este foi o homem do êxodo, o 
lfder da passagem pelo Mar Vermelho, o 
libertador da opressão faraônica . Mas não 
viu, como Tancredo, a terra das 
promessas de liberdade. No texto sagrado 
Javé diz : "Permiti que visses a terra 
prometida com teus próprios olhos mas 
nela não entrarás" (Dt 34.4). Tancredo , 
qual Moisés brasileiro , sonhou, lutou e 
entreviu o Brasil como uma democracia 
poss(vel. Liderou a sua criação, mas lhe 
fo i negado o gozo. Não obstante isso, o 
povo está entrando na terra da promissão; 
ao romper em São Pau lo os cordões de 
isolamento, ao entrar numa comunhão 
m(stica e f ísica com o féretro do 
Presidente morto, ele fez a sua passagem 



pelo Mar Vermelho e inaugurou sua 
páscoa. Já atravessou o Jordão e não 
haverá mais retorno às cebolas da 
opressão dos faraós de ontem. ~ aqui que 
cabe falar da ressurreição de Tancredo 
Neves, num sentido teológico e num 
outro social. 

Para os que crêem, morrer é acabar de 
nascer. Tudo o que estava crescendo, na 
morte floresce e dá fruto . Tudo o que foi 
sonhado em justiça e liberdade, testado 
no diálogo e amadurecido na luta e ainda 
assim irrealizado plenamente, agora na 
morte implode e explode em sua 
concreçlo perfeita. A morte se apresenta 
assim como o vere dies nata/is, o 
verdadeiro Natal do ser humano. A morte 
abriu a última porta para Tancredo, 
libertando-o de toda limitação 
espaço-temporal e permitindo que ele 
imergisse na fonte da vida. Deixou a Nova 
República e foi para al90 infinitamente 
mais novo, o novo céu e a nova terra. 
Largou para trás o regime de opressão e 
encontrou o Reino da liberdade. Do vale 
de lágrimas aportou à terra prometida. 
Esta realização equivale (ao que grande 
parte dos teólogos afirma modernamente) 
à ressurreição na morte. A ressurreição é 
muito mais que a reanimação do cadáver, 
significa a planificação dos dinamismos da 
vida a todos aqueles que chegaram em 
Deus, fonte da vida. O cadáver de 
Tancredo pode dignamente ser sepultado 
em São João dei Rey; ele serviu de lugar 
dentro do qual foi sendo gestado 
lentamente o homem novo. A morte 
libertou do casulo, possibilitou a 
emergência da borboleta, sfmbolo da 
alegria e da vida eterna. Tancredo vive e lá 
da comunhão dos santos por nós 
intercede, para que a Nova República 
signifique pão para todos, trabalho para 

os desempregados, dignidade para os 
humilhados e ofendidos. Este é o aspecto 
teológico. Há ainda uma ressurreição 
social. Tancredo ressuscita no coração dos 
brasileiros. Algo semelhante dizia Dom 
Oscar Romero, o arcebispo assassinado de 
El Salvador: "Como cristão não creio na 
morte sem a .ressurreição; se me matarem, 
ressuscitarei no povo salvadorenho" . 
Efetivamente, Dom Oscar Romero 
transformou-se na referência maior dos 
cristãos que tomaram a sério a opção 
pelos pobres e o compromisso com sua 
libertação. Ele continua vivo em todos 
aqueles que arriscam como ele arriscou . 
Assim será com Tancredo. A part ir de 
hoje ele será mais que uma pessoa ffsica. 
Será um arquétipo e um sfmbolo vivo 
com toda a força mobil izadora própria 
destas realidades, sfmbolo da democracia 
- onde a causa do povo hierarquizará 
todos os projetos - arquétipo da abertura 
para todas as diferenças que convivem no 
diálogo e na tolerância, expressão 
vigorosa da vontade de mudança na 
direção definida pelas grandes maior ias 
que no Brasil são pobres e religiosas, 
fonte de esperança para a concretização 
de velhos sonhos do povo: de uma 
reforma agrária, de poder ao menos 
comer uma vez por dia, de morar com um 
mfnimo de dignidade e de educar 
convenientemente os filhos. A 
ressurreição teológica de Tancredo deverá 
se refletir numa ressurreição social. As 
esperanças que ele suscitou ganharam 
uma configuração pessoal e simbólica. Ai 
dos polfticos que desconsiderarem sua 
herança! Ela se perpetuará no grito do 
povo que clamará : "o povo está na rua, 
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a luta continua", legitimada agora pela 
vida, mensagem, paixão, morte e 
ressurreição de Tancredo. 



Nossas preces por Tancredo 

A ~,santificação'~ de Tancredo 

PEDRO A. RIBEIRO DE OLIVEIRA 
Professor de Sociologia da Religião na PUC-RJ 

Secre tário-executivo do /SER 

Aquela quantidade de gente junto ao 
Instituto do Coração, fazendo todo tipo 
de ritual religioso para salvar a vida de 
Tancredo, impressiona qualquer cientista 
social, mesmo os que estamos mais 
acostumados aos fa tos re lig iosos. Foi uma 
enchente de rituais que transbordou as 
institu ições especial izadas no trato do 
sagrado. Diante da religiosidade presente 
na frente do Institu to do Coração parece 
que os templos, igre jas, terreiros e 
si nagogas fi caram pequenos, incapazes de 
canal izarem as expressões religiosas 
populares pelos condutos rituais 
insti tu ídos. As reações diante deste fato 
foram diversas, desde aqueles que se 
del iciaram vendo as igrejas submersas 
pelas expressões religiosas populares, até 
os que viram ali o fanatismo , o mist icismo 
e outros "ismos" depreciativos com os 
quai s se desqualificam as práticas 
rel igiosas populares. A í vai tema para 
muita análise que espero encontra r nas 
páginas desta Comunicações e em outras 
revistas de Ciências Sociais. Mas meu 
caso é out ro. ~ o utro o tema que está me 
quebrando a cabeça e pedindo que o 
decifre : é o que aco nteceu a partir do 
momento da morte de Tancredo. ~sobre 
isso que desejo escrever. 

Enquanto Tancredo estava vivo, só 
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apareceu a enorme religiosidade do povo 
nas suas diversas formas e versões. Mas foi 
só ele morrer e todo o ritual religioso 
passou para as mãos exclusivas da 
hierarquia católica. Entraram em cena, 
com todo o paramento a que têm direito, 
os cardeais, arcebispos e bispos, deixando 
para escanteio toda aquela profusão de 
manifestações religiosas populares. (Além 
de arcebispos e bispos, o único ator 
religioso visível no vídeo era o Frei Betto , 
mas isto já é outro tema de análise : 
alguém reconhecidamente ligado ao 
movimento operário ocupava o primeiro 
plano no cenário, contrastando com os 
dignatários eclesiásticos ... Mas acho 
melhor não especular e aceitar que 
tratava-se mesmo só de amizade de 
famrtia . Afinal, para mineiro família é 
coisa muito séria, que vai além da poHtica 
e da ideologia .) Este contraste entre os 
rituais fúnebres conduzidos unicamente 
pela hierarquia católica, e a profusão 
rel igiosa popular enquanto havia 
esperança de vida, não pôde deixar de 
chamar nossa atenção. ~ sobre ele que 
vou fazer algumas considerações. 

~ certo que o ilustre defunto era católico, 
de um catolicismo tradicional como 
convém a um bom sanjoanense. Por 
conseguinte, o funeral só poderia ser 



rigorosamente catól ico, principalmente 
sendo conduzido pela Irmandade de São 
Francisco. Apesar de tudo, caberia algum 
culto ecumênico ou pelo menos alguma 
homenagem da parte de representantes de 
outras confissões religiosas. A ocupação 
de todo o cenário relig ioso pela hierarqu ia 
catól ica, não deixando aparecer nenhuma 
outra m~nifestação rel igiosa, é um fato 
intrigante. Nio posso deixar de levantar a 
hipótese de que tenha sido um fato de 
profunda significação pol ft ica, sem deixar 
de ser, é óbvio, um fato religioso. 

O fato polftico é que o ritual funerário de 
Tancredo marcou o ingresso da hierarquia 
católica na "nova república". Assim como 
ficou evidente o desaparecimento de cena 
dos militares, ficou clara a presença ritual 
dos clérigos. Vejo ar uma forma de 
investidura religiosa da "nova república" : 
apesar do seu nascimento ter sido confuso 
e cheio de percalços, contou 
inequivocamente com as bênçãos da mais 
alta hierarquia católica. Há uma 
contrapartida, é claro, para esta bênção: 
antes mesmo da eleição indireta a CNBB 
já vinha sendo consultada e ouvida pelos 
futuros mandatários da "nova república" . 
A visita de ministros recém-nomeados à 
CNBB foi um dos sinais mais claros de 
que a partir de agora os bispos do Brasil 
já encontram no Governo Federal quem 
lhes dê ouvidos e busque seu apoio para 
uma polftica de reformas sociais. Estamos 
pois num novo regime de relações 
CNBB-Governo. 

Talvez a análise devesse parar por aqui . 
Mas não resisto à tentação de 
aventurar-me por outro terreno, apesar 
dos seus riscos. Quero sugerir uma 
hipótese capaz de explicar por que os 
meios de comunicação social deram 
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tamanha cobertura aos aspectos religiosos 
despertados pe la doença, agon ia e morte 
de Tancredo. Não duv ido que as 
manifestações religiosas tenham sido 
espontâneas. Mas suspeito que sua 
cobertura pelos jornais e TVs tivesse uma 
função polftica : produzir o mito 
Tancredo. Mesmo reconhecendo todos os 
méritos de Tancredo enquanto homem 
polft ico e levando em conta seu sacriffcio 
voluntário de adiar o tratamento médico 
para garantir o término do regime militar 
e a posse de um civil, parece haver muita 
desproporção entre o que Tancredo 
efetivamente fez pela "nova repúbl ica" e 
as expectativas populares em torno da 
sua pessoa - principalmente ao 
aprox imar-se o seu fim. Em um mês de 
doença e agon ia Tancredo foi sendo 
transformado no grande respo nsável pelo 
processo de democratização do Brasil e, 
mais que isso, no aval ista de que a " nova 
república" seria a solução para os 
problemas do nosso povo. Não se constrói 
mito sem algum fundamento de realidade, 
mas é inegável que às vésperas de sua 
morte Tancredo representava muito mais 
a esperança do povo do que o tinha 
representado antes de ser internado em 

. Brasflia. ~ este exagerado crescimento da 
figura de Tancredo que chamo o processo 
de sua "mitificação". 

O processo de "mitificação" de Tancredo 
foi um processo relig ioso e poHtico. Ao 
contrário de Getúlio Vargas, que 
tornou-se um mito unicamente através da 
simbologia polftica, Tancredo tornou-se 
mito num processo que ligou o polftico 
ao religioso. Tancredo foi , por assim 
dizer, "santificado". Seu sacr if(cio 
voluntário, apresentado como um 
"martfrio", a coincidência do 
agravamento da doença com a Paixão, a 



morte no dia de Tiradentes, a onda de 
orações., a atuação rel igiosa de Dona 
Risoleta, a presença marcante da 
hierarquia católica nos rituais, tudo 
contribuiu para dar a Tancredo um status 
equivalente ao dos 
mártires-santos-pol (1 icos da Igreja 
popular : Santo Dias, Pe. João Bosco, 
Margarida Alves e outros. A diferença é 
que agora foi "santificado" um polftico 
profissional , sem ligação com movimento 
popular, mais próximo a uma ala 
conservadora. Em suma, a partir de agora 
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também a elite dirigente tem o seu 
"santo" mártir-polftico. E "santo" feito 
pela unanimidade nacional, com todo o 
apoio da hierarquia católica, que não lhe 
poupou elogios e comparações com 
figuras bfblicas. A elite dirigente tem um 
único santo-mârtir-polftico, é verdade, 
mas um "santo" feito pelas diversas 
religiões e ideologias do Brasil. Um santo 
forte, sem dúvida. 

Rio de Janeiro, 6 de maio de 1985 



Nossas preces por Tancredo 

Uma avalanche de sítnbolos 

ROBERTO DA MA TTA 
Antropólogo do Museu Nacional 

Na semana da posse e como estava de 
viagem para a Amazônia, onde fui com 
Cacá Diegues, Flávio Tambellini Jr. e 
uma nobre equipe de televisão realizar 
uma série sobre a região de um ângulo 
sociológico, escrevi sobre a posse de 
Tancredo Neves como um ritual. Nele, 
eu queria desvendar alguns aspectos 
dramáticos do poder e chamar atenção 
para um rito importante, ainda que pouco 
estudado entre nós. A realidade , porém, 
junto com o infortúnio que às vezes 
reside em seu bojo, veio superar minhas 
reflexcles. T ancredo, conforme sabemos, 
somente J'larticipou de um momento do 
cerimonial que torna uma pessoa 
presidente da República. Como um 
esportista maravilhosamente dedicado e 
virtuoso, ele somente realizou a corrida, 
tirando o primeiro lugar. Mas no 
momento de receber a medalha e de ser 
"empossa<:to" como legftimo campeão, a 
doença veio situá-lo naquela 
marginalidade febril e insegura dos 
noviços que jamais s§o completamente 
iniciados, conforme indicou meu colega 
Rubem César Fernandes, numa entrevista 
sábia e instrutiva ao Jornal do Brasil. Esse 
fato, creio eu, é sem sombra de dúvida 
cr(tico para que se possa avaliar 
globalmente essa verdadeira avalanche de 
s(mbolos que hoje se associa ao jogo do 
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poder no Brasil. Para a surpresa de muitos 
que pensavam o País como uma "nova 
República", inteiramente transformada 
pela televisão e pelo colossal choque da 
crise econômica, a sociedade parece 
" regredir historicamente" aos níveis de 
um messianismo que se sabia 
simplesmente falecido . No entanto, estão 
aí reunidas as forças que tocam a 
sociedade brasileira no seu nível mais 
profundo. E elas, encarnadas e visíveis 
como os deuses da umbanda quando se 
manifestam nos seus cavalos, aparecem na 
forma de uma rel igiosidade e de um medo 
que revelam como todos nós 
desconhecemos a nossa própria sociedade. 
Por outro lado, a comoção que a doença 
de Tancredo é capaz de causar está aliada 
a esse processo incompleto por que 
deveria ter passado. Realmente , todos os 
papéis sociais que comportam maiores 
responsabilidades civ is implicam,em 
qualquer sociedade, aj ustamentos 
importantes que se manifestam em ritos 
de posse ou investimento . Tal sucede com 
o papel de pai e com o de " presidente" . 
Só que o primei ro é dado a todos nós, 
pessoas comuns, gente do povo ; ao passo 
que o de presidente é um papel solitário , 
único, singular. Como o de rei, papa ou 
de deus numa sociedade monoteísta . 



