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Artigo

Solidariedade aos trmãos Boff
levou 2.000 pessoas ao Bennett
FLÁVIO LENZCESAR
Jornalista, Sllcretário de redação do /SER

Cerca de duas mil pessoas acompanharam
- de dentro e de fora do auditório do
Instituto Metodista Bennett, no Rio - o
Ato Público de Solidariedade aos irmãos
Leonardo e Clodovis Boff pela Liberdade
de Expressão, realizado em 21 de maio.
Organizado pelo Instituto de Estudos da
Religião (ISER), pelo Instituto Metodista
Bennett, pelo Centro Ecumênico de
Documentação e Informação (CEDI) e
pelo Instituto Brasileiro de Análises
Sociais e Econômicas (I BASE) , o ato
contou com a participação de 73
entidades e 49 personalidades
representativas de vários setores da
sociedade civil.

palavras e opiniões de leigos, padres e
bispos. Teve também a participação de
representantes de outras igrejas e de
associações civis seculares. Foi um ato
ecumênico no mais amplo sentido, como
outros atos ecumênicos celebrados em
ar:'os recentes, em defesa dos direitos
humanos.

Roteiro do Ato
A platéia do Instituto Metodista Bennett
jã estava lotada quando o jornalista
Roberto D'Ávila iniciou o ato público,
chamando ao palco os representantes das
entidades e as pessoas que haviam
convocado a manifestação. Frisou a
impossibilidade da participação falada de
todos, e leu uma longa lista de
solidariedade, assinada por grande parte
dos presentes, e por outros que não
puderam estar ali. D'Ávila fez referência
ao Ato de Solidariedade ao Povo Chileno,
que no mesmo momento se realizava na
Câmara Municipal do Rio de Janeiro, e
apresentou os coordenadores : o
psicanalista Hélio Pellegrino, a atriz Zezé
Mota e o sociólogo Waldo Cesar, que
inicia a "liturgia":

No palco, além dos representantes de
entidades, entre elas o Sindicato dos
Jornalistas Profissionais do Municfpio do
Rio de Janeiro, a Liga Brasileira de Defesa
dos Direitos Humanos, a Ordem dos
Advogados do Brasil (OAB) e a Sociedade
Brasileira para o Progresso da Ciência
(SB PC), estiveram presentes intelectuais,
escritores, artistas, poHticos, religiosos e
pessoas ligadas à religião.
Este ato não foi programado com um
esp(rito anticlerical. Ao contrário, contou
com a participação ativa de pessoas
confessadamente leais à Igreja
católico-romana. Lembrou, como se verã,

"Este é um ato de celebração da palavra
porque a palavra não pode ser silenciada
compulsoriamente. Não é um ato contra a
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Igreja e sua hierarquia, embora muitos
aqui não se identifiquem com ela. O que
nos reúne aqui é uma celebração, a
celebração da liberdade, sem a qual não
hã justiça ... E sem liberdade e justiça
os caminhos da abertura e da democracia
não se concretizam".

O ato prossegue com o depoimento de
Newton Carlos, jornalista, que conta da
entrevista recente que fize ra com Hans
Kung, quando o teólogo alemão
observava que a pressão da Ortodoxia
da Igreja Católica não se limitava à ação
da Teologia da Libertação. E Carlos se
refere, num tom mais pessoal , à
impossibilidade de um jornalista aceitar
qualquer tipo de censura e de silêncio,
impostos por quem quer que seja.

Zezé Mota apresenta então o compositor
Sérgio Ricardo, que interpreta Ponto de
Partida, dele mesmo e de G ianfrancesco
Guarnieri. Um dos trechos da letra diz:

A seguir, Jocimar Oliveira de Araujo,
do Movimento de Desempregados da
Catedral de Santo Antonio de Duque de
Caxias, fala sobre a luta dos
trabalhadores, destacando a necessidade
de uma "sociedade mais justa, onde as
oportunidades de trabalho sejam iguai.s
para todos".

Não tenho pra minha boca
sagrados pães tão somente
Tenho vogal consoante
Uma palavra entre dentes

O refrão é:
Tenho para minha vida a busca
como medida
a·encontro como chegada e como
ponto de partida

O psicanalista Hélio Pellegrino dá
continuidade: "Agora leiamos juntos,
todos, como representantes .que somos
da sociedade brasileira, com as suas
diferenças e contradições, os artigos 18,
19 e 20 da Declaração Universal dos
Direitos Humanos".

A seguir, Hélio Pellegrino chama Pedro
Gonçalves ("Não podemos ouvir um
clérigo: ouçam então um leigo catblico,
que é o presidente do Conselho Nacional
de Leigos"), que lê trechos de Mateus 20.

O atar e diretor Buza Ferraz puxa a
leitura, acompanhada de viva voz pelos
presentes. Segue-se a canção Senhora
Liberdade, de Wilson Moreira e Nei Lopes,
interpretada por Zezé Mota.
à ato prossegue. Waldo Cesar: "Hã
muitos membros da Igreja que não estão
aqui. Queremos lembrar alguns deles,
cujas palavras tomam agora uma nova
força e um novo poder, através das leituras
de Beatriz Araújo (trechos do Gaudium
et Spes). Herbert de Souza (Teologia do

Fala depois o bispo Paulo Ayres, da
Primeira Região da Igreja Metodista do
Brasil (leitura de Marcos 9, 38 a 41 e
Lucas 9, 51 a 56) .
O Hsico Enio Candoti, da SBPC,
apresentado como "uma das vozes
representativas da sociedade, numa
questão que ultrapassa as fronteiras da
Igreja", diz do seu desejo de "ler um
texto famoso", a Abjuração de Galileu,
que é saldado com palmas pela
assistência.

Silêncio, de Dom Mauro More/li) e
Francisco Milani (Poema de Dom Pedro
Casa/dá/iga) :
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•

Teologia do Silêncio
-

O silêncio em Deus é sempre fecundo.
Princfpio de tudo, de tudo o fim.
Na pt:imavera da criação,
tudo era silêncio.
Aos embates das ondas,
nasceram os cantos dos pássaros
e a p alavra do homem .
No o utono da vida,
o silêncio torna·se a palavra do amor.

- Silên cio, fim de diálogo,
pri meiro d isparo
na guerra entre irmãos.
Silêncio do túm ulo de Abel I
- Silêncio , arma da morte e do medo;
palavra da ignorância;
esconderijo da apatia e da covardia I
Véu imenso
vestindo a noite do vale da morte.
- No silêncio desta noite,
a Palavra se fez Carne e habitou entre nós.
Caminho do reencontro
início do diálogo q ue conduz ao amor.
- No silêncio da Pala vra,
o princ ipio de tudo e de tudo o fim.
Ao rufdo da mentira e da opressão,
sucede o silêncio da libertação.
- Assi m . na eradacomunicaçãoedacomunhão,
o silêncio é belo caminho,
terrfvel como imposição.
- O silêncio. na contemplação do monge,
é sabedoria de Deus;
imposto ao frade,
é estupidez do homem.
Quebrar o silêncio,
em defesa de todos os licenciados;
é anúncio da Palavra que l iberta
e conduz ao amor.
-

O si lêncio é sempre bênção ou maldição I

D. Mauro Morelli

Poema de O. Pedro Casaldállga
Bênção de São Francisco e frei Leonardo
Boff. Que diria meu compadre São
Francisco a seu filho Leonardo Boff nesta
hora de provocação? -"Irmão Leonardo,
teólogo da graça libertadora, pelo
desfgnio do Pai: mesmo não sendo muito
conforme com o Evangelho da liberdade
dos filhos de Deus, esta maneira vaticana
de tratar os irmãos da fé, tu, irmão
Leonardo, em memória e seguimento de
Nosso Senhor e Libertador Jesus Cristo ,
que se fez obediente até a morte e morte
de cruz, obedece com humor de irmão do
Reino. Sê, por uns dias, em fecunda
sementeira, teólogo do silêncio do Verbo.
Partilha em profundidade o mistério dos
pobres, que não têm voz, nem vez na
Igreja".

"Teu livro, tão temido, agora revestiu-se
de mais próximas razões. Escuta, em
silêncio maior, o grito dos oprimidos que
brota deste continente da morte e da
esperança e o canto novo que já rompe
das aldeias, dos campos e das cidades. A
mulher, quando deu à luz, esquece as
dores que sofreu no parto, feliz por ter
entregado um novo filho ao povo. A noite
vai passando e o dia se aproxima. Aponta,
na vigflia, as vestes da nova luz. E o ven to
livre do mar de Tiberfades e as aves
evangelizadoras do monte das
bem-aventuranças invadirão, para alegria
dos pobres, todo o âmbito da Igreja de
nosso salvador Jesus. "
"Paz e bem, irmão Leonardo. Toda a
irmandade te acompanha, na oração da fé,
com as seres tas impacientes da esperança
e na rebelde fidelidade dos adultos
responsáveis pelo Reino de Deus. Profeta
escolhido de tantas palavras luminosas, sê,
por um pouco tempo, profecia calada . . .
e o teu coração experimentará a perfeita
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pelas coisas da religião. Sou, no entanto,
meio polonês, e é com orgulho e prazer
que passo a vocês um fragmento d as
idéias do padre Popieluszko:

alegria. Para a glória do Pai que nos criou
livres, na Páscoa do Filho que com seu
sangue nos libertou de todo o cativeiro e
na consolação do Espfrito Santo, que é o
selo vivo da nossa liberdade, amém,
aleluia."

Eu não poderia mais limitar a minha
ação pastoral ao espaço interno da minha
igreja, ainda que tantos "conselheiros"
me digam que um verdadeiro padre
polonês não deve ultrapassar os limites da
igreja. Ficarei ao lado dos operários
enquan to puder.

O coordenador Hélio Pellegrino aponta
então que esta é uma "ocasião para
lembrar pastores que deram a vida na luta
pela liberdade e pela justiça", e introduz
o pastor luterano Alberico Baeske, que lê
trechos de uma carta do teólogo alemão
Bonhoeferr,escrita da prisão numa
véspera de Natal, onde ele fala da
solidão e da liberdade, do
constrangimento que lhe havia sido
imposto e dos que, livres, podiam festejar
aquela data ao lado de familiares e
amigos.

A opressão não é uma prova de força, mas
sim de fraqueza. Aquele que naõ
consegue vencer pelo coração ou pela
razão, tenta vencer pela imposição. Mas
cada imposi ção é uma prova de
inferioridade moral. Os combates mais
maravilhosos e os mais duráveis que a
humanidade já conheceu foram combates
do pensamento humano. Os mais
desprezfveis e os mais perecfVeis foram os
combates da opressão. A idéia que tem
necessidade das armas para prevalecer
morre por si mesma. A idéia que não
pode se manter senão pela força é uma
'idéia extraviada. Mas a idéia viva vence
por si mesma. Milhões de pessoas hão de
segui-la voluntariamente.

Rubem César Fernandes fala da
Polônia, onde viveu, e do padre polonês
Jerzy Popieluszko : "Lembrar um padre
polonês deve ser estranho nesta sala. Faço
um apelo para que mantenham as mentes
abertas para ouvir um pouco do que se
diz em um outro mundo, bem diferente
do nosso. Padre Jerzy Popieluszko esteve
com os metalúrgicos de Varsóvia nas
greves de 1980 e ligou-se estreitamente a
eles desde então. Tornou-se famoso
depois do golpe de dezembro de 1981,
graças às missas que mandava celebrar no
último domingo de cada mês. Nessas
missas, as vozes da resistência ao
autoritarismo na Polônia se exprimiam
com muita coragem e clareza. Foi afinal
raptado pela polícia, espancado, morto e
seu corpo jogado ao rio em outubro de
1984. Sou aqui porta-voz de um padre, o
que me inibe um pouco, pois sua
mensagem é religiosa e eu não sou
religioso, embora me interesse, e muito,

A seguir, Pedro Ribei ro de Oliveira fala
de Dom Romero, assassinado em 24 de
março de 1980, dando também um
depoimento pessoal : " Faço uso da palavra
deixando clara minha condição de _
católico. Filho da Igrej a peto Batismo,
nela confirmado pelo Crisma, sou um
dentre as muitas pessoas- homens e
mulheres, clérigos e leigos - que
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buscamos fazer nossa Igreja ser realmente
um Povo, o Povo de Deus, onde não deve
haver nem poder arbitrário nem qualquer
forma de inquisição. Nesta luta comum
por unia Igreja sinal do Reino de Deus, é
extremamente viva a palavra de um Pastor
exemplar. mártir da Igreja da América,
D. Oscar Romero:

Hélio Pellegrino: "Sara, a estéril,
concebeu" (do livro Igreja, carisma e
poder, de Leonardo Boff) .
Marcia Miranda: "As realidades da fome,
do empobrecimento, da exploração e da
morte antes do tempo, que a Teologia da
Libertação enfrenta, não deixam ninguém
indiferente. No torvelinho das posições
importa não perder a questão
fundamental e manter a suficiente
serenidade para ver claro". ( *)

Vou falar-lhes simplesmente como
pastor que, juntamente com seu povo, foi
aprendendo a bela e dura verdade de que
a fé cristã nos separa do mundo mas nos
submerge nele, que a Igreja não é um
reduto separado da cidade, mas seguidora
daquele Jesus que viveu, trabalhou, lutou
e morreu no meio da cidade.
Por defender os pobres, a Igreja entrou
em grave conflito com os poderes das
oligarquias ·econômicas e os poderes
pollticos e militares do Estado, e isto
ocasionou algo novo na História recente
da Igreja: a perseguição.

Em seguida fala Gabriela, que é
demoradamente aplaudida pelos presentes,
que se levantaram emocionados.
Eis, na (ntegra, o discurso de Gabriela :
Em julho de 1984 participamos do
VI Encontro Nacional da Pastoral da
Mulher Marginalizada e, naqueles cinco
dias de encontro, descobri que nós,
prostitutas, na nossa luta pela organização
não estávamos sozinhas.

Dentro desta nova conjuntura, meu
julgamento continua sendo pastoral,
animando uma esperança que
sinceramente antevejo. Meu trabalho tem
sido o de manter viva a esperança do meu
povo. Caso exista uma centelha de
esperança, será meu dever alimentá-la; e
creio que todo homem de boa vontade
deveria fazê-lo.

Me deparei com bispos, padres e agentes
de pastoral que diziam que a prostituição
é um pecado social gerado pela estrutura
econômica, politica e social da sociedade,
e que, a partir dessas verdades, nós,
prostitutas, deverfamos nos organizar
para nos unirmos aos outros segmentos
oprimidos da sociedade para
caminharmos juntos para a nossa
libertação.
O que, concretamente, significa esta
postura para nós prostitutas? Para mim e
todas as minhas companheiras que sempre

O apresentador Roberto D'ÁviJa anuncia
o Coral Bennett. que canta a Missa da
Terra sem males, de Dom Pedro
Casaldãliga.
Na seqüência são lidos, por Hélio
Pellegrino e Marcia Miranda, secretária
do Frei Leonardo Boff, trechos de
escritos dos irmãos Boff.

( •) (Segue e leitura da parte I do livro

Teologia de Libertação: o que 6 mesmo iuo?,
de Clodovis Boff.)

7

(A platéia mais uma vez se comove.)

fomos exclufdas e estigmatizadas pela
sociedade. só tem um significado , que se
resume a poucas palavras e que quero
falar nesse momento com todas as letras :
O Reencontro da nossa Dignidade.

Waldo Cesar pede a Gilberto de Carvalho,
representante da Com issão Pastoral da
Terra, que leia a oração de São Francisco
de Assis, lembrando que alguns dos textos
e depoimentos da noite "evocam a
tradição franciscana" . A leitura é seguida
por todos.

E com esse reencontro da dignidade que
falo sem me sentir uma pecadora pública
que, para nós, a Teologia da Libertaçaõ
não é um simples tftulo dado a uma
corrente de pensamento católico, é muito
mais: é um projeto de vida e de fé, é
a constatação que temos do reencontro
com a força da m(stica de nossa
religiosidade, é o projeto da nossa
conscientização, é a certeza que nós
também somos mulheres.

Mais uma vez o Coral Bennett é solicitado
e canta Cantiga (Villa-Lobos - Teca
Calazans).
O ato se aproxima do seu final. Já
transcorreram quase três horas. A platéia
permanece atenta, participante, e ainda
há gente que chega. Anuncia-se a presença
de mais sessenta pessoas que vieram de
Petrópolis, lugar de trabalho dos irmãos
Boff. Aplausos. O cineasta Silvio Da-Rin
permanece o tempo todo filmando, com
sua equipe, para a concretização de um
filme sobre a Teologia da Libertação.
Fotógrafos, três emissoras de televisão e
repórteres de jornais e revistas do R io e
de outros estados seguem trabalhando .
O palco está repleto como no in(cio.

Portanto, nesse momento , falando aqui
com o meu pensamento junto a cinco
milhões de prostitutas espalhadas pelo
Brasil, digo conscientementJJ e com fé :
Muito obrigado, Teologia da Libertação,
muito obrigado a todos os teólogos que
tornaram possfvel que nós, as exc/ufdas
da sociedade , tivéssemos acesso ao
Evangelho.

Hélio Pellegrino chama o poeta Affonso
Romano de Sant' Anna, que lê a sua
homenagem a Leonardo e Clodovis Boff,
intitulada Eppur si muove, publicada em
um jornal carioca na época da
"condenação".

Waldemar Rossi, da Pastoral Operária
de São Paulo, e José Daniel de Castro
falam de improviso ao público. Lélia
Abramo, 65 anos, atriz consagrada de
teatro e televisão, é chamada ao palco e
revela a surpresa daquele pedido, para o
qual não trouxera qualquer texto pronto.
Mas, num discurso comovido e enfático,
afirma:" ... Ao Frei Boff, eu digo o
seguinte : Boff, se o seu silêncio é
consciente, obediente à hierarquia da
Igreja, cale-se então. Mas se ele significa
omissão na defesa dos oprimidos, por
amor desse Deus. em que você acredita e
eu não, falei"

Eppur si muove
Para Leonardo e Clodovis Boff
Não se pode calar um homem.
Tirem-lhe a voz, restará o nome.
Tirem-lhe o nome, e em nossa boca
restará a sua antiga fome.
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Matar, sim, se pode. Se pode matar
um homem.

curso.
No princfpio era o Verbo - bem se pode
interpretar: no silêncio era o Verbo, e o
Verbo do silêncio se fazia verberar.

Mas sua voz, como os peixes, nada contra
a corrente, a procriar verdades na direção
contrária à foz.

Na verdade, na verdade vos digo: mais
perturbador que a fala do sábio, é seu sábio
silêncio, seu silêncio con-sentido.

Mente quem fala que quem cala consente.
Quem cala, às vezes, re-sente. Por trás
dos muros dos dentes, edifica-se um
discurso transparente.

O que fazer de um
discurso interrompido?

Um homem não se cala com um
tiro ou mordaça.

Hibernou? Secou na boca, contido?
Ah, o silêncio é um discurso invertido,
modo de falar alto o proibido.

A ameaça só faz falar nele o que
nele está latente.
Ningúém cala ninguém, pois existe o
inconsciente. Só se deixa enganar assim
quem age medievalmente.

O silêncio, depois da fala, não é mais
inteiro. Passa a ter duplo sentido. É como
um fruto proibido. Comido , não pela
boca, mas pela fome do nosso ouvido.

- Como se faz para calar o vento ,
quando ele sopra com a força do
pensamento?

Se um silêncio é demais, quando é de
dois, germinado, mais que silêncio, é
perigo. É uma forma de rufdo .

Não se pode caçar a palavra a um homem,
como se caça às ;eras o pêlo e o chifre na
emboscada das savanas.

Por isto que o silêncio de algumas
consciências, quando passa a ser ouvido ,
não é silêncio, é estampido.

oo o

Não se pode, como a um pássaro,
aprisionar a voz humana.

~pedido um minuto de silêncio, que
vem precedido da seguinte explicação: "O
silêncio imposto é inaceitável em todas as
épocas e lugares. Mas o silêncio voluntário
é uma expressão de reflexão e da vida
interior. Pode ser também um s(mbolo de
solidariedade e de protesto. Tenhamos
um minuto de silêncio".

A gaiola só é prisão para quem não
entende a lib!!rdade do não.
Se a palavra é uma chave, que fala de
prisão, o silêncio é uma ave, que canta na
escuridão.
A ausência da voz, é mesmo assim um
discurso. É como um rio vazio, cujas
margens, sem água, dão notfcia de seu

A cantora e atriz Zezé Mota canta
Cálice, de Chico Buarque e Gilberto Gil.
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dando uma entrevist a.

O público acompanha. O ato é então
encerrado, com a ressalva de que será
projetado um v(deo de Geraldo Sarno,
gravado pouco tempo antes da
condenação aos irmãos. Aparece a
imagem de Boff, projetada num telão,

"Aqui se encerra esta celebração
c(Vica pela liberdade de expressão dos
irmãos Clodov is e Leonardo Boff".

Rio de Janeiro , 21 de maio de 1985
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Artigo

O silêncio de Leonardo Boff
REV. CAIO FÁBIO O 'ARAÚJO FILHO
Presidente da
Visão Nacional de Evangelizaç5o (VINDE)

O silêncio de Leonardo Boff é, sem
dúvida, seu mais veemente grito. ~
silêncio ouvido em todo o mundo e tem ·
a capacidade de gestar as mentes com a
variedade dos raciodnios, aos quais a
imaginação livre e inspirada em gestos se
permite.
SiiÉmciar alguém em nome da ortodoxia
deveria fazer proibidores e proibidos
calarem-se. Nenhum ser humano ou
instituição é realmente ortodoxa,
conforme o estrito sentido da palavra.
A ortodoxia da instituição religiosa já
devia ter aprendido a ser tolerante frente
aos seus inúmeros retratamentos ante a
história.
Uma instituição com memória histórica
tem a obrigação de se portar
tolerantemente com aqueles aos quais
julga heterodoxos.
A honestidade manda dizer que só Deus
é ortodoxo, reto e irretocável. Quanto ao
mais, somos todos heréticos, numa coisa
ou noutra. Mas é justamente .na ortodoxia
tolerante de Deus que a nossa sede de
correção teológica deve inspirar-se.
A civilização humana já assistiu a toda
forma de coibições, censuras e opressões,

mas nunca as viu praticadas por Deus, ou
seja, por Ele mesmo. Na verdade, ela
sempre as vê praticadas pelas instituições
que dizem representá-Lo.
O conv(vio de Deus com bilhões de
inteligências que existem em desacordo
com as suas intenções deveria ensinar as
instituições que desejam falar em seu
nome na história humana a portarem-se
com a mesma ortodoxia tolerante, onde a
liberdade não é um adorno de discurso ,
mas um risco à própria verdade na qual se
crê. Além do mais, a Igreja de Deus, que
clama em nome dos que não têm voz e
que brada a favor dos emudecidos pelas
injustiças deste mundo, não pode agir de
outra forma dentro dos seus próprios
limites. O exemplo fala mais que o
discurso.
Este é o momento no qual nossa reflexão
deve voltar-se para o existir humano de
Jesus, Aquele em que as instituições
cristãs dizem estereotipar-se. Nele a
verdade tem músculos, cor e pele. E,
apesar disso, não vemos Nele a
intolerância de alguns, cuja fria e
desalmada ortodoxia é mais uma espada
afiada do que a expressão de apego aos
interesses de Deus. Jesus é a pessoa mais
aberta que já fez história em nossa Terra.
Aberto sem ser liberal sem fronteiras.

11

Boff tem direito à palavra, conio ser
humano livre, a Igreja também tem em
si a prerrogativa de traçar certos limites
aos seus ministros, uma vez que isso
resulte de consenso e encontre o
implicado disposto a sujeitar-se aos
ditames propostos pela instituição.

Nele não vemos pré-<:ompreensões a
respeito das pessoas. Nele não
encontramos sintomas de pré-julgamentos
ou pré-conceitos. Seu dedo nunca é
levantado antes da hipocrisia ser
manifestada. Sua voz nunca se ergue antes
da incoerência querer passar por
coerência. Seu jufzo nunca vem, senão
depois da injustiça querer se mascarar de
retidão.

Diante disso, me parece que a posição de
Boff é coerente com sua crença, e que a
atitude da Igreja é possfvel dentro do seu
acerto prévio com aqueles que assumem
voluntariamente o seu sacerdócio.

A palavra de Jesus diante da
dessemelhança de algo em relação à
ortodoxia é : "Não o proibais; pois quem
não é contra vós outros, é por vós".

Concluindo, digo : há na presente questão
um impasse de princfpios. A lei da
liberdade de pensamento confronta-se
com o assumir voluntário da fidelidade à
Igreja feito por Leonardo Boff. E o
resultado disso é que o teólogo ganha no
silêncio sua mais veemente voz, e a Igreja
erra, não em exercer autoridade, mas em
temer a inteligência. Medida mais sábia,
para quem não estremece diante de
nenhum raciocfnio - porque crê falar em
nome da verdade -, é divulgar sua opinião,
mas deixar que as vozes falem nas vozes
e não no silêncio.

