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-APRESENTAÇAO 

A censura gerou a notfcia. Em 

circunstâncias normais, o filme Je vaus 
salue, Marie teria passado sem despertar 
maiores emoções. É um autêntico 
"Godard", feito para a especulação de uns 
poucos intelectuais. Com a censura, 
entrou na lista dos mais procurados, pela 
polfcia e pelos aficcionados do cinema, os 
jovens estudantes sobretudo. Virou 
manchete de jornal. 

Este aspecto da questão provocou 
unanimidade na redação das 

COMUNICAÇÕES DO !SER. A censura 
restabelece uma prática lamentável dos 
anos do autoritarismo; e a imposição a 
toda a sociedade de uma opinião que é 
própria à hierarquia católica desperta o 

fantasma da "religião oficial", incompatrvel 
com o pluralismo rel igioso e ideológico que 

fundamenta a república. Assim, decidimos 
ter a nossa visão do "proibido": reunimos 
pessoas que haviam visto o filme,ou lido o 
script , e produzimos um debate que aqui 
apresentamos juntamente com artigos e 
elementos informativos para aqueles que 
não chegaram a vê-lo. 

Por outro lado, o escândalo mobilizou as 
opiniões em torno à própria imagem de 
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Maria, e af já não fomos unânimes. A 
desconfiança protestante diante do culto 
mariano é compartilhada pelas cabeças 
mais racionalistas, e pelo feminismo, mas 
as palavras conservadoras e católicas 
sobre o valor universal da figura materna 
encontram eco e são atualizadas em 
argumentos de natureza menos tradicional. 
O próprio filme leva a sério o mistério de 
Maria, e se indaga sobre o sentido da sua 
virgindade. Alguns católicos, provocados 

pelo filme, perguntavam-se como seria 
Maria livre das associações morais ·e 
teológicas do "marianismo" que penetrou a 
Igreja no Brasil na primeira metade deste 
século. Como redescobrir o frescor da 
virgindade de Maria? Outros ainda 
perguntavam-se sobre a multiplicidade de 
imagens femininas que povoam a 
religiosidade no Brasil, das muitas Marias 
do catolicismo às Deusas do candomblé e 
à Pomba-Gira da umbanda. 

Assim, de maneira para nós 
surpreendente, fomos levados, pelo 
escândalo, a descobrir que a imagem de 
Maria continua muito viva não apenas nos 
sentimentos do povão (o que ninguém 
discute) mas também entre teólogos, 
cientistas sociais e psicanalistas. 



Tentamos, pois, explorar este aspecto da 
questão neste número das 
COMUNICAÇÕES DO /SER: os 
sentimentos e opiniões, controversos sem 
dúvida, que a imagem de Maria desperta 
entre intelectuais. Evitamos direcionar os 
artigos por alguma "linha justa", e 
deixamos a censura de lado, incorporando 
as divergências com as emoções que as 
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acompanham. 

Como de costume, além de um tema 
central, inclufmos outras matérias, bem 
como as seções fixas, do Vitral 
(recém-criado), das Publicações Recentes 
& Leituras, e das Notfcias sobre as 
programàções do IS E R. 

Rubem César Fernandes 



Je vous salue, Marie 
ROTEIRO - JEAN-LUC GODARD 

1 - É possfvel imaginar 
2 - Umajovem 
3 - Corno em qualquer lugar 
4 - Uma pequena cidade 
5 - Maria trabalha 
6 - Um dia 
7 - Num outro dia 
8 - Examinando Maria 
9 - O essencial do filme 

1 O - As palavras 
11 - No fundo 
12 - Noivos 
13 - A criança 
14 - As palavras são as mesmas 
15 - Maria deseja 
16 - Ela não sabe de nada 
17 - A sombra de Deus 
18 - Que sabemos nós 
19 - Como o pão nosso de cada dia 
20 - Ela é uma imagem 
21 - E por outro lado 
22 - Cada gesto e cada fala 
23 - Um garoto 
24 - Na rua 

N. da R.: Este "roteiro" é, na realidade, um 
pré-roteiro. Algumas alteraç6es foram feitas 
posteriormente por Godard. O essencial do filme, 
no entanto, está aqui. 
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1 - É possivel imaginar 
coisas simples. Pássaros e cavalos. 
Prados. Um riacho. Um céu com nuvens . 
Corvos. Um esquilo. Cães. Um ouriço. 
Árvores. Plantas. Um lago. O vento. Uma 
flor . Chuva. Um relâsnpago, no céu ou na 
floresta. 

2- Uma jovem 
chamada Maria. Seus movimentos, seu 
riso. Seu modo de falar e de refletir. 

3 - Como em qualquer lugar 
as pessoas trabalham o dia todo. As 
pessoas vão e vêm. Há trocas de 
mercadorias e de sentimentos. Um jovem 
operário, ou empregado, José, faz a corte 
a Maria. 

4 - Uma pequena cidade 
ou mesmo um vilarejo. Entre o lago e as 
montanhas. No trajeto do vento. Não há 
mais do que uma grande rua . Sem 
semáforo. Nada é proibido, ao que parece. 
Mas, no fundo dos corações, nada é 
permitido. 

5 - Marta trabalha 
num pequeno supermercado, ou numa loja, 
ou num posto de gasolina. 



6- Umdla 
um cliente lhe anuncia uma grande 
novidade. Alguma coisa vai lhe acontecer. 
Ela vai ter um filho, ainda que ela na 
verdade não conheça homem nenhum. 

7 - Num outro dia 
José não sabe ao certo se ele sonhou ou o 
quê. Mas ele foi aconselhado a cuidar de 
Maria e a não ser ciumento. 

8 - Examinando Maria 
que tem dores no ventre, um médico fala 
da carne e do esplrito, do escândalo que a 
carne é para o esplrito. Embora virgem, 
Maria, ao que parece, está grávida. 

9 - O essencial do filme 
está na análise que o médico faz do que 
se passa com Maria. Ele se chama talvez 
Dr. Freude. 

10 - As palavras 
são aquelas de todos os dias. As 
principais . Não são tantas assim. Alegria . 
Amor. Liberdade. Trabalho. Desejo. 

11 - No fundo 
compreende-se, através do que acontece 
a Maria, e pelas tentativas de interpretação 
de seus sonhos pelo Dr. Freude, pelo seu 
temor, que tudo se assemelha ao grande 
acontecimento ocorrido outrora e narrado 
pelos Evangelhos. O filme é a prova de 
que isto é posslvel, pois está acontecendo 
sob os nossos olhos. O medo. O sangue. 
A alegria. 

12- Noivos 
pelo rumor e pelos fatos, José e Maria 
confiam na vida. E eis que seu destino de 
casal dela brota . Eles o aceitam. 
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13 - A criança 
não ~ o fruto de uma paixão mas de um 
amor. Uma Palavra. A Palavra se fez 
carne. 

14 - As palavras são as mesmas 
e parecem revelar sempre um sentido 
novo, na medida em que avançamos em 
nosso tempo, no decurso de nossas 
experiências. 

15 - Maria deseja 
como todas as mulheres. Ela sabe pelo 
anúncio do anjo (o cliente da cena nº 6) 
que ficará grávida. Mas como? 

16 - Ela não sabe de nada 
mas o exame de seu corpo feito pelo 
médico lhe revelou que a carne é o eco da 
verdadeira Palavra. Como toda mulher, ela 
espera, ela deseja estar