Daí poder-se formar a equação : se todos 
os homens podem ser pais, nem todos 
podem ser presidentes! Aqui temos uma 
só pessoa ligada a um papel que é 
igualmente exclusivo_ Sendo assim , eu 
indicava na minha análise da posse como 
ritual, a importânc ia - para sociedades 
com um si stema p<;rlítico oscilante entre 
regras fixas e personalidades - do rito de 
transmissão do cargo do posto que 
garantia que o pres idente que entrava no 
exerdcio do poder não havia desalojado 
o outro por vias escusas e criminosas, 
como tem sido o caso em nossa história. 
Daí, certamente, a expectativa de todos 
nós (inclusive a do presidente que deixava 
o palácio) de ver ao vivo e em cores a 
passagem da faixa presidencial e sua 
colocação por fora do corpo do eleito 
que, penetrando o seu macio cetim 
verde-amarelo, consumia simbolicamente 
a própria República, nova , exultante e 
faceira, pronta a ser empolgada pelo mais 
capaz e mais sábio_ Mas o que vimos foi a 
doença, as sucessivas operações e todo 
esse quadro desolador de um I íder 
enfermo, o que conduz - desde épocas 
imemoriais - ao sentimento de que a 
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sociedade também estaria doente _ Sir 
James F razer e Hocart escreveram sobre 
isso. Basta que se diga aqui que a doença 
de Tancredo,no momento mesmo da 
posse, tem tremendas conotações 
simbólicas que nos levam além da 
incerteza, pois nos faz conviver no plano 
existência com incerteza, no plano 
biológico com a sobrevivência, no plano 
de reconstrução democrática com a 
impotência, no plano do ritual com o 
processo de investimento interrompido, 
no plano da polrtica com a dificuldade de 
relacionar a pessoa com o cargo e as leis 
impessoais . E, finalmente , no plano mais 
geral da sociedade, com um método de 
contornar e confrontar o acaso da 
tragédia : a velha e superada prece_ Modo 
inigualável de falar consigo mesmo que 
as sociedades tradicionais usam para 
enviar suas mensagens de fé e esperança- -_ 
Quando viramos garimpeiros soterrados 
por uma avalanche de símbolos! 

Transcriro da FOLHA DE S. PAULO 
edição de 15 de abril de 1985. 



Nossas preces por Tancredo 

Sacrifício e desconfiança 
Este tlntrtlvist• foi concedida ptllo antropólogo 
RUBEM CESAR FERNANDES ao Jornal do 
Bra1il dt1 13 dt1 abril dt1 1985. EstA aqui 
fllproduzid• tiCfllscid• d• um adt1ndo, •scrito 
tiSPIICialmBnttl p•r• ss Comunicaçõe1 do ISER . 

1. N6s estamos vendo a partir da tragédia 
que acometeu Tancredo Neves um 
inesperado surto de misticismo. Como 
o 11'. explica este acontecimento? 

RCF. Não é o misticismo que surpreende. 
Todo mundo sabe que o povão reza 
muito neste pa(s. Os centros de romarias 
atraem multidões, regularmente. Certas 
igrejas e os cemitérios são cercados de 
velas acesas toda segunda-feira, dia das 
almas. Os trabalhos nas encruzilhadas, 
nas praias, nas cachoeiras, famrlias 
vestidas com roupa de domingo e a Bíb lia 
em baixo do braço, as curas pelo 
Esp(rito, são coisas familiares. 
Surpreendente, de fato, foi a invasão de 
tudo isto no centro do palco pol(tico, 
porque os polfticos no Brasil não sabem 
rezar. Ou melhor (e com as devidas 
exceções) : nlo o fazem em público, e 
quando o fazem produzem uma coisa 
falsa, manipuladora. Nossa elite polftica 
é herdeira do positivismo em suas vár ias 
versões, a marxista inclusive. Enquanto 
a maior parte da sociedade reza forte no 
dia a dia, as elites polfticas negociam, 
conchavam, planejam - este é um dos 
marcos do abismo que separa os 
governantes dos governados no Brasil. 
Nesta crise, a linguagem do povão se 
impôs às elites, e até agnósticos notórios 
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começaram a apelar para a "fé" , ainda 
que de manei ra vaga e meio 
embaraçadamente. t sem precedentes. 
Não será um ind(cio de que os governados 
estão, de fato, ansiosos por " participar"? 
Entraram em cena na Nova República 
fazendo o que sabem fazer melhor do 
que ninguém ... 

2. A religião para o pensamento 
iluminista foi sempre considerada como 
algo que mascara a verdadeira realidade. 
Ela é considerada enganosa, irreal ou 
ilusória. Num momento em que boa parte 
da população dirige-se para a religião, 
como pode ser interpretada esta relação 
com algo que é divino e fora das 
possibilidades de uma ação racional? 

RCF . As luzes também ofuscam. O ideal 
de um olhar que põe a realidade a nu, 
exposta à "análise objet iva " também é 
um mito, um mito moderno (orig inário 
das revol uções do século XVIII) . O 
Iluminismo também produziu as suas 
igrejas, seitas e rituais. Um deles é o da 
"Assembléia Nacional Constituinte", 
ritualização do ideal de "passar a 
sociedade a limpo" e organizá -la mediante 
leis ded uzidas de um modelo racional. 



Um belo ideal , um rito cr(tico, mas que se 
impõe no plano d a m itologia social. 
Nen hu ma assem bléia é livre de costumes 
e condicionantes passados. A criação ex 
nihi/o , a parti r de um conceito (o 
" Ve rbo" ) verdadeiro e bom , é um mito 
antigo ... Em outras palavras, dizer que 
a ciênci a é m ais " verd adeira" do que a 
religião é uma afi rmação de fé. 

A t ragéd ia de Tancredo pegou a crença 
raciona l is ta de surpresa, ameaçando·a de 
um co lapso . Po r um mo mento , o 
momento mais importante , nós, os bem 
pensantes, não sab(amos o que dizer . 
Veja bem : a obra mais bem feita de 
arquitetura política de repente é 
ameaçada por uma "diverticulite"! Quem 
diria? Como prever? A ciência política 
não tem como lidar com o impo nderável. 
Na noite da posse, o ideal do "Plano " 
rachou , dando lugar para a percepção de 
que não há Ministér io do Planejamento 
que consiga dominar e d ir igir a história . A 
magia tampouco é infal(vel, mas os 
~eligiosos têm, sim, muito a dizer acerca 
do imponderável. 

A crença racionalista fraquejou ainda em 
um dos seus pontos mais sensíveis: a 
medicina. Os médicos precisam do 
recolhimento. Expostos assim à pressão 
do julgamento públ ico, a cada boletim 
exibem-se demais as limitações da sua arte, 
e a crueldade dela também. E a " cura" 
para além da medicina é outro pçmto 
forte das rezas brasileiras. Não quero 
fazer um julgamento contra a ciência . 
Longe de mi m. Sou chamado "cientista 
social " e me orgulho d is to . Sou dos que 
gostam da Universidade, apesar de tudo. 
Mas é tempo de assumirmos as limitações 
da ciência. Há outras dimensões de 
Verdade. O pronunciamento de Dona 
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Risoleta no Domingo de Páscoa, por 
exemplo. Foi das falas mais verdadeiras 
que já ouvi , no sentido de uma palavra 
Integra, que junta em uma só voz a 
emoção e a inteligência . Um tipo de 
"verdade" que pertence à esfera das 
experiências religiosas. 

3. O Pa(s já conheceu, no passado, surtos 
de misticismo, que ocorreram em 
áreas rurais (o caso de Antonio 
Conselheiro) como uma forma mágica 
para resolver um problema terrestre como 
o latifúndio. No atual caso , este 
misticismo é urbano. Como isto pôde 
ocorrer? 

RCF . A idéia de que " Rural casa com 
Magia e Urbano com Racional" é parte 
da mitologia iluminista. De fato , as 
cidades são povoadas de espíritos. No 
meu tempo de criança, ouvia estórias de 
fantasmas às sextas-feiras, num programa 
chamado lncrfvel, Fantástico, 
Extraordinário. Hoje, as crianças 
aprendem estórias semelhantes nos filmes 
produzidos em Hollywood. 

4. O sr. acredita que é po~dvel uma 
comunhão religiosa como esta em pa(ses 
onde a pobreza é muito grande? 

RCF. A presença pública de práticas 
religiosas tradicionais é crescente nos 
EUA e na URSS. Os "ricos" não estão 

livres do "misticismo", portanto. Mas é 
verdade também que os pa(ses do 
Terceiro Mundo, que foram menos 
trabalhados pela cultura cient(fica, ou 
pelos ideais democráticos, têm uma 
cultura m(tica mais rica e elaborada. 
Nosso problema- um deles- é este : 
como ser "tradicional e moderno" ao 
mesmo tempo. 



5. O que está unindo as pessoas é a 
esperança. A esperança 16 é posdvel para 
os que estio desesperados? O que está por 
tr's deste grande desejo de esperança? 

RCF. Desespero é falta de esperança. 
Rima com desatino, pân ico. Não creio 
que seja esta a situaç!o. Aqui sabemos 
bem o que se deseja : que Tancredo não 
morra, e mais, religiosamente, que 
ressuscite e volte transfigurado. Diffcil de 
crer, mas há uma esperança, porque, no 
fundo, acreditamos no " mito" da Paixão, 
da caminhada dolorosa, morte, e a 
ressurreição que dá sentido ao sofrimento. 
O sofrimento faz sentido porque o 
imaginamos sob o signo da Cruz. A 
estrutura deste mito está nas canções do 
Ch ico Buarque, do Milton Nascimento , 
e em muito samba que a gente canta. 
O Tancredo redivivo, em carne ou no 
esp(rito, como lembrança, já foi alçado a 
este n(vel superior. Ele está acima das 
facções e das diferenças. Ele as 
reconciliou e deu-lhes uma direção. A 
direçio da "Mudança". Estamos numa 
situação que os antropólogos chamam 
"crise de passagem", como as do 
nascimento, da entrada na vida adulta , 
da morte. São sempre perigosas e sempre 
cercadas de cuidados. São prop{cias às 
manifestações "totalizantes", nas quais a 
vida inteira é representada. Tancredo, 
graças a ele, aos pol(ticos que o cercaram, 
e à sociedade brasileira que acompanhou 
todo o processo desde a campanha pelas 
diretas, personificou esta magia da 
"totalização". Com "Ele", imaginamos, 
sonhamos, planejamos um novo 
começo. 

!: uma percepção que faz sentido, não é7 
Com efeito, Tancredo reuniu forças 
pol(ticas que haviam se guerreado antes 
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de 1964. Se fosse um Brizola, por 
exemplo, ter(amos hoje a continuação dél 
mesma estória , num novo e ameaçador 
cap(tulo ... Tancredo rompeu a 
dicotomia "esquerda/direita", que mal 
ou bem expressava a situação de 1964, 
recolocando as questões, des ta fe ita em 
nome da "democrat ização" . 

Não se trata, portanto, de " unanimidade", 
mas da person ificação do desejo de 
mudança. Até porque a "esperança " tem 
sido sistematicamen te acompanhada da 
suspeita. Duvida-se da versão oficial. 
Duvida-se dos médicos. Correm boatos 
de ataques solertes (dizem que de um 
"major" ... ) . Isto transparece também 
nas rezas. O primeiro comentário que 
ouvi, nas primeiras horas da manhã do dia 
da posse, fo i justamente neste sentido. 
"Isto foi trabalho, e da pesada"! A pessoa 
que interpretava assim e o colunista que 
difundiu a versão do ;,tiro" pensavam 
pela mesma lógica, associando a esperança 
à desconfiança . São sentimentos 
oscilantes. Se a agon ia se prolongar, por 
conta da parafernália médica, a 
desconfiança poderá tomar conta e se 
voltar contra os especialistas que o 
cercam, os pol (ticos inclusive . Tancredo 
tem o direito de morrer, até mesmo para 
que possa nascer de novo. "Subir aos 
cáus", como dizem os religiosos, ou 
"renascer para a história", como dizem 
os pol (ticos . 

6. Outro fato é a n(tida diferença entre 
religião institucional e popular . 
Independente de qualquer apelo 
institucional, boa parte da população foi 
às igrejas, aos candomblés e está rezando . 
Como o sr. explica isto7 



RC F. A relativa autonomia dos grupos 
religiosos locais - do catolicismo popular , 
dos crentes, da umbanda ou candomblé -
é uma característica da religiosidade 
brasileira. 

1. As Comunidades Eclesiais de Base ou 
outros t ipos de organização religiosa 
popular parece que pouco tiveram a ver 
com este atual misticismo. Estas 
comunidades conseguem realmente 
interpretar o real sentimento religioso 
da população brasileira? 

RCF. Não ten ho info rmações, mas 
acredito que as CEBs também estão 
rezando . Fre i Betto tem marcado a 
presença da " igreja popular" bem no 
centro dos acontecimentos . ~ verdade , 
contudo, que as man ifestações 
ultrapassam de muito os horizontes da 
Teologia da Libertação. 