O silêncio dos obrigados é um grito
ensurdecedor. ~a voz do coração. ~o
credo daqueles que se submetem por
amor porque crêem também que lábios
que se fecham por amor descobrem a
possibilidade de falar com os olhos, com
as mãos, com o coràção e com a vida.
De outro lado, abstraindo-nos das
questões relacionadas aos princfpios
democráticos pregados pela Igreja,
devemos admitir uma irresolvfvel situação
de poderes e direitos, pois 5e Leonardo

Um desencontro de informações
impediu o Rev. Caio Fâbio de estar
presente ao Ato de Solidariedade aos
irmãos Boff. No dia seguinte, a redação
de Comunicações do /SER recebeu
estas notas.

12

Artigo

Sem fins lucrativos
Reflexões gerais sobre o ISER, o CEDI, o I BASE, o CENPLA, o IDAC,
a FASE, o NOVA, o AFRO-ASIÁTICO, o CEHI LA, o CEDEC, o CEBRAP
e tantos outros
RUBEM C~SAR FERNANDES
Secret;Jrio-Executivo adjunto do /SER

Apresentação
Este texto foi preparado originalmente
para um seminário latino-americano
promovido pela FAO no Rio de Janeiro
em julho de 1985. *
Representantes do México, Nicarágua,
Peru, Brasil, Paraguai, Argentina e Chile
foram convidados a discutir um
fenômeno cujo interesse parecia evidente
para todos os presentes. Trata-se de
microorganizações não governamentais,
sem fins lucrativos, que canalizam uma
parcela da "Ajuda Internacional" para um
sem número de projetos. Esta "Ajuda"
(Aid) é pensada como um instrumento de
"promoção social" dos povos do Terceiro
Mundo, mas os projetos são amplamente
diferenciados - cobrem iniciativas
econômicas, culturais, religiosas, sindicais,
de pesquisas, assessorias, viagens,
conferências, simpósios, publicações,
audiovisuais etc., etc. Essas
"Organizações Não Governamentais" já
ganharam um nome (uma sigla) no jargão
das agências da Ajuda InternacionaL São
as "ONGs", expressão que adotei no
texto, pela sua comodidade. O termo é
um tanto amplo demais - não se destina
a incluir as escolas de samba, por
exemplo, embora elas também sejam
"não governamentais" e também

pratiquem a "promoção social". Mas o
universo é mesmo difuso, incluindo
organizações de muitos tipos e propósitos.
A decisão de publicar este texto nas
Comunicações do /SER prende-se a dois
motivos: as igrejas cristãs estão entre as
principais financiadoras e organizadoras
das "ONGs"; e, mais perto de casa,
descobrimos na preparação do trabalho
que o ISER é uma ONG! São também
ONGs entidades co-irmãs como, por
exemplo, para só citar algumas do eixo
Rio-São Paulo, o CEDI, a FASE , o IDAC,
o IBASE, o NOVA, o CENPLA, o CEAF,
o lESO, o CEDAC, o AFRO-ASIÁTICO,
o CEDEC, o CEBRAP, o CEHILA, o
CESEP e tantos e tantos outros ...

1. Introdução
A leitura dos documentos preparatórios
não deixa dúvida de que as ONGs são
hoje uma realidade sociológica na
América Latina. Dizer, em nosso meio,
que as ONGs existem parece uma
obviedade. ~ bem poss(vel, no entanto,
que nós mesmos- seus dirigentes,
analistas e financiadores- ainda não
estejamos plenamente conscientes do
fato. Além de serem jovens, elas são
relativamente estranhas no cenário
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razão na América Latina. Os relatórios
sobre a Nicarágua, o Paraguai e o Brasil
são mais estreitos quanto à extensão dos
dados recolhidos, lim itando-se a estudos
de caso; mas o fazem com uma liberdade
informativa e um apreço pelo detalhe
que enriquecem e legitimam as pretensões
do Seminário.

institucional latino-americano.
Manipulam somas vultosas, mas não
visam o lucro. Mobilizam a dedicação
voluntária, mas não são igrejas. Insistem
na gratuidade do serviço, mas não são
centros de filantropia. Mexem muito com
política, mas não são partidárias e, via de
regra, querem-se distantes do Estado.
Promovem o "desenvolvimento" mas não
se especializam em "produtividade".
Fazem pesquisa, mas não são acadêmicas.
Não é fácil classi-ficá-las. !: compreensível,
portanto, que sejam alvo de suspeitas,
quando não mesmo de perseguições. A
pergunta desconfiada" - afinal, a quem
serve este pessoal?" é freqüentemente
ouvida, da parte inclusive de
colaboradores próximos.

2. Constantes
!: cu ri oro observar a constância de certos
processos, caracterfsticos das ONGs, em
países tão distintos como México,
Nicarágua, Peru, Paraguai, Brasil.
Comecemos pois pelos traços de um perfil
geral.
2.1 Origens
Os vários documentos remetem as origens
das ONGs aos anos cinqüenta e apontam
uma proliferação notável na década de
setenta. A trajetória t ípica as teria levado
de organizações associadas à Igreja
Católica a um conjunto secularizado; e o
trabalho assistencial , dos primeiros
tempos, teria evoluído no sentido de uma
política social. Este é, ao menos, o nosso
mito de origem.

Acrescente-se que as ONGs costumam
sublinhar a noção de que "não fazem
sentido em si mesmas" - produzem
material abundante sobre " os outros",
abordando sobretudo os processos que
importam às classes populares; mas são
parcimoniosas quanto ao esclarecimento
de sua vida própria, como se o
ocultamento de sua identidade
institucional fizesse parte das regras
im pHcitas e ainda assim constitutivas da
sua imagem. Ora, os documentos
preparatórios para a consulta da FAO
revelam uma outra postura. Tomam as
ONGs como objeto predpuo de análise,
com a evidente intenção de um rigor
metodológico e de uma honestidade
informativa. Os relatórios referentes ao
Peru e ao México indicam inclusive a
existência de um trabalho anaHtico
anterior, com uma acumulação de dados
e uma purificação de conceitos que são
indicadores claros da maturidade da
reflexão alcançada. Ao que parece, as
ONGs estão mesmo chegando à idade da

Um outro referencial genético é
perceptível nos documentos. O pessoal
componente das ONGs tende a ser
resultante do cruzamento de três fontes :
universidades, igrejas, partidos e/ou
organizações de militância poHtica de
esquerda.
Considerando-se os dois aspectos
mencionados acima, pode-se dizer que as
ONGs na América Latina pertencem a
uma certa geração de intelectuais. Seus
membros possuem laços mútuos de
relacionamento que remetem a
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experiências passadas comuns. ~ uma
gente que se conhece. Uma pesquisa
histórica haveria de recuperar aspectos
biogrâficos que são importantes para a
formação do ambiente e da mentalidade
característicos das ONGs.
Pode-se ainda conjecturar que as ONGs
tornaram-se tão atraentes nos anos
setenta justamente porque se
apresentavam como uma alternativa às
práticas institucionais características das
universidades, igrejas e partidos de
esquerda. Fatores externos (como as
pressões do mercado de trabalho, ou de
um Estado quase sempre autoritário) e
internos (as limitações características das
universidades, igrejas e partidos de
esquerda) levaram uma parcela
significativa da geração que atingia a
maturidade nos anos setenta a valorizar as
ONGs como uma alternativa profissional.
2.2 Relações Institucionais
"Alternativa" é uma expressão muito cara
ao nosso contexto: significa algo como
" fazer aquilo que se faz, mas em um
outro local e de um outro modo". Fazer
pesquisa, política e, em certo sentido,
uma pastoral de salvação, mas não à
maneira das universidades, partidos e
igrejas. Implica pois uma certa
ambigüidade, que afirma e nega, ao
mesmo tempo, essas vacas sagradas da
nossa civilização. Af irma, porque elas
permanecem como um referencial, ainda
que crítico, fundamental. Nega, pÓrque
pretende confrontá-las com uma
"alternativa".
Se é nelas que as ONGs efetuam o
recrutamento principal de seus membros,
é evidente que as ONGs precisam
mantê-las como suas interlocutoras. Via

de regra, escrevem pouco sobre elas, mas
o fazem sempre, ao menos em parte,
também para elas. ~ comum, ademais,
que os membros das ONGs mantenham
vínculos profissionais e de lealdade
afetiva com elas. Uma pesquisa sobre as
hierarquias internas às ONGs revelaria,
provavelmente, que as posições superiores
tendem a ser ocupadas por pessoas que
possuem os sinais de distinção
universitária. Também para as ONGs, os
valores associados à "competência" estão
vinculados à Universidade. Mas é um fato
que as ONGs apresentam-se como uma
alternativa ao "isolamento" da academia
e se propõem a um intenso
relacionamento com outros meios sociais.
Nas universidades, por outro lado, as
ONGs são vistas também de forma
ambivalente- ora como parceiras
estimulantes, ora como "vulgarizadoras".
práticos de uma ciência de segunda classe.
A associação com as igrejas (sob a
hegemonia da católico-romana)
transparece em todos os documentos,
embora o conjunto das ONGs tenha hoje
um perfil secularizado. Dois fatores são
sempre mencionados: a renovação eclesial
em seguida ao Concílio Vaticano 11 e as
oportunidades de relacionamento com as
classes subalternas que foram abertas
pelas igrejas diante de um Estado via de
regra autoritário e quase sempre alheio às
necessidades populares. Isto não significa
que as ONGs sejam religiosas. Algumas o
são, a maioria não o é. Mas assim como
ocorre em relação às universidades, para
que a associação com as igrejas se efetue,
é preciso que as ONGs contem em seus
quadros com pessoas pertencentes ao
mundo eclesial, merecedoras da sua
confiança e falando a sua linguagem. Se
os valores da "competência" estão
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continuava, à beira da marginalidade, a
pensar constantemente no Todo, como se
pelas vias da imaginação se transportasse
para o centro simbólico dos
acontecimen·tos. Pode-se mesmo arriscar
uma geneia!.ização: nos períodos mais
duros do autoritarismo, as ONGs
representaram para as esquerdas uma
alternativa à luta armada.

referidos aos drculos cient(ficos, as
normas do "servir" tendem ainda a girar
em torno da ~eligião. Mes h4\ uma
di.fer.e~a: as ONGs são zelos-as de sua
iRdependêAcia institucianal, e ofereoem
portaRto um·a altemativ.a que foge aos
controles imec:Hat!os da h·ierarqt~ia
edesiá&tica. Nessa medida, são atraentes
para os agentes pastarais mais afeitos à
rebeld~a. e criam a poss·ibiHdade ins6'1 1iil:a
de uma colaboração até mesmo de ateus
inveterados com os trabafhos de igreja.
Como no caso anterior, a ambigüidade
aqu• é J)efmanente, e dã conta de uma
oscifação constante entre ident>ificação e
conflito. As igrejas, por sua vez,
percebem a ambivalência da situação,
mas têm sabido apreciá-la, considerando-a
como parte do relacionamento (afinal,
sempre rensionante) do clero com o
"laicato".

De1:1-se então um fenômeno de "dupla
mi1itância", com a absorção de pessoas
cujas lealdades fundamentais pertenciam
a organizações clandestinas - as O'NGs
apresentando o lado visfvel de uma
atuação vinculada a outros interesses.
Mas as ONGs deram certo porque
significavam, de fato, uma alternativa,
irredutfvel à condição de um disfarce. A
tensão com os partidos clandestinos
tornou-se uma outra constante, posto que
as ONGs introduziam uma instância de
ruptura com a verticalidade hierárquica
que os caracteriza. Analogamente às
relações com as igrejas, formou-se aí
outro nexo gerador de ambigüidades, com
uma oscilação característica entre casos
de aproximação que nunca chegavam a
uma identidade total, e casos de conflito
que tampouco atingiam o limite de uma
ruptura pública e definitiva.

Muitos membros das ONGs foram
militantes dos partidos de extrema
esquerda no passado, alguns ainda o são.
Foi af que aprenderam a fazer p<)Htica,
freqüentemente nos movimentos
estudantis que marcaram os anos sessenta.
Herdaram portanto uma tendência a
pensar a polftica em termos totalizantes,
como o locus das mais amplas decisões
que importam à espécie humana. ~ uma
"Polftica" com "P" maiúsculo,
caracter(stica da tradição revolucionária
ocidental, que se ajusta mal aos pequenos
jogos do Governo, chegando mesmo, em
alguns casos, a desprezá-los. Mas assim
como no relacionamento com as igrejas,
a autonomia institucional das ONGs
representou uma efetiva alternativa aos
quadros partidários da militância de
esquerda. No contexto dos regimes
autoritãrios, quando as esquerdas foram
postas fora da lei, a difusão das ONGs
apresentou uma salda viãvel para uma boa
parcela dessa gente estranha que

Entre esses três pólos - universidades,
igrejas, partidos de esquerda - as ONGs
recortaram, portanto, um espaço próprio
que proporcionava uma articulação suí
generis dos valores característicos dessas
três instituições: pela "competência"
universitária e contra o seu " isolamento";
pelo ideal de "serviço ao próximo",
sobretudo aos mais necessitados,
caracterfstica da tradição cristã, mas
contra a sacralização das hierarquias
eclesiásticas; pêlo ideário "polftico"
veiculado pelas esquerdas, mas contra o
"dogmatismo" e a "manipulação"
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partidária que as permeiam.
Um outro traço relacional foi importante
para a conformação do espaço próprio
às ONGs. Refere-se à polaridade "Estado
e Povo (ou Sociedade Civil)". Apesar das
grandes variações regionais e nacionais, os
anos setenta configuraram uma certa
conjuntura que tornou plausfvel e
atraente uma inversão si mbólica contida
na proposta institucional das ONGs. Seria
interessante investigar os fatores que
vieram a compor a referida conjuntura.
Arrolar os temas constantes, com as suas
múltiplas variações, e recuperar os
eventos que mexeram com as cabeças
das pessoas e os esqu emas dos grupos.
~ um estudo que merece ser feito.
Há quem diga, e creio que com razão, que
seria esclareced or compará-lo , por
exemplo, cor:n a história do populismo
russo. no sécu lo 19 (não confundir com o
populismo tradicional latino-americano!) .
A multiplicação de ONGs em outras
regiões do Terceiro Mundo sugere que a
comparação pode ir, com efeito, bastante
longe. Inclu iria com proveito, inclusive,
processos ocorridos em países socialistas,
com o destaque evide nte do que se passou
na gestação do Solidariedade, na Polônia.
Não podemos aqui senão apontar o sinal
intrigante que nos faz pensar na lógica da
astrologia, com a sua insistência na
importância das configurações
particulares pelas quais os astros se
posicionam uns em relação aos outros. ~
um conceito que tem as suas afinidades
com o que nós cientistas sociais
costumamos denominar "conjuntura".
Pela combinação particular de múltiplos
fatores, uma idéia antiga tomou impulso
e fez carreira: cumpre redirecionar o
foco da nossa atenção diante da coisa
pública. Ao invés de girar em torno do
poder central , como os planetas em torno

do sol, dar-lhe as costas e atentar para os
poderes difusos que circulam nas bases da
sociedade. Bloquear o fasdnio pelo que
vem de cima, e identificar-se com o que
vem de baixo.
Essa proposta contraria, é claro, as
tendências seculares do triângulo
referencial das ONGs. A universidade
fornece os planejadores, a igreja os
legitimadores e os partidos as
estratégias para a defesa ou tomada do
poder, o que é particularmente verdadeiro
na América Latina, com seus padrinhos,
oligarcas, generais, líder.es carismáticos,
tecnocratas, partidos golpistas, guerras
civis etc., etc. Mas nos anos setenta, um
século depois do florescimento dos
"narodniki " na Rússia, deu-se na América
Latina um movimento análogo, em que
se dizia "Vamos ao Povo!". As ONGs
foram um dos vefculos de expressão para
este grito secular. Mas enquanto os russos
o disseram em poemas dramáticos, as
ONGs preferiram a linguagem pragmática
dos "projetas".
A virada simbólica coincidiu com um
novo ciclo de lutas populares que lhe
dirigiram um sem número de solicitações.
Todos os documentos preparatórios
coincidem neste ponto - associações de
bairro, sindicais, urbanas e rurais,
indígenas, de mulheres, de menores,
religiosas e de tantos outros
agrupamentos apresentam um enorme
volume de demanda às ONGs. Não é
difícil de compreender. As ONGs são
mais simples de lidar que as agências de
Governo, menos ameaçadoras que os
partidos, e possuem recursos humanos e
financeiros que são e> 1ssos nos meios
populares. Veiculam, sobretudo, uma
ideologia igualitária que faz sentido para
os agentes organizadores das classes e
grupos oprimidos pela hierarquia social
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vigente. A análise das relações
estabelecidas entre organizações
populares e ONGs é um modesto, porém
complexo e fasdnan1e capftulo das lutas
sociais nos últimos anos.

torno desta polaridade formam um outro
princípio classificat6rio de importância
para as ONGs. Voltaremos a ela mais
adiante.
2.3 Entre as ONGs
Se "autonomia" é um termo chave para
distinguir as ONGs de outras instituições,
pluralidade talvez seja a primeira palavra
a ser lembrada sobre elas próprias. As
ONGs são muitas. O documento
mex ican o refere-se a uma listagem de
250; o peruano menciona 218 e deixa
claro que este número não esgota as
ONGs operantes em seu pa ís;
infelizmente, a contagem ainda não foi
feita no Brasil, mas com certeza também
serão centenas. Podem os po is admitir que
haja milhares de ONGs na América
Latina, mov imentando algumas centenas
de milhões de dólares.

Resumindo, a autonomia institucional
que diferenciou as ONGs das igrejas e dos
partidos coincidiu com o traçado de um
certo corte horizontal no verticalismo das
relações entre "Estado e Povo (ou
Sociedade Civil)." As ONGs estimularam
uma variada gama de iniciativas dirigidas
às bases da sociedade com o objetivo
explícito de torná-las (as iniciativas e as
bases) mais independentes em relação ao
Estado. Tornaram-se, nesta medida, um
fator de organização das classes populares
(ou da cidadania) diferente, pois que não
definiam a sua atividade como um meio
para a conquista do poder. A
originalidade das ONGs foi justamente
esta: dedicar-se, por definição
institucional, aos movimentos que
ocorrem nos níveis intermediários e
inferiores do corpo político e social. Não
se trata, note-se bem, de uma substituição
das instituições tradicionais promotoras
de uma integração vertical. As ONGs não
são (nem podem substituir) empresas,
igrejas, partidos, Governo. Introduzem,
sim, uma outra instância aglutinadora das
iniciativas locais, cuja autonomia precisa
ser considerada por quaisquer que sejam
as empresas, as igrejas, os partidos, ou o
Estado.

Padrón (p. 6) observa que " .. . é difícil
obte r uma relação completa de todas as
ONGs. De um lado , há uma grande
variação, isto é, freqüentemente criam-se
novas e com igual freqüência desaparecem
outras. De outro lado, não existe uma
fonte única para conseguir esta
informação, além de que suas localizações
em zonas geográficas muito d iferentes e
'de difícil acesso tornariam a tarefa muito
lenta e trabalhosa" .
Esta " variação" é típica das ONGs, posto
que elas se organizam livremente a partir
da iniciativa, via de regra, de um pequeno
grupo de pessoas. Um indivíduo, dois,
três, dez, podem dar início a uma ONG,
e lutar para que ela se imponha e se
consolide; como podem também
abandoná-la em prol de uma outra
possibilidade de trabalho, talvez menos
instável e tensionante. Em casos de
conflitos internos, os perdedores p'odem
se retirar sem maiores traumas

Mas aqui tampouco estamos livres das
ambigüidades e das tensões. Os quadros
das ONGs são membros das elites e não
perdem a sua familiaridade com as
transações de alto nfvel. Mudanças
conjunturais podem atraí-los para o
serviço do Estado; e a polftica totalizante
hã de cruzar, em alguns momentos, com a
poUtica profissional. As variações em
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existenciais, e even tu almente fundar uma
outra ONG. As ON Gs têm a marca da
" livre iniciativa", uma caracter(stica
associada sem dúvida ao seu senso de
''autonomia''.
Cada ONG possui o seu orçamento, que
deve ser atualizado anualmente segundo
uma rotina pad rão. A estabilidade, o
crescimento, ou a queda do orçamento
é um fndice decisivo, ainda que nem
sempre fie l, da performance de uma
ONG. Em torno de le cristal iza-se a
individualidade da organização.
O orçamento, por sua vez, é construfdo
como um conjunto de projetas, os quais
são redigidos com uma lógica pragmática:
um objetivo a ser atingido, por
intermédio de meios eficazes, no decorrer
de um certo tempo. Os projetos são,
portanto, uma unidade fundamental para
a construção das ONGs. Lembremos
algumas das suas implicações:

realçada. Esta 6 uma caracter(stica usual
entre instituições "sem fins lucrativos".
como o são as ONGs, e que condiciona a
forma dos projetos de diversas maneiras;
c. A supremacia da qualidade na
definição dos fins está relacionada ao fato
de que, via de regra, eles não produzem
um retorno monetário capaz de repor os
gastos feitos na sua execução. O "lucro"
pode eventualmente ocorrer, mas não é
este o objetivo do projeto, e não 6 isto
que ocorre na maioria das vezes. Os
projetos, que financiam as ONGs, não
financiam a si próprios. Resulta que as
ONGs dependem, estruturalmente, de um
apoio financeiro originár~o de outras
fontes.
d. O fato de que os projetos não são
autofinanciãveis acarreta conseqüências
importantes. Uma de_las é pressionar para
baixo o seu valor orçamentário.
O princ(pio empresarial de que "quanto
maior o investimento, maior deve ser o
lucro" não funciona em no5:50
contexto. Aqui é o risco que parece
crescer com o investimento, enquanto
que o retorno permanece relativo a
aval·iações subjetivas. Como as agências
donantes têm um fundo limitado, que
não cresce em função dos investimentos
(ajudas) real-izados, elas tendem a
diminuir a margem de risco das suas
avaliações aumentando o número dos
projetos financiados; e·quanto maior o
número de projetos apoiadas por agência,
menor há de ser o valer de eada lilm.

a. Um único projeto, se bem concebido,
pode dar origem a umâ ONG, como uma
semente que é reproduzida pelo seu fruto.
Alguém que possua uma boa idéia, e que
disponha em sua biografia dos meios
relacionais (contatos pessoais, imagem
positiva etc.) necessários para a sua
execução, pode redigir um projeto e dar
infcio a uma carreira institucional. Nesse
sentido, a forma "projeto" contribui
para a multiplicidade das ONGs;
b. Os "meios" arrolados no projeto são
quantitativamente traduzrveis em uma
soma determinada que constitui o seu
orçamento. Os objetivos, no entanto,
costumam ser definidos em termos
qualitativos. Ainda que haja aspectos
quantificáve is a apresentar no relatório
final, é a qualidade do produto (e seu
valor normativo) que tende a ser

Com efeito·, parte importaote Ete knDw
how necessária para e bom
encarninhamer:~to de ji)rojetes é a feeling
sobre o seu "justo valor", além de qual
não se deve soticitar, sob pena de vê-lo
recusado, e ademais produzir uma
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pessoal das ONGs. Os quadros
provenientes das igrejas estão habituados
a este estilo de renda - ter casa, comida,
roupa lavada, muita viagem e pouco
dinheiro na conta do banco é normal para
sacerdotes, sobretudo quando são
celibatârios. Mas não é assim com
profissionais liberais de boa formação
universitãria. Não fosse a dime-nsão
voluntãria e as ONGs estariam
condenadas a absorver profissionais mal
sucedidos. !: um fato, no entanto, que
justamente os cargos mais dependentes de
uma competência universitãria são
aqueles que apresentam maior defasagem
entre os n(veis salariais das ONGs e os do
mercado. Resulta dar um desafio
constante para a profissionalização do
trabalho nas ONG s.

imagem negativa da ONG solicitante.
Ademais, há diversidade de critérios entre
gêneros de projetas, bem como entre
tipos de agências donantes. Um projeto
de gênero desviante deve custar bem
pouco para ter chances de aprovação;
ONGs recém-formadas devem investir em
pequenos projetas, até que adquiram o
prestrgio necessãrio para tentar vôos mais
ousados; projetas que impli(;1uem a
importação de equipamentos tecnológicos
de ponta (computadores, vídeo etc.)
podem ser caros; pedir "pouco demais"
pode ser tão desmoralizante quanto pedir
"demasiado''. Necessitar(amos da
imaginação realista de um Balzac para
descrever as peripécias desses produtores
de projetas sem fins lucrativos ...
e. No conjunto, no entanto, configura-se
um estilo "pobre" na definição dos
componentes orçamentãrios de um
projeto Hpico. Algumas ONGs mais bem
sucedidas podem movimentar milhões de
dólares anuais, mas ó fazem através da
multiplicação de projetas, cada um deles
definidos em termos sensivelmente
inferiores aos do mercado corrente entre
empresas com fins lucrativos. Uma parte
dos custos, contudo, não pode fugir aos
preços do mercado, como por exemplo os
gastos (grãficos) das publicações, do
transporte nas viagens, dos instrumentos
de trabalho, do aluguel da sede, do
telefone, do correio etc. Em
conseqüência, a "pobreza" trpica dos
projetas tende a se localizar no item
"pessoal". As ONGs pagam mal aos seus
funcionãrios. Dependem, portanto, de
uma dedicação voluntária cujo valor estã
associado à qualidade dos fins propostos
nos projetas.