Adendo 

Esta entrevista foi escrita duas semanas 
antes da morte de Tancredo. Há três 
pontos que gostaria de acrescentar : 

1. Sobre o caráter das manifestações 
religiosas - elas surpreenderam, também, 
porque escaparam aos esquemas 
interpretativos dominantes entre os 
intelectuais. Na esteira de Glauber Rocha 
e o CPC da UNE, "víamos" dois tipos de 
religiosidade : a tradicional, das promessas, 
romarias, vela:> e giras, que seria marcada 
pela passividade, tipo "sofrer na terra 
para gozar no céu"; e a " messiân ica", 
promessa de uma revolução cósmica, 
quando o " sertão vai virar mar e o mar vai 
virar sertão" , forma "pré·poHtica" da 
"consciência revo lucionár ia" . Ora, aqu i 
não foi uma coisa nem outra. Ao 
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contrário : foram as promessas, as velas e 
as giras uma postura profundamente 
ativa. Lembrei da Polônia, onde também 
são as "exterioridades", tão Hpicas do 
catolicismo mine iro , que articulam o 
inconformismo diante das injustiças deste 
mundo . Para entender este tipo de coisa , 
creio eu, é preciso deixar para trás a 
teologia implícita nos f ilmes de G lauber 
e nas doutrinas do CPC. 

2. O terço , a novena, as promessas, a 
Irmandade de São Francisco, são formas 
conhecidas de uma devoção piedosa. São 
mesmo percebidas como expressões de 
uma religiosidade piegas. São as formas 
correntes para as crises de doença, as 
vig (lias e os funerais, geralmente 
aplicadas, no Brasil, ao mundo pequeno 
das relações familiares e de vizinhança. 
Projetadas no grande cenário da poHtica 
nacional, criaram uma situação sem 
precedentes. Descobrimos, nesta crise , 
que também é possível protestar com 
piedade. Gandhi, na Índia, Martin Luther 
King, nos EUA, João Paulo 11, na Polônia , 
são testemunho deste tipo de coisa : o 
protesto social que se apresenta como 
uma luta contra a violência e contra a 
própria morte. Nos funerais de tGetúlio, a 
dor se associava ao ódio, e a multidão 
correu para apedrejar a embaixada 
norte-americana. A mobilização tinha a 
guerra civil na linha do horizonte. Tem 
sido esta a linha que define a imaginação 
das esquerdas no Brasil. Aos saltos, ou 
passo a passo, imaginamos sempre 
caminhar para uma guerra civil redentora. 
~ o maniqueísmo que herdamos por 
intermédio da apocaHptica cristã. A 
vig(lia por Tancredo deu lugar a uma 
outra forma de sentir e expressar a 
esperança de redenção. Talvez seja tão 
utópica quanto a messiânica, mas com 



çerteza • menos destrutiva. Ademais, 
abriu pouibilidadea novas de 
comunicaçlo entre os discursos pol(tico 
e religioso que nlo deveriam ser 
esquecidas. 

3. A piedade, no entanto, foi 
acompanhada da desconfiança. Comparo 
novamente com a Polónia : o assassinato 
do pe. Popleluszko pela poHcia pol(tica 
provocou uma mobilizaçlo comparável 
a de Tancredo, e o mesmo paradigma da 
paixlo de Crísto tomou conta da 
imaglnaçlo social. No entanto, quanta 
diferençai Impensável, na Polônia, as 
piadas lúgubres ou o sentimento difuso 
de uma grande manipulação. Por razões 
que a história fornece, nio há hoje 
divórcio, na Polónia, entre a simbologia 
popular e a das elites na oposiçio. O 
Brasil • mais contraditório e, em certo 
sentido, mais complexo. Quantas 
diferenças entre as manifestaçiSes em Slo 
Paulo, em Bràsflia; em Belo Horizonte e 
em Sio Joio I Que disUncia entre as rezas 
nas ruas e a missa de corpo presente com 
os dignaúrios da Igreja na Capital I Os 
repórteres relataram que, nessa missa, os 
polfticos no fundo do salão nA'o paravam 
de conversar, alguns inclusive voltados de 
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costas para o altar. Pelo que vi na TV , 
somente dois minist ros de Estado foram 
i frente comungar. A TV Globo, eficiente 
como de costume, tinha tudo tão pronto 
para o momento da morte que seus 
apresentadores foram incapazes de passar 
uma emoção pessoal. Falavam sobre o 
choro •. mas não choravam. Comentaristas 
faziam jogo de palavras, obviamente 
prazeirosos com a demonstração de 
atualidade da mitologia bfblica. O dia da 
morte, coincidente com o sacriHcio 
canônico de Tiradentes, aumentou em 
muitos de nós a desconfiança da 
manipulação. ~ como se houvesse gente 
importante tomada pelo ânimo do 
aprendiz de feiticeiro . Usavam palavras 
sagradas sem o devido respeito, o que se 
chama propriamente de blasfémia, e 
evocavam esp(ritos que nA'o ser iam 
capazes de controlar. Nessa linha de 
pensamento dominada pela desconfiança , 
muito forte no Brasil, inclusive nas 
práticas rei igiosas (despachos, descarregas, 
rezas contra mau olhado etc) , o sacrif ício 
não tem maior valor. O sofrimento, nesta 
vertente da nossa imaginaçlo, é fruto de 
ataques perversos, algo a ser evitado, sem 
qualquer eficiência redentora. Pode vi r a 
ser assim com Tancredo. O fu t uro e os 
espíritos dirão . 



Apresentação 

Sinais da Igreja e do 
Solidariedade na Polônia 

RUBEM CESAR FERNANDES 
Antropólogo do Museu Nacional 

Coordenador de Publicações do !SER 

Estive na Polônia em janeiro deste ano , 
justo na ocasião do julgamento dos 
assassinos do Pe. Popieluszko. Havia um 
clima indescritível de revolta no ar, um 
misto de desengano, súplica, indignação e 
de esperança. Um sentimento articulado 
e profundo de uma injustiça secular, que, 
embora de uma longuíssima duração, não 
haver-á de prevalecer para sempre. Um 
dos últ imos ditos do Pe. Popieluszko, 
"o bem há de vencer o mal'', era repetido 
em inúmeras maneiras e versões. Sem 
dúvida, a "normalidade" almejada pelo 
poder, aparentemente imposta na 
Tchecoslováquia, não foi alcançada na 
Polônia. O pa(s continua em ebulição. 

O exíguo espaço de que dispomos 
nessas Comunicações não permite mais 
do que o registro de alguns sinais do que 
se passa por lá . São documentos 
significativos. Os três possuem uma aura 
de ilegalidade e rebeldia . As "Litanias do 
Solidariedade" são apenas um exemplo 
das inúmeras peças compostas para as 
" Missas pela Pátria", conduzidas pelo 
Pe. Jerzy Popieluszko na igreja de São 
Stanislaw Kostka , em Varsóvia. Essas 
missas acontecem todo último domingo 
do mês, desde outubro de 1981, e 
cresceram em significado depois do golpe. 
O espaço público ao redor fora 
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estritamente controlado pelas forças da 
"Segurança", mas nas igrejas, sobretudo 
nesta do Pe. Popieluszko, a insubmissão 
continuava a ser manifestada com toda a 
circunstância de que a liturgia católico 
romana é capaz. Participei da missa do 
último domingo de janeiro : reunia para 
mais de trinta mil pessoas, que 
transbordavam o templo, ocupando as 
ruas ao redor e a praça. que fica em 
frente. Além do sermão, com palavras 
duras, esta missa foi composta de muitos 
cânticos especiais, poesias de protesto, 
consagração de dois estandartes do 
Solidariedade, saudações a dezenas de 
grupos de romeiros vindos de todo o 
pa rs. Cheguei às 17:30 h e já não era 
possível entrar no templo. A missa solene 
começaria às 19 h, e a espera foi 
preenchida por cânticos de um coro de 
camponeses vindos em romaria das 
montanhas do Sul, que se alternavam com 
a recitação de poesias escritas nos tempos 
do levante nacional de janeiro de 1863, 
recitadas agora por artistas conhecidos da 
cidade de Varsóvia. O Pe. Popieluszko, 
capelão dos metalúrgicos de Varsóvia 
desde os in feios do Solidariedade, estava 
sepultado no pátio exterior da igreja, ao 
lado do túmulo (este apenas simbólico) 
de G. Przemyk, um estudante morto pela 
polfcia em 1983. Durante todo o tempo, 



os dois túmulos eram visitados por uma 
fila oontfnua de pessoas contritas, 
igualzinha à que vemos na visita ao Santo 
em nossos centros de romaria. Fazia um 
frio de uns dezassete graus negativos, mas 
quando saf, às 22:30 h, a multidio 
continuava ao redor, aquecida pela 
energia dos sentimentos. As Litanias 
transcritas aqu i s!o um pequeno e 
deslocado exemplo das intensas e variadas 
trocas de afeição e de palavras efetuadas 
atualmente nas igrejas polonesas. 

O segundo documento é "secreto". 
Foi-me entregue com muitos cuidados, 
embora na certa já seja bem conhecido 
das autoridades. São as primeiras normas 
para a criação de uma pastoral operária 
na Polônia. As pastorais foram sempre 
proibidas pelo governo, ao menos 
enquanto impl icassem uma ação para 
além dos limites do templo paroquia l. No 
fin al dos anos sessenta, uma pastoral 
universitária se impôs, apesar das 
proibições governamentais. Mas os 
operários são matéria de segurança do 
Estado. Apenas as organizações do 
Partido tinham o direito de doutriná-los. 
O monopólio foi rompido com o 

46 

Solidariedade em 1980. O golpe lançou 
o Solidar iedade nas catacumbas, e o 
movimento segu inte , muito forte no 
momento, foi a passagem para dentro das 
igrejas da maio r parte das at ividades de 
co ntestação ao Estado. A formalização de 
uma " pasto ral operária" veio neste 
contexto . Ela é exercida dent ro dos 
templos ~ entre missas e outros 
sac ramentos. O teo r deste docu mento 
merece uma comparação cuidadosa (das 
semel hanças e das di ferenças) com as 
no rmas características das pastora is 
o perárias no Brasil. 

Mas o Solidariedade continua vivo. 
Estima-se que haja cerca de 850 
periód icos ilegais na Polônia de hoje, 
além de uma vasta publicação de livros e 
panfletos. A Comissão Provisór ia 
Nacional do Sol ida riedade continua na 
clandestinidade, com Bujak, o jovem líder 
sindical de Varsóvia, à sua fre nte . E Lech 
Walesa é mais do que nunca a expressão 
vis ível, inte ligente e sutil do movimento. 
Aproveitou a minha passagem para 
manda r uma carta a Lula, a quem 
encontrou uma vez em Roma : uma carta 
de parabéns pela eleição de Tancredo ... 



Sinais da Igreja e do Solidariedade na Polônia 

Litanias do Solidariedade 

Mãe dos que têm esperança no Solidariedade, ore por nós. 
Mãe dos que são enganados, ore por nós. 
Mãe dos que são tra(dos, ore por nós. 
Mãe dos que são levados, à noite, ore por nós. 
Mãe dos prisioneiros, ore por nós. 
Mãe dos que têm frio, ore por nós. 
Mãe dos que têm medo, ore por nós. 
Mãe dos mineiros mortos, ore por nós. 
Mãe dos trabalhadores dos estaleiros navais, ore por nós. 
Mãe dos que são submetidos aos interrogatórios, ore por nós. 
Mãe dos condenados inocentes, ore por nós. 
Mãe dos operários, ore por nós. 
Mãe dos estudantes, ore por nós. 
Mãe dos atores perseverantes, ore por nós. 
Mãe dos que dizem a verdade, ore por nós. 
Mãe dos incorrupt(veis, ore por nós. 
Mãe dos que resistem, ore por nós. 
Mãe dos órfãos, ore por nós. 
Mãe dos que são espancados no dia da Sua festa, ore por nós. 
Mãe dos que são molestados porque carregam a sua ins(gnia, ore por nós. 
Mãe dos que são forçados a assinar declarações contrárias a sua consciência, ore por nós. 
Mãe das mães que choram, ore por nós. 
Mãe dos pais entristecidos, ore por nós. 
Mãe do Teu servidor, Lech (Walesa), posto em prisão, ore por nós. 
Mãe dos cientistas e dos escritores humilhados, ore por nós. 
Mãe da Polônia sofredora, ore por nós. 
Mãe da Polônia em luta, ore por nós. 
Mãe da Polôr.ia independente, ore. por nós. 
Mãe da Polônia semper fidelis, ore por nós. 

( •. ) Estas l i tan ia& foram escritas por autor anónimo, num campo de 
in ternamento de prisioneiros polfticos durante o "estado de guerra " que se seguiu 
ao golpe de dezembro d e 1985. Foram incorporadas à Missa pela Pátria no último 
domingo de maio de 1982, rezada pelo Pe. Jerzy Popieluszko na igreja de São 
Stanislaw Kostki, em Varsóvia . 

Tradução do polonês: Rubem César Fernandes 
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Sinais da Igreja e do Solidariedade na Polônia 

Propostas para o desenvolvimento 
de uma pastoral dos trabalhadores 

CONSELHO SOCIAL DOS BISPOS 

O objetivo da Igreja é a humanização e 
consagração da vida social. Portanto, os 
esforços pastorais se d irigem tanto à vida 
familiar e aos problemas da juventude 
como a questões sociais mais amplas, em 
particular na área do trabalho. A 
degradação moral que nas condições da 
crise ameaça as relações interpessoais e o 
ethos do trabalho exige da parte da Igreja 
atenção e cuidados especiais. 

A intensa estimulação da necessidade de 
participar e das necessidades culturais e 
educacionais, que encontraram seus 
canais e sua satisfação nos sind icatos 
autônomos e nas outras organ izações 
formadas nos anos 1980 e 1981 [os anos 
do Solidariedade] , foram durante o 
estado de sftio (imposto em dezembro de 
1981] severamente restr ingidas. Mesmo 
quando o estado excepcional for 
completamente revocado, esse bloqueio 
em grande parte continuará por razões 
poHticas. No caso de se voltar ao 
pluralismo sindical , as atividades sindicais 
também seriam limitadas. Criou-se então 
.e continua, uma espl!cie de vazio social 
que causa grande desperdfcio das energias 
sociais e ameaça deter a reconstrução 
cu ltural iniciada nos anos passados. 

Ao mesmo tempo, crescem e tornam-se 
mais numerosas as gerações educadas 
durante os últimos 20 anos pela pasto ral 

universitária , pelo movimento "Oásis" e 
pelas outras formas de atividade educativa 
e pastora l elaboradas dentro do espfrito 
do Vaticano 11 e das end clicas dos 
últimos papas. Muitas dessas pessoas - e 
há pelo menos dezenas de milhares delas· 
- querem e podem assumir, como 
cristãos conscientes, a at ividade social, 
mas faltam-lhes as formas apropriadas e 
mu itas vezes também a experiência 
suficiente, bem como preparação especial. 

Nas condições de profunda crise 
económica e socia l e de urgentes 
necessidades, multiplicam-se as tarefas 
que a Igreja (que dispõe de infra-estrutura 
o rganizaciona l, mas acima de tudo 
desfruta de respeito e leg itimidade) 

. precisa cumprir tanto na área da ajuda 
social amplamente entend ida como na 
área da organ ização de trabalho cultural 
e educativo . Essas tarefas exigem pessoal 
responsável e exper iente . 
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A Igreja não era até agora suficientemente 
preparada para realizar as diversas novas 
tarefas e satisfazer tais necessidades. A 
mais importante e a mais diffcil entre elas 
é, atualmente, o desenvolvimento das 
várias fo rmas da pastoral operária, o 
campo de t rabalho em que, ao contrário 
da pastoral da famíl ia ou da juventude, 
não se tem até agora muita prática. Esse 
trabalho pastoral deve ser ligado à 



atividade cultural mais ampla. que, apesar 
das suas importantes realizações (como 
p.ex. concertos, recita1s de poesia , 
semanas de cultura cristã), não elaborou 
ainda as form as de trabalho paroquial 
claramente definidas e geralmente aceitas. 
~ da presença da Igreja no mundo do 
trabalho e da cultura que dependerá em 
grau sign if icat ivo a eficácia de sua atuação 
no futuro . 

Considerando tudo isso, o Conselho de 
Bispos apresenta as seguintes propostas : 

1. A pastoral dos trabalhadores exige 
atenção especial por parte da Igreja na 
Polônia . Nas empresas e fábricas 
concentram -se os problemas básicos da 
vida do nosso país - os problemas da 
sobrevivência, da dign idade do trabalho, 
solidariedade, disciplina e cooperação, e 
também da boa administração e liderança. 
No ambiente do trabalho estão sendo 
formados os elementos tão cruciais nos 
dias de hoje da postura moral e 
sócio-política. A Igreja deve, num modo 
eficaz,isto é, correspondente às 
necessidades:, oferecer apoio moral aos 
trabalhadores, em particular aos jovens 
que estão apenas começando seu caminho 
profissional. Esse campo de trabalho 
pastoral é de tanta importância como a 
pastoral da famnia ou a da juventude, que 
já possuem fo rmas e ativ idades espec(ficas. 

2. Como seu objetivo, a pastoral dos 
trabalhadores deve visar ao amparo moral 
e desenvolvimento espiritual dos 
trabalhadores e sua participação maior 
na vida profissional e social. A base desse 
trabalho constitui o engajamento dos 
trabalhadores na missão salvadora da 
Igreja, ou seja , na sua m issão de promover 
a reconciliação do homem com seus 
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semelhantes e com Deus e de impregnar a 
cultura cotidiana com a palavra do 
Evangelho. Nesse sentido, a vocação da 
Igreja é tornar-se cada vez mais um fator 
essencial no processo da humanização do 
trabalho. A Igreja deve influir na 
dinâmica das relações interpessoais e nas 
resoluções dos conflitos cotidianos nas 
empresas; moldar posturas morais de 
dedicação e engajamento no trabalho; 
ajudar a recuperar o sentido e a dignidade 
do trabalho; contribuir para o 
melhoramento das condições e do clima 
geral da iniciação profissional dos jovens 
trabalhadores etc. A Igreja deve estimular 
também várias formas de participação 
cultural e social nas empresas e fábricas e 
encorajar a ajuda mútua e a solidariedade 
entre os trabalhadores. 

3 . A pastoral dos trabalhadores não pode 
ser unilateral. Precisa levar em conta, 
da maneira mais ampla poss(vel, as 
necessidades individuais dos 
trabalhadores. Baseada na estrita 
cooperação entre os padres e leigos, 
envolve: 

a) formação religiosa; 
b) formação social; 
c) formação cultural; 
d) atividades de ajuda mútua; 
e) assessoria jur(dica, vocacional etc. 

4 . Precisam ser elaborados, como parte 
da pastoral dos trabalhadores, as formas 
especiais para o trabalho entre os 
camponeses, reconhecendo as 
necessidades espedficas desse ambiente 
rural. 

5. A pastoral dos trabalhadores deve 
desenvolver-se nas diversas formas 
segundo as tradições e experiências das 



diferentes regiões e dos vários meios 
profissionais. No entanto, suas formas 
básicas deviam ser : a) os grupos e 
encontros paroquiais organizados em 
torno das questões trabalhistas, ou b) os 
grupos e comunidades (ou ainda, p.ex., 
os "c(rculos de famfllas"), abrangendo 
o pessoal das empresas e fábricas e as 
reuniões organizadas especialmente para 
estas empresas e fábricas. Em ambos os 
casos, as atividades devem incluir a 
celebração das missas ocasionais para os 
grupos profissionais, bem como palestras, 
seminários, retiros, grupos de estudo, 
grupos artfsticos etc. 

6. Formação religiosa - seu ponto de 
partida é a catequização básica dos 
adultos. Deve em seguida visar ao 
crescimento espiritual dos trabalhadores 
e ao desenvolvimento da consciência 
ética. Aqui, em particular, a pastoral 
operária deve colaborar com a pastoral da 
fam(lia. 

7. Formação social - inclui a elaboração 
da perspectiva católica da vida social , o 
aprofundamento do conhecimento da 
história da Polônia e da Igreja , a discussão 
dos problemas gerais da atualidade e dos 
problemas espedficos pertinentes a 
determinado grupo profissional ou 
operário. Atenção especial deve ser 
dedicada ao melhor conhecimento do seu 
lugar de trabalho e das ramificações 
sócio-4ticas da sua profissão ou emprego. 
Prob~ma particularmente importante é a 
questio das relações interpessoais no local 
do trabalho. 

8. Formação cultural - baseia-se nos 
encontros literários e artfsticos, na 
organização dos grupos amadores 
(teatrais, musicais, etc.) e nas reuniões 
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sociais . Merece maior divulgação o 
costume de membros da comunidade 
pastoral celebrarem juntos as ocasiões de 
casamento, batismo, aniversário etc. Os 
grupos pastorais dos trabalhadores 
precisam iniciar e apoiar as campanhas 
antialcoólicas. A luta contra o alcoolismo 
e as drogas é um objeti vo essencial , 
particularmente apro priado às atividades 
culturais da comunidade 
pastoral-paroquial. 

9. A ajuda mútua - inclui tanto uma 
ajuda cotidiana (p.ex .: dentro dos 
"círculos de famíl ias") como nos casos de 
emergência na vida dos membros da 
comunidade . Impl ica também 
participação no trabalho mais amplo e 
sistemático da paróquia em favor dos 
necessitados. 

10. Assessoria jurfdica e vocacio nal -
inclui assessoria referente às leis 
trabalhistas, orientação vocacional para 
os jovens, ajuda na procura de emprégo 
etc. Nas paróquias ru rais a assessoria 
jurfdica e agrfcola constitui uma das 
importantes formas de est imular a ajuda 
mútua e a autonomia. 

11 . A pastoral dos t rabalhadores 
organizada nas paróquias e nos outros 
centros pastorais deve orientar-se pelos 
seguintes princfpios de atuação: 

a) princfpio de autonomia dos grupos 
pastorais. Devem-se formar nas paróqu ias 
grupos e agentes responsáveis por um dos 
setores de trabalho como o que se discutiu 
acima (formação rel igiosa, cultural etc), 
em colaboração com o conse lho paroqu ial 
onde esse conselho existe. O campo de 
autonomia e responsabilidade dos agentes 
deve ser claramente definido e 



imediatamente ou passo a passo 
implementado na prá tica. A experiência 
anterior indica que, sem autonomia, as 
atividades dos gru pos leigos, no caso de 
ausência, transferência ou passividade do 
padre, quase imediatamente cessam. 

b) princfpio da complementação. A 
pastoral operária não deve monopolizar 
os esforços da paróquia nem competir 
com os grupos já atuantes. Dedica-se 
pr incipalmente ao trabalho nas áreas onde 
ainda ex istem lacunas para complementar 
os outros trabalhos pastorais. 

c) princípio de reconciliação da 
autonomia com a responsabilidade do 
vigário. Os grupos ou agentes pastorais 
precisam cooperar estritamente com os 
pad res paroquiais ou com os sacerdotes 
por ele designados. Na atual situação 
sócio-política , tal apo io direto e controle 
por parte do padre paroquial é essencial. 

d) princípio da autenticidade social e da 
representativ idade. O trabalho pastoral 
exige pessoal ativo, responsável e 
experiente . Os agentes devem ser 
católicos praticantes. Em muitos casos 
esse trabalho será ind icado pelos 
intelectua is. t importante, no entanto, 
que a responsabilidade dos grupos 
organizados e das atividades 
desenvolvidas seja assumida pelas pessoas 
di retamente interessadas, isto é, os 
próprios operários e técnicos, artesãos e 
camponeses . 

e) princípio do trabalho voluntário. O 
trabalho pastoral não é remunerado (só 
em casos excepcionais pode ser tratado 
como emprego pago ). Envolverá contudo 
certo número de trabalhos encomendados 
(p.ex.: coordenação dos cursos, 

51 

preparação do material aux iliar etc). Em 
tais casos, precisa-se seguir as práticas 
usuais. 

f) princfpio de aprendizagem na base 
da experiência. Acumulam-se na Polônia 
as realizações e experiências no campo do 
traba lho pastoral. Um dos princípios da 
Igreja e do trabalho paroqu ial deve ser a 
ampla utilização dessas experiências 
anteriores. Torna-se então essencial, o 
mais rápido possível, uma análise e uma 
avaliação das várias atividades pastora is. 

12. Recomenda-se - especialmente nas 
paróquias em que existem grandes 
empresas e fábricas ou conjuntos 
habitacionais ligados a empresas e fábricas 
- designar um padre da paróquia como 
responsável pelo contato pastoral com os 
trabalhadores das empresas e fábricas. 
Precisa-se também considerar se não seria 
indicado - seguindo as antigas tradições 
das guildas - entregar aos cuidados de 
determinadas empresas ou grupos 
profissionais capelas ou outros locais 
dentro do terreno paroquial. 

13. As propostas em relação à pastoral 
dos trabalhadores podem enfrentar-se 
com certa reserva ou dúvidas por parte 
de alguns padres. Encontrará também 
passividade nos meios leigos aos quais se 
dirigirá . Podem-se ainda prever vários 
conflitos e mal-entendidos entre os padres 
e leigos durante o desenvolv imento dessa 
forma de trabalho pastoral. Por isso é 
part icularmente importante convencer os 
padres que a pastoral operária não é 
apenas uma ação a mais recomendada aos 
já tão atarefados sacerdotes, mas constitui 
o início de um grande trabalho - a longo 
prazo - a desenvolver-se gradualmente e 
acima de tudo através da participação e 



formaçlo dos agentes leigos. Essa 
problemática precisa também ser incluída 
nos programas de formação de 
seminaristas. 

14. Precisa-se considerar se não seria 
indicado ampliar a prática da ordenação 
às ordens menores conferindo inclusive, 
em certos casos, dignidade de diácono , a 
fim de garantir número suficiente de 
ajudantes pastorais competentes e 
dedicados a essas novas formas de 
trabalho pastoral. 

15. A pastoral dos trabalhadores não se 
desenvolverá de imediato em escala 
maior. Por isso é tão importante que em 
cada diocese, como também em cada 
distrito e cada cidade, existam paróquias 
que possam iniciar logo este trabalho, 
tornando-se assim centros exemplares 
e estimuladores. 

16. A pastoral dos trabalhadores exige 
que ao lado dos sacerdotes encontrem seu 
lugar os leigos engajados e com prát ica no 
campo do trabalho socia l. Os conselhos 
sociais das dioceses (ou seus equivalentes, 
como p.ex. as comissões sinodais na 
Arquidiocese de Cracóvia) podem 
cumprir no n(vel da diocese o importante 
papel de apoio e coordenação do novo 
trabalho pastoral. Tais conselhos devem 
incluir entre seus membros não apenas 
representantes da inteligência, mas 
também operários e representantes dos 
vários grupos profissionais. Os conselhos 
sociais devem cuidar que os programas da 
pastoral dos trabalhadores correspondam 
às condições e necessidades locais. 

17 . Em cada diocese precisam-se formar 
centros de assessoria para a pastoral dos 
trabalhadores (pelo menos um centro 
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em cada diocese) , os quais devem 
providenciar ajuda inte lectual e 
organizacional para os grupos em 
formação e núcleos pastorais. Tais centros 
de assessoria podem e devem ser 
formados especialmente pelas 
congregações religiosas, tanto masculinas 
(os jesu(tas, salesianos, domir. icanos etc) 
como femininas. Precisam ter à disposição 
bibliotecas aproprizdas, modelos dos 
programas de trabalho, aposti las, 
gravações e outros materiais auxiliares . 
Devem colaborar com grupos leigos dos 
ativistas interessados em dar ajuda e 
apoio. Esses centros devem também 
colher informações sobre as fo rmas da 
pastoral operária já existentes e sobre o 
trabalho pastoral na área da cultura e da 
vida familiar. Os centros de assessoria 
preparam uma base para os cursos no 
n(vel da diocese ou do distrito , a serem 
organizados, tão logo seja poss(vel , para 
os ativistas, agentes e conferencistas. Em 
cada diocese devem ser indicados os 
sacerdotes responsáve is por essas tarefas. 

18. Recomenda-se dedicar "dias 
pastorais" e outras reuniões organizadas 
para sacerdotes ã discusslo dos 
problemas da pastoral dos trabalhadores. 
Seria também indicado debate dessas 
questões nas universidades católicas. 

19. A pastoral dos trabalhadores deveria 
merecer o interesse especial de revistas e 
publicações católicas. Tais publicações, 
dentro do poss(vel , divulgariam 
experiências positivas e ajudariam a 
combater a passividade e a resistência que 
existe dentro da Igreja diante das novas 
formas de trabalho. 