g. A natureza qualitativa dos objetivos e
a conseqüente pressão para baixo sobre o
orçamento têm uma outra conseqüência
importante que é, aliâs, paradoxal:
desestimula projetas de longa duração. O
paradoxo reside no fato de que objetivos
qualitativos, do tipo "conscientização",
não começam e terminam da noite para o
dia. Mas na linguagem dos projetas falar
em um compromisso de "três anos" jã
parece excessivoó Esta é uma grave
limitação que funciona, provavelmente,
como uma fórmula fâcil para atenuar as
angústias dos avaliadores de projetas nas
agências donantes. Como os
investimentos (ajudas) não produzem
retornos que garantam a reprodução do
trabalho ao longo do tempo, quanto
maior a duração do projeto, maior parece
ser o risco. Diante de um julgamento que
lhes parece sempre um tanto incerto,
preferem fazê-lo de ano a ano, ao invés de
comprometer o futuro com um cenârio
de incertezas. Seu argumento tfpico é que
um compromisso de longa duração
implica gerar uma dependência

f. A conjunção "salários baixos e fins
elevados" configúra uma problemática
caracterfstica para o recrutamento do
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permanente. Melhor, lhes parece,
"discutir tudo entre nós", novamente, a
cada novo ano fiscal.
h. A instabilidade decorrente do ponto
anterior tem as suas compensações
inegáveis na forma de um estímulo à
criatividade das ONGs. Para que se
consolidem, é preciso que inventem novos
projetos anualmente, acompanhando, e se
possível prevendo, as possibilidades que
se apresentam. Mas como a criatividade
tem os seus limites, a pressão do tempo
pode resultar em um certo estímulo à
superficialidade, quando não
mesmo à "picaretagem" .
i. Vale lembrar, ainda, que o pouco

dinheiro dos projetos é muito para as
classes populares, campo de atuação
preferencial das ONGs. Nessa relação,
fundamental para o seu trabalho, as
ONGs aparecem como poderosas fontes
de recursos.

o

oo

ConsidE'rando-se a pluralidade, de um
lado, a precariedade orçamentária de
outro, e ainda a dependência de um
mesmo conjunto de fontes de
financiamento, poder-se-ia imaginar um
alto grau de competição entre as ONGs.
Ela existe, de fato . mas a imagem
hobbesiana de " uma guerra de todos
contra todos" não se aplica a esse meio.
A competição entre as ONGs ttmde a se
distribuir difusamente, permanecendo no
mais das vezes oculta e controlada. Não
há entre elas uma medida comum, como
o dinheiro na competição mercantil, nem
um único objetivo a ser conquistado,
como o poder da disputa partidária.
Ainda que algumas se·destaquem e
ocupem maiores espaços, a pluralidade
é tanta que torna impraticável o exerdcio

de uma hegemonia sobre o conjunto do
campo trabalhado pelas ONGs. Ocorre
então uma distribuição diferenciada, cada
ONG formando a sua própria rede de
apoio e recortando o seu próprio nicho
de atuação. A pluralidade institucional
das ONGs é assim projetada sobre o
campo de trabalho, gerando uma
quantidade indefinida de articulações.
Formam, portanto, micropoderes que se
movimentam com desenvoltura pela
sociedade, tornando-a por isto mesmo
mais complexa- multiplicam-se os
núcleos articuladores de idéias, recursos
e projetas.
Deve-se lembrar que, em prindpio, as
ONGs não são definidas como entidades
representativas, como seria o caso dos
sindicatos ou dos partidos. ~ certo que
funcionam, freqüentemente, como
mediadoras, assimilando assim uma
dimensão de representatividade; mas a
regra nesses casos é limitar-se a uma
representação parcial -nesta conjuntura,
e sob tais aspectos, esta ONG é
reconhecida como porta-voz de tal
categoria social. Sua natureza, no
entanto, não lhe empresta os atributos
necessários para arrogar-se uma
representação universal e permanente. ~
comum, aliás, que diversas ONGs sejam
convidadas para prestar serviços a uma
mesma clientela, cada uma a seu modo,
com as suas especialidades e limitações.
Ocorre, inclusive, que um mesmo
solicitante (um bispo, uma associação
de moradores, um grupo indígena) prefira
lançar mão de mais de uma ONG,
evitando assim tornar-se dependente de
uma delas. Nesses casos, a competição
pode ser aguda, e no entanto deve ser
conduzida com sutileza, pois afinal elas
estão ali apenas para prestar serviços ...
Um comportamento mais agressivo
poderia equivaler a uma quebra
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imperdoável da etiqueta, revelando
descabidas pretens&ts de poder.
A muttipl<icaçio das artioul·19ões
prGpGroiooadas petas @NG-s ass~:~me uma
grancle v.ariedede de aspectos. Há uma
d~s·tribu. içio r.egior.~al; ~o tipo
!)referencial de ativJdade quaRto aos
meios (gráficos, visuais et<:.), ou quanto
aos fins (educa~o. saúde eto.); quanto
às categorias sociais a q~:~e se vinculam
(menores, mulheres, rndios, negros,
campor.~eses, operários, associações de
moradores etc.); quanto às
instituições de que se aproximam (igrejas,
sindicatos, órgãos do Governo etc.);
quanto às afinidades ideológicas; quanto
ao estilo de trabalho; quanto aos
interesses a que se unem a n(vellocal ;
quanto às agências de financiamento a
que se ligam; quanto ao n(vel de
institucionalização das próprias ONGs
(pequenas, médias ou grandes, novas ou
antigas etc.); quanto às relações pessoais
pregressas; e assim por diante.
O termo que talvez melhor se ajuste à
descrição do relacionamento entre as
ONGs é "evitação". Cruzam-se
continuamente, movimentando-se em
um mesmo campo, mas cada uma a cuidar
dos seus negócios, evitando explicitar os
interesses que as distinguem. Em boa
medida, as diferenças de interesses são
"inconfessáveis" em um duplo sentido:
remetem, simplesmente, ao ego(smo
institucional, consubstanciado na defesa
que cada uma deve fazer do seu
orçamento - e o ego(smo não é leg(timo
entre agentes sem fins lucrativos . . .
Mas podem remeter também a lealdades
preferenciais com instituições de outro
t ipo, tais como universidades, igrejas,
partidos, Governo, associações
representativas etc. Ora, ainda que
efetivas, tais lealdades 5io problemáticas

para as ONGs e geram tensões e
ambigüidades de dif(cil explicitação.
Sendo a autonomia uma norma
constitutiva das ONG s, elas nada têm a
gaAhar, em geral , com uma adesão pública
a esta ou aquela entidade. As preferências
ex.istem e são conhec idas, mas
per-manecem a n (vel d as co isas que devem
ser coment-adas à boca pequer.a.
Result a que as cont rovérsias abertas são
raras entre as ONGs. Elas ocorrem, mas
quase sempre com um sabor de
"escãndalo", como quando se t raz a
público problemas que deveriam ser
tratados apenas no nfvel da fofoca.
"Roupa suja se lava em casa", d iz um
velho ditado de assepsia da ordem
pública. E mais, a explicitação de
divergências pode ser aqui considerada
aética por razões até certo ponto
defensáveis : no contexto do
autoritarismo, elas facilmente passam
ao plano das acusações de inte resse
policial; e fica sempre a suspe ita de que as
crrticas de uma ONG em relação a ou'tra
sirvam como um instrumento desleal de
competição pelos recursos das agências
donantes. Melhor, portanto, evitar
discutir o trabalho das outras ONGs e
·preocupar-se com os seus próprios
assuntos. Ou ando a competição se torna
mais aguda, e as controvérsias são
inevitáveis, é sempre melhor resolvê-las
por debaixo do pano.
Se a competição tende a ser controlada,
as oportunidades de colaboração também
ocorrem. Voltaremos a elas mais adiante,
ao aborda r a questão d as " redes"
articu ladoras d as ONG s.

2.4 Miniideologia
A mu ltipl icidade impede q ualquer ·
tentativa de resumir as idéias corre ntes
entre as ONGs em uma ideologi a
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sistemática. Individualmente, tampouco,
elas costumam definir-se por um credo
doutrinário, o que vem a ser um aspecto
complementar à sua diferença diante das
igrejas e partidos. Há contudo algumas
idéias fortes que tendem a se repetir,
formando um certo estilo de pensamento,
que não é desprovido de ambigüidades e
que por isso mesmo dá margens a
consideráveis dife renças ideológicas. Vou
destacar quatro destas idéias nucleares:

a A palavra "alternativa", que jã nos
ocupou, é expressiva de um certo
antiinstitucionalismo que permeia as
ONGs. Como observa o relatório
mexicano (p. 25), " .. . institucionalidade
identifica-se com rigidez, centralismo,
burocratização" - o que sugere uma
valorização positiva de idéias tais como
"flexibilidade", "descentralização",
"simplificação das relações", todas bem
aplicáveis a miniinstituições do gênero das
ONGs. Sua autonomia diante das grandes
hierarquias institucionais oferece,
justamente, um espaço para invenções
" alternativas". O sentido então se
expande, positivamente, por uma criação
de Formas inéditas - hortas urbanas,
alfabetização contrária à dicotomia
professor/aluno, seminários em que os
diplomas se confundem, o destaque para
personagens ignorados pelo grande
media. "Alternativo", então, identifica-se
com "experimental", ou "profético". Sãc
pequenas ilhas que se querem
anunCiadoras de um mundo melhor, a
utopia trabalhada profissionalmente. Mas
como a ruptura com a Universidade, as
igrejas, os partidos, o Governo, as
demandas, os dilemas atuais não é total,
abre-se uma ampla margem de
interpretações quanto à extensão da
crftica às "Instituições";

prática" é uma idéia importante para
distinguir as ONGs diante do
"teoreticismd' atribufdo às universidades.
A noção de "praxis", do jovem Marx, é
freqüentemente utilizada, lançando
pontes, ainda que cr(ticas, para as
tradições ideotógicas veiculadas J>etos
partidos de esquerda. A diferença na
utilização do conceito talvez possa ser
resumida no seguinte: os partidos de
esquerda tendem a sublinhar as condições
teóricas e organizacionais necessãrias para
a integração das várias "prãticas" em uma
"Praxis" coextensiva coni o devir
histórico. Em outras palavras, os partidos
tendem a produzir uma versão sistemática
institucionalizante do conceito de
"Praxis". Entre as ONGs, ao revés,
nota-se pouco interesse pelas grandiosas
sistematizações teóricas, e desconfia-se
das hierarquias integradoras das práticas
sociais. São as práti~as. portanto, que são
efetivamente valorizadas, enquanto que a
totalidade unificadora é relegada
difusamente ao horizonte das idéias.
Assim, a "Praxis" enquanto totalidade
preserva o seu valor teórico, mas não é ela
que atrai o foco das atenções. Os partidos
de esquerda, totalizantes por natureza,
consomem-se debatendo a relação entre
os fins e a maneira de disciplinã-los; as
ONGs, organizações particulares, são
consumidas pelos objetivos definidos em
seus projetos, sem disporem do tempo ou
dos meios institucionais necessários para
pretender ordenar o reino dos fins.
Desliza-se, assim, para uma outra vertente
de idéias, mais próxima da famma
pragmática: desenvolver a arte de inventar
os meios eficazes para a realização de fins
especfficos.
F ata-se, com certeza, de "tática" e
"estratégia", da relação entre objetivos
pró)fimos e distantes, mas as ONGs não
têm a dimensão ffactual ou imaginária)

b. A aproximaçlo entre " teoria e
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adequada para se propor a realização das
grandes s·fntese-s. As perguntas que lhes
importam são aquelas que um pequenino
grupo de pessoas pode ecfetivamente se
propor. A imaginação fertilizada pelas
ONGs teAde a seJ particularizante.
c. O nexo (teórico) entre "teoria e
prática" é relacionado a uma inserção
especffica da atividacle intelectual : não o
iselamento da academia, nem a
gratui'tiiade da boemia, mas um
compromisso existeneial com aci!Ueles que
recebem os frutos clo seu trabalho. Fala-se
de "intelectuais ergânices", numa
linguagem gramsciana,· mas fala-se
também cle "assessores", numa veia mais
técnica. A primeira imagem sugere a
integraçi0 em um único "corpo social"
e a participação em uma "vontade geral".
Sua aprapriação entre as ONGs tende a
distanciar-se, no entanto, do sentido
hierãrquico da idéia de "corpo", para
enfatizar a simetria das trecas, em um
espfrite igualitârio. i; o que se depreende,
por exemplo, da seguinte passagem do
documento de Marcos Arruda ( p. 1O):
" ... quando os intelectuais tornam-se
uma parte integrante, orgânica, do
movimento social, exercem sobre ele um
efeito catalizador crucial, numa relação
criativa que é mutuamente fertilizadora;
relação esta que é indispensãvel para que
o movimento social avance em saltos
qualitativos. Esta compreensão tem
provocado uma revolução na prática de
muitas ONGs latino-americanas. Levou a
uma redefinição de seu papel e de sua
relação com o movimento social. Seu
propósito deixa de ser a liderança, para
ser o serviço. Seu método deixa
de ser o ensinar, para ser o
aprender-ensinar-aprender. Começaram
a.perceber que o Fazer teoria não é uma
tarefa apenas dos intelectuais. O povo

pode e deve -criar teoria."

1: freqüente, por outro lado, uma
experiência inversa à que está sugerida
na passagem citada: a n(tida percepção de
· que os membros das ONGs estão
separados do grupo a que servem. Isto se
dá não apenas quanto às origens,
linguagens. hábitos, n (veis de renda etc ..
mas no próprio encaminhamento do
trabalho. 1: comum q ue, na hora "H" das
decisões, o pessoal das 0NGs seja
sutilmente deslocado para o lado de fora.
Gualquer pessoa não religiosa que tenha
prestado serviços a um gr-upo de igreja,
por exemplo, conhece bem a sensação de
estranhamento a que estou me referindo,
a qual aliâs é encontrável em muitas
outras situações de relacionamento com
um "outro" grupo social. Hã casos,
portanto, ou momentos, em que a
categoria do "assessor" é sublinhada emprestando-lhe justamente este sentido
de alguém que vem de fora atender a uma
demanda que exige conhecimento
especializado, e que não tem, nem deve
ter, qualquer poder sobre o
encaminhamento do problema, e muito
menos sobre a totalidade da vida do
grupo. Esta diferença entre os que "são
.de dentro" e os que "vêm de fo ra" pode
ating ir n(veis de grande profund idade.
São outros os ritmos do pensa r e do fazer.
Os " assessores" , pel a natureza mesma do
seu empenho em d iversos projetos
simultâneos, circulam em um tempo
estranhamente acele rado aos olhos do
pessoal local.
Há outros planos em que esta
ambigüidade entre a integração e a
separação do intelectual se manifesta na
vida das ONGs. Está no estilo de trabalho,
por exemplo. Hã, por um lado, uma
n(tida especialização das ONGs e dos
projetos - quanto aos meios de
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comunicação, quanto aos objetos de
trabalho (como saúde, educação,
tecnologia etc.), quanto ao tipo de grupo
social, e assim por diante. Mas existe
também a tendência inversa de
contrapor-se à especial ização,
desenvolvendo um estilo totalizante de
lidar com os problemas.
A ambigüidade manifesta-se ainda na
organização interna das ONGs: são
diversas as formas de compromisso entre
os princípios da racionalidade burocrática
e os da participação comunitária na
gestão destas pequenas sociedades.
d . A busca de vias alternativas, da
aproximação entre teoria c prática, de
uma integração dos intelectuais nos
movimentos sociais são idéias que se
combinam para reforçar a noção de que
tudo isto faz sentido somente na medida
em que promova a "participação
popular". ~ esta a idéia mais forte que
orientou a inversão simbólica
caracterfstica das ONGs. ~expressa, com
freqüência, na frase "contribuir para que
o povo se torne o sujeito de sua própria
história". Toda a desconfiança em relação
às hierarquias está contida nesta frase,
bem como a esperança de uma
transformação histórica total, que é
própria à tradição socialista. Mas aqui,
ainda, a ambigüidade que vimos
sinalizando se faz sentir. Pela sua
plural idade e ênfase na autonomia, as
ONGs têm contribufdo igualmente. para a
consolidação da idéia de uma "sociedade
civil" na América Latina.
A análise conceituai cristaliza diferenças
que são maleâveis no curso efetivo das
idéias. Na prática, os discursos deslizam
de um a outro quadro conceituai, em
múltiplas combinações. Vale, no entanto,
enfatizar as diferenças ainda que seja para

provocar o nosso debate. A idéia do
"Povo Sujeito" tende a sublinhar a união
que integra a diversidade em uma única
vontade, enquanto a idéia de "Sociedade
Civil" enfatiza a multiplicidade
irredutfvel dos interesses e das vontades.
O "Povo Sujeito" remete à idéia de
" participação" nas decisões, enquanto
que a :·sociedade Civil" distingue-se das
instâncias decisórias globais, e remete à
idéia de "controle" sobre essas mesmas
instâncias. Seu problema central não é o
"como conquistar e manter o poder",
mas sim o "como controlar o poder",
qualquer que seja ele e quem quer que
'dele participe. Uma tem afinidade com
ideais de democracia di reta, a outra com
democracia representativa. Ambas
pertencem às tradições de "libertação",
mas a primeira tende a privilegiar a
igualdade, enquanto a segunda ·
priv.ilegia a liberdade. Combinam-se no
discurso corrente entre as ONGs, mas
podem eventualmente expressar
profundas divisões.
Como se vê, a miniideologia que permeia
as ONGs não se presta à redação de um
credo doutrinário. Hã nela linhas de
pensamento as mais diversas - linhas
anarquizantes, de crftica a toda
centralização do poder; mas também a
idéia de um sujeito coletivo popular, uno
e indivisfvel, vocacionado para, um dia,
tomar as rédeas da História nas mãos,
como um grande Senhor; hã linhas
puxadas discretamente do novelo liberal,
como a valorização da cidadania,
do habeas-corpus, da autonomia das
instituições civis; hã mesmo um retorno
a temas clássicos do conservadorismo,
como a crftica da tecnologia moderna,
a valorização das tradições (indfgenas,
camponesas, da religiosidade popular etc.),
a busca do equilfbrio ecológico (um
apanágio dos nossos antepassados
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pré-colombianos), o gosto pelas
comunidades, e assim por diante.
Dizer, enfim, qllle a ON6s são
"an arco-social istas-1 iberais-conservedoras''
não está longe da verdade, mas é um
rótulo comprido e complicado demais
para ser lev.ada a sério. Mais adequado
seria pensar em um tec~do de idéias
trançado folgadamente, que faz possfv.el
a configuração de v·ários desenhos
alternativos, oomo nos quadros mágicos
infantis que mutilam de figura segundo o
âAgulo em que se apresentem.
Por isso prefiro falar de "um estilo de
pensamento" comum, ao invés de resumir
as teses de um credo. O "estilo comum"
configura-se em torno de questões e
problemas recorrentes, passfveis de
diversas soluções. Recorta uma
"comunidade problemática", por assim
dizer. Tamanha flexibilidade ajusta-se
bem ao aspecto atomizado da organização
das ONGs. Idealmente, a cada nó, ou a
cada ONG, delineia-se uma arrumação um
tanto diferente do mesmo conjunto de
problemas.
A flexibilidade dos sentidos, casada à
atomização institucional, sugerem uma
outra idéia (problema) caracterfstica do
conjunto: dada a origem nas esquerdas,
parte-se do suposto de que o substrato
comum, ou o trançado global , chama-se
"História". Descobrimos isto, a( pelos
anos cinqüenta/sessenta, e ainda cremos
existir na "História". Mas a descoberta já
não é tão satisfatória. Tornou-se, ao invés,
um núcleo de dúvidas e problemas. Ela
hoje não parece ser tão controlável como
outrora, seja pela ciência ou seja pelos
macroplanejadores. As percepções e as
opiniões divergem, e ainda se fala em
"caminhada" (embora muito menos em
"marcha") para significar "História"; é

significativo, contudo, que esta imagem
que já foi patrimônio dos militantes
educados na "ciência polftica" seja hoje
marca distintiva de um discurso
expressamente religioso. As dúvidas
quanto ao sentido, centro, ou controle
da totalidade do tempo que nos cabe
deixam ~e ser aterrorizadoras, no
entanto, quando consideradas do ponto
de vis·t a de uma ONG qualquer. Como
pequenos barcos no oceano social, as
ON<Gs não favorecem es·te tipo de
especulação, pois, como foi dito, o seu
horizonte é por dem ais concreto e
circunstancial. O projeto e as angústias
de um " Grande Timoneiro" não têm
cabimento nas medidas restritas de uma
ONG.
2.5 Financiamento
Há muito que se poderia dizer sobre o
tema, e os documentos preparatórios
contêm diversas análises e sugestões
importantes. Limito-me aqui a três
observações de caráter geral:
O fato de que a grande maioria das
agências de f inanciamento das ONGs seja
estrangeira não é apenas um reflexo da
"pobreza" local, embora, evidentemente,
o seja em parte. Não é esta, contudo, a
razão decisiva. Afinal , não estamos em
um deserto. Dec isivo, sim, é que os.
distribuidores dos recursos na América
Latina não estão acostumados a repassar
fundos para "organizações não
governamentais", sobretudo do gênero
das ONGs. O Estado subvenciona a si
mesmo e às elites. As empresas, inclu sive
as multinacionais responsáveis por
Fundações sem fins lucrativos em seus
pafses de origem, de ixam-se levar aqui
pela selvageria do lucro, livres das
pressões para investimentos de cunho
social. Recursos há, mas eles não se
destinam à organização das bases da
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sociedade. As ONGs, como foi dito,
parecem estranhas neste continente.
Nesse sentido, a ajuda das agências
estrangeiras tem sido uma condição
indispensável , e a dependência
resultante pode se r justamente
concebida como o menor dos males.
A maioria das agênci as de financiamento
das ONGs na América Latina são também
elas "organizações não governamentais"
em seus países de origem. Há mesmo uma
homologia, grosso modo, entre as ONGs
de lá e as de cá - d istribuem-se entre as
que estão mais próximas às universidades,
a igrejas ou a partidos (com acréscimo de
fund ações de empresas privadas) etc. Se,
financeiramente, as ONGs daqui são filhas
das de lá, pode-se dizer que o processo foi
natural, o semelhante gerando o
semelhan te. Não é o caso de uma geração
de "monstros", como às vezes se ouve
dizer das ONGs mais avantajadas. O
reconhecimento deste fato deveria
contribuir para flexionar as relações no
sentido de uma troca entre iguais. A
"corrente da ajuda", desde as doações
locais recolhidas pelas ONGs do Norte até
os investimentos locais, administrados
pelas ONGs do Sul, entre os florins, os
marcos ou as liras que vêm e os relatórios,
imagens e estórias que vão, merece ser
melhor conhecida em seu conjunto, para
que se possa melhorá-la.

as verbas dos projetas sejam "desviadas"
para gastos burocrâticos, estâ mal
colocado. Deriva, no fundo, de uma
ilusão, pois é evidente que estas verbas
estão, sim, produzindo -novas instituições.
Mais proveitoso, portanto, seria discutir
que tipo de instituição estã sendo gerada,
e assumir conseqüentemente os seus custos.
Nesse sentido, o predomínio total da
forma "projeto" para canalizar recursos
torna-se um obstãculo para a clareza das
relações entre as partes, pois esconde uma
dimensão fundamental do trabalho e
alimenta a ilusão de que é possível agir
por uma pura epifania do espírito, sem
cuidar das condições materiais
(instrumentos, organização e pessoal)
que dão corpo às idéias.
Não creio que os "projetas" devam ser
descartados. As ONGs devem tanto a eles
que talvez jâ não possam viver sem
eles . .. Mas é preciso diminuir o seu peso
e fortalecer outras formas, mais estáveis
e mais abrangentes, de financiamento .
3. Variantes
Fazer justiça às variações que existem
entre as ONGs exigiria ultrapassar em
muito os limites funcionais deste
trabalho. Prefiro indicar, somente, uma
abordagem que pode ser útil para um
estudo futuro dessas variações. Ao invés
de buscar uma definição linear das ONGs,
tentei caracterizá-las por uma série de
polaridades. Elas se movimentam em um
campo rico de tensões que devem ser
articuladas de alguma maneira. ~
justamente a articulação dessas tensões
que poderia servir como critério de
classificação das variantes. Supondo que
identificamos as polaridades relevantes,
podemos indagar como cada ONG (ou
grupo de ONGs) as internalizam,
fazendo escolhas prâticas, institucionais

Predomina, ainda, apesar das declarações
em contrário, um a relação paternalista
que se expressa na resistência das ONGs
donantes a concederem verbas de cunho
"institucional" ("institutional-building").
A retórica "alternativa", compartilhada
pelas ONGs de lá (ao menos em relação às
ONGs de cá). tem levado ao não
reconhecimento da realidade institucional
das ONGs latino-americanas. Com efeito,
o receio freqüentemente expresso de que
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médias; entre mais antigas e mais jovens;
entre dominantes e caudatãrias em uma
determinada ãrea de trabalho;. na
demarcação das "redes" etc.

e ideológicas que as integram de alguma
maneira.
O triângulo "universidades/igrejas/
partidos (te esquerda" oferece três
possibilidades principais de
relacionamento entre os seus termos, e as
ONGs, com efeito, tendem a privilegiar
um de seus lados. A mediação principal
entre universidades e partidos de
esquerda, universidades e igrejas ou entre
igrejas e partidos de esquerda é um
critério relevante de diferenciação das
ONGs.