Varsóvia, 30 de abril de 1983 

Traduç5o do polonês por Grazyna Drabik 



Sinais da Igreja e do Solidariedade na Polônia 

Carta de Walesa para Lula 

LECH WALESA 
Pilotów 17 D / 3 
80 -2701 Gdansk 

Caro Amigo, 

lgnácio da Silva "Lula" 

Há quatro anos tivemos a oportunidade de nos encontrar em Rama, quando afirmamos a 
existência de uma grande proximidade entre as nossas orientações, bem como entre as 
nossas ações na defesa da dignidade do trabalho humano e na defesa dos oprimidos. 
Naquela época, começo de 1981, vivfamos em meu pafs um tempo de esperanças. 
Expresse i então os votos de que em seu pafs surgissem perspectivas de democratização e 
de uma ação eficiente dos sindicatas na defesa dos interesses dos trabalhadores. Hoje, tais 
possibilidades se esboçam em seu pafs. A você e ao seu pafs desejo, de todo coração, 
que sejam bem sucedidos neste caminho. 

Na Polônia, três anos depois da introdução do estado de guerra, o Solidariedade continua 
a ser considerado ilega l. Não abdicamos da luta pelo direito a sindicatos autênticos, pelo 
pluralismo sindical e social, pelo respeito aos direitos humanos. Estou profundamente 
convencido q ue essas q uestões podem e devem despertar a solidariedade dos povos 
de todo o mundo. 

Gdansk, 23 de janeiro de 1985 

Walesa 
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Artigo 

Catolicismo e pajelança entre 
pescadores da Zona do Salgado 

RA YMUNDO HERALDO MAU~S 
Ooutorendo sm Antropologill no Museu Nacional. 
Professor dt1 Antropologia n11 UnivtJrsidadtJ FtJdtJral do Pará. 

Existe uma contradição na discussão 
teórica a respeito da relação entre religião, 
campesinato e movimentos sociais. De um 
lado, a religião é vista ora como tendente 
ao conformismo, ao conservadorismo, à 
manutenção do status quo, ora é tomada 
como ponto de referência na explicação 
de movimentos contestatórios, e mesmo 
revolucionários, embora ao nfvel do 
"pré-polftico", como nos chamados 
movimentos messiânicos ou milenares. 
De outro lado, o campesinato é muitas 
vezes mostrado como conservador, 
incapaz de ação revolucionária at iva, 
como na posição bem conhecida de 
Weber a respeito da "ética religiosa do 
camponês" ( 1) ; mas, em contraposição, 
citam-se exemplos de revoluções 
camponesas que remontam pelo menos 
à Idade Média e, no nosso século, o 
campesinato tem sido visto como 
promotor, iniciador ou elemento 
decisivo de grandes movimentos sociais 
como as revoluções russa, mexicana, 
chinesa, cubana, além de outras de menor 
alcance. Seria possfvel pensar essa 
contradição a partir da análise do sistema 
religioso de um segmento da população 
amazônica7 Talvez a introdução de uma 
dimensão histórica, que permitisse o 
confronto de alguns elementos da 
situação presente com aquela ocorrida na 

primeira metade do século passado, 
quando a então Provfncia do Pará foi 
sacudida por um movimento social 
revolucionário de grande repercussão, a 
Cabanagem, possa nos ajudar a discutir 
a questão. 
Venho desenvolvendo, há algum tempo, 
um estudo que ainda se acha em 
andamento, sobre o sistema religioso dos 
pescadores da Zona do Salgado, no litoral 
do Estado do Pará. Trata-se de uma área 
com forte concentração populacional de 
camponeses e pescadores, onde, na zona 
rural, os pescadores podem ser · 
concebidos também como camponeses, 
sendo essa categoria de 
pescadores-camponeses a que tenho 
privilegiado em minha pesquisa. O 

. trabalho de campo mais intensivo foi, por 
enquanto, desenvolv ido numa povoação 
de cerca de 600 habitantes, chamada 
ltapuá, que se localiza no Municfpio de 
Vigia. Em toda a área, o campo religioso 
pode ser caracterizado pela posição 
hegemónica do catolicismo, ao lado de 
crenças locais fortemente marcadas pelas 
concepções da pajelança, culto 
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xaman (stico que guarda fortes influências 
indfgenas de origem Tupi (2) , além da 
presença, especialmente nos centros 
urbanos, do espiritismo, da umbanda e 
do protestantismo. 



O sistema rel igioso do pescador, que se 
auto-define como cató lico , compÕe-se 
basicamente de uma integração entre as 
crenças e práticas da pajelança e de uma 
forma própria de catolicismo. Essa fo rma 
de catolicismo manifesta-se at ravés de 
práticas tradicionais como o culto dos 
santos, as promessas, as lada inhas, as 
folias, as festas religiosas , o compadrio e 
outras de menor impo rtância . 
Manifesta-se t am bém nas relações com o 
representante da hierarquia cató lica (o 
padre) que, não só é sol icitado para 
preencher certas funções rituais nas 
atividades rel igiosas próprias do pescador, 
como procura também interferir nessas 
at ividades, quer di reta (ao visi ta r as 
povoações do interio r), quer 
indiretamente (e de forma mais 
constante). at ravés de seus agentes de 
catequese. Poss ivel mente, em parte em 
conseqüência dessa tensão, que integra o 
conjunto mais vasto de uma tendência 
"modernizadora" , cer tas práticas ma is 
antigas e trad iciona is vão sendo 
gradativamente postas de lado e outras 
novas vão surgindo, fundindo-se ao 
sistema religioso do pescador. Há porém 
certos elementos desse catolicismo 
tradicional que permanecem muito vivos, 
tal como o culto dos santos, que se 
man ifesta principalmente através das 
promessas e das festas religiosas. 

Num certo sentido, a pajelança aparece 
como uma técnica de tratamento de 
doenças e os pajés ou curadores são 
procurados, como também os 
benzedores, os experientes, os méd icos, 
os enfermeiros e os farmacêuticos, por 
pessoas que buscam a cura para seus 
problemas de saúde. Há entretanto uma 
categor ia de doenças, que chamo de 
não-natu rais, cujo tratamento só pode ser 
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feito por especialistas locais como o 
benzedor e o pajé. Neste caso estão o 
quebranto e o mau-<Jihado , que são 
tratados através da benzeção, embora o 
benzedor seja capaz de benzer muitos 
outros tipos de doenças e de ensinar 
remédios e aplicar outras formas de 
tratamento. Mas algumas doenças 
não-naturais só podem ser tratadas com 
eficácia pelo pajé, que al iás é um 
especia lista capaz de lida r com qualquer 
tipo de doença, tanto natural como 
não-natural. As doenças cujo 
tratamento só pode ser feito pelo pajé 
são o feitiço, a flechada-de-bicho, a 
rorrente-do-fundo e os males provocados 
nas mulheres pelos ataques de um boto 
"encantado" . Outras doenças 
não-naturais, como espfri to e 
mal-assombrado , também podem ser 
tratadas numa sessão espfrita, enquanto 
a panema, a rigor, não exige o concurso 
de um especialista, pois os remédios 
contra ela são bem conhecidos pelo 
pescador, embora em muitos casos os 
pajés, benzedores e experientes sejam 
também chamados para tratá-la. 

Por outro lado, as noções cosmológ icas 
ligadas à paje lança (onde , sobre um 
substrato de crenças ind fgenas, pode-se 
perceber as influências do catolicismo, do 
esp iritismo e, mais recentemente , da 
umbanda), distinguem, além do mundo 
onde vivem as pessoas comuns como 
todos nós, outros mundos distintos, cujos 
seres exercem diferentes tipos de 
influência sobre nós. Um mundo no alto, 
onde fica o céu, habitado por Deus (ser 
supremo), pelos anjos, "espfritos-de-luz" 
e " santos do céu", quase todos muito 
distantes e sem interferência sobre a terra, 
com exceção dos santos, cujas 
"semelhanças" (imagens) "deixadas por 



Deus" na terra, são objetos de culto e 
devoção. Um mundo intermediário, no 
espaço, onde vivem Satanás, os esp(ritos 
maus e penitentes, cujas influências 
podem ser muito fortes sobre o destino 
dos homens. Um mundo menos 
importante, na superf(cie, o da mata, 
onde vivem certos encantados, que não 
interferem nos trabalhos dos pajés, a 
Curupira e a Anhanga. E um mundo de 
baixo (no fundo). de grande importancia, 
onde vivem outros encantados (os 
caruanas), que são para o pescador 
pessoas comuns que se encantaram e não 
se confundem com os esp(ritos, mas têm 
poderes sobre-humanos; são normalmente 
invisfveis a nós, mas podem aparecer sob 
a forma de botos, peixes, cobras, figuras 
humanas, sendo outrossim conhecidos 
por nomes como oiaras e 
bichos-do-fundo . São eles que, como 
"guias" ou caruanas, incorporam-se nos 
pajés e tratam dos doentes, mas são 
também amb(guos e perigosos, pois, 
assim como curam, são capazes de infligir 
doenças. Este mundo de baixo é o 
encante, que possui cidades semelhantes 
às nossas, embora sejam melhores, e cujo 
governo está a cargo de pdncipes e 
princesas, sendo que, para os pescadores 
de ltapuá, com quem trabalhei mais 
intensamente, a principal destas cidades 
está situada em Maiandeua, uma bela 
praia onde vive o rei O. Sebastião, chefe 
de todos os encantados-do-fundo . 

A ambigüidade dos caruanas encontra 
paralelo na ambigüidade dos pajés que, 
assim como são vistos na qualidade de 
curadores, também são concebidos como 
capazes de provocar doenças e, 
potencialmente, como feiticeiros. 
Feitiçaria, inveja e ma fineza são conceitos 
de grande importancia para o pescador. 

As doenças não-natu rais, quer sejam 
provocadas por espfritos, por encantados 
ou por seres humanos comuns. resultam, 
quase sem exceção, da inveja e da 
maldade, podendo, em grande parte , ser 
causadas por atos de feitiçaria . Assim, um 
pescador afortunado, que sempre 
consegue muitos peixes, ou um 
comerciante bem sucedido, podem ambos 
despertar a inveja e serem v(timas do 
mau-olhado e da panema. Um caçador 
pode ser mundiado no mato pela Curupira, 
perdendo seu rumo; pode ainda sofrer 
castigos maiores, caso mate muitos 
animais de uma só espécie. Qualquer 
pessoa de "esp(rito fraco" está sujeita a 
sofrer de mal-assombrado, ou mesmo a 
ter seu corpo invadido por um esp(rito . 
Alguém que passe por um curso d 'água 
sem pedir licença à "mãe-do-rio " (um 
encantado-do-fundo) está sujeito a ser 
acometido por uma flechada -de-bicho. As 
crenças na pajelança e na feitiçaria, de 
um modo geral , são tendentes a conduzir 
a uma atitude de moderação, para evitar 
os ataques da inveja e da maldade, e 
também a uma atitude de conformismo. 

Como se integram as concepções e 
práticas do catolicismo e da paje lança 

· para formar o sistema religioso do 
pescador? Posso citar Eduardo Gaivão 
que, estudando uma área diferente da 
Amazônia, mas relativamente próxima, 
detectou há cerca de 30 anos crenças e 
práticas muito semelhantes : 
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"Comparada às manifestações religiosas 
dos povos sul-americanos em que 
predominou a influência espanhola, não 
se observa na religião do caboclo aquela 
(ntima integração entre práticas católicas 
e ind fgenas tão acentuada pelos diversos 
observadores. No vale do Amazonas, o 
pajé é um bom católico, mas ele não 



mistura suas práticas com aquelas da 
igreja . A 'pajelança' e o culto dos santos 
são distintos e servem a situações 
diferentes. Os santos protegem a 
comunidade e asseguram o bem-estar 
geral. Seus favores e sua proteção 
obtêm-se através de promessas e orações 
que propiciam sua boa vontade. Contudo, 
existem fenômenos que escapam à alçada 
ou ao poder dos santos, assim a panema, 
o "assombrado de bicho", o poder 
maligno do boto. Nestes casos somente o 
pajé, que dispõe de poderes e 
conhecimentos especiais, é capaz de 
interferir com sucesso. Embora as crenças 
e instituições religiosas católicas e as de 
origem amerfndia sirvam a objetos 
diferentes, elas se completam como partes 
integrantes de um mesmo sistema 
religioso" (2 : p. 5) . 

Na citação, encontra-se implfcita a 
distinção funcionalista que coloca a 
religião católica no âmbito dos interesses 
mais vastos, comunitários, enquanto a 
pajelança se dirige a fins particularistas, 
voltados para os interesses individuais da 
cura de doenças. Uma distinção que, 
afinal, acaba por colocar a pajelança no 
campo da magia no tocante às práticas 
xaman(sticas dos pajés. Discordo que se 
possa fazer uma oposição tão simples, 
distinguindo dessa forma a magia da 
religião, mas o próprio Gaivão percebe 
todo um conjunto de crenças que 
compõem a pajelança e que, embora 
mantendo uma certa especificidade em 
relação às crenças e ao ritual católico, são 
também comunitárias, partilhadas pelo 
conjunto da população, compondo um 
todo mais ou menos coerente que 
constitui um sistema religioso mais amplo. 

Tomado o caso da povoação de ltapuá, 
pode-se pensar os aspectos cosmológicos 
do sistema relig ioso do pescador como 
um "mapa" que , simbolicamente, se 
combinaria com o mapa geográfico e com 
o /ocus onde se desenvolve a atividade do 
pescador em seu cotidiano. Para o 
morador de ltapuá, o espaço terrestre é 
concebido, numa primeira oposição, entre 
a terra e o mar. Na visão do pescador, a 
terra é tanto o lugar da moradia como o 
do trabalho (na roça e em atividades 
ligadas à pesca) e, sob certos aspectos, o 
da segurança, em oposição aos perigos do 
mar, que no entanto é também o lugar do 
trabalho por excelência. Mas nem a terra 
nem o mar são indivisos. A terra é 
pensada como terra firme, lugar da 
moradia, da criação de animais 
domésticos, da roça de mandioca ou de 
milho, do cultivo da laranja e de outras 
frutas ou plantas úteis. t: pensada como 
varja (várzea). zona intermediária e de 
pouca importância para a vida do 
pescador, desde que nela não se cultivam 
plantas nem se criam animais. t: pensada 
como manga/, área que fica à margem dos 
rios e igarapés, onde se pode obter 
alimento, pois ali existe o caranguejo e 
o t uru (teredo), além de outros 
"mariscos". E é pensada também como 
mata, onde se encontra a caça e certas 
" plantas de natureza" (que podem ser 
aproveitadas pelo homem, ao contrário 
do "mato", sem serventia) . O mar, por 
sua vez, num sentido amplo (pertence ao 
êmico local). compõe-se dos rios, da bafa 
de Marajó (locais privilegiados para as 
pescarias) e do Oceano Atlântico. 

Se a essa dimensão de moradia e trabalho 
acrescentarmos os elementos do sistema 
religioso, veremos que a oposição entre 
perigo/segurança se apresenta de forma 
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muito mais complexa. Agora nfo se pode 
pensar apenas no pescador desvinculado 
de seu contexto familiar e nem desligado 
da opOiiçlo entre os sexos. Os membros 
do grupo doméstico, ou muito jovens, ou 
muito velhos, nlo participam das 
pescarias; as pescarias, por outro lado, 
estio inteiramente vedadas ,ls mulheres. 
As mulheres representam perigo para as 
atlvidades da pesca, pois, se menstruadas 
ou grávidas, podem transmitir panema ao 
pescador e a seus instrumentos de 
trabalho. Além disso, tanto o mangai 
como os rios são potencialmente 
perigosos para as mulheres, especialmente 
se menstruadas, pela atraçâ'o que exercem 
sobre os encantados, especialmente o 
boto (3). Mas a superffcie terrestre é 
fonte de perigos sobrenaturais tanto para 
o homem como para a mulher, em razão 
da presença de espíritos e encantados 
que, embora vivendo habitualmente no 
espaço e no fundo, podem manifestar-se 
quase em toda parte. Lugares 
especialmente perigosos, desse ponto de 
vista, são o mangai, os rios e a mata. 
Não obstante, hd um local em que os 
homens parecem isentos de perigos de 
ordem sobrenatural: é seu lugar 
privilegiado de trabalho, vale dizer, os 
pontos do mar onde preferencialmente o 
pescador desenvolve a sua atividade de 
pesca, na bafa de Maraj6. 

Enquanto estd na bafa, longe da terra e 
das praias ou do mangai, os únicos perigos 
que enfrenta são os próprios perigos do 
mar: as tempestades, os naufrágios, os 
peixes que podem atacar o homem. Além 
disso, diante desses perigos concretos, é 
como se os encantados ou caruanas se 
mostrassem impotentes. Numa situação 
de perigo, o pescador apela para os santos 
de sua devoção, São Benedito, São Pedro, 

58 

o Menino-Deus (padroeiro de ltapuá) e 
especialmente - Nossa Senhora de 
Nazaré, a padroeira de Vigia e dos 
paraenses. Então surge a promessa, que 
mais tarde irá materializar-se na colocação 
de fitas e velas diante dos santos, na 
oferenda de alimentos e dinheiro, e na 
participação sob as formas rr.ais diversas 
nas festas e procissões em homenagem aos 
santos. ~ verdade que as promessas 
também surgem em casos de doenças e 
em outras situações (objetos perdidos, 
casos amorosos, crise~ financeiras etc.), 
mas nesses casos há sempre a 
possibilidade de recurso a especialistas da 
medicina e do xamanismo, onde as figuras 
benzedoras e pajés desempenham um 
papel de relevo; há também o recurso a 
parentes, amigos e autoridades. Mas 
diante dos perigos do mar - que nada 
têm de sobrenaturais, na visão do 
pescador - .ele não conta apenas com sua 
força física, habilidade técn ica, ajuda de 
outros pescadores que possam socorrê-lo, 
como também com a ajuda de uma certa 
ordem de ent idades do sagrado - os 
santos- cujos poderes não se limitam à 
condição de seres espirituais - os " santos 
do céu" - mas são inerentes às suas 
próprias representações materiais, a ponto 
de duas imagens pertencentes a um 
mesmo santo (S. Benedito ou N.S. de 
Nazaré, por exemplo) serem concebidas 
como mais ou menos "milagrosas". 

Já chamei atenção para o fato de que 
certos aspectos desse sistema religioso do 
pescador são tendentes a conduzir a uma 
atitude de moderação e conformismo. 
Essa mesma atitude pode ser observada, 
pelo menos no caso de ltapuá, no tocante 
às atividades que envolvem a política 
partidária. De modo !geral, o pescador 
manifesta-se bastante cético em relação 



à polftica partidária, que não considera 
como sendo seu assunto . Os polfticos 
exi stem para prestar favores pessoais, a fim 
de atender às necessidades que o pescador 
não pode obviar por outros meios, além de 
serem requisitados para proporcionar 
melhoramentos à povoação, em obras de 
utilidade pública como const rução e 
reparo de estradas, ruas e pontes. Vivendo 
numa localidade pobre, e sendo eles 
mesmos também muito pobres, os 
pescadores de ltapuá tendem a co locar-se 
sempre ao lado do governo, como uma 
estratégia para melhor consegu ir os 
"'benefícios " que esperam para si próprios 
e para a povoação; pelo contrário , ser da 
oposição pode trazer castigos, represál ias 
poHticas, que só podem cont ribuir para 
tornar pior a situação em que vivem. O 
pescador tem consciência de sua cond ição 
como grupo social dominado, pobre e 
explorado. Ele passa fome em muitos 
per fodos de sua vida , e sabe muito bem a 
diferença entre o preço q ue lhe é pago 
pelos in termed iários que compram sua 
produção e aq uele em q ue o mesmo pe ixe 
é vend ido pelos comerciantes nos 
mercados da cidade de Vigia. Chega 
mesmo a manifestar um conhecimento da 
injustiça na ordem do mundo, embora 
isto seja feito muitas vezes através de 
metáforas, quando por exemplo contrasta 
sua situação de "aperto" e de perigos no 
mar com a situação dos encantados em 
sua mo rada no fundo . onde estão livres da 
opressão, das doenças e da própria morte. 

Essa consciência se expressa também, 
simbolicamente , através de uma estória 
que ouvi contada em várias versões, por 
d iferentes narradores. A estória fala a 
respeito de três pescadores que foram até 
a praia "encantada" de Maiandeua, 
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morada do rei D. Sebasti!o, à procura de 
água potável. Enquanto dois deles se 
dirigiam à terra firme, em busca do 
I fquido, o terceiro deixou-se ficar junto à 
embarcação. De repente surpreendeu-se 
com a aproximação de uma linda mulher 
loura, que começou a falar com ele, 
dizendo ser uma princesa encantada, filha 
de D. Sebastião. A mulher perguntou ao 
pescador se t inha coragem de 
desencantá-la ; caso o fizesse, ganharia 
como prêmio casar com ela e, além disso, 
todas as cidades conhecidas, Vigia, Belém, 
Castanhal etc., iriam para o fundo, 
enquanto as cidades dos encantados 
aflorariam à superffcie, instaurando-se a 
partir daf o governo de D. Sebastião 
sobre o mundo. O pescador deveria voltar 
à mesma praia sozinho, em outra ocasião, 
sem dizer nada a ninguém, e esperar pela 
meia-noite. Veria nessa hora surgirem 
duas grandes ondas, mas não deveria fazer 
nada, esperando por uma terceira ; esta 
seria a filha do rei, que lhe apareceria sob 
a forma de uma cobra grande. Para 
desencantá-la ele teria de cortar o couro 
da cobra com uma faca bem afiada, sem 
medo. O rapaz concordou e, dias depois, 
fez como tinha sido combinado. Esperou 
a meia-noite, sozinho, na praia, mas 
quando chegou a terceira onda, viu em 
sua frente aquela enorme cobra, ficou 
apavorado e fugiu, ouvindo ainda uma 
voz que dizia : "Ah, ingrato, redobraste 
meus encantes!". Voltou para casa e já 
chegou com febre alta. Nenhum 
tratamento de pajé ou de médico foi 
capaz de curá-lo : morreu dentro de 
poucos dias. 
Esta estória, entretanto, embora 
contendo um fundo messiânico -
claramente relacionado ao velho 
sebastianismo português, mesclado em 



certas vers6es oom lendas de origem local, 
onde o rei D. Sebastião às vezes se 
confunde com Cobra Norato - aponta 
também para o lado da conformação com 
o destino, porque, se Indica a 
possibilidade de desencantamento da 
princesa por alguém de coragem, com a 
conseqüente inversio da ordem social , 
demonstra outrossim o fracasso da 
tentativa, e a permanência da ordem 
estabelecida desde séculos, sem alteração. 
Dessa forma, colocando no plano mítico 
a possibilidade de mudança, o pescador 
não se revolta contra o presente estado de 
coisas, embora esse aspecto "messiânico" 
de seu pensamento seja constantemente 
reafirmado. 

Não obstante, num passado não muito 
distante, há quase 150 anos, grande parte 
das populações do interior da Amazônia 
se levantaram em armas num movimento 
social de grande expressão em nossa 
história. A Cabanagem, revolta popular 
que ocorreu no Pará no perfodo de 1835 
a 1940, tendo as áreas rurais como núcleo 
principal de revoltosos, possuiu uma 
importância muito grande em Vigia, onde 
os cabanos se concentraram antes de 
desencadear seu segundo ataque a Belém. 
Essa revolta permanece ainda viva na 
memória da população do Municfpio, 
inclusive entre os pescadores de ltapuá, 
sendo lembrada principalmente pelos 
pretensos tesouros que os revoltosos 
teriam deixado enterrados na região, 
depois de terem sido derrotados e 
obrigados a fugir ou serem presos. Esse 
acontecimento não foi ainda 
suficientemente estudado pelos 
historiadores para se poder ter uma visão 
convincente das causas que levaram, num 
determinado momento, as populações 

rurais da Amazônia Ocidental a se 
lançarem num amplo movimento de 
contestação à ordem constitufda, sob a 
liderança inicial de camadas médias 
urbanas, a ponto de os revoltosos terem 
conseguido obter o controle quase total 
da Provfncia (inclusive sua Capital) por 
alguns meses. Pode-se mesmo supor , 
embora só a pesquisa futura possa 
confirmar essa hipótese, que por trás 
desse amplo levantamento das massas 
rurais amazônicas estivesse algum tipo de 
motivação de fundo messiân ico , que, 
diante das condições objetivas de 
opressão e do espfrito de revolta 
desencadeado pela ideologia liberal e 
nativista do século XIX, pudesse ter se 
transformado em um fmpeto 
revolucionário . 

Assim, a despeito do aspecto de 
conformismo e moderação que se pode 
detectar na religião do pescador e do 
camponês da área em estudo , ela 
apresenta um dos elementos· 
caracterfsticos que podem dar o rigem a 
movimentos milenares ou messiânicos, 
desde que à mesma possa se agregar um 
sentimento muito forte de rejeição às 

. condições de vida prevalescentes e o 
desejo apaixonado de um mundo melhor. 
Deteriorando-se as condições de vida do 
pescador, em conseqüência do processo 
de modernização e de expansão do 
capitalismo que hoje se observa na área, 
poderão se criar as condições para uma 
reação desse tipo? Além disso , caso isto 
ocorra, qual a forma que pode assumir tal 
movimento, desde que é bem conhecido 
na literatura como esses movimentos 
variam, como diz Hobsbawm, "desde a 
simples passividade, num extremo, até os 
que se aproximam dos modernos métodos 
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r~volucioná rios , no outro" (4) 7 A 
resposta a essas questões na verdade é 
imposs(vel, nas presentes condições da 
ârea em estudo e no atual estado de 
minha pesquisa. São aqui colocadas muito 
mais como especulações sobre algumas 
possibi lidades de ação do pescador, que 
podem resultar em parte das influências 
da religião sobre a vida social. O que os 
elementos de que disponho indicam, ao 
contrário, é que o pescador, nas atuais 
~ondições de vida, aceita passivamente 
sua situação, o que en tretanto não se deve 
atribuir exclusivamente a uma influência 
de carâter religioso, valendo considerar 
também outras questões que aqui ficaram 
de fora . Caberia talvez acrescentar, para 
concluir, que a única forma pela qual ele 
tenta fugir dela, no momento, é através 
da migração, procurando trabalho em 
cidades maiores, principalmente em 
Belém, e deixando, provisória ou 
permanentemente, de ser pescado r. 

( •} Trabalho aprt1SBntBdo no 6impó6io 
NMovimtmtos Socla/6 t1 • Qwst6o rt~ligiou n11 
Amsz,niaN durantfls 35'! Rt1unlllo Anual dll 
Socitldsde Brt1silelra para o Progrrnso da Cllncia 
em Belém - Pará ( t1 10 7183}. Para liSta 
publicsç6o, foram feittu a/gumM correç{Jes t1 
pequenos scnJscimos no texto original. 
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Artigo 

A Teologia da Libertação 
em julgamento 

Entrevista do professor RALPH DE LLA CAVA ao periódico Abigarrada, do 

Oueens College da Cidade Universitária de Nova Iorque. Dez ., 1984. 

Dado o impacto recente da controvérsia 
referente à publicação do documento 
Ratzinger, que questiona os postulados 
dos teólogos latino-americanos que 
adotam a Teologia da Libertação como 
base religiosa para o trabalho da Igreja 
Católica na América Latina, Abigarrada 
resolveu entrevistar Ralph Della Cava, 
professor de Históda e Estudos 
latino-americanos no Oueens College, e 
especialista em atuação da Igreja Católica 
na América Latina*. Segue-se uma 
transcrição das observações do prof. De lia 
Cava a respeito do documento Ratzinger. 

Abigarrada - Qual o impacto do 
documento publicado pela Sagrada 
Congregação para a Doutrina da Fé sobre 
o trabalho do setor da Igreja que vem 
utilizando a Teologia da Libertação como 
fonte de inspiração e práxis de seu 
engajamento? 