As diferenças ideológicas, igualmente,
deveriam ser lembradas. Como foi
sugerido, polaridades do gênero
"alternativo/institucionalizante". "praxis/
prãticas", "intelectuais orgânicos/
assessores", " povo sujei to/sociedade
civil", "especialização/integração
totalizante" , "organ ização racional
burocrática/autogestão comunitária"
poderiam servir como uma matriz
elementar de classificação.

A polaridade "Estado/Povo (ou
Sociedade CivilV' é um outro eixo
classificador importante. Via de regra, as
ONGs se dirigem preferencialmente ao
segundo termo, abrindo-se então todo um
outro conjunto de polaridades que não
chegamos a explorar neste trabalho. Por
exemplo: diferenças tais como "campo/
cidade", "ibero-americanos/ameríndios".
"camponeses/trabalhadores sem terra/
trabalhadores assalariados da
agroindústria", "movimentos pastorais/
sindicais" etc. formaram um constante
campo de tensões na Campanha Nacional
pela Reforma Agrãria estudada no
documento brasileiro. A tendência de
uma ONG qualquer a se relacionar
preferencialmente com um outro desses
pólos hã de marcã-la.com características
substanti'.las .Que merecem ser
consideradas em um estudo
classificatório. Por outro lado, a med1ação
·entre Governo e movimentos sociais é um
aspecto que nunca deixa de ser relevante
para as ONGs, dando lugar a diversas
alternativas importantes.

O relacionamento com as agências de
financiamento é um outro importante
fator de variação entre as ONGs. São
muitas as fontes , cada uma com
diferentes vias de acesso. Não há um
"mapa da mina", ma.s vãrias minas e
mapas, que podem ser excludentes entre
si. Escolhas feitas em outros planos
condicionam e são condicionadas peJo·
relacionamento com os financiadores.
Essas e outras dimensões deveriam ser
consideradas tendo em vista a variação
r,egional da América Latina. O Caribe, a
região Andina, o Cone Sul, a Amazônia
etc. compõem situações d istintas que
modificam as alternativas passíveis de
serem exploradas pelas ONGs.
O contexto sócio-político tem
implicações evidentes para as ONGs,
e uma tipologia de possibilidades,
problemas e ambigüidades poderia ser
esboçada em torno de três pólos
principais: regimes autoritários de direita,
como o do Chile; processos
revolucionários, como o da Nicarágua;
regimes abertos aos jogos de poder
democrãtico-liberais, como a Venezuela,

O relacionamento entre as próprias ONGs
traça um outro eixo de variações que deve
ser considerado- distinguindo, por
exemplo, entre grandes, pequenas e
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por exemplo.
A análise desta última variação deve
considerar uma dinâmica ainda em curso,
pois as ONGs são recentes na América
Latina. Proliferaram nos anos setenta, em
regimes quase sempre autoritários. I'Jão
sabemos portanto se vieram para ficar, ou
se foram um engenho destinado a
fenecer com a décad a que o viu nasce r.
Sobreviverão as ONGs às ditaduras? A
bem dizer, não sabemos. Podemos, no
entanto, (e devemos) especular sobre os
possíveis impactos das transformações
contextuais sobre a atuação das ONGs.
Identificar as tendências, os dilemas, as
novas tensões, é uma tarefa anaHtiéa do
maior interesse. Dois exemplos hão de
bastar para dar concretude a essas
observações gerais.
O processo de "abertura" que movimenta
o Cone Sul (Brasil, Argentina, Uruguai,
oxalá o Chile em um futuro próximo)
traz à cena, em toda a sua força, as
instituições portadoras de
representatividade coletiva, como os
sindicatos e os partidos. Dá infcio, ainda,
a um sem número de medidas
governamentais di rigidas ao campo de
trabalho prioritário das ONGs. A poUtica
volta a vestir os trajes da grande dama,
"a parte ira do futuro", e faz promessas
eston teantes de lu tas, aventuras e
conquistas. Os convites se multipl icam.
Será que o pessoal das ONGs vai res istir
aos seus encantos? E provável que muitos
prefiram explorar as novas oportun idades.
Mas é possível também que um número
expressivo de ONGs se consolide,
incorporando à cu ltura local o .seu estilo
particular de prestação de serviços.
Outro é o caso dos processos
revolucionários. A polarização que ocorre
com a guerra civil tende a submeter as

múltiplas diferenças a uma opção central
entre "a revolução" e "os contra". A
ameaça de invasão externa, recorrente nas
revoluções dos tempos modernos, é
enfrentada com uma grande mobilização
nacional. A violência do confronto, as
transformações sociais, a inversão das
prioridades, a carência de recursos diante
das novas demandas, tudo isto leva a uma
centralização das decisões a serem
.articuladas em um plano. Inverte-se a
situação característica do Ancien Régime.
Ao invés da alienação da sociedade em
relação ao Estado, todo o povo é
convocado a participar das lutas
desencadeadas pelo processo
revolucionário. Que perspectivas se abrem
para as ONGs em tal situação?
Polarizadas, como o restante da
sociedade, participando da mobilização
nacional, integrando suas atividades em
um. plano global , assumem um perfil
profundamente distinto daquele em que
foram formadas.
Fica pois aberta a pergunta sobre o lugar
das ONGs em um processo revolucioná ri o.
A pluralidade e a autonomia que as
caracterizaram no passado farão ainda
sentido para os seus quadros? ~ poss(vel
que se tornem agências de um novo tipo,
por assim dizer, "paragovernamentais".
Mas é possfvel também que sejam
justamente valorizadas por sua dimensão
"não governamental". Esta qualidade lhes
garante um valor estratégico enquanto
fontes alternativas para a captação de
recursos no exterior; e o poder
econômico, como se sabe, costuma ser
acompanhado de outros poderes. Nesse
sentido, e apesar de diferenças notáveis,
a problemática geral das OI'JGs na
América Latina não é de todo estranha a
uma situação como a nicaragüense.
Especulando-se sobre o futuro, pode-se
imaginar, por exemplo, que as ONGs
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venham a contribuir para a preservação
da pluralidade e da autonomia civil diante
das tendências centralizadoras que tendem
a tomar conta dos Estados revolucionários.

4. Redes
Com exceção do documento
nicaragüense, onde se obse rva um alto
grau de formalização d a rede de ONGs
denominada Fundaci ón Augusto Cesar
Sandino, organizada pelas associações
populares da Nicarágua, todos os demais
relatórios são unânimes e incisivos em
uma dupla constatação:
a. existe a tendência à formação de redes
integradoras das ONGs;
b. estas redes são freqüentemente
informais, havendo resistência à sua
transformação em órgãos centralizadores
de decisões compulsóri as para as ONGs.
Este texto pode ser
compreendido como uma tentativa de
detalhar as razões expl icativas da
oposição das ONGs à institucionalização
de redes centralizadoras. Não se trata de
uma mera ausência de órgãos desse tipo;
trata-se, sim, de uma resistência ativa à
sua formação. A " autonomia" e a
"pluralidade" das ONGs foram
constitu(das em um processo de ruptu ras
com hierarquias unificadoras, produzindo
um tipo de instituição q ue é a elas
resistente por natureza. Existe mesmo a
consciência de que a perda da autonom ia
implica o desaparecimento das ONGs
enquanto tais. Por outro lado, a
atomização tem acarretado preju(zos cuja
superação é projetada justamente pela
formação de "redes", um termo que
se ajusta bem ao baixo grau de
institucional idade desejado.

com a autonomia das ONGs porque a
competição que existe entre elas, como
foi visto, não te m a agressividade da
disputa pelo lucro, no mercado, ou pelo
poder central, na polrtica. Há sim uma
competição por recursos, poder e
prestigio, mas que se encontram
difusamente dist ribu(dos em muitos
planos: A complementariedade de
interesses pode, portanto, ser explorada
com uma ampla margem de segurança,
antes que os antagonismos cheguem ao
ponto de ruptura.
Há redes que podem promover serviços
necessários a todas as ONGs, como a
circulação de informações ou a
distribuição de materiais em circuitos
alternativos. Há outras formadas em
torno de temas comu ns, como a defesa
dos direitos hu manos no campo
paraguaio, ou a campanha pela reforma
agrária no Brasil. Há redes que se podem
formar em to rno de uma área ou de um
grupo local numa te ntativa de recobrir as
diversas dimensões de suas demandas. Há
ou tras formadas em to rno d a liderança de
uma ONG mais experien te. Há redes
"naturais" formadas em torno de grandes
instituições, como a Igreja Católica.
Relacionamentos pessoa1s preexistentes,
· comuns na geração criadora das ONGs,
propiciam o surgimento de formas
diversas de colaboração. Em suma, tais
in iciativas podem e devem ser
estimuladas, desde q ue não se perca de
vista a "autonomia" e a " pluralidade" das
ONGs.
O d ocumento brasi!cmo sugere uma outra
di mensão im portante desta problemática:
a colaboração efetiva exige que as
d iferenças entre as ONGs sejam
explicitadas, o que contraria uma norma
tâcita d o seu relacionamento. Como

A formação de redes parece compatfvel
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vimos, elas costumam evitar o confronto
de idéias, valores, pedagogias, interesses
etc. Mas a colaboração traz à tona essas
diferenças e coloca para elas um novo
problema. Como colaborar em um mesmo
plano de ação apesar de tantas
divergências e sem suprimi- las? Como foi
sugerido naquele documento, a resposta
a esta pergunta implica um diffcil
aprendizado. Se as redes contribuírem
para esta lição de democracia entre as
ONGs, estarão real izando bem mais do
que uma racionalização dos seus
investimentos.
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Artigo

[)a França, sobre o naarxisnno
e o crtsttantsmo
Carta de IVO LESBAUP/N
Mestre em Sociologia

Só agora tive oportunidade de ler os
n9S 7, 8, 9 e 11 de Comunicações do
!SER, que trazem o debate sobre o
marx ismo. Como alguns se perguntam
até que ponto essa questão não é
fundamentalmente européia, talvez seja
útil expor como se coloca aqui na Europa.
e mais especialmente na França, essa
questão. Assim - penso -, veremos mais
claramente aquilo que é puramente
europeu e aquilo que nos interessa.
Chamo a atenção para aqueles que
estiveram na França na década de 70,
que o clima ideológico dominante hoje é
totalmente diferente do que eles
conheceram. Ainda existe um
pensamento de esquerda como o que nós
conhecemos outrora, mas é minoritário.
Ainda existe uma preocupação pelos
países do Terceiro Mundo, mas é
minoritária. O dominante é o antiterceiromundismo, o antitotalitarismo
(comunista), o antimarxismo. "Marx?
Já morreu, e vocês não perceberam."
Mesmo em certos centros universitários
de esquerda, a utilização de conceitos
tipo "força de trabalho", "classes
dominantes", é mal vista, porque esses
conceitos têm uma conotação marxista.
Vou dar alguns exemplos para que vocês
tenham uma idéia mais ampla. Desde
agosto de 1983 - quando cheguei aqui acompanho dois jornais que são

considerados, um, de centro-esquerda,
Le Monde (não confund ir com o Le
Monde Diplomatique, q ue tem outro

corpo de redação e sa i mensalmente), e o
outro , de esquerda, Libération. Pois bem :
ambos consideram a Nica rágua algo como
uma "d itadura sovieto-cubana", e'
consideram que os EUA têm pleno direito
de coagi-la a voltar ao bom caminho da
democracia ocidental. Em nenhum de
seus ed itoriais a respei to eles condenaram
uma possível invasão (fica implícito que
eles não são inteiramente contra) . No dia
21 de março, o Le Monde trouxe, em
matér ia paga, um manifesto de
intelectuais europeus instando o
Congresso dos EUA a ap rovar o pedido de
Reagan de auxnio aos contra-sandinistas.
Um mês depois, felizmente , saiu um
outro manifesto, de outros intelectuais
europeus, defendendo o direito da
Nicarágua à autodeterm inação. Quando
Reagan decretou o embargo comerc ial à
Nicarágua, o editorial do Le Monde só
chamou a atenção para a semelhança do
que ocorreu com Cuba, mas não teceu
nenhuma crftica. Quando em novembro
do ano passado os EUA ameaçaram
invadir a Nicarágua, o principal jornal
televisado daqui tratou a questão assim ,
alguns dias depois: "A psicose da invasão
continua na Nicarágua .. . " (sic!) Há
alguns dias atrás, a televisão apresentou
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um programa muito bem montado sobre
o problema da defesa estratégica da
França. O apresentador foi Yves
Montand. O objetivo era mostrar que essa
defesa está obsoleta, e o exemplo dado
para comprovar isso foi uma poss(vel
invasão da Europa pelos tanques russos
(sic!) com a ajuda de filmes de manobras
militares do Pacto de Varsóvia, mapas
animados etc. O programa foi tão
exagerado, que até alguns militares
franceses reagiram dizendo que isso é
extremamente prejudicial, pois pode criar
uma psicose de massa . . .
Esse tipo de ideologia é o que está
dominando hoje em dia nos meios de
comunicação e na maioria dos que se
dizem de esquerda. A pergunta que surge
imediatamente é: mas, afinal, o que
aconteceu com a F rança? Tudo parece ter
começado com a questão polonesa, a
repressão ao Solidariedade, e Jaruzelski.
Houve um despertar para a realidade da
opressão nos pafses ditos socialistas. A
esquerda francesa havi a apoiado
entusiasticamente a luta do Vietnã, tinha
se entusiasmado com a China de Mao
etc. De repente, o Vietnã revelava-se uma
ditadura, a China idem, e assim por
diante : os pa(ses socialistas realmente
existentes apareciam como totalitários.
O totalitarismo passou a ser o grande
problema do mundo atual. E quando se
fala em totalitarismo, entende-se o
"bloco comunista", isto é, todos os
países socialistas realmente existentes,
sem exceção e sem diferença, tratados
como um bloco. Frente ao totalitarismo
(comunista), todos os outros problemas
passaram a ser secundários. Mas e as
ditaduras capitalistas (Chile, Paraguai,
Filipinas etc.)? "São apenas ditaduras,
isto é, regimes temporários: elas podem

voltar a ser democracias - é só olhar o
caso da Espanha, de Portugal. Já o
totalitarismo, não : depois de estabelecido,
não tem possibilidade de voltar atrás".
Bem, e qual a causa do totalitarismo?
"Nós pensávamos que era o estalinismo,
mas aos poucos se viu que jâ em Lenin
havia ind(cios desse totalitarismo. E
Lenin se inspirou em quem? Em Marx.
Não foi Marx o primeiro a falar em
ditadura do proletariado? Resumindo :
totalitarismo= marxismo. E se queremos
combater o totalitarismo, temos de
combater a sua raiz, que é o marxismo."
E a( não se trata de mostrar apenas a
insuficiência do marxismo para resolver
uma série de questões - trata-se de
mostrar que o responsável pelo
totalitarismo é o marxismo in totum,
globalmente. Utilizar, por exemplo, o
conceito de classe social, implica em
conceber a sociedade como classes em
oposição. "E aonde vai levar isso? A achar
que a sociedade estâ mal estruturada, que
é preciso transformâ-la para chegar a uma
situação mais justa. E, em última análise,
aonde vai levar isso? Leva ao
totalitarismo, ao Goulag." E proibido
utilizar qualquer conceito marxista,
porque eles não podem ser usados
separadamente, "eles constituem um todo
que leva a acreditar em utopias, a querer
transformar a sociedade. Ora, os que
acreditam nisso e ousaram transformar a
sociedade chegaram ao totalitarismo.
Portanto, chega de ilusões: o sonho
acabou, não há utopias. O que existe é
esse mundo aqui, capitalista sim, mas
onde tem liberdade, tem pobreza, mas a
gente pode dizer o que pensa, e com
todos os seus defeitos é cem vezes melhor
que o Goulag. Portanto, chega de pensar
em transformação: vamos melhorar aqui e
ali e pronto. O marxismo acabou. E, se
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não acabou, vamos enterrã-lo".
~essa ideologia que estã no ar, por aqui.
Se observarmos bem, ela não é nova: nas
décadas de 50 e 60, jã a propaganda
norte-americana opunha o "mundo
ocidental e livre" à "cortina de ferro";
"aqui tem fome mas tem liberdade", "de
que serve ter pão se a gente não tem
liberdade" etc. O antimarxismo começa
a ter laivos de macartismo: em algumas
universidades jã se começa a dificultar as
teses cujo marco teórico é marxista. Em
compensação, na ãrea da sociologia, é de
bom tom pesquisar sobre a "vida
cotidiana" ou qualquer aspecto do
"i maginário". Pode-se fazer
microssociologia, estudos de caso bem
localizados. Mas, por favor, nada de
interpretações globalizantes tipo
" estrutura da sociedade". A moda agora é
Weber, mas um Weber esterilizado de
qualquer vestfgio de conflito social, de
raízes econômicas de situações sociais etc.
Utilizava-se Weber para se opor a Marx .
(Cã entre nós, hã muito tempo Persons jã
havia descoberto esse Weber.) Nesse
conjunto ideológico, onde se desloca a
atenção única e exclusivamente para o
totalitarismo do leste europeu, a
contradição fundamental deixa de ser
capitalismo versus socialismo, ou mesmo
Norte versus Sul (pafses desenvolvidos
versus pafses subdesenvolvidos) , e passa a
ser totalitarismo (comunista) versus
democracia (desde os EUA até o Chile,
passando pelas Filipinas). ~ por isso que,
segundo essa concepção, é difrcil apoiar a
Nicarágua, porque a Nicarãgua tende para
o totalitarismo, e para impedir isso ("o
império do mal") tudo é válido. Que
Reagan dissesse isso, ninguém estranharia.
A gente começa a estranhar quando
pessoas que se dizem de esquerda

começam a insinuar que, de fato, a
ameaça totalitária (comunista) é tão grave
que os conflitos "intra-sistêmicos" (o
sistema ocidental, democrata, livre) são
secundários. (Cã entre nós, é exatamente
esta a tese desenvolvida pelo Golbery em
Geopolftica do Brasil. Hã dois blocos: o
oriental e o ocidental; nós pertencemos
ao ocidental. Frente à ameaça do Leste,
nossas divergências internas são
secundãrias, a autonomia nacio nal é uma
coisa relativa . . . ) Quer dizer que a
contradição entre os EUA e os pafses
latino-americanos, entre a burguesia
associada e os explorados, passa a ser um
conflito secundár io frente ao " sistema
mais centralizado de que se tem not fcia
na história" (desculpem, mas o nazismo
era comunista? e o naz ismo era
descentralizado?). Está ar o Behemoth
a ser combatido - o totalitarismo
comunista. "Torturaram no seu país?
Quantos? Ah, não tem comparação com
o que torturaram lã [no Goulag] ."
Assassinaram na Argent ina? Quantos? Ah,
não tem comparação com os milhões que
foram massacrados lã [no Goulag] " .
Conclusão: não se deve lutar para acabar
com a ditadura ou com o sistema que
gera essas ditaduras (lat ino-americanas).
porque essa luta corre o risco de levar ao
Goulag. Em suma, estamos bloqueados,
emperrados, impedidos de pensar em
mudança ou em lutar contra a opressão
(capitalista) , porque qualquer mudança
mais radical ou uma lut a mais séria só
teria um final possível : o totalit arismo de
tipo soviético.
Pouco a pouco procura-se esvaziar não
só a luta de classes mas a exploração
internacional, o imperialismo
norte-americano. O
antiterceiro-mundismo consiste em
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deixar bem claro que tudo o que foi dito
até hoje sobre a relação entre a riqueza
dos países desenvolvidos e a m iséria dos
países subdesenvolvidos, entre a liberdade
desfrutada no Norte e as ditaduras que
volta e meia explodem no Sul, é pura
invenção dos marxistas. Na verdade uma
coisa não tem nada a ver com a outra.
O problema mesmo é o totalitarismo
(comunista) .

de onde? O conceito de classe social é
inútil? A luta de classes não existe? O
econômico não tem um peso
determinante na sociedade? As idéias não
são condicionadas pelas condições de
existência material? Tomei apenas o mais
óbvio para mostrar que, na minha
opinião, alguns elementos essenciais do
marxismo não estão nada superados, e
nenhuma outra teoria sociológica
resolveria melhor que o marx ismo estas
questões. Em outros termos: a denúncia
da opressão no socialismo real não
suprime a validade teórica do método
dialético e de inúmeros conceitos
marxistas. E a utilização deles não vai dar
no Goulag, como pretende a campan ha
ideológica atualmente em curso. Com
milênios de história nas costas, nenhum
de nós pode achar que os últimos tipos
de organização social possíveis são o
capitalismo e o socialismo tal qual
existem hoje. Nenhum de nós pode achar
que a única maneira de se estabelecer a
justiça, de acabar com a exploração, seja
a supressão da liberdade, só porque isso
ocorreu no socialismo realmente
existente. Justiça e liberdade não são
excludentes. (Como também não é
porque existe a Cúria Romana que eu vou
achar que esta é a única concretização
histórica possível dos Evangelhos.)

Bem, acho que agora já podemos discutir
seriamente a questão do marxismo.
Porque, a meu ver, o marxismo não pode
ser discutido seriamente no nível que
acabo de descreve r. Em primeiro lugar, é
preciso deixar claro que outros podem
confundir a análise do socialismo
realmente existente com a teoria de Marx :
em nome da ciência, não dá para fazer
essa confusão. Ou então Rosa de
Luxemburgo não era marxista. Portanto,
denunc iar todas as barbaridades
cometidas nos pa íses socialistas realmente
existentes, tudo bem. Utilizar estas
mesmas barbaridades para concluir pela
incapacidade teórica do marxismo a dar
conta de. qualquer fenômeno social é um
argumento que não tem cabimento. Que
se diga que o marxismo não dá conta da
questão nacional , da questão indígena,
das relações afetivas, eu posso concordar.
E posso até acrescentar outras questões
de que o marxismo não dá conta (ou,
pelo menos, ainda não dã conta). A
problemãtica do socialismo real é muito
séria e deve nos levar a repens·ar em que
consiste o social ismo, a questão do poder
político, o papel das classes populares no
processo de transformação etc. E o
Weffort lançou um excelente ensaio nesta
linha, Por que Democracia?.

Isso significa então que eu concordo
com o marxismo in to tum? É evidente
que não, e acho que o Clodovis foi
extremamente feliz no seu artigo sobre
o marxismo. Na minha opinião, o
problema do marxismo é ser tratado
como uma "religião", isto é: um divino
fundador, as Sagradas Escrituras, os
dogmas, os Santos continuadores e seus
novos dogmas incorporados à Tradição,
a ortodoxia (que exclui todas as
heresias .. . ), a interpretação oficial do
Magistério, a Hierarquia etc. (Talvez a

Mas vejamos: a teoria da exploração, que
Marx desenvolveu, não tem mais sentido?
A miséria das classes trabalhadoras vem
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comparação tosse melhor com a Igreja
ao crrt1car
as prãt1cas estalinistas. utilizam-se de
termos como Inquisição, processos
inquisitoriais. Index . dogmas etc. e como
os cristãos. ao criticar as prãticas
autoritãrias da Igreja, a comparam com o
Politburo etc.) Esse tratamento
··religioso" do marxismo é que, a meu
ver . gera problemas sérios como querer
dar conta de tudo (até do sentido da
vida). ou mesmo considerar que certos
conceitos, tais como foram elaborados hã
mais de um século, não podem ser
tocados. são "sagrados". Se o marxismo é
uma teoria que se pretende cientffica da
históna e da sociedade, existem outras
teorias que se pretendem cient(ficas e que
têm o mesmo objeto. Como Qualquer
teoria cientifica, seus conceitos só têm
valor se dão conta do setor da realidade
que pretendem explicar. Portanto, não
basta citar Marx para validar um conceito.
~ precrso. também para as afirmações de
Marx. passar por um processo de
verificação. Ora, em ciências sociais, o
" laboratório de experimentação" é
sobretudo a história. Se alguém disser.
por exemplo, que o proletariado é
essencialmente revolucionãrio, bastarã
examinar os EUA, a Suécia, a Alemanha,
a França, para verificar que uma
afirmação como esta não se sustenta, que
não vale como afirmação de pretensões
universais. Isto não significa que a classe
operãria desses palses não tenha um
potencial transformador, mas sem dúvida
é essencialmente revolucionãria. Outro
exemplo: mudada a estrutura econômica
da sociedade, a superestrutura muda
rapidamente;li sso não se verificou
historicamente. Significa isso que a
estrutura econômica não tenha peso, seja
secundãria7 Claro que não, mas é evidente
que não basta mudar a estrutura
econômica.