Prof. Oella Cava -De modo geral, o 
documento colocou todos eles na 
defensiva. 1: claro, o documento é 
genérico e nlo entra em detalhes. Não 
cita nomes, nem livros, nem escritos 
espec(ficos que são questionados. Assim 
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mesmo, horas após a publicação ofic ial do 
documento, conferências de bispos de 
todo o mundo apressaram-se a endossá-lo 
e a manifestar sua solidariedade com o 
Santo Offcio e o Santo Padre em defesa 
do documento. 

Mesmo a Conferência Nacional dos Bispos 
do Brasil , que congrega 350 bispos, dos 
quais de um quinto a um te rço, no 
m(nimo, estão claramente ident if icados 
com a experiência das Comunidades 
Eclesiais de Base e com as atitudes dos 
teólogos da libertação . . . mesmo essa 
conferência de bispos manifestou sua 
completa solidariedade com o Santo 
Padre. 

A conseqüência disso é que os teólogos da 
libertação agora estão numa posição 
terrivelmente desconfortáve l. Daqui para 
a frente, eles vão ter que provar que não 
eram o alvo do ataque do Vaticano. Só 
então, depois disso, é que vão poder 
seguir em frente . E, mesmo assim, vão ter 
que agir com cuidado. Assim, a meu ver 
o Vaticano conseguiu impor com sucesso 
uma espécie de restr ição moral e 
institucional que não havia antes. 



Abigarrada - Qual a origem dessa 
crítica, e a quem ela beneficial 
Prof. Della Cava - Jlt. crítica à Teologia 
da Libertação tem origem em duas áreas, 
uma filosófica e outra poHtica. 

A posição filosófica da qual essa crítica 
faz parte pode ser denominada 
"integrista", uma posição inerente ao 
catolicismo e à maioria das religiões 
universais . Por integrismo refiro-me à 
concepção segundo a qual o divino é 
transcendental e imutável, em oposição à 
visão oposta da sociedade moderna, que 
se vê inserida na temporalidade e 
historicidade. Ora, os teólogos que 
ace itam esta segunda concepção, vamos 
chamá-la de visão prog ressista, mesmo 
que eles só a aceitem enquanto 
metodologia , usando a história e o 
rel ativi smo histórico para explicar a 
realidade, estão, enquanto crentes, 
sempre em posição de desvantagem. Isto 
porque, enquanto crentes, enquanto 
homens de fé, eles têm sempre de aceitar 
a p~emissa integrista de que o divino é 
transcendental e imutável. Se não o 
fizessem, os teólogos que usam essa 
metodologia não teriam lugar no seio da 
Igreja . 

Mas essa divisão também é política, 
dent ro da Igreja e da sociedade em geral. 
Dentro da Igreja, pode-se dizer que os 
integristas europeus se mobilizaram 
contra os progressistas desde o início do 
Concílio Vaticano 11. Lembremos o 
falec ido Cardeal Ottav iani, que era o· 
slmbolo da oposição à decisão do Papa 
João XXIII de realizar o Concílio. Ora, 
esse grupo de integristas europeus, que 
mais se identificava com a Cúria romana e 
a estrutura burocrática da Igreja, 
finalmente conseguiu vencer, depois de 
mais de dez anos de mobilização na 
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retaguarda e escaramuças no interior da 
instituição. E pode-se dizer que o 
momento em que os integristas 
alcançaram a vitória - não 
necessariamente anulando o Vaticano 11, 
mas sustando o processo - , ocorreu no 
meio do pontificado do Papa João Paulo 
11, uns dois anos atrás. Foi naquele 
momento que o papado e a Cúria romana 
conseguiram refrear a mais avançada das 
igrejas progressistas européias, a 
holandesa. 

Isso se deu pela intervenção direta do 
papado na escolha da hierarquia 
holandesa. E, em segundo lugar, 
admoestando alguns dos eminentes 
teólogos identificados com essa posição. 
Quanto à América Latina, este conflito 
político, com o auxílio dos integristas 
europeus, claramente passa ao primeiro 
plano em 1972. Exatamente quatro anos 
após a Segunda Conferência de Bispos 
Latino-Americanos, realizada em 1968 
em Medellín, Colômbia. 

Em 1972, por ocasião da eleição do 
secretariado da CELAM, os vencedores, 
basicamente o novo secretário-geral, o 
Monsenhor (atualmente Cardeal) López 
Trujillo de Medellín, representaram a 
vitória da posição dos integristas na igreja 
latino-americana. Ora, essa vitória não 
levou imediatamente a um retrocesso das 
posições progressistas assumidas na 
conferência de Medellín em 1968. Entre 
1972 e a atual declaração do Cardeal 
Ratzinger, tem havido uma série de 
mudanças e alterações, e de reuniões 
sobre teologias que coibiram a Teologia 
da Libertação. 

Podemos dizer que a posição do Cardeal 
Ratzinger, o documento do Cardeal 



Ratzinger, é um reflexo da elaboração 
teológica dos integristas latino-americanos 
em oposição à ala progressista da Igreja 
na América Latina. 

Abigarrada - Além de reafirmar seu 
poder, a hierarquia da Igreja 
latino-americana serve a algum interesse 
poHtico-econômico identificável na 
América Latina, especialmente levando-se 
em conta o impacto que a Teologia da 
Libertação vinha tendo junto às classes 
menos favorecidas? 

Prof. Della Cava - Evidentemente, não 
há uma relação biun(voca entre posições 
assumidas dentro da Igreja e a sociedade 
como um todo. A sociedade é sempre 
mediada por muitas outras instituições. 
Mas está claro que o contra-ataque dos 
integristas latino-americanos dirigido aos 
teó logos da libertação, e sua posição 
assumida em 1968 em Medellin reflete 
uma tendência geral de deter a Igreja 
enquanto instrumento de mudanças 
sociais básicas na América Latina. Em 
linhas gerais, esta é uma das fontes da 
força da posição integrista : eles 
representam não apenas uma corrente 
dentro da igreja latino-americana, mas 
também dentro da sociedade maior, que 
teme que os teólogos progressistas de 
certo modo tenham legitimado as 
mudanças estruturais profundas que 
muitos membros da classe dominante não 
gostariam que ocorressem. 

Além disso, esse aumento de força dos 
integristas em detrimento dos 
progressistas na América Latina reflete 
uma dinamica dentro da Igreja Católica 
em si. E neste sentido está claro que o 
atual papado está decidido a 
"apropriar-se" - e não dar cabo - da 
"opção preferencial pelos pobres" 
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elaborada pelos teólogos progressistas 
latino-americanos. Mas ao se apropriar 
disso, daqui para a frente será o papado 
que definirá os termos dessa opção 
preferencial, e não a di nilmica dos 
teólogos que até agora ag iam livremente. 

Do ponto de vista da Igreja enquanto 
instituição fechada, terminou o per(odo 
em que a teologia era um jogo aberto e 
um debate liv re. O papado e a burocracia 
da Igreja é que definem o que é aceitável 
em matéria de teolog ia. 

Abigarrada - Qual a sua opinião a 
respeito da aparente contrad ição entre os 
pronunciamentos do Papa em homilias 
feitas na Guatemala. cm Caxaca (México). 
e até mesmo no Brasil, de um lado , e a 
atual posição do Papa em relação à 
Teologia da Libertação, de outro? 

Prof. Della Cava -O Vaticano 11 
basicamente endossou diversas 
proposições que agora estão sendo 
questionadas, que agora estão sendo 
sustadas pelo atual papado - não 
destru(das, não anuladas . Os limites 
destas proposições agora estão sendo 

· definidos. 

Uma delas tinha a ver com a natureza da 
Teologia. Até o Vaticano 11, era o papado 
que determinava os lim ites da Teologia , 
mas com o Vaticano li ela passou a ser 
encarada como um debate e um d iscurso 
dos teólogos vinculados às bases 
populares. Assim, a Teologia deixou de 
ser uma "posição oficial" da Igreja, 
passando a ser mais uma discussio aberta. 
Não havia mais apenas uma teologia, havia 
muitas. Quando se tem uma pluralidade 
de ideologias emanando da base de uma 
instituição cuja liderança deseja impor 



uma d ireção , sempre surgem confl itos e 
fontes de tensão . ~ esta fon te de tensões 
e conflitos que o Papa está tentando 
reduzir. Impondo li mites aos teó logos e 
reatribuindo ao papado sua função 
"magisterial", o at ual papado 
reapropriou -se de uma função que sempre 
foi exercida de modo "autoritár io " 
durante o perfodo que vai de 1870 até 
o início do Vaticano li em 1962. 

Em segundo lugar, a outra tendência 
democratizante no interior do catol icismo 
foi a delegação de funções litúrgicas dos 
sacerdotes aos leigos. O Conc fl io 
Vaticano li pedia uma redefinição da 
Igreja como " povo de Deus" . E a 
conferência de bispos latino-americanos 
de 1968 em Mede ll ín estendeu essa 
definição de modo que seu sign ifi cado 
específico passou a ser "os oprimidos", 
pelos quais a Igreja institucional agora era 
obrigada a fazer uma "opção 
preferencial". 

Esta tendência democratizante da função 
litúrgica do sacerdócio essencialmente 
teve o efeito de " protestanti zar" o 
catolicismo : torna a Fé acessfvel a todos 
os crentes, para usar uma terminologia 
luterana. Era uma tra nsfor mação 
necessária para a Igreja no exato 
momento em que, enq uanto instituição 
na América Latina, ela estava tentando 
promover mudanças estruturais. 

E há também um terceiro n fvel. Esta 
área, diretamente re lac ionada ã segunda, 
foi a transformação da Igreja 
institucional, particularmente no n(vel 
da base. Isto ocorreu na América Latina, 
especialmente no Brasi l (mas também na 
Nicarágua), onde as ve lhas paróquia·s, que 
representam a verticalidade da Igreja e sua 

estrutura centralista , foram 
desestruturadas pela criação das 
Comunidades Eclesiais de Base. Era uma 
nova maneira de organizar as bases de 
fo rma a colocar a experiência religiosa 
di retamente em contato com a 
experiência da vida; o que me leva a uma 
quarta área. 

A coisa mais importante que a instituição 
t inha que fazer então, coe rentemente 
com essas tendências democratizantes, era 
modificar o significado dos símbolos. 

. Uma das mudanças básicas foi a figura de 
Cristo, aquele Cristo sofredor da Paixão, 
que suporta todo tipo de repressão, e que 
foi substituída por um sfmbolo oposto, 
chamado "Jesus Cristo, Libertador" (que 
foi titulo de um livro de Leonardo Boff) . 
Isto é, a imagem da aceitação das misérias 
do mundo como coisas colocadas por 
Deus foi substituída por um símbolo que 
significava que o homem, por causa de 
Cristo , transformaria o mundo. Outro 
s(mbolo que considero cr(tico foi a 
utilização do livro do ~xodo do Velho 
Testamento, o texto clássico em que Deus 
salva seu povo eleito da opressão dos 
faraós, leva-o do Egito para uma terra de 
le ite e mel , Sião. E é exatamente esse 
texto que se tornou o ponto fundamental 
na discussão da realidade histórica 
presente dos povos latino-americanos nas 
Comunidades Eclesiais de Base . Isto é, 
enquanto comunidades de base , elas se 
vêem como o povo eleito de Deus que 
está sendo salvo da opressão por si 
próprio, rumo a uma terra de leite e mel 
que ele próprio vai criar. E esta se torna a 
base religiosa, teológica, da transformação 
democrática da sociedade 
latino-americana. ~ por isso que a Igreja 
se opõe. 
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Abigarrada - Os "desvios" mencionados 
pelo Cardeal Ratzinger - tais como "o 
ate (smo e a negação da pessoa humana 
estão no amago da teoria marxista", ou 
"a lei da história, que é a lei da luta de 
classes, implica que a sociedade se 
fundamenta sobre a violência" - se 
baseiam num conhecimento aprofundado 
da teoria marxista ou são a essência da 
Teologia da libertação? 

Prof. Della Cava - Acho que essa 
pergunta· devia ser feita a um grupo de 
estudiosos marxistas. Leonardo Boff e 
Gustavo Gutierrez já afirmaram 
repetidamente que não são marxistas, e 
que o que eles usam do pensamento 
marxista é basicamente a metodologia, 
uma técnica de análise da realidade. Acho 
que você pode citar como resposta a essa 
pergunta a que saiu dois domingos atrás 
(New York Times, 3/11/84) na entrevista 
com o novo Superior geral da Companhia 
de Jesus, que afirmou que, se existe de 
fato uma luta de classes, então a teoria 
marxista que aponta para ela é correta, e 
então de algum modo o catolicismo tem 
de encontrar uma maneira de levar isso 
em conta, e, ao fazê-lo, cristianizá-lo e 
incorporá-lo. 

Quanto a mim, a minha resposta a sua 
pergunta é obviamente o marxismo é um 
sistema de crenças que está 
particularmente em mutação, em estado 
de mudança hoje em dia. E falar de um 
marxismo, como faz Ratzinger, quer 
dizer, a partir de todas as interpretações 
poss(veis do marxismo, criar aquela visão 
que ele citou, certamente é ignorar a 
multiplicidade de teorias contidas no 
marxismo. 

Talvez Ratzinger tenha prejudicado muito 

não apenas os teólogos da libertação, mas 
todos aqueles marxistas, em sentido mais 
lato, que querem renovar o pensamento 
marxista. 

Abigarrada - Que futuro o senhor prevê 
para a Teologia da Libertação, as 
Comunidades Eclesia is de Base e a "opção 
preferencial pelos pobres" tal como 
definida em Medellín e Puebla? 

Prof. Della Cava - Não acredito que os 
teólogos da libertação vão desaparecer só 
porque um cardeal da burocracia romana 
fez uma declaração como essa. E não 
acho possfvel de uma hora para outra 
fazer reverter essas tremendas energias e 
forças novas que foram desencadeadas na 
América Latina pela Igreja progressista e 
o ativismo de brilhantes religiosos jovens, 
de ambos os sexos. 

Acho que o debate vai continuar. Acho 
que alguns casos especfficos vão servir de 
teste. Creio que a Nicarágua será o 
primeiro deles. E na verdade , embora 
tenha sido um brasileiro que foi 
convocado pelo Santo OH cio, talvez o 
documento e a discussão decorrentes 
tenham mais relevância em relação à 

· Nicarágua. No momento, há setores da 
Igreja compromet idos com o regime 
sandinista, e lfderes destes setores que 
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se consideram marxistas. Acho que os dez 
próximos anos vão ser muito 
interessantes. E é muito cedo para dizer 
quem vai sair ganhando. 