E ass1m por diante, me parece que todos
os conceitos desta teoria cientffica devem
passar · como em qualquer ciência - por
um processo de verificação, para o qual
não se pode ter o mlnimo receio de ir a
fundo. O mesmo processo que utilizamos
para os conceitos de Weber, Durkheim,
Simmel, Gurvitch , Parsons, Merton. têm
de ser utilizados para Marx, Engels, Lenin,
Gramsci, Trotsky, Mao. Nada do que eles
escreveram ou fizeram é dogma de fé.
O fato de que tenham sido tratados como
um conjunto de dogmas é que emperrou
algumas de suas explicações. Basta tratar
essas teorias como elaborações cientfficas
para que elas possam recuperar seu valor
e tenham poder explicativo. Não há nada
mais absurdo ou anticientffico do que
proibir a "revisão" dos conceitos de
Marx. Se o que Marx escreveu é do
domlnio da ciência, e se o próprio de
toda ciência é progredi r, seus conceitos
têm de estar em permanente
aperfeiçoamento, em confronto com as
novas realidades. Se um conceito,
sobretudo na área das ciências sociais,
é mantido sobre tal como foi produzido
há mais de um século, sem que se permita
acréscimo, correção, verificação,
adaptação, aperfeiçoamento, é bem
provável que em determinado momento
deixe de ser explicativo. ~ a regra da
ciência, não é particular ao marxismo. Os
que fizeram avançar o poder explicati·o~o
do marxismo foram justamente os que
não se limitaram ao jã produzido por
Marx e Engels: assim Lenin elaborou a
teoria do imperialismo, Gramsci o
conceito de hegemonia etc. Na minha
opinião, o marxismo oferece excelentes
princfpios para compreender a realidade
social e pensar a sua transformação. Em
vários campos, essa virtualidade não foi
desenvolvida ainda, e hã outros campos
que não lhe são pertinentes. Mu itos
conceitos exigem uma reformulação

e rncrrvel como os marxrstas.
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profunda para se tornarem explicativos
atualmente: o fato de que existe uma
crise em sua utilização é a maior prova
dessa necessidade.

de Estado norte-americano, para quem :
"Hã dezenas de anos, os sociólogos e
'politblogos' admitem que existe uma
diferença entre as ditaduras tradicionais
de caráter nacional e os Estados
totalitários, onde a vontade de repressão,
estendendo-se em todos os sentidos, é
apoiada por uma tecnologia moderna,
partidos de massa e uma ideologia
messiânica . . . No curso do recente
decênio, vimos várias ditaduras de direita
se transformarem em democracias - de
Portugal, da Espanha ou da Grécia, à
Turquia e à Argentina. Mas nenhum
Estado comunista conheceu semelhante
evolução" (22/2/1984) .

Poder-se-ia indagar: mas por que ·insistir
no paradigma marxista se ele já fez água
em vários setores? Se esse paradigma não
desse conta de mais nada, ou se outros
paradigmas dessem melhor conta desses
aspectos da realidade, não há dúvida de
que seria o caso de procurar outro
paradigma Porém, há alguns elementos,
como os que eu apontei anteriormente,
em que o marxismo dá bem melhor conta
do que outras teorias. Por outro lado,
outras teorias, se produziram resultados ·
de muito valor em tal ou qual campo - e
que a meu ver devem ser incorporados-,
não oferecem uma metodologia tão
fecunda como a que foi elaborada por
Marx. Alguns exemplos, no tocante ao
falado totalitarismo: Fernando Claudin,
marxista, é capaz de elaborar uma crftica
radical ao estalinismo, à teoria Ieninista
de partido etc., ele não precisa começar a
achar que o capital ismo não é tão mau
assim para denunciar o totalitarismo em
pafses do leste europeu. Nem tampouco
Rudolf Bahro. Nem tampouco Agnes
Heller. E, no entanto, foram vftimas desse
totalitarismo. Mas, para eles, o
totalitarismo não é um fenômeno
exclusivo a pafses socialistas.
Há quem conceba o socialismo como a
propriedade social dos meios de produção
promovida por uma elite burocrática
dominante, apoiada num partido único,
sem que as classes populares possam
participar do processo de decisão. Mas o
socialismo pode ser diferente.
Naturalmente, para os ideólogos do
capitalismo interessa que se diga que
socialismo é só isso que existe ar e não há
outra possibilidade. Mas nós temos cabeça
para pensar - da( que não precisemos
raciocinar como George Schulz. secretário

Para terminar, devo dizer que, mesmo
discordando, eu compreendo que o
marxismo tenda a ser descartado em
pafses como os da Europa ocidental, que
são Estados de Bem-Estar social, com
medicina socializada, salário mfnimo dez
vezes superior ao do Brasil etc.
Compreendo por que as condições sociais
de existência são essas. 1: mais diffcil de
compreender que, em pa(ses como os da
América Latina, com dois terços da
população sofrendo exploração e
passando necessidade (e também sofrendo
opressão . . .), se coloque em dúvida a
luta de classes, a existência mesmo de
classes sociais, e a necessidade de
transformação social. 1: claro que, onde
não se pensa mais em transformação
social, o marxismo deixa de ser útil. Mas
onde essa transformação é vital, jogar fora
o marxismo como teoricamente inútil me
parece, no mfnimo, estranho. Que os
europeus fiquem impressionados com o
totalitarismo do leste é compreensfvel - é
logo ao lado deles. Mas seria muito sério
que na América Latina .se ficasse de tal
modo cego pelo totalitarismo nos pafses
socialistas realmente existentes que não se
visse que, no nosso continente, a opressão
não vem da Rússia.
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"Sobrevivência"
e identidade dividida
CAETANA MARIA DAMASCENO

MIClNIO. C.L. SANTOS

Antrop61oga, CoordtiMdorll·do Progr11m11

Mestr11ndo em Sociologi• dll UFRJ

Religilo e Negritude 8r11Sileir11 -/SER

O Seminilrio Nacional "Religião e
Negritude- Identidade e Resistência
Cultural do Negro Brasileiro" e o
Colóquio Internacional da UNESCO, "As
Sobrevivências das TradiçÕes Religiosas
Africanas no Caribe e América Latina"
(grifos nossos), realizados na Universidade
Federal do Maranhão através do seu
Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros
(NEAB), entre 18 e 28 de junho, foram
os primeiros eventos relacionando
Religião e Negritude ocorridos já na Nova
República.
No seminário nacional, as ausências de
muitos conferencistas foram sanadas .c om
substitutos de reconhecida idoneidade
profissional. O colóquio internacional foi
marcado pela presença de peritos
nacionais e estrangeiros de grande
competência na questão das tradições
rei igiosas africanas.
"Sobrevivência" foi a tônica dos referidos
eventos de que participaram cientistas
sociais, lfderes religiosos e de movimentos
negros. As discuss&s foram, sem dúvida,
muito bem conduzidas na direção de uma
abordagem filológica e/ou historicista.

•
A idéi• principal do teminário nacional

era "abrir espaço para a discussão das
origens cja histbria e das influências da
religiãó .africana no contexto social
maranhense e brasileiro". Assim , foi dada
especial atenção para a " pureza dos
terreiros tradicionais" . O colóqu io da
UNESCO, por sua vez, comungaria do
mesmo cálice.
Contudo, na medida em que o tema
central do evento nacional era "Religião
e Negritude - Identidade e Resistência
Cultural do Negro Brasileiro", parece-nos
I( cito apontar para algumas questões,
a nosso ver relevantes.
Pensando, como Aidano Couto Ferraz,
que "as tradições africanas são agora
brasileiras", quais as relações poss(veis
entre "as origens da história e das
influências da religião africana" e a
identidade étnica e social do negro no
Brasil? Em que contexto e sob que
condições podemos falar em negritude
brasileira e/ou negritudes? Por que essas
relações não chegaram a ser estabelecidas
ou discutidas, apesar de constarem de
alguns dos objetivos do seminário
nacional?
Ora, na medida em que "Religião e
Negritude" era o tema, o papel da
Umbanda !'\este processo, por exemplo,
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foi pauco trabalhado, e vale ressaltar que
o documento com o t(tulo ''Terreiros de
São Lu(s", contendo o respectivo
calendário de visitas, traz no final uma
nota de observação sobre a Tenda
EspCrita São Sebastião, "que realizou
um ritual mediúnico com o objetivo de
mostrar aos participantes do Colbquio da
UNESCO alguns aspectos da religião de
origem amerCndia no Maranhão". Então,
a Umbanda desempenha ou desempenhou
algum papel para a negritude? Como e de
que negritude falamos?

Retomando à "sobrevivência", tema
focal do Colbquio, as preocupações
essenciais se concentraram em tomo da
predominância gêge-nagô, com especial
ênfase para a manutenção de um código
religioso africano dos Terreiros
considerados corno os mais tradicionais
e ortodoxos. Em função disso, todos os
peritos convidados trabalharam exaustivas
descrições dos cultos de matriz africana
. no Caribe e América Latina, além de
recuperarem teologicamente diferentes
formas de organizar o sagrado.

Por outro lado, o papel das religiões
pentecostais e protestantes históricas
sequer foi mencionado. O papel da
Pastoral do Negro da Igreja Católica,
embora objeto de reflexão de um dos
painelistas, não ecoou como elemento
dinamizador das discussões. Neste ponto
podemos ainda perguntar se as tradições
religiosas africanas estão inteiramente
ausentes desses espaços sagrados e se seus
sfmbolos, atualizados no Brasil, forjam
ou não um ethos negro.

Nesse sentido, "a fim de facilitar e ·
alimentar a reflexão e as discussões". a
UNESCO encomendou a onze
especialistas nacionais e estrangeiros o
preparo de papers onde foram
cuidadosamente inventariadas as
semelhanças e dessemelhanças em
relação às matrizes africanas. Não
devemos nos esquecer que uma das
questões propostas pela UNESCO era
saber se "o candomblé brasileiro é ou não
diferente do vodum ou do orid
africano".

Nosso estranhamento não parou apenas
ar. Os dois eventos foram programados
para o per(odo em que são celebradas as
festividades de São João e São Pedro,
cujo fascinante ciclo se encerra em 29 de
junho todos os anos. Os Bumba-meu-boi
são a expressão máxima dessas
celebrações populares eivadas de
elementos e intenções religiosas e
organizadas basicamente pelas comunidades negras e pobres do
Maranhão. No entanto, nada se falou
sobre esses festejos. Hã que se perguntar
então se o Bumba-meu-boi nlo é "bom
para pensar" no quadro das relações entre
"Religião e Negritude".

O sério e pertinaz encaminhamento
dado pelos peritos às questões relativas
à Religião dos Orixãs nos permitiu
perceber não apenas como jã vão
adiantados os estudos nesta ãrea, mas
principalmente como o resgate das
tradições religiosas africanas abre espaço e
legitima essa religião no quadro das
religiões mundiais.
As nossas considerações passart~. no
entanto, nio pela questão das religiões
de origem africana, cujo ethos e
dinlmica teogbnica slo sem dúvida
fascinantes, mas pelo veio das relações
entre esse ethos e a construção da
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identidade étnica dos negros da diâspora
africana, como é o caso dos negros
brasileiros. São essas preocupações que
nos levam a ponderar sobre o papel da
Religião dos Orixás no cotidiano dos
negros brasileiros, ou ainda de que
maneira a ancestralidade- c não
exatamente a "sobrevivência" contribuiu ou contribui para a
organização da cidadania e da identidade
étnico-social negro brasileira em seus
diferentes caminhos.

~ tão somente nesse sentido que
indagamos em outro momento deste
artigo sobre tradições religiosas tão
diferentes e complexas como a Umbanda,
o Catolicismo Popular- de que o
Bumba-meu-boi é expressão tão.forte no
Maranhão-, o Protestantismo em suas
múltiplas vertentes etc., para pensá-las
enquanto espaços onde o ethos
religioso negro estaria derramado.
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45.2_ Congresso Internacional
de Americanistas
ZÚIA SEIBLITZ
Antropóloga social. Mestra pelo Museu
Nacional. Professora assistente da PUC-RJ.

Realizou-se entre 1Çl e 7 de julho p.p.,
o 45Çl Congresso Internacional de
Americanistas, na cidade de Bogotá,
Colômbia, no campus da Universidad de
Los Andes.
Com 107 simpósios programados (41 em
Antropologia, 14 em Sociologia, 13 em
Economia, 11 em História, 8 em Pol(tica,
5 em Arte, 5 em Relações Internacionais,
3 em Lingüfstica, 2 em Filosofia, 1 em
Semiologia e 1 em Informática). o
Congresso contou ainda com "Sessões
Gerais", onde se debateram questões da
Antropologia, da Sociologia, da História,
da Polftica, Arte, Relações Internacionais
e Lingüfstica.
Participamos do simpósio "La religión
popular desde la perspectiva de la
identidad cultural popular y el proceso
de liberación en America Latina",
coordenado pelo prof. José Luiz
González, onde estavam previstos 16
expositores. No ent anto, as "dificuldades
insti tucionais" foram apontadas éomo
causa principal para a redução daquele
número a 8 participantes. O grupo
presente constitu(a-se de
professores-pesquisadores ou agentes
envolvidos com ação comunitária, cujos
trabalhos, referindo-se à temática
proposta pelo coordenador, expressavam

as particularidades históricas de seus
lugares de origem. Compunha-se de três
peruanos (González, J. L.; González,
T. M.R.; Walker, Z.M.). dois colombianos
(MedeiHn, F. e Adarve, M.). uma
holandesa (Otter, E.), um chileno (Parker,
C.) e uma brasileira (Seiblitz, Z.).
Os textos que analisavam a realidade
peruana dedicavam-sé às festas
tradicionais (González, J.L. e Otter) e ao
surgimento ou transformação de devoções
populares (González, T.M. e Walker).
Documentadas em VT (Otter) e si ides
(Otter e González, J.L.), as festas
puderam ser plenamente apreendidas,
inclusive em sua dimensão estética. Cabe
ressaltar a preocupação de González com
o sincretismo religioso no Peru,
analisado na relação entre a cruz,
sfmbolo cristão e o "huanca", divindade
andina referida à ocupação da terra e à
cultura. O trabalho de Otter é uma
sfntese de seu livro Music and Dance of
lndians and Mestizos Jin an Andean Valley
of Peru, Eburon Delft, 1985. Quanto a

análise das devoções, procurava-se
compreender as variáveis sociais que
estariam determinando a emergência de
um novo "santo" (González, T.M.) ou o
deslocamento da preferência popular do
culto a S. Jerônimo para S. Roque
(Walter).
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Os estudos centrados na Colômbia
versavam sobre: a) a questão da adesão
das camadas populares às seitas
pentecostais, avaliando o papel das
mesmas para a construção do significado
do mundo ( Medellrn) ; b) de como à
colonização cultural dos povos
pré-colombianos antecedeu uma
"domesticação do corpo" dos indígenas
(Adarve), reflexão esta elaborada a partir
de dados históricos leigos e religiosos
(dominicanos) como também da
memória popular.
O trabalho de Parker preocupa-se
inicialmente com os "elementos teóricos
e hipóteses que permitam apontar pistas
metodológicas e interpretativas" que
possibilitem o aprofundamento do
conhecimento sobre a religião popular
vivida cotidianamente pelas massas
proletárias e subproletárias na grande
cidade latino-americana. Nesse sentido,
o autor utilizou dados empíricos
referentes ao Chile, 8 ras ii e Peru,
propondo como hipóteses explicativas:
o condicionamento social das formas
simbólico-religiosas, a autonomia relativa
do campo cultural e religioso em relação
à base material (que a condiciona em
última instância), e, finalmente, que esta
autonomia relativa dos processos
simbólicos assenta-se nas propriedades
especlficas da mentalidade popular e sua
manifestação a n(vel das representações

do mundo.
Sobre a questão da função social da
Umbanda numa favela carioca, após
analisar as relações internas ao meio
umbandista, e deste com outros setores
da sociedade, e levando em conta os
valores veiculados no âmbito daquela
prática, sugerimos que a Umbanda não se
mostra capaz- pelo menos a médio
prazo - de aglutin ar inte resses de classe
com vistas a um processo de emancipação
As exposições suscitaram vivo debate
numa platéia diversificada e interessada
onde, sem dúvida, algumas ausências
importantes eram notadas, poi s
certamente teriam enriquecido o
encontro : só em termos de Brasil,
lastimamos não contar com a colaboração
de Regina Novaes e de Carlos Brandão,
inscritos neste simpós io.
Infelizmente tivemos acesso apenas a
três textos, os quais encontram-se
depositados na biblioteca do ISE R para
consulta dos interessados :
G~nzáles, J. L. - "E I Huanca y la Cruz";
Otter, E. Music and Dance of lndians and

Mestizos in an Andean Valley of Peru;

Parker Gumucio, C. - "Religión Popular
Urbana y Liberación en America Latina";
Seiblitz, Z. - "Umbanda e 'potencial
contestador' da religião" .
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Apresentação

Balanço do Ecumenismo
no Brasil
Os textos sobre ecumenismo publicados
neste número foram palestras
apresentadas num encontro realizado
pel o ISER , no Aio, em 1984, sob o Htulo
"B alanço crft ico d o Ecumenismo no
Brasil", jun tamente com outros trabalhos.
A palestra de Antônio Mendonça abr iu o
seminário fazendo uma retrospectiva
histórica e uma avaliação sobre o
ecume ni smo brasilei ro desde o século
XIX até meados d o século XX.

O segundo texto, de Edin Sued, foi
apresentado na sessão final do seminário
como resultado de um levantamento das
chamadas "instituições ecuménicas". Sua
apresentação teve como objetivo levantar
a questão da existência de uma prática
ecuménica institucional a partir desse
conjunto de instituições, estreitamente
ligadas entre si , chegando a constituir o
que o autor chama de "tribo ecuménica".
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Balanço do Ecumenismo no Brasil

Os primórdios do
Ecumenismo no Brasil
ANTONIO GOUV(A MENDONÇA
IMS - Ciências da Religi5o

hipótese.

Introdução
Neste momento em que o movimento
ecumênico apresenta sinais de
arrefecimento , o estudo de seus
primórdios no Brasil pode projetar alguns
fachos de luz que permitam entender o
que ocorre atualmente no campo religioso
brasileiro. De fato , para os que
acompanham os acontecimentos, a visão
geral é de que as Igrejas, inclusive a
Católica, estão se encolhendo cada vez
ma is para dentro de seus próprios
domfnios e interesses. O que está por trás
desse encolhimento? A nova onda de
conservadorismo? Pode ser. No entanto,
uma revisão da história pode mostrar um
outro aspecto da questão, talvez o mais
significativo. O otimismo e a
extraordinária confiança no progresso da
humanidade que percorrem o século XIX
e adquirem um colorido intensamente
romântico na passagem do século não
conseguiram ser arrefecidos pela I Guerra,
parecendo, ao contrário, adquirir outras
forças após ela. No mfnimo, a febril
ag itação religiosa missionária e unionista
que começa no fim da segunda década e
percorre as seguintes, ultrapassando
mesmo a primeira metade do século XX,
pode ser explicada pelas conseqüências
religiosas que, em geral, acompanham as
grandes catástrofes, e neste caso duas
grandes guerras mundiais justificam esta

Mas o exame dos p rimórd ios d o
movimento ecumênico mostra a extrema
frag ilidade dos pressupostos. Na realidade,
as primeiras manifestações efeti vas de
inter-relacionamento das corpo rações
cristãs, igrejas e movim en tos, partem mais
de fobias e receios do q ue de ideais
positivos. Esses ideais sem dúvida
existiam em estad o de pureza, mas na
tentativa de realizá -lo s, os seus profetas
não tiveram outra sard a a não ser partir
·
dos medos e antagon is mos já
organizados e inst itucionalizados.
Meu propósito é mostrar as vá rias linha s
de fobias, antagonismos e ideai s que
marcam os primórdios do mov imen to
ecumênico. Isso não é nada fácil; a anál ise
do que ocorreu no século XIX , no campo
da religião ocidental, co nstitu i um cipoal
intrincado. Tudo é importante, e o
analista se vê na cont ingência de
selecionar linhas e te ndências e, nisso,
arrisca-se a não escolher as melhores.
Deste modo, não posso pretender qu e o
que vou apontar vá além de hipó teses e
sugestões para debate e aprofundamento
posterior.
O pedodo desta tentativa de anál ise
situa-se entre o Congresso Missionário de
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Edimburgo, em 1910, e o in(cio da
década de 30, precisamente a organização
da Confederação Evangélica do Brasil.
Mas o que aconteceu nesse pedodo está
intimamente ligado a um passado que se
liga a muitos fatos novos ocorridos ao
longo do século XI X; por isso será
necessário um rápido inventário desses
antecedentes.
Na parte f inal será tentada uma
interpretação, mais para debate do
que para conclusão.
1. O mundo protestante
do século XIX
O fim do século XVIII marca o fim dos
grandes despertamentos religiosos
acontecidos em áreas protestantes da
Europa, sendo o principal deles o de João
Wes ley na i nglaterra. Mas entre o acaso
das lutas da Pós-R eforma e o avivamento
de Wesley decorre um perfodo
rel ativamente longo, em que o
raciona lismo e o cansaço de disputas
te ol ógicas produzi ram um protestantismo
exausto e acomodado. No começo do
século XIX, o protestantismo, tanto na
Europa como nos Estados Unidos,
apresentava sinais de fraqueza e
vulnerabilidade ta is que, num dado
momento , diante da percepção dessa
situação à vista do que estava ocorrendo
no mundo, reagiu e desencadeou o mais
intenso movimento de fortalecimento e
expansão de toda a sua história.
Numerosos fatores , inclusive a expansão
colonialista dos povos anglo-saxões,
fizeram do século XIX o século por
excelência do protestantismo.
O que vamos encontrar na passagem do
século XVIII para o XIX é um
protestantismo isolacionista em que as
diferentes corporações eclesiásticas
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cuidavam mais de si próprias e
fortaleciam o sentimento
denominacionalista. Por outro lado, a já
referida exaustão, levando ao desinteresse
pela reflexão teológica criativa, produzia,
de um lado, um forte escolasticismo, e
por outro, um pietismo individualista. Em
ambos os casos, o resultado foi uma
sens(vel acomodação a formas pouco
ativas de cristianismo. Mas a estes fatores
de enfraquecimento interno do próprio
protestantismo somaram-se outros de
natureza externa, como a persistência do
racionalismo, que sempre gozou de
presHgio no protestantismo.
ivlas, no dealbar do século XI X, fatos
desafiadores vêm à tona para chamar o
protestantismo ao despertamento e sa(da
do isolacionismo intereclesiástico. Esses
fatos desafiadores podem ser resumidos
em três linhas fundamentais: H : a
presença perturbadora do
desenvolvimento cienHfico expresso na
filosofia e nas ciências sociais, designado
de modo genérico por evolucionismo;
2'.1: uma vigorosa reação da Igreja
Católica, insistentemente interpretada
em áreas protestantes como uma nova
Contra-Reforma; 3'.1: a expansão
colonialista dos povos anglo-saxões como
um desafio missionário .
A reação protestante a esses fatos novos
vai produzir, no século XIX, um
protestantismo ativo e agressivo, mas vai
também pôr em relevo múltiplas
correntes de pensamento e ação que
tornam extremamente diffcil a sua
análise e, por conseqüência, a sua
interpretação. No entanto, vou tentar,
a partir das três linhas fundamentais
desafiadoras iniciadas, construir alguns
tipos de protestantismo que se

desenvolvem e se consolidam no
transcorrer do século. O primeiro desafio,
constituído pelas idéias evolucionistas,
vai, paradoxalmente, produzir dois tipos
antagónicos de protestantismo: um
biblicista, preocupado em resolver a
qualquer preço a prioridade da Bíblia em
relação à ciência, c outro liberal,
preocupado em ajustar a Bíblia aos
embates da ciência e desenvolver um
cristianismo adequado ao progressismo,
cuja expressão histórica é o Evangelho
Social. O segundo desafio, constituído
pela Igreja Católica durante o século
XIX, antes e depois do Concílio, vai,
paradoxalmente também, produzir dois
tipos antagónicos de protestantismo: um
anticatólico, provocado pelo receio de
uma nova Contra-Reforma, e outro
filocatólico, cujas origens se mesclam com
o terceiro desafio e serão examinadas em
seguida. O terceiro desafio, constituído
pela expansão colonialista dos povos
anglo-saxões, não vai construir tipos
novos, mas reforçar os anteriores,
essencialmente em áreas de colonização
latina: o anticatólico, no desejo de
desalojar o catolicismo já instalado,
afirmando a sua "apostasia", e o
filocatólico, reconhecedor de que a forte
presença católica podia causar embaraços
a interesses de ordem diversa, religiosos
ou económico-polfticos.

básicas e fundamentais que conduziram o
protestantismo da segunda metade do
século XIX até o fim da primeira metade
do século XX. Essas duas correntes são
o "evangelicalismo" e o "liberalismo", .
recebendo esta última, com freqüência, o
epíteto de modernismo.
2. A reação católica
do século XIX
Nos primeiros anos do século XIX, o
Vaticano restaura a Companhia de Jesus,
praticamente desativada desde meados do
século anterior. Naturalmente a Igreja,
algo debilitada por lutas políticas assim
como pelos mesmos fatores que
preocuparam os protestantes, necessitava
da aguerrida Ordem para reativar a sua
expansão e autoridade. Um dos graves
problemas da Igreja talvez fossem as lutas
cont(nuas entre o gal icanismo e o
ultramontanismo, lutas que vão tomando
corpo à medida em que crescia o
liberalismo. Sem preocupação pela
cronologia e pelo aprofundamento das
questões, por causa das limitações deste
artigo , vou limitar-me a relacionar os
eventos principais que caracterizam a
reação católica.
Apesar da permanência do galicanismo
aqui e ali, a crescente popularidade do
papado por volta de meados do século e o
poder indireto da Igreja sobre a sociedade
civil era sens(vel. Esse poder se expressava
de vários modos, mas a obrigatoriedade
de visitas episcopais mais freqüentes e,
principalmente, a presença polftica dos
núncios, faziam com que a presença da
Igreja na sociedade fosse não somente
espiritual, mas física . Por outro lado, essa
presença dos núncios constituía uma
intervenção direta de Roma nas igrejas
nacionais, o que constituía uma sens(vel

Como o protestantismo reagiu de formas
diferentes e opostas às mesmas categorias
de estfmulos, pode-se dizer que o que
estava em jogo não era a polaridade
verdade/erro, mas o campo ideológico
cujos antagonismos se fizeram sentir no
campo religioso. Sendo assim, sob o
ponto de vista estritamente protestante,
todas as formas de reação apontadas
podem convergir para duas correntes
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redução do poder polrtico sobre a Igreja.
Cresceu também a ênfase na primazia e
infalib ilidade do Papa, esta última
decretada no Vaticano I, embora com
sacrifício de notórias consciências da
hierarqu ia . Em 1854, estabeleceu-se o
dogma da Imacu lada Conceição, e dez
anos após ( 1864) sai a endclica Quanta
Cura co m o célebre Syllabus Errorum
como apêndice. A Quanta Cura,
condenação geral dos chamados "erros
modernos" , inc lus ive o Syllabus, causou
uma co ns ternação geral entre os próprios
cató licos, vista pelos olhos de muitos
como a decre tação da incompatibilidade
da Igreja co m o esp frito moderno.
Em bo ra o livro de Dupamloup
c.paz iguasse os libera is (R . Aubert, em
Nova história da Igreja, vol. I, p.p. 42-43),
permaneceu en t re os an t icl ericais rad icais
e entre os protesta ntes a idéia da
incompatibi lidade entre a Igrej a e o
mu ndo moderno.

ocorrida depois da Reforma. Os
procedimentos da reação católica,
principalmente a reabilitação da
Companhia de Jesus, surgiram diante
dos olhos protestantes como urna séria
ameaça, diHcil de ser enfrentada, dada a
fraqueza do mundo protestante, d ividido,
fragmentado e cheio de polêrnicas
internas. A multiplicidade quase infin ita
de igrejas e institu ições em oposição entre
si mesmas, a diversidade de correntes
teológicas, muitas absolutamente
excludentes, configuravam a fraqueza do
protestantismo diante de urna Igreja
imensa e monolrtica que se agitava em
busca da recuperação de si mesma.
O problema que se colocou para o
protestantismo foi a união ou a poss(vel
perda do espaço conquistado. Ora, a
união orgânica das múltiplas igrejas,
embora fosse o sonho de muitos
idealistas, estava fora de cogitação dado o
testemunho da história e,
fundamentalmente, a premência do
tempo. A sa(da que o protestantismo
encontrou foi a unificação de princfpios
doutrinários simplificados mas essenciais
ã fé cristã o riunda da Reforma, em torno
dos quais, ressalvada a diversidade de
igrejas, todos os protestantes pudessem se
agrupar e se identificar. Esses princfpios
essenciais de fé não podiam ser
confundidos com confissões ou credos, o
que tra(a uma latente preocupação
denominacionalista contra uma poss(vel
superigreja. A reação ã idéia de uma
superigreja vem marcando até hoje a
posição de uma significativa parte do
protestantismo por razões históricas. A
luta contra Igrejas nacionais e
supranacionais, especificamente a
Anglicana e a Romana, procede das
décadas subseqüentes à Reforma e vem

3. A reação protest ante
A reação protestante às atitudes da Igreja
Cató lica percorreu d uas vertentes
antagô nicas: uma caracteri zada pela fobia,
isto é, pel a preocupação diante do
poss (vel crescimento do poder católico
no mundo, e outra pelo entusiasmo,
porque significativo segmento do
protest antismo cria-se leg (timo portador
da ideologia liberal e agente da
modern idade. A pr imeira vertente vai ser
res ponsáve l pelo movimento
"evangel ical", ultraconservador, e a
segunda pelo mov imento liberal,
avançado e aberto para a modernidade.
O movimento "evangelical" tem uma
história extensa e um tanto complicada,
mas em resumo pode-se dizer que
constitui a maior reação anticatólica

47

até hoje.
Mas não foi somente a reação católica
q_ue provocou o "evangelicalismo". O
movimento "evangelical" teve uma outra
mola propulsora no "tratarianismo",
movimento de reação às tendências do
protestantismo evangélico dentro da
Igreja da Inglaterra, surgida em Oxford.
Entre 1833 e 1841, surgiu ali uma série
de panfletos religiosos (tratados)
defendendo o retorno às doutrinas e
práticas restauradoras da Santa Igreja
Católica. Esse "tratarianismo", também
conhecido como "pusersmo" (de
Edward Bouverie Pusey, 1800-1882,
poderoso defensor do "tratarianismo"),
ganhou adeptos importantes, tanto no
anglicanismo, como o Cardeal Newman,
que aderiu à Igreja Católica em 1845,
como em áreas propriamente
protestantes. Em 1845, reuniram-se em
Londres mais de oitocentos delegados de
diversos países da Europa, inclusive da
América, sendo fundada a Aliança
Evangélica. Seus objetivos eram "o
avanço do protestantismo evangélico, a
resistência à infidelidade, ao papado e
outras formas de superstição, erro e
profanação, principalmente a do Dia do
Senhor". A Aliança confessa a unidade da
Igreja, a essencial idade dessa unidade,
deplora as divisões e conclama o cultivo
do amor fraternal. Adotou uma base
doutrinal aceitável por todas as
denominações. O movimento se estendeu,
sendo realizadas muitas conferências em
várias partes do mundo, sendo a mais
importante em Nova Iorque, em 1873,
tendo como resultado a criação de
múltiplas filiais da Aliança. No Brasil, ela
se organizou em julho de 1903, cujos
prindpios subscritos correspondem ao
movimento mundial. Simplificadamente,

são os seguintes :
1. Inspiração, autoridade e suficiência
das Escrituras;
2. O direito do jurzo privado na
interpretação das Escrituras;
3. A Trindade de pessoas na Divindade ;
4. Oueda·e total depravação da natureza
humana;
5. A Encarnação e expiação,
6 . Justificação pela fé , somente;
7. O Espírito Santo na obra de
conversão e santificação do pecador;
8. Imortalidade da alma, ressurrei ção do
corpo, julgamento do mundo,
bem-aventurança eterna dos justos e
punição eterna dos maus;
9. Divina instituição do min istério
cristão e a perpetuidade das
ordenanças do batismo e da Santa
Ceia;
10. A vigência do Decálogo na. total idade
de seus artigos.
O exame, mesmo superficial, desses
artigos, mostra os seus vários
e,ndereçamentos e, entre eles, a Igreja
Católica, ao reafirmar pontos da Reforma,
e ao liberalismo, especialmente nos
pontos relativos à Bíbl ia.
Mais tarde, a própria Igreja da Inglaterra
- reagindo a pressões internas proclamou, em 1888, o conhecido
Quadrilátero de Lambeth : a Brblia como
palavra revelada de Deus, o Credo Niceno
como suficiente declaração de fé, os
sacramentos do batismo e Ceia, o
batismo celebrado com as próprias
palavras de Cristo na sua instauração, e o
episcopado histórico.
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O movimento "evangelical" produziu
resultados positivos ao favorecer, de fato,
a aproximação entre os protestantes, a
unificação teológica da pregação
missionária e, conseqüentemente, os
diversos movimentos de cooperação que
se corporificaram no Congresso de
Edimburgo, em 1910. Mas há um fato
que talvez ainda não tenha sido percebido
por quem tem estudado esse movimento :
o movimento de unificação produziu uma
euforia de poder, a tal ponto que a
preocupação com a Igreja Católica ficou
em segundo plano, se não -desapareceu
por completo. Este fator vai ser
dominante no Congresso do Panamá,
como ver-emos adiante, e,
paradoxalmente, irá constituir-se num
novo divisor de águas no protestantismo
em geral e, posteriormente, no
latino-americano.
A outra vertente de reação do
protestantismo aos desafios da ciência e
à reação católica foi, como já afirmamos,
o entusiasmo. As correntes evolucionistas
que corriam na crista da filosofia e da
sociolog ia, configurando a ideologia do
progresso através das próprias leis
intrrnsecas da sociedade, desde que a
intervenção do Estado fosse a m{nima
poss{vel, empolgou parte significativa da
mentalidade protestante. As antigas
doutrinas da lei natural, expressas na
teologia de Agostinho e de Calvino e
disseminadas pelos humanistas, aliadas à
Teologia do Pacto, presente na mente e
na ação dos puritanos durante séculos,
voltavam à tona. De maneira que para o
segmento protestante qUe se insere no
pensamento liberal através da versão
teológica da vinda do Reino de Deus com
a cooperação humana - ajustamento da
Teolog ia do Pacto com o humanismo - .

pelo menos parte do problema relativo à
fé e ciência estava solucionado. Restava,
porém, uma questão espinhosa: como
salvar a Bfblia diante do ataque direto e
indireto do racionalismo positivista e
evolucionista? A sarda foi usar a própria
ciência a partir das escolas literárias na
análise e compreensão da Brblia a fim de
contornar os choques e contradições,
salvando assim a Revelação e, para trazer
o Evangelho de volta à Terra, demonstrar
a historicidade de Jesus~ Assim, a Alta
Crftica e o movimento do Jesus histórico
acabaram configurando o movimento
liberal, cuja expressão um tanto efêmera
foi o Evangelho Social.
Desse modo, as várias formas de reação
protestante ao mundo moderno,
configuradas em resumo pelo
"evanyelicalismo" e pelo liberalismo
teológico, podem apresentar três facetas
mediante as quais pode-se chegar a um
delineamento dos primeiros ensaios
ecumênicos. Como não se pode falar em
ecumenismo no sentido total da palavra,
há que distinguir as duas direções do
movimento: o ecumenismo protestante,
intramuros, também chamado unionismo,
e o ecumenismo amplo, aberto para todas
as confissões cristãs. Neste momento,
pareceria fácil afirmar que o
"evangelicalismo" produziu o
ecumenismo protestante unionista e que
o liberalismo teológico abriu-se para o
ecumenismo amplo; mas não foi assim.
Realmente, dentro de seus propósitos
inicia·is, o "evangelicalismo" produziu
inten$a cooperação entre os protestantes,
mas o ideal unionista nunca se realizou,
a não ser nas raras exceções de pequenas
igrejas que, em áreas restritas, se uniram,
como no caso das igrejas do sul da (ndia.
Mas para complicar mais, o
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"evangelicalismo" - objetivamente
anticatólico no in(cio- acabou, no
Congresso de Edimburgo, reconhecendo a
identidade cristã da Igreja Católica
possivelmente porque a maioria dos
missionários ali presentes atuavam em
áreas pagãs, onde o confronto com a
Igreja Católica não era conhecido. Não é
de se descartar, também, a hipótese de
que essa atitude tinha relação com os
interesses expansionistas dos impérios
protestantes anglo-saxões, aos quais não
convinham conflitos com governos
aliados da Igreja Católica. Esta hipótese
parece ser bastante convincente; se não,
como explicar que os "evangelicais", tão
fechados para a Igreja Católica, e
predominantes no Congresso, fizessem tal
concessão à Roma? Há um outro fator,
talvez menos atraente, mas que pode ser
contabilizado. O intenso entendimento e
cooperação que se desenvolveram entre os
protestantes durante o século XI X e
entraram pelos primórdios do século XX,
conseguindo mesmo ultrapassar os
conflitos da I Guerra, produziram uma
certa euforia de poder e uma confiança de
que, cedo ou tarde, o mundo se curvaria à
superioridade do universo protestante
que, além do mais, contava com a
vigorosa expansão colonialista e
capitalista dos anglo-saxões. Portanto, de
um modo ou de outro, a América Latina
acabaria se protestantizando, mesmo que
fosse só através da imigração de
protestantes e do apoio da
intelectualidade liberal que, até certo
ponto, dominava os escalões pol(ticos do
continente.

atitude de indulgência dos "evangelicais",
mas em outras bases filosóficas e
teológicas. A reação católica ao
liberalismo e à modernidade
configurou-se para os liberais protestantes
como o momento e o espaço propícios
para proclamar, diante do mundo ansioso
pela liberdade que se apresentava como
uma realidade quase que finalmente
obtida e envolvido pela ideologia do
progresso, a superioridade do
protestantismo visto como portador do
liberalismo e da modernidade. A
indulgência para com a Igreja Católica se
fundava na consciência de que Roma era
um inimigo batido. Só restava agora a
tarefa de cooperar na construção do reino
de Deus que caminhava no bojo da
expansão protestante. As distorções e
injustiças iriam sendo corrigidas pela
ação conjunta dos cristãos em todos os
lugares. Esta era a preocupação do
Evangelho Social.

O liberalismo teológico, que
aparentemente seria, por natureza, aberto
às outras religiões -e, por conseqüência,
ao catolicismo -,realmente manteve a

Mas o Congresso de Ed imburgo, em 1910,
e o seu conseqüente, o do Panamá, em
1916, compostos mais por "evangelicais"
do que por liberais, e na maioria absoluta

Mas por que então que os "evangelicais"
e os liberais nunca se deram? A questão é
que, embora o projeto fosse o mesmo, a
estratégia era diferente , porque os
P,ressupostos teológicos eram opostos.
Não cabe nos limites deste artigo o
aprofundamento desses pressupostos, mas
basta dizer, sem outras delongas, que o
projeto do reino de Deus dos liberais era
para este mundo , e o dos "evangelicais"
era para o "outro". Reconheço que esta
distinção é um tanto reducionista, mas
para os objetivos deste trabalho é
suficiente.
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reuniu em 1910.

anglo-saxões, mantiveram a atitude de
indulgência para com a Igreja Católica.
Esta atitude pode ser levada à conta das
causas e fatores já apon tados, válidos para
"evangelicais" e liberais. Mas aconteceu
que, devido ao contexto e à situação
diferente, isto é, em que os
latino-americanos estavam do lado oposto
do balcão de negociações em relação à
maioria dos representantes dos Boards,
que d ominavam ambos os oangressos, a
questão ecumênica veio a adquirir
contornos inesperados e
comprometedores de todo o esforço que ,
até então vinha sendo feito.

O Congresso de Edimbur~o foi composto
por delegados das sociedades missionárias
e com poder deliberativo para estabelecer
polftica missionária para os anos
seguintes. O Congresso fez extensos
estudos sobre vários aspectos da empresa
missionária e foi mais abrangente do que
as reuniões anteriores, que em geral só
foram compostas por evangélicos. Em
Edimburgo, estiveram mu itos
anglo-católicos, assim como
representantes de outras tendências
dentro do pratestantismo. Entre muitas
coisas, o Congresso decidiu continuar a
obra de unificação, sendo resultados desta
intenção, como produtos diretos do
Congresso, a Revista Internacional de
Missões (lnternational Review of
Missions) e, depois de 1914, o Conselho
Missionário Internacional (/nternational
Missionary Council), a Comissão Mundial
de Fé e Ordem (World Conference on
Faith and Order) e o Conselho Universal
Cristão para Vida e Trabalho (Universal

4. Edimburgo e Panamá:
a configuração do impasse
A obtenção de uma teologia básica
propiciada pelo movimento "evangelical"
e pelos sucessivos avivamentos ingleses e
americanos havia facilitado enormemente
a tarefa missionária, ao afastar as
divergências e contradições entre os
missionários das diversas denominações
na apresentação., aos pagãos, das
respectivas mensagens religiosas. A idéia
defendida nas variadas sociedades
missionárias era de que a mensagem devia
ser cristológica e conversionista, e que as
diferenças denominacionais deviam ser
de ixadas de lado. Isso realmente
aconteceu . Basta estudar a impressionante
uniformidade teológica das Igrejas
brasileiras de origem missionária para se
constatar a veracidade desta afirmativa.

Christian Council for Life and Work).

Estes são os principais eventos, os
decisivos mesmo, para os desdobramentos
futuros do movimento ecumênico, pois
que, a partir deles, foram sendo dados os
passos sucessivos para a criação, várias
décadas depois, do Conselho Mundial de
Igrejas.
Mas, sob o prisma dos interesses
missionários latino-americanos, o
Congresso tomou uma decisão que iria
comprometer praticamente todo o
movimento ecumênico na América
Latina. Por questões talvez mais pol fticas
do que teológicas, embora não se descarte
a legitimidade dos ideais ecumênicos de
alguns dos Hderes de Edimburgo, o

No entanto , havia ainda questões
relacionadas com conflitos na ocupação
de campos missionários, com o melhor
aproveitamento de recursos materiais e
humanos, assim como a utilidade de troca
de experiências. Por isso, foi convocado o
primeiro Congresso Missionário, que se
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Congresso excluiu as áreas ocupadas pela
Igreja Católica do plano geral das missões,
ficando as missões, nessas áreas, restritas
aos não-cristãos. Neste último caso, ainda
a colaboração com a Igreja Católica seria
desejável. Como as diretrizes polrticas do
Congresso foram preparadas com
antecedência, os representantes
latino-americanos nem sequer tiveram voz
no Congresso, e ficaram impedidos de
debater a questão, para eles crucial. Da
ótica dos latino-americanos, tanto os
nacionais como os missionários, e~sa
política do Congresso constituiu uma
"debacle" total: para os missionários,
vinha abaixo tudo o que eles tinham
ensinado e feito, e para os nacionais,
significava invalidar a própria opção
religiosa que tinham feito, uma vez que
de um modo ou de outro haviam saído
da Igreja Católica.

com a Igreja Católica não foi debatida, e
nenhum documento a esse respeito subiu
à Mesa do Congresso. Para isso, foram
usados muitos artifícios e ardis
regimentais, t(picos de manobras polfticas
de Congressos e condlios eclesiásticos.
Não se sabe ·se alguns delegados nacionais
perceberam poss(veis intenções ocultas
por parte dos Boards ou se foram
movidos exclusivamente por posturas
teológicas, mas o fato é que os
desdobramentos futuros do
anticatolicismo iriam demonstrar que a
atitude do Congresso fora extremamente
danosa. Se o Congresso tivesse admitido
o debate aberto em torno da questão,
talvez a minoria extremada do
anticatolicismo não viesse a aprofundar no
continente, especialmente como ocorreu
no Brasil, o fosso entre os protestantes e
católicos. Aquele clima de indulgência e
até de simpatia para com a Igrej a Católica
reflete-se nas Atas do Congresso , onde
aparecem expressões como "nossos
irmãos católico-romanos" (Panama
Congress, vol. III, p. 52) e "o campo
ainda é tão vasto que tanto evangélicos
como romanistas têm suficiente espaço
para trabalhar" (Idem, p. 13). Ora, os
pastores naciona is tinham aprendido com
os m issio nários que os católicos eram
apóstatas e precisavam ser convertidos.
Por isso, entende-se que o avivamento do
anticatolicismo tem raízes que não
podem ser negadas, desde que se coloque
a hipótese de que nem sempre as questões
religiosas partem de razões teológicas. O
que ocorreu foi que os naciona is se
recusaram a ser tra(dos.

A reação dos que estavam envolvidos na
área missionária latino-americana foi
convocar outro Congresso Missionário,
agora no seu próprio território. Assim,
reuniu-se o Congresso do Panamá, na
Zona do Canal, em 1916. Mas, sob o
ponto de vista da indulgência, para não
dizer simpatia, para com a Igreja Católica,
Panamá não foi além de Edimburgo.
Mais uma vez o Congresso foi preparado
nos bastidores, e com antecedência foi
decidido o que entraria ou não em
debate. Foram convidados representantes
da Igreja Católica como delegados
observadores, que não compareceram por
causa da ameaça de excomunhão por
parte do Bispo do Panamá que, inclusive.
não permitiu a realização do Congresso
no seu território. Foi por isso que, à
última hora, os trabalhos foram
transferidos para a Zona do Canal. Ainda,
e mais uma vez, a questão das relações

5. Os desdobramentos do
Congresso do Panamá no Brasil
O Congresso do Panamá, nos
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desdobramentos, pode ser visto como a
fonte de pelo menos três correntes
pr inci pais de ação protestante no Brasil.
Aqueles que se afinaram com a
mentalidade ecumênica ampla do
Congresso, como a personificada, por
exemplo, por John R. Mott, sobre os
quais não temos razões para lançar
suspeitas ideológicas subjacentes, vieram
a compor um pequeno grupo de ativistas
ecumênicos que pontificaram entre o
Congresso e os primeiros momentos da
Confederação Evangé·lica, fundada em
1934. Este grupo, cl:l;jos nomes f>Í"iAoipais
são os de Erasmo Braga ( 1877 -19~~ e
seu disdpulo Epaminondas Melo Amara!
( 1893-1962), expressou suas idéias
unionistas subjacentes no movimento de
cooperação evangélica. O unionismo de
Erasmo" Braga está expresso na sua obra
Pan-americanismo- aspecto religioso

(1917), e e de Epaminondas Melo
Amara!, no Magno problema (1934).
Erasmo Braga, como intérprete da
América Latina - e fo i como tal que ele
escreveu o Pan -americanismo -, defendia
a tese de que o monro(smo, como ideal
unificador de todo o continente, devia se
estender também ao aspecto religioso.
Para isso, se não era viável a união de
todas as igrejas cristãs para fortalecer os
laços morais e espirituais da sociedade,
pelo menos devia ser tentada uma extensa
cooperação entre todas as igrejas, tanto
na missão como nos demais setores da
vida social - como na educação,
pr inci palmente. Braga, como bom
intérprete do Congresso, não exclu(a a
Igreja Católica do monro(smo religioso,
mas avançava a hipótese de uma
cooperação entre protestantes e católicos
na medida em que fosse poss(vel a estes
assumir uma mensagem religiosa
exclusivamente cristológica. Por estas

razões é que se pode afirmar que o
Psn-americanismo de Erasmo Braga é o

mais importante marco histórico do
ecumenismo, não só no Brasil como na
América Latina. Epaminondas Melo
Amara! não estende o ecumenismo do
Magno problema às amplitudes de
Erasmo Braga; a sua questão primordial
são as divisões do protestantismo, divisões
qi:Je não somente causam escândalo mas
que são a causa de sua fraqueza. Esse é o
Magno problema que só será resolvido
pela união das igrejas, sendo que a uniãa
.só nãa tem sido possrvel porque as igrejas
se atêm a diferenças não essenciais.
Epaminondas Melo Amaral personifica,
portanto, o movimento unionista
f>rotestante que, como já v~mos, não foi
além de pequenas vitórias locais e .sem
expressão. Mas como ideal ecumênico o
unionismo tem significação histórica
muito grande. Assim, ao lado do
Pan -americanismo, o Magno problema

situa-se como outro marco do
ecumenismo no Brasil. Em suma, Erasmo
Braga e Epaminondas Melo do Amara!
constituem a corrente ecumênica mais
avançada no per(odo considerado neste
trabalho, corrente que poderramos
chamar de unionista.
O exame de toda a efervescência
pós-Panamá mostra que entre todos os
projetas de unificação, a educação
ocupava lugar privilegiado. Esse projeto
se bifurcava nos aspectos unificadores
internos das igrejas e na ação uniforme
delas na direção da sociedade mais ampla.
No primeiro caso, o resultado foi o
esforço para unificar a formação de
pastores através de um único seminário
e padronizar a doutrinação religiosa das
bases eclesiais por intermédio de uma
literatura pedagógica para ser usada pelas
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escolas dominicais de todas as igrejas.

mantinha latente - pelo menos sob a
ótica dos radicais- uma certa abertura
para a Igreja Católica.