Treduç5o do inglês: Paulo Henrique Brito. 

• Ralph De/la Cava d também autor do livro 
A Igreja em flagrante; catolicismo e sociedade 
na imprensa brasileira (1964 ·1980), que será 
lançado neste mês de junho (llf!ja seção Noticias 
nesta Comunicações). 
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NOTICIAS 

Atividades do ISER 

O ISE R tem em andamento onze 
atividades e programas, cada um dos 
quais com um coordenador. Abaixo 
seguem pequenas notas, assinadas pelos 
coordenadores, com informações sobre 
as suas .ati v idades. 

Grupo de Estudos do Catolicismo 

O Grupo func iona há quatro anos, com 
reL:niões mensais . Ele está atualmente 
empenhado numa ampla pesquisa, tipo 
balanço, sobre "A Igreja Católica no 
Brasil atual" . Além dos vinte membros 
do Gru po (Rio, São Paulo, Campinas, 
Porto Alegre, Belo Ho rizonte, Campina 
Grande, Belém, Nova Io rque), serão 
oportunamente convidados a participar 
especialistas, não necessariamente 
membros do ISER, de modo a cobrir um 
elenco de trinta subtemas, agrupados em 
oito itens principais: um quadro global; a 
instituição; a mensagem; "ser católico" 
hoje no Brasil; a Igreja, o Estado e os 
movimentos sociais; Igreja e Catolicismo 
popular; a Igreja e "os outros"; e a 
"brasilidade" da Igreja no Brasil. O 
método de trabalho implica, além das 
reuniões mensais, em Seminários de dois 

dias (três estão previstos para 1985): cada 
pesquisador terá assim a oportunidade de 

· expor ao grupo e discutir com ele, em três 
ocasiões durante a pesquisa, o seu projeto, 
suas hipóteses e suas conclusões . 
Esperamos deste modo realizar um 
trabalho não monoHtico mas 
efetivamente colativo, que será 
oportunamente publicado nos Cadernos 
do /SER. 

Pierre Sanchis 

Protestantismo I Ecumenismo 

O projeto já vem sendo desenvolvido 
desde 1984, numa perspectiva de reunir 
pessoas interessadas no estudo do 
ecumenismo. Constitui-se de pesquisas 
individuais que têm sido trazidas ao 
grupo para debates na busca de uma 
linguagem e de preocupações comuns 
sobre o tema . Uma avaliação do trabalho 
desenvolvido em 1984 levou a equipe a 
ampliar o tema inicial (ecumenismo) para 
abranger outros aspectos atuais do 
protestantismo, tais como os movimentos 
carismáticos, os evangélicos na polftica 
e os estudos etnográficos sobre 
manifestações do chamado "ecumenismo 
de base". 
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Fazer um mapeamento das questões sobre 
o protestantismo que importam 
atualmente, assim como localizar e reunir 
as pessoas que estão trabalhando sobre 
elas, tem sido a preocupação principal 
nesta fase do projeto. 

Mulher e Religião 

Waldo Cesar 
e Mariza Soares 

Esta nova área de ativ idade abre, no 
ISER, um espaço para a discussão sobre 
as relações entre a condição das mulheres 
na sociedade e os elementos religiosos de 
sua consciência e de sua prática. Interessa 
também analisar o lugar das mulheres nas 
diversas Igrejas e religiões , em geral. 

Embora não seja possível ignorar a 
enorme influência da religião sobre o 
contingente feminino , pouco se tem 
investigado nesse sentido, no Brasil. 
Mesmo os movimentos feministas pouca 
atenção têm dado a esse aspecto da 
problemática da mulher . 

Pretende-se , ainda neste ano de 85, além 
de outras atividades, organizar um curso 
em torno dessa questão . 

Reveste-se, pois, de grande importância 
um trabalho de reflexão e análise sobre 
essa temática. 

Maria Jotié Fonte/ali Rosado Alves 

Religião e Negritude 

Na medida em que reconhecemos a 
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realidade do Movimento Negro no Brasil, 
reconhecemos também que dentro da 
espantosa diversidade religiosa brasileira, 
as questões relativas à negritude/religião 
assu mem um caráter fundamental. 
Porém , elas permanecem sendo pouco 
trabalhadas e até mesmo não consideradas 
po r setores sociais empenhados na luta 
pela emancipação do negro e por uma 
sociedade mais justa. 

A partir de uma reunião realizada em 
março e para a qual contribuíram várias 
pessoas interessadas na questão, o ISE R 
passou a imprim ir uma nova linha de 
trabalho. mais especificam ente dirigida 
para a questão das re lações possíveis entre 
práticas religiosas e consciência étnica 
negra, isto é, como os negros vivem e 
praticam as diferentes rei igiões . 

Prod uzimos então um projeto de trabalho 
que se fundamentará, em 1985, no 
levantamento de dados, informações e 
contatos que nos permitam saber, pa ra 
começar , quem nas Igrejas de diferentes 
tradições está vincu lando a consciência 
étnica negra às práticas re ligiosas e o que 
se passa com os neg ros na área da rel igião. 
Portanto, é mais um trabalho de fact 
finding do que propriamente uma 
pesq uisa . Os resultados parciais deste 
inventár io serão então lentamente 
trabal hados na forma de artigos, noticias 
e também acumulados para favorecer 
pesquisas mais amplas de modo a dar uma 
contribuição sign ificativa à comemo ração 
do centenário da Abol ição legal da 
esc ravatura, em 1988. 

Por outro lado , projetamos a organização 
de um núcleo de estudos para discutir 
sistematicamente temas relevantes, além 



de manter em contato permanente 
intelectuais de diferentes meios e 
segmentos sociais. A partir de então, será 
poss(vel viabilizar os Ciclos de Debates e 
os Encontros, e abrir espaço para o maior 
número poss(vel de pessoas através dos 
Cursos de curta duração. 

Caetana Maria Damasceno de Oliveira 

Marxismo e Religião 

A atividade " Marxismo e Religião" 
encontra-se, em função de sua formação 
recente , na fase preliminar de discussões 
e delimitação dos campos de atuação. O 
grupo de estudos, formado a partir de 
uma ampla COr:JSUita aos membros do 
ISE R, reuniu-se pela primeira vez no dia 
8 de maio. A intenção é promover um 
estudo do tema a partir de textos de 
relevância comprovada. Uma série de 
sugestões estão sendo estudadas em 
conjunto com a Secret aria-Executiva do 
ISE R, com o intuito de apresentar um 
projeto amplo e sistemático que viabilize 
a ·formação de um programa para o 
próximo biênio . Novas sugestões serão 
sempre bem-v indas. 

Luiz Bernardo Leite Araújo 

Cursos 

O ISER este ano transformou numa 
ativ idade regular a oferta de cursos. O 
objetivo da abertura dessa nova linha de 
trabalho é permitir que os temas 
discutidos internamente pelos 
pesquisadores que freqüentam o ISER 
possam ser retomados, chegando a um 
público mais amplo. 

Está sendo organizada uma programação 
anual que já para o ano de 1986 deverá 
ser divulgada com bastante antecedência. 
Para o ano de 1985, ternos já em 
andamento um curso de "Teologia da 
Libertação" (45 horas) e um de "Igreja 
e Movimentos Populares" ( 15 horas). Está 
previsto ainda para o mês de maio um 
curso sobre Candomblé (15 horas) e um 
curso intensivo sobre "Sociologia da 
religião" (45 horas) . Para o segundo 
semestre estão sendo programados cursos 
com os seguintes temas: "A noção de vida 

. após a morte nas várias religiões" ( 15 
horas), "Cato/ i cismo popular" ( 15 horas), 
"Tendências a tua is do protestantismo" 
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( 15 horas) e "Educação popular" (45 
horas) . 

Mariza Soares 

Eventos 

O Instituto Metodista Bennett e o ISER 
promoverão, em junho e agosto, debates 
em torno do tema "Vinte anos depois". 
As primeiras quatro noites de debate, nos 
dias 12 e 13 de junho, e 19 e 20 do 
mesmo mês, abordarão os seguintes 
assuntos: 

· A conjuntura e o panorama da Nova 
República, com a participação de 
Saturnino Braga, Fernando Henrique 
Cardoso e Leandro Konder . 

• Partidos polfticos: Pedro Celso Uchoa 
Cavalcanti, Francisco Weffort e Carlos 
Nelson Coutinho. 

• Igreja: Pedro A. Ribeiro de Oliveira, 
Rubem César Fernandes e Paulo Ayres. 



• Movimentos populares: Jó Resende e 
Herbert de Souza Filho. 

EsctJIB, Sindicatos, Comportamentos e 
Con«ituínte serlo abordados em agosto, 
dentro do mesmo Ciclo de Debates. 

Para o segundo semestre, está em 
planejamento outro grande debate: 
"Vinte anos de Vaticano //". 

Edda Dias 

Publicações periódicas 

• "Os segredos da rosa", debate 
promovido por ISER sobre o livro O 
nome da rosa, de Umberto Eco, e 
publicado em Comunicações do /SER 13, 
foi o primeiro periódico deste ano, 
seguido desta Comunicações 14. Para os 
próximos números estarão em pauta um 
Debate sobre a Crença na Psicanálise, 
realizado quando do lançamento de 
Religião e Sociedade 11 /2; Encontro 
sobre Ecumenismo; Religiões Orientais no 
Brasil; Marxismo e Cristianismo; Cinema 
e Religião; o Retorno do Misticismo e 
outros. 

• O primeiro número de Religião e 
Sociedade de 1985 traz artigos sobre 
temas diversos: PCB, Psicanálise, Igreja 
Católica, Igreja Anarquista, Candomblé. 
A se9lo Gle poesia tem escritos de Santa 
Tereza e Slo Joio de Cruz e poemas de 
José Hierro, Juan Ramon Jimenez e 
William Blake. O número seguinte tem 
como têrria de capa- "DemôAlos", com 
artigos de Eduardo Diatahy, Rubem César 
Fernandes, Peter Fry, Luis Mott, 
Jacqueline Pitanguy, Alba Zaluar, Patricia 

Birman, Leszek Kolakowski e outros, 
analisando o papel histórico e 
contemporAneo do demônio na cultura 
ocidental, incluindo Europa, Estados 
Unidos e Brasil. A terceira edição de 1985 
será dedicada ao estudo das manifestações 
de religiosidade popular que foram a 
maior expressão da crise nacional que 
tomou conta do Pa(s com a doença e 
morte do presidente Tancredo Neves. 

Cadernos do ISE R 

A Igreja em flagrante; catolicismo e 
sociedade na imprensa brasileira, de 
Ralph Della Cava, será o pr imeiro número 
dos Cadernos do /SER em 1985. O 
lançamento está marcado para o in(cio 
de julho e acreditamos numa ampla 
repercussão desta importante obra de 
referência (veja nota nesta seção). 

A seguir, publicaremos Umbanda e 
polftica, com trabalhos de Diana Brown , 
Maria Helena Villas Boas Concone e 
Usias Negrão , Patricia Birmane Zélia 
Seiblitz. O terceiro número deste ano é de 
autoria de Regina Novaes: Os pentecostais 
e a organização dos trabalhadores. 

OoO 

A próxima edição de Comunicações trará 
informações sobre o andamento do 
Grupo de Juda(smo , coordenado por 
Bernardo Sorj, a Coleção Religião e 
Sociedade, cujo coordenador é Pierre 
Sanchis, e Assessoria, que tem a 
coordenação de Paulo Fernando Andrade. 
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Um novo livro de Ralph Della Cava 

O ISER e a Editora Marco Zero trazem a 
público, nos primeiros dias de julho, uma 
importante obra de referência de Ralph 
Della Cava. O livro, que tem o t(tulo A 
Igreja em flagrante; catolicismo e 
sociedade na imprensa brasileira 
(Cadernos do /SER 17), é baseado em 
mais de 100000 notkias de jornais 
diários brasileiros, entre 1964 e 1980, 
que o autor compilou do arquivo 
jornalfstico sobre o Brasil do centro de 
notfcias e info rmação Diffusion de 
1'/nformation sur I'Amérique Latine 
(DIAL), de Paris. 

O Inventário Seletivo segue a mesma 
ordem cronológica de cada uma das 144 
pastas - com aproximadamente 500 a 
1.000 páginas cada uma, que 
documentam o per(odo de dezessete anos 
considerado - e reproduz os recortes de 
jornal , transcrevendo data, f.onte e 
manchete. Os principais assuntos 
compilados são: a Igreja Católica na 
sociedade brasileira; os militares na 
política; os movimentos sindicais; a 
mobilização popular ; o movimento 
ecumênico e o papel das denominações 
protestantes. 

Este Inventário é uma obra inédita, já que 
vem atender à indiscutrvel necessidade de 
ter, no Brasil, um índice da imprensa 
brasileira. E, como tal, ele funciona como 
um instrumento ind ispensável para o 
estudo dos grandes temas brasileiros e 
pode serv ir de estfmulo para que os 
acadêmicos e a indústria jornalística 
colaborem num projeto de indexação 
a longo prazo. 

Umbanda e Candomblé no 
Esoteric Shopping Center 

Realizaram-se no dia 20 de abril de 1985, 
no Esoteric Shopping Center, com apoio 
do CEPO (Centro de Estudos e Pesquisas 
Ocultistas), duas palestras sobre a 
Umbanda e o Candomblé, proferidos por 
dois intelectuais destas religiões, 
respectivamente o babalorixá Omulubá 
e o sociólogo Fernandes Portugal. O 
evento, que contou com grande 
assistência constitu(da por adeptos dos 
dois credos e também freqüentadores do 
CEPO, permitiu que os expositores 
esclarecessem as particularidades daquelas 
expressões religiosas afro-brasileiras. Foi 
abordada a questão da discriminação da 
Umbanda como efeito da ação 
colonialista da Igreja Católica, e a ligação 
da Umbanda e do Candomblé com a 
magia, definida em determinado 
momento como "a ciência que lida com 
os poderes da natureza". 
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