A educação teológica unificada visava não
somente padronizar a mentalidade
teológica mas, principalmente, somar os
esforços isolados das igrejas, que nem
sempre conseguiam por si sós manter
bons seminários, no sentido de organizar
um seminário de "alto tipo". A
organização do Seminário Unido, como
ficou na história, mas cujo nome era
Faculdade de Teologia das Igrejas
Evangélicas do Brasil, deu-se em 1918,
logo após o Congresso, portanto. A
organização do Seminário Unido
pressupunha o fechamento paulatino dos
seminários denominacionais, mas isso
nunca chegou a ser inteiramente
conseguido. Desconfianças e espfrito
sectário levaram o Seminário a se fechar
em 1933. A literatura de educação
religiosa comum teve vida mais longa:
começando também lago após o
Congresso, o Conselho Evangélico de
Educaçã"o Religiosa publicou durante
várias décadas, incluindo a fase áurea da
Confederaçlo Evangélica, revistas para
escola dominical usadas pela maioria das
igrejas evangélicas brasileiras.

A corrente radical anticatólica teve como
ep(gonos Eduardo Carlos Pereira e Alvaro
Reis. Inconformados pela intencional
omissão por parte do Congresso da
discussão sobre as relações com a Igreja
Católica, ambos vão abrir as baterias
contra os "romanistas" em polêmicas
estrondosas que sem dúvida viriam a criar,
no protestantismo brasileiro, uma
mentalidade anticatólica praticamente
irremovfvel. Eduardo Carlos Pereira
publicou, em 1920, O problema religioso
da América Latina, que abriu a maior
polêmica entre protestantes e católicos
no Brasil. O jesufta pe. Leonel Franca
respondeu com A Igreja, a Reforma e a
Civilização, que saiu após a morte de
Eduardo Carlos Pereira, ocorrida em
1923. Mas outros protestantes entraram
e, de um lado e de outro, foram saindo·
obras que, apesar de serem mais eruditas
do que virulentas, não deixaram de causar
grandes danos. Alvaro Reis, no entanto,
mais ardoroso do que todos os demais,
q~racterizou-se exatamente pela
virulência. Basta examinar a sua polêmica
com o pe. Júlio Maria.

Pode-se dizer ·que a ideologia do
unionismo morreu com o Seminário
Unido, e que o cooperativismo, expresso
no Brasil pela Comisslo Brasileira de
Cooperaçio (1917), durou até a quebra
da Confederação Evangélica, no começo
da década de 60, Mas a corrente
cooperativista, entusiástica no começo,
isto é, no perfodo entre o Congresso e os
primeiros anos da Confederação, .
representou um ponto de equiHbrio
ecumênico entre o unionismo e a corrente
radical anticatólica, que olhava com
desconfiança a ala unionista porque esta

As três correntes indicadas - a unionista,
com certa abertura para a Igreja Católica;
a cooperativista, voltada unicamente para
a colaboração intraprotestante; e a
anticatólica, que, embora participante do
movimento de cooperação,
caracterizava-se por uma permanente
posiçlo de desconfiança - constituem o
panorama do que podemos chamar de
ecumenismo brasileiro nos seus
pr:imórdios.
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6. Correntes de interferência
Como vimos, o movimento ecumênico
no Brasil apresenta, nos seus primórdios,
um panorama de intensa movimentação,
em que o ideal de alguns se choca com a
colaboração desconfiada da maioria. !:
necessário entender porque isso ocorreu
e, para isso, vou lançar uma hipótese
básica para desenvolvimento posterior, se
for o caso.
Afirmei antes que a "diplomacia" do
Congresso do Panamá, não levando em
conta a mentalidade religiosa e os
interesses latino-americanos, .havia
direcionado unilateral e previamente os
resultados do Congresso e, com isso,
provocou a radicalização dos
anticàtólicos. O erro do Congresso, em
que prevaleciam norte-americanos, foi o
mesmo que ocorre sempre nas relações
entre dominantes e dominados : as
variações de mentalidade e de interesses
por parte dos dominantes nunca levam
em conta a mentalidade e os interesses
dos dominados, mesmo considerando que
estes últimos foram eondicionados por
aqueles. Fatalmente haverá um momento
em que os dominados se sentirão trardos
na sua lealdade e se rebelarão. Os
missionários ensinaram aos brasileiros que
os católicos eram apóstatas e que
precisavam ser convertidos, e isto num
momento em que eles acreditavam ser
poss(vel desalojar o catolicismo e
protestantizar o Brasil. Mas quando
perceberam que essa hipótese era inviável
e que os interesses capitalistas em
expansão podiam ser prejudicados se
insistissem, voltaram atrás. Como isso não
podia ser explicado a ninguém, muito
menos aos diretamente interessados, as
manobras foram feitas nos bastidores, e

isso acicatou os brasileiros na oposição
aos católicos. Mas, embora sob aspecto
diverso, a proclamação da República
pareceu aos missionários ser o fim da
oposição católica no mais extenso pars da
América Latina. A expressão open doors
começa, em princfpios do século, a girar
nos crrculos missionários para expressar o
fim da resistência católica à expansão
protestante. Exemplo disso foi o livro do
missionário presbiteriano Samuel R.
Gammon, The evangelical invasion of
Brazil ora half century of evangelical
missions in the land of Southern Cross,

publicado em 1910, que tinha o intuito
de atrair mais missionários para o Brasil
porque as "portas estavam abertas" ao
protestantismo. Então, a atitude velada
de indulgência para com a Igreja Católica
tinha motivos subjacentes que fugiam a
tudo o que os missionários haviam
inoculado nos nacionais. De qualquer
modo, a forma com que o Congresso
tratou o problema veio a constituir uma
forte corrente de interferência no
movimento ecumênico no Brasil, porque
sob a ótica dos brasileiros tudo o que
vinha da parte dos ecumenistas não era
confiável.
Outra corrente de interferência .foi o
movimento "evangelical" que, como já
vimos, implantou-se no Brasil com a
Aliança Evangélica, em 1903.
Recordemos que uma das bases do
movimento era a "fobia" anticatólica.
Ora, o ''evangelicalismo" conseguiu
permear todas as denominações
protestantes no Brasil e, se de um lado
favorecia o cooperativismo protestante,
de outro constitu{a-se em forte barreira
ideológica anticatólica. Nos
desdobramentos posteriores do
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antiecumenismo, agora não somente
anticatólico mas em toda a sua amplitude,
não se pode deixar de lado a radicalização
do "evangelicalismo" pela intromissã~
dh:eta do fundamentalismo, movimento
que se manifesta pela primeira vez no
Brasil com a publicação do livro de
Alfredo Borges Teixeira, Maranata, em
1921, mas que nos Estados Unidos já se
evidenciara entre 1909 e 1912. Embora a
intervenção direta do fundamentalismo vá
ocorrer na década de 40, suas ra(zes já
começaram a aparecer, no sentido de que
trata este trabalho, pelo menos como uma
corrente de idéias divisora dos próprios
"evangelicais", o que vai atingir o próprio
movimento de cooperação.
E, por fim, a corrente de interferência
que julgamos a maior responsável pelo
antiecumenismo: o denominacionalismo.
Aparentemente, o movimento
"evangelical" e a teologia missionária
tendiam a amenizar o
denominacionalismo, mas na realidade o
reforçavam. Quando o "evangelicalismo"
buscava a identidade doutrinária do
protestantismo pretendendo jamais ir
além disso, estava reconhecendo a
legitimidade das denominações; quando
as sociedades missionárias buscaram a
unificação da mensagem religiosa,
estavam também reconhecendo - mesmo
que fosse como um mal necessário - as
divisões denominacionais.

denominações estão ligadas às divisões de
classe. O que aconteceu no Brasil foi que,
se no in(cio o protestantismo atingiu um
segmento único de uma sociedade ainda
mal definida quanto às classes sociais, na
medida em que essas classes foram se
definindo, .pelo menos quanto à
mentalidade, as denominações foram
refletindo essas divisões e reproduzindo,
mutatis mutandis, as mesmas divisões
americanas. Não estou querendo dizer
simplesmente que se trata de luta de
classes, mas pelo menos de antagonismos
de mentalidade oriundo s da div isão de
classe preponderante numa determinada
denominação.
Em suma, as correntes de interferência no
movimento ecumênico primordial no
Brasil, isto é, a "diplomacia" do
Congresso do Panamá , o
"evangelicalismo" e o
denominacionalismo, foram gestados nas
mesmas matrizes que produziram os
·ideais ecumênicos.
Resumo e conclusões
Vimos que todos os movimentos
unionistas e cooperativistas que
percorreram o século XIX perpassaram
Edimburgo e Panamá e, chegando ao
Brasil, sofreram todas as vicissitudes de
um campo religioso protestante já
definido, embora ainda sob inteira
influência missionária. Como fizemos
com os diversos movimentos do século
XI X, podemos reduzir todas as tendências
do pedodo naquelas duas clássicas
divisões dos protestantes: "evangelicais",
ou conservadores, e liberais. Como
sempre, eles -tanto conservadores como
liberais - permeiam todos os segmentos
protestantes. Os conservadores,
anticatólicos e denominacional istas, são

Por que foi que o movimento de
cooperação, tão entusiástico de in(cio,
foi se desgastando gradativamente até se
esfacelar de todo? !: possfvel que o
denominacionalismo esteja por debaixo
de muitas coisas. A tese de Richard
Niebuhr, The social sources of
Denominationalism, 1929, é de que as
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em geral antiecumên icos; os liberais,
abertos à modernidade em todos os
sentidos - e quanto à Igreja Católica,
pelo menas indulgentes -. são em geral
abertos ao ecumenismo.
Quando foi fundada a Confederação
Evangél ica do Brasil, em 1934, como uma
seqüência da Comissão Brasileira de
Cooperação - embora seu esp(rito fosse
o dos pioneiros do ecumenismo no Brasil,
Erasmo Braga e Epaminondas Melo
Amara! -. entraram nela todas as demais
correntes "evangelicais",
fundamentalistas e anticatól icas. Assim,
o primeiro grande órgão ecumênico do
Brasil já estava arruinado na sua base.
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Balanço do Ecumenismo no Brasil

Ecumenismo no Brasil:
do que estamos falando
EDIN SUED ABUMANSSUR
Cientista Social. Mestrando pela PUC·SP

necessidade de pôr ordem na competição
entre as agências no campo religioso.

Quero aqui marcar algumas diferenças
no uso do termo ecumenismo e tentar
mostrar algumas das diferentes práticas
que se abrigam sob esse termo. Mesmo
correndo o risco de caricaturar até os
lim ites da deformação, faço uma tentativa
de classificação das formas como o termo
ecumenismo pode ser entendido.

Essa tentativa de classificação, provisória,
tem o objetivo de facilitar a manipulação
do conceito e de algumas práticas.
Sabemos, contudo, que a realidade ~osta
de brincar com nossas tentativas de
enquadrá-la.

A primeira forma é eclesiológica, isto é,
percebe o ecumenismo como a busca da
unidacfe das igrejas e nessa busca coloca
em xeque as múltiplas manifestações
eclesiais. A segunda forma de perceber o
ecumenismo é cooperativa: as igrejas
estabelecem acordos de cooperação para
a execução de um propósito. Para essa
segunda forma de perceber o
ecumenismo, a questão da unidade, da
discussão do ser l9reja, não está colocada.
A cooperação se dá sobre o acordo, quase
sempre tácito, de que os limites de cada
confissão continuarão intocados e que o
resultado final não questionará as
respectivas eclesiologias.

O Movimento Ecumênico pode ser
classificado também pelas diferentes
" práticas ecumênicas". Estas práticas não
deixam de estar no espaço delimitado
pelas três concepções dO termo já
mencionadas. Agrupei cinco
possibilidades de " práticas
ecumênicas" :
1. Há uma prática ecumênica cujo
momento exemplar é a "Semana de
Oração pela Unidade dos Cristãos".
Tem-se a( um ecumenismo na prática e
na intenção, que dura, porém, uma
semana. Ou muito mais a se crer na
eficácia das orações feitas nessa "Semana".
Como esse exemplo, pode-se ainda
enquadrar aqui as promoções conjuntas
das igrejas de celebrações de casamento
ou formatura. !: um ecumenismo que se
dá de fato, mas que se limita ao evento
litúrgico.

Há ainda uma terceira concepção de
ecumenismo, mais sociológica, que foi
expressa por Peter Berger e retomada por
Renato Ortiz, c:tue percebe o ecumenismo
comO'uma polftica de "regulamentação e
contenção do mercado religioso". O
ecumenismo aqui é visto como uma
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2. Outra prática ecumênica é a
cooperação entre as diferentes confissões
para a execução de uma tarefa espec(fica
- como, por exemplo, a educação
religiosa em estabelecimentos oficiais de
ensino. Essa prática difere da primeira
porque aqu i há uma cooperação mais
permanente entre igrejas em função
de um interesse comum. Essa segunda
prática ecumênica gera organismos e
empregos, as igrejas se fazem representar
oficialmente,e busca-se um espaço
comum a todas elas no ensino religioso.
A esta prática ecumênica não há
rest rições de nenhuma igreja (e dela
participam até batistas e em alguns casos
os pentecostais). igrejas essas
normalmente arred ias a outras formas de
ecumenismo. Os organismos que atuam
nt!ssa linha evitam usar a palavra
ecu men ismo.

das igrejas e em muitos casos questiona as
igrejas em seus dogmas e estruturas.
5. A última modalidade de ecumenismo
que acho interessante alistar é aquele que
ocorre tendo como pano de fundo uma
estratégia polftica de· transformação social
a longo prazo. Envolvidos nesse
ecumenismo estão organismos como
CESE, CEDI, ISER, CESEP, ULAJE,
FUMEC, ASEL, CELADEC e outros (os
nomes por extenso seguem adiante). Esses
organismos vivem da execução de
projetos financiados por agências de ajuda
do primeiro mundo. Estão na fronteira
entre as igrejas e os movimentos sociais.
Tiveram uma história comum no passado
ligada à situação polftica e social da
América Latina.
Das cinco modalidades que alistamos,
podemos dizer que apenas as duas últimas
são modalidades de ecumenismo
eclesiológico. Isto é: a questão ecumênica
está colocada no centro das preocupações
e as atividades dos organismos envolvidos
se pautam por essa perspectiva.

3. A terceira modalidade de ecumenismo
é o chamado "ecumenismo de base" ou
"de serv iço". ~ quando cristãos (raros são
os casos de envolvimento oficial de
organismos eclesiásticos) se unem para a
superação de alguma dificuldade
conjuntural, como por exemplo a
conquista de água, luz ou asfalto para um
bairro ou favela . Não podemos dizer que
não há ecumenismo a(, mas sim que há
de muito pouca consistência. Esse
ecumenismo em geral fica restrito a uma
comunidade e aos cristãos envolvidos na
solução do problema imediato.

As outras três modalidades de
ecumenismo não chegam a questionar a
natureza de cada confissão, e os limites de
suas atividades são os limites de cada
confissão. A cooperação se dá sobre
Interesses comuns especfficos,e o eixo
central de união não .é a questão
ecurnênica, mas um problema externo às
igrejas. No segundo caso, por exemplo,
a união não ocorre em cima de questões
eclesiológicas, mas sobre o ensino
religioso. A união das confissões se dá de
forma cooperativa, apenas. Ecumenismo
aqui pode ser traduzido por cooperação
interconfessional. O mesmo ocorre no
terceiro caso, diferenciando o fato de que

4. Há o ecumenismo visfvel e oficial dos
organismos como o CLAI, CONIC, CMI e
outros mais localizados. Desse
ecumen ismo não participam as confissões
religiosas mais conservadoras com
caracterfsticas marcantes de seitas. E um
ecumenismo que busca de fato a unidade
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a participação ali não é através da
representação oficial das igrejas, mas sim
dos cristãos envolvidos ou no máximo
de uma e outra comunidade.
O questionamento que a terceira
mod<~lidade de ecumenismo faz aos
organismos eclesiásticos é negativo. ~ um
ecumenismo que ocorre, quase sempre, de
forma independente das igrejas. Propõe
uma nova forma de ser igreja, correndo o
risco de vir a ser mais uma forma de ser
igreja.
A quinta modalidade de ecumenismo é a
mais interessante e, provavelmente,
exclusiva da América Latina. Todos os
organismos ali representados podem
buscar a sua origem e história há uns 25
anos. Mesmo os organismos criados na
década de 80, como o CESEP, têm a sua
pré-história relacionada aos processos
polfticos da América Latina nos últimos
20 anos.
O quadro sinóptico dá uma visão ampla
dessa modalidade de ecumenismo. Na
coluna vertical da esquerda, estão os
nomes (suas iniciais) das pessoas que
estiveram e/ou ainda estão envolvidas
com o movimento chamado
"ecumenismo polftico" (Julio Barreiro,
revista Cristianismo y Sociedad, Tierra
Nueva, 1977) no Brasil. O quadro mostra
o envolvimento delas com o ecumenismo
na América Latina e a relação original
com a Confederação Evangélica do Brasil
e tudo o que ela representou. A lista de
nomes é quase exaustiva e mostra que, na
década de 60, essas pessoas participaram
de uma mesma proposta ecuménica num
dos três principais organismos da época.

relacionadas as siglas das instituições
ecumênicas atuantes na América Latina.
A divisão em décadas não é rfgida e marca
apenas a época da atuação - em alguns
casos, da origem - mais significativa
dessas instituições. As siglas significam,
pela ordem: CEB- Confederação
Evangélica do Brasil; UCEB -União
Cristã de Estudantes do Brasil (ligada à
FUME C); CEI - Centro Ecuménico de
Informação; CESE - Coordenadoria
Ecumênica de Serviços; ISER - Instituto
Superior de Estudos da Religião (hoje
Instituto de Estudos da Religião) ; CEDI
- Centro Ecuménico de Documentação
e Informação (que veio substituir o CEI);
PÓS - Programa de Pós-graduação em
Ciências da Religião do Instituto
Metodista de Ensino Superior; CESEP Centro Ecumênico de Serviços à
Evangelização e Educação Popu lar;
CONIC- Conselho Nacional de Igrejas
Cristãs; ISAL- Igreja e Sociedade na
América Latina; CELADEC - Comissão
Ecumênica Latino-Amer icana de
Educação Cristã; U LAJE - Un ião
Latino-Americana de Juventudes
Ecumênicas; FUMEC - Federação
Universal de Movimentos Estudantis
Cristãos; ASE L - Ação Social Ecuménica
Latino-Americana (que veio substituir
o ISAL); CMI - Conselho Mundial de
Igrejas (com vários projetos na América
Latina); CIEMAL- Conselho de Igrejas
Evangélicas Metodistas da América
Latina; CLAI - Conselho
Latino-Americano de Igrejas; NCCC National Council Church of Christ. Todas
essas instituições representam o que havia
de Movimento Ecuménico nas décadas de
60 e 70 na América Lati na.
O quadro mostra a circulação das pessoas
pelas diversas instituições. Essa circulação

Na coluna horizontal, estão
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3. Ecumenismo é a ideologia da "tribo".
No caso, o ecumenismo deixa de ser uma
pol ft1ca de administração e organização
do mercado religioso e passa a ser uma
bande1ra de luta que identifica e dá
unidade à "tribo".

criou u.m inter-relacionamento
institucional e em diferentes situações
uma interdependência. Tanto as pessoas
quanto suas instituições acabam
formando o que podemos chamar, sem
um rigor acadêmico, de "tribo
ecumênica". Essa "t ribo", no correr dos
anos, construiu e delimiteu um público e
um espaço próprio através c4e seu discursG
e sua proposta ecumênica. As pessoas
dessa " tribo" têm um percurso bastante
semelhante em suas igrejas; algumas
carregam, ainda hoje, as marcas de sua
militância nas duasdécadas passadas.

4. Na medida em que essa "tribo
ecumênica" possui uma intenção
teológ·ica e politica, ela perde a dimensão
original do conceito da palavra
ecumenismo e passa a disputar uma fatia
do mercado religioso.
Essas conclusões são provisórias; são
quase inferências feitas a partir de uma
rápida visão do quadro sinóptico. A
história dessa "tribo" pode trazer um
pouco de luz sobre as dificuldades do
ecumenismo no Brasil e de como
caminhamos de uma proposta de busca de
harmonia entre as igrejas para uma
postura quase sectária. Não é fácil definir
historicamente o conceito de ecumenismo
no Brasil. A forma como ele foi
historicamente vivido por aqui nos leva
para longe de sua intenção primeira. E
uma história bonita mas dolorida, pois
mexe em muitas feridas ainda abertas.
Contudo, é uma hist6ria que precisa ser
necessariamente escrita.

A história da "tribo" ainda está por ser
escrita. Do quadro, é poss(vel extrair
algumas conclusões :
1. E·c umenismo no Brasil é coisa de
protestantes. Das 52 pessoas alistadas, 50
são protestantes.

2. O ecumenismo proposto pela "tribo"
sofreu um violento processo de rejeição
por parte das igrejas. Algumas dessas
pessoas sofreram com a marginalização
em suas igrejas: perderam cátedras nos
seminários, foram exclufdas do quadro de
pastores, tiveram que sair do Brasil e
outras violências mais.
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PUBLICAÇOES
RECENTES
CLAUDIA MORAES
Mestranda em Antropologia do Museu Nacional

Nesta seção, Comunicações do /SER
está tentando reunir os Htulos lançados
recentemente no Brasil na área de estudos
sobre religião, fornecendo uma
bibliografia atualizada e um panorama das
tendências neste campo. Este primeiro
levantamento tentou arrolar tudo o que
foi feito de 1984 para cá. Tarefa inglória.
A falta de órgãos centralizadores de
informação e o atraso na divulgação de
publicações recentes tornou esta primeira
lista cheia de falhas.

Envie suas informações para Publicações
Recentes - Comunicações do /SE R
(endereço na contracapa desta revista) .

Livros
BEOZZO, José Oscar.
Cristãos na universidade e na polrtica.
Petrópolis, Ed. Vozes, 1984. 192 p.
CAMPINA, Maria da Conceição Lopes.
Voz do Padre Crcero e outras memórias.
(Relato organizado por
Eduardo Hoornaert) .
São Paulo, Ed. Paulinas, 1985.

Assim , enquanto o Brasil não entra na era
da Informática, Comunicações do /SER
parte para o (velho) esquema alternativo
da rede de informações pessoais. Você
está editando um livro, um artigo,
acabando sua tese ou publicando uma
pesquisa? Soube de um novo lançamento?
As universidades, centros de estudo e
outras instituições de que você tem
notfcia editaram alguma coisa
ult imamente? Escreva-nos! Envie para cá
um exemplar da publicação ou os-dados
bibliográficos referentes a ela: nome do
autor, tftulo completo, nome da editora
(nome e número da revista, se for artigo;
sigla do departamento e da universidade,
se for tese). data da publ icação, número
de páginas, e, se possfvel, um brevfssimo
resumo esclarecendo de que assunto se
trata.

Memória de O. Conceição, que em
pequena conheceu Padre Cfcero e
começou a escrever o relato como paga
de uma promessa. Segundo Hoornaert,
"tanto o sociólogo como o historiador
nele encontrarão material de pesquisa,
como também o estudioso em psicologia
social, em religião popular ou
antropologia e mesmo os interessados em
estudar a Ifngua peculiar dos habitantes
do Cariri cearense."
CASTRO, Maria Laura Viveiros de.
O que é espiritismo - 2~ visão.
São Paulo, Ed. Brasiliense, 1985. 80 p.
(Coleção Primeiros Passos).
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CASTRO, Marcos de.

MAL VEZZI, Roberto.

64: conflito Igreja x Estado.
Petrópolis, Ed. Vozes, 1984. 168 p.

Império do sol- 4 anos na seca e nas
CEBs do sertão.

DO/MO, Ana Maria.

São Paulo, Ed. Pau/inas, 1985. (Co/eção
O povo quer viver, 13).

Movimento social urbano, Igreja e
participação popular.

NEGRÃO,Lfsias Nogueira &
CONSORTE, Josildeth Gomes.

Petrópolis, Ed. Vozes, 1984. 120 p.

O messianismo no Brasil contemporâneo.
São Paulo, FFLCH-USPICER, 1984.
428 p. (Coleção Religião e Sociedade
Brasileira, 1).

DREHER, Martin Norberto.

Igreja e germanidade.
São Leopoldo, Ed. Sinodal, 1984. 288 p

NEVES, De/ma Pessanha.

Subs(dios para elaboração de uma história
da Igreja Evangélica de confissão luterana
no Brasil.

As "curas milagrosas" e a idealização
da ordem social.
Niterói, Ed. Universidade Federal
Fluminense, 1984. 64 p

DROOGERS, André.

Ciências da Religião.
As "curas milagrosas " entre os "crentes"
são vistas não como um cap(tulo de uma
medicina popular paralela ou alternativa à
medicina cientffica, mas como um ritual
significativo dentro do sistema de relações
sociais e ordenação simbó lica do mundo
atualizado pela organ ização religiosa
estudada .

São Leopoldo, Comissão de publicações
da Faculdade de Teologia do IECLB,
1984. 2 vols., mimeo.

Religiosidade popular luterana.
São Leopoldo, Ed. Sinodal, 1984. 92 p

Pesquisa efetuada no Esp(rito Santo em
julho de 1982.

OLIVEIRA, Pedro A. Ribeiro de.

FERRETTI, Sergio Figueiredo .

Religião e dominação de classe - gênese,
estrutura e função do catolicismo
romanizado no Brasil.

Ouerebentam de Zomadonu;
um estudo de antropologia da religião
na Casa das Minas.

Petrópolis, Ed. Vozes, 1985. 357 p

Natal, s.d., 1983. 288 p

PETRINI, João Carlos.

GRAF, Josef A.

Ed. Paz e Terra, 1984. 148 p. (Série
Ecumen ismo e human ismo, 33).

CEBs: um novo sujeito popular.
Deus, esp(ritos e magia num
contexto africano.
São Paulo, Ed. Loyola, 1984. 78 p

A religiosidade do povo Mbundu,
de Angola.
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Teses

PORTELLI, Hughes.

Gramsci e a questão religiosa.
São Paulo, Ed. Paulinas, 1984. 231 p

DUARTE, Virgfnia Costa.

Radicais cristãos: atuação polrtica e
presença ideológica.

Diz o release : "Sociologia marxista da
religião, a contribuição gramsciana pode,
pois, ser também considerada como uma
abordagem sociológica dos aspectos
religiosos que subsistem nos Partidos
polrticos que recorrem ao marxismo".

Tese de mestrado apresentada ao IUPERJ,
Rio de Janeiro, 1984. 242 p
FLORES, Luis Fe!ipe Baêta Neves.

Imaginação social jesuftica e instituição
pedagógica: Maranhão e Grão-Pará,
século XVII .

SOUZA , Luiz Alberto Gómez de.

A JUC: os estudantes católicos
e a política.

Tese de doutorado cm Antropologia
Social. PPGAS, Museu Nacional, Rio de
Janeiro, 1985.

Pe trópolis, Ed. Vozes, 1984. 260 p
SOUZA , Pe. Manoel Matuzalém.

FOLLMANN, José Ivo.

A Igreja e o povo na literatura de cordel.

Igreja, ideologia e classes sociais.

São Paulo , Ed. Paulinas, 1984.

Tese de mestrado em Ciências Sociais.
PUC, São Paulo, 1984.

O livro aborda principalmente o tema da
visita do Papa na literatura de cordel
nordestina, co m amplas citações dos
mestres cantadores. E, ao tratar à sua
moda os temas religiosos, os poetas
populares discutem criticamente a
condição do povo brasileiro.

GOLDMAN, Márcio.

A possessão e a construção ritual da
pessoa no candomblé.
Tese de mestrado em Antropologia Social.
PPGAS, Museu Nacional, Rio de Janeiro,
1984.

VITOR, Manuel.

História da devoção à Padroeira do Brasil.

O próximo número de Religião e Sociedade
(12/ 1) publicará artigo do autor com o mesmo
titulo.

Ed . Salesiana Dom Basco, 1985. 90 p

Reedição

LENZ, Matias Martinho.

Função social da religião em uma
sociedade de classes: estudo de uma festa
religiosa que mudou de orientação.

SANTOS, Juana Elbein dos.

Os Nagô e a morte.
Petrópolis, Ed. Vozes, 1984,
3iJ edição, 242 p

Tese de mestrado em Ciências Sociais.
PUC, São Paulo, 1984.
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DIAS, Zwinglio M.
Ecumenismo no Brasil:
questões e perspectivas.
REB, Petrópolis, 44 (176) :534-543,
dez. 1984.

NUNES, Maria José Fonteles Rosado.

Vida religiosa nos meios populares.
Tese de mestrado em Ciências Sociais.
PUC, São Paulo, 1984.
RICCO, Rubem.

FERNANDES, Rubem César.
Religiões populares: uma visão parcial
da literatura recente.
BIB, Rio de Janeiro , 18 :3-26, 1984.

A Igreja e migrações internas:
a integração do migrante de baixa renda
nas comunidades eclesiais de base da
periferia de São Paulo.
Tese de mestrado em Ciência Polftica.
IUPERJ, Rio de Janeiro, 1984. 168 p

GROENEN, Pe. Henrique Estevão .
Catolicismo popular: os romeiros do
Padre Cícero e sua devoção.
REB, Petrópolis, 44/174) :323-356,
jun. 1984.

Artigos e outros
AZZI, Rio/ando.
A influência do pensamento liberal no
clero brasileiro ( 1789-1824).
Síntese, Belo Horizonte, 31 :27-45,
maio/ago. 1984.

HOORNAERT, Eduardo .
Missionários italianos no Brasil entre
1700e 1760.
REB, Petrópo/is, 44 (174) , dez. 1984.
LINDOSO, Dirceu.
Sumé- Tomé: sobre a religiosidade
dos índios brasileiros.
REB. Petrópolis, 44 (174) :265-286,
jun. 1984.

BECKHAUSER, O.F.M. &
Pe. Fr. ALBERTO.
A liturgia popular da Semana Santa.
R EB, Petrópolis, 45 ( 177) :63-78,
março 1985.

LODY, Raul.

COSTA. Maria Hefo(sa Fénelon &
MALHANO, Hamilton Botelho
Projeto "O espaço do candomblé no
Rio de Janeiro'~
FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA
JOSt BONIFÁCIO, Rio de Janeiro,
1984. s/p

Espaço, orixá, sociedade:
um ensaio de antropologia visual.
Rio de Janeiro, s.d. , 1984. 69 p

Oxê de Xangô : um estudo de caso da
cultura material afro -brasileira.
Afro-Asia, 14, dez. 1983.

DREHER, Martin N.
O protestantismo mineiro do séc. XIX.
Estudos Teológicos, São Leopoldo,
1, 1985.

MAINWARING, Scott.
The catholic church, popular education
and politicai change in Brazil.

Journal of lnteramerican Studies and
World Affairs, 26 (1) :97-124, fev. 1984.
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The new catholic church in
Latin America: a conference report.
The Hel/en Ketlog lnstitute, Notre Dame,
1984. 26 p. (The Ke!log lnstitute Working Paper, 8)

The catholic youth workers movement
and the emergence of the popular
church in Brazil.
The Hellen Kellog lns t itute, Notre Dame,
1984. 53 p . (The Kel/og lnstitute Working Paper, 6)

NELSON, Reed El/iot.
Análise organizacional de uma igreja
brasileira : a Congregação Cristã no Brasil.
REB, Petrópolis, 44 (176) :544-558,
dez. 1!184.
O próximo número de Religião e Sociedade
(12 /1) publicará artigo do autor, com o t!'tulo
" Funções Organizacionais do culto numa
igreja anarquista")

PAIVA, Vanilda.
Anotações para um estudo sobre
populismo católico e educação no Brasil.
The Heffen Ke!log lnsti tute for
lnternational Studies, Notre Dame, 1984.
46 p. ( The Kel/og lnsti tute - Working
Paper, 4)

RIBEIRO, Carmen.
Religiosidade do lndio brasileiro no
candomblé da Bahia : influências
africana e européia.
Afro-Ásia, 14,dez. 1983.
VÁZQUEZ, S.J., Ulpiano.
Cultura brasileira e vida religiosa respostas a um questionário.
Perspectiva Teológica, 41 : 101-108,
jan. /abr. 1985.
VERGER, Pierre.
A sociedade Egbí àrun dos Àbikú, as
crianças nascem para morrer várias vezes.
Afro-Ásia, 14, dez. 1983.

Livros recebidos
LERPARGNEUR, Hubert.
Demografia, !:tica e Igreja.
São Paulo, Ed. Ática, 1983. (Coleção
Ensaios, 91).

Ana lisa o problema do crescimento
demográfico, a posição da Igreja frente ao
controle da natalidade e a situação
espedfica do caso brasileiro.

QUEIROZ, Marcos de Souza.
Política, religião e cura religiosa numa
situação de mudança.
Ciência e Cultura, São Paulo, 37 (4) ·
:541-553, abril 1985.
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NOTICIAS
O sucesso de
A Igreja em flagrante
O ISER lançou, no dia 9 de julho, o
livro A Igreja em flagrante : catolicismo e
sociedade na imprensa brasileira,
1964-1980 (Cadernos do /SER 17),
organizado por Ralph Della Cava com a
colaboração de Rosane Manhães Prado. O
lançamento foi no bar Razão Social, no
Rio, onde estiveram presentes- além de
Ralph e Rosane, que também autografou
o livro - pessoas ligadas ao ISER,
cientistas sociais e vãrios jornalistas,
entre os quais Newton Carlos, Argemiro
Ferreira e Ana Maria Machado. Aliãs, a
imprensa divulgou amplamente o fato por
meio de entrevistas com Deli a Cava na
Folha de S. Paulo (9/7) e no Jornal do
Brasil ( 14/7) e de notas em O Globo e na
Tribuna da Imprensa.
.
Para quem ainda não sabe, A Igreja em
flagrante (co-edição ISER -Marco Zero ,
324 p.) é um inventãrio seletivo do
arquivo jornaHstico sobre o Brasil do
centro de notrcias e informação Diffusion
de l'lnformation sur I'Amérique La tine
(DIA L), de Paris. Esta obra de referência
foi baseada em mais de 100000 recortes
de jornais diãrios- brasileiros,
principalmente - que constituem parte
do arquivo do DIA L.
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Com a primeira edição de 1000
exemplares praticamente esgotada, o
livro terã uma segunda edição em breve.

Quando uma Bfblia
se compara a um eletrodoméstico
Deus é uma palavra masculina ou
feminina? Esta é um a das maio res
polêmicas que estão afling indo os EUA,
atualmente.
O fato é que os norte-americanos estão
atrãs da verdadeira Bíblia ou da B (blia
correta, e as vendas de bíblias jã
superaram a marca de 600 milhões de
dólares. The Book , uma tradução livre, é
. considerado um best-sel/er.
O artigo "Inflação de B fblias" (Revista
Leia, maio de 1985, p. 5) diz que a Bfblia
estã sendo divulgada por dezenas de
versões e traduções em inglês, o que faz
com que um leitor desinformado tenha
tanta dificuldade para comprar a Bfblia
certa quanto para comprar um
eletrodoméstico.

Dicionário de
Cultos Afro-Brasileiros
A Editora Três lançou o Dicionário de

Duglas Teixeira Monteiro na visão de seus
ex-alunos e colaboradores; e 4) Aspectos
da vida costumeira de lavradores/
camponeses da Serra do Mar.

Cultos Afro-Brasileiros, edição especial da
revista Planeta. Publicado em três

volumes (tamanho revista, 50 p. cada), ele
é um manual prático e ilustrado, onde seu
autor, Carlos Augusto Lombardi
Fernandes, busca explicar os principais
conceitos do candomblé e da umbanda.
Sem a intenção de faze r um trabalho
inteiramente completo, o que só seria
possível com vários anos de árdua
pesqu isa, Fernandes equilibra o
aprofundamento dos conceitos com a
didática clareza do tex to, construindo
uma obra que é ao mesmo tempo
detalhada e acessível. Para isso, ele
consultou vários especialistas no assunto,
entre eles Roger Bastide e Monique
Augras.

Igreja e Reforma Agrária
Saiu o livro organizado por Vanilda Paiva
(Igreja e questão agrária. São Paulo,
Edições Loyola, 1985), que contém
contribuições de quase todos os
principais especialistas do tema. !: um
lançamento da maior atualidade, que será
.discutido em um dos próximos números
de Comunicações do !SER.
Cursos
Conforme noticiado no último número
de Comunicações, está sendo implantado
um programa de cursos pelo ISE R. No
primeiro semestre, tivemos três cursos
com um resultado bastante positivo:
Igreja e movimentos populares contou
com 25 participantes, incluindo a
presença de vários setores do movimento
popular, tanto entre as pessoas
convidadas a falar quanto entre os
participantes. A questão do papel da
Igreja Católica na organização popular foi
um tema constante, e o trabalho das
pastorais populares foi amplamente
discutido. O curso Teologia da
Libertação, assistido por 30 alunos, será
repetido este semestre devido ao grande
número de pessoas interessadas. Uma
visita ao candomblé também teve 30
alunos, e será dado novamente diante
dos pedidos recebidos.

Os três volumes do dicionário
podem ser solicitados à :
Editora T rês Ltda.
Caixa Postal 233 - CEP 01000 São Paulo (SPl - Tel. : 260-0533 . r. 41
ou
Fernando Chinaglia Distribuidora S.A.
Rua Teodoro da Silva, 907 - Rio de
Janei ro ( RJ) - Tel. : 268-9112

CER faz dez anos
O Centro de Estudos da Religião Duglas
Teixe ira Monteiro comemorou seus dez
anos de existência no mês de agosto. !:
um aniversário que mescla a alegria com
a tristeza pela ausência de Duglas, o seu
fundador. A programação inclui palestras
de quinze pesquisadores, em torno dos
seguintes temas :

Os bons resultados atingidos têm nos
animado a ampliar as atividades
previstas para a segunda metade do ano,
de forma a criar uma oferta regular de
temas de interesse bem diversificados.

1) A igreja nas bases em tempo de
transformação; 2) Envolvimento e
d istância na pesquisa; 3) A obra de
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Esperamos contar com a colaboração de
todos no sentido de divulgar, sempre que
poss(vel, nossa programação.
Cursos sugeridos para
o segundo semestre :
1) Uma visita ao candomblé;
2) Educação popular;
3) Teologia da Libertação;
4) Catolicismo popular;
5) Cinema etnogrãfico;
6) A noção de vida após a morte nas
várias religiões;
7) Tendências atuais do protestantismo.
Outras informações no ISER.

A taxa para o Congresso será de
Cr$ 250.000, inclu indo estadi a e
alimentação.
As inscrições podem ser fe itas
na VINDE : Caixa Postal 84 - CEP
24.000 - Niterói (RJ) - Tel. : (021 )
717-1020 I 717 -1288 - ou São Paulo:
(011) 222-5590.
Da Pastoral da Mulher Marginalizada
ao Encontro Nacional de Prostitutas
Foi realizado no final de junho e
princ(pio de julho, em Teófilo Otoni
(MG), o encontro ~nual da Pastoral da
Mulher Marginalizada (Região leste e
Sul) . Estiveram presentes cerca de 50
pessoas, entre elas 15 prostitutas, que
estão cada vez mais unidas para lutar por
melhores condições sociais.

Congresso Brasileiro
para Pastores e Uderes - 85
A VINDE (Visão Nacional de
Evangelização) informa que o Congresso
Brasileiro para Pastores e Uderes de
1985 será realizado no Tamoyo Hotel,
em Águas de Lindóia (SP) , de 11 a 15 de
setembro. O tema será: Igreja : Missão
Aqui e Agora. Entre os preletores estarão
o Pr. Pedro Arana (Comission Paz y
Esperanza - Lima), o Pr. J .N. Saracco
(Fraternidade Teológica - Buenos Aires).
o Pr. Manfred Grellert (Visão Mundial) e
o Pr. Caio Fábio, da própria VINDE.

Gabriela, uma das principais articuladoras
da Pastoral, disse que a principal meta
não é realizar um trabalho ·de
recuperação, mas sim de conscientização
e organização da prostituição sem
legalizá-la como profissão, no entanto,
porque "legalizar a prostituição significa
dizer que a mulher deve ser dominada e
explorada sempre". Ela não sabe se é pior
vender o corpo ou ser empregada
doméstica com um salário ridículo; daí
a sua opinião de que quem precisa ser
recuperada é a soc iedade. Acha um
pecado (apesar de não gostar da palavra)
a exploração da prostituta, e acredita que
só com movimentos populares
organizados pode ser feita alguma coisa,
até mesmo a abolição da '
prostituição, num futuro d istante.

Serão oferecidos 10 seminários
alternativos: 1) Escola dominical ; 2) A
contribuição dos movimentos livres na
evangelização do Brasil; 3) Participação
sócio-polrtica da Igreja na vida do Pa(s;
4) Teologia da Libertação (análise
cdtica); 5) A famrlia do pastor; 6)
Psicologia pastoral; 7) A esposa do pastor
- O espaço da mulher na Igreja - A
mulher cristã e o feminismo; 8) O sermão
expositivo; 9) O louvor na Igreja; e 10)
Protestantismo no Brasil - Análises e
d iretrizes.

A grande vitória da Pastoral foi dar in ício
à organização de um encontro nacional de
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prostitutas para o ano que vem,
provavelmente em abril ou maio, de
preferênc ia no Rio ou em São Paulo. O
objetivo é fazer com q ue esse encontro
aconteça antes da próx ima Pastoral
Regional, que será em julho, em Duque
de Caxias, pois as prostitutas querem
fortalecer o movimento o quanto antes.
Afinal, ele será um marco que
estabelecerá os novos rumos da sua luta
social.

representadas oficialmente no ato:
Metodista, Cristã de Confissão
Reformada, Evangélica de Confissão
Luterana e outros protestantes".

•
Estudos Africanos é a nova disciplina que

integrará os currfculos das escolas de 19
e 29 graus da rede estadual de ensino da
B~hia, a partir do ano q1.,1e vem. A decisão
foi do Conselho de Educação da
Secretaria de Educação e Cultura do
Estado, aprovando proposta dos
professores de Pedagogia lnterétnica da
Bahia. A proposta inclui ainda a criação
de duas outras disciplinas: Cultura
Afro-brasileira e Cultura lndigena.

Além da Pastoral da Região Leste e Sul,
há ainda uma Pastoral que atua na Região
Norte e outra no Nordeste, ambas
também com encontros anuais. As três
pastorais se reúnem a cada três anos, e a
próxima reunião será em Bras(lia, em
1987.

•

No Rio, ex iste um grupo de pessoas que
vai organizar várias festas para conseguir
fundos para o encontro nacional das
prostitutas. As " meninas" (como são
chamadas pelos agentes da Pastoral) vão
até abrir uma caderneta de poupança com
o dinheiro arrecadado.

No dia 21 de julho, aconteceu no Palácio
das Convenções do Anhembi, em São
Paulo, a 5il Convenção Nacional
Masculina da Seicho-no-lê. Esta seita
promove três convenções subseqüentes:
uma para os adultos do sexo masculino,
uma para os adultos do sexo feminino e
outra para os jovens. Segundo Nadir
Lemos da Silva, um dos divulgadores da
Seicho-no-lê no Brasil, a divisão ocorre
porque há diversos assuntos especfficos a
serem tratados, mas não é uma proibição,
o que permite com que um homem
participe da convenção feminina e
vice-versa.

Nos Jornais
O cardeal-arcebispo do Rio de Janeiro,
d. Eugênio Salles, env iou carta aos Hderes
ecumênicos e dirigentes de entidades que
organizaram e participaram de um ato
público de solidariedade aos irmãos
Leonardo e Clodovis Boff, no Instituto
Metodista Bennett, no Rio, no dia 2-1 de
maio. O. Eugênio, em sua carta, diz que a
punição a Boff é uma questão interna da
Igreja, e contesta o di rei to do protesto.

Os seguidores da Seicho-no-lê são
contrários ao aborto e acreditam ser
filhos de Deus, mas contestam o ·temor
ao pecado existente em outras crenças.
Baseiam-se nos 40 volumes da obra
Seimei no Jisso (A Verdade da Vida). de
Masaharu Taninguchi, que os ensina a

A carta foi recebida como gesto
"antiecumênico, principalmente pelas
igrejas evangélicas que estiveram
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ignorar "os três males que mais afligem
a humanidade": o conceito de pecado,
a doença e a morte.

(As notícias anteriores foram retiradas
de matérias publicadas na Folha de
S. Paulo , respectivamente, nos dias 1<? ,
21 e 22 de julho de 1985.)

•
Do México, uma denúncia
sobre a proliferação de seitas
estrangeiras na Guatemala
San Cristobal las Casas - O Comité
de Defensa y Fomento de las Culturas
Indígenas (CDFCI) denunc iou que certas
seitas religiosas - como as Testemunhas
de Jeová, os mórmons, a Aliança para o
Progresso da Guatemala e o Instituto
Lingüístico de Verão, todas procedentes
da Guatemala- começaram um programa
de penetração ideológica entre os
habitantes (a maioria indígenas) da zona
de Los Altos de Chiapas. Francisco
Alvarez, diretor do CDFCI, disse que
essas seitas e organizações foram
expulsas da Guatemala por serem
antinacionalistas e por estarem sendo
financiadas pela Agência Central de
Inteligência dos EUA (CIA). Disse ainda
que o objctivo das seitas é realizar uma
penetração ideológica entre os tzotziles,
lacandones, zoques, tojolobales e
cachiquiles, e que elas realizam
investigações sobre os indígenas para
depois enviá-las à CIA.

(Do jornal mexicano unomásuno,
de 18 de junho de 1985.)

Umbanda e política
é o 18<? Cadernos do ISE R
Foi lançado em 5 de agosto, no Barbas,
o livro Umbanda e pol/tica, assinado por
Diana Brown, Maria Helena Villas Boas
Concone, Usias Negrão, Patrícia Birman
e Zéliã Seiblitz. O tema do livro é a
crescente participação da Umbanda e do
Candomblé na vid a polfti ca do país, sua
legitimação como "relig ião", num
momento em que as palavras legitimidade
e legalização vêm se tornando
importantes para a definição de um novo
quadro político no Brasil.
Os textos mostram que o principal
instrumento dessa legitimação são as
"federações", que, para den tro do seu
meio, representam tentativas de
formação de uma hierarquia que reúna
terreiros, templos espíritas ou casas de
candomblé. As fed erações procuram
unificar doutrinas, padroni zar rituais e
resolver conflitos entre os terreiros. Para
fora deste universo , elas se relacionam
com políticos, igrejas e polícia, neste
complexo processo de institucionalização.
O livro trata essencialmente deste duplo
movimento das "federações" enquanto
legitimadoras das várias vertentes
oriundas das religiões afro-brasileiras.
Os artigos de Patrícia Birman e Zélia
Seiblitz utilizam-se de dados das eleições
de 1982, no Grande Rio . São frutos de
uma mesma pesquisa, realizada por Leni
Silverstein e pelas autoras: Os Saravás da
Política: estudo das federações
umbandistas no Grande Rio. O de Maria

Helena e Usias Negrão baseia-se em
resultados iniciais da pesquisa A
Umbanda em São Paulo : memória e
atua/idade, promovida pelo CER-

Centro de Estudos da Religião Duglas
Teixeira Monteiro . Não se centràliza
apenas na questão do envolvimento
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polftico-eleitoral da Umbanda, mas
engloba t<Jmbém "um amplo
levantamento do campo religioso
afro-brasileiro em São Paulo, desde sua
gênese até os dias atuais" . O de Diana
Brown, f inalmente, faz um am plo
levantamento da fund ação e expansão da
Umbanda no Rio de Janeiro durante o
pe ríodo 1925-1970, "tendo como quadro
de referência o contex to mais amplo de
mudanças sócio-polfticas registradas
durante o período".

Umbanda e polltica (Cadernos do
/SE R 18) pode ser encontrado no ISE R
ou nas principais livrarias do país. A
distribu ição é da Editora Marco Zero .

Teologia c
Ciências Humanas
têm nova entidade
Com o intuito de promover a pesquisa
teológica, ampliar o diálogo entre os
pesquisado res da área e defender os seus
interesses comuns, sessenta e cinco
teólogos fundaram a Sociedade de
Teologia e Ciências da Religião, em
encontro realizado em Belo Horizonte, de
25 a 28 de julho. Participaram deste
encontro O. Aloísio Lorscheiter,
O. Valfredo Teppe e O. Ângelo Salvador,
todos integrantes da Comiss·ã o
Episcopal de Doutrina da CNBB.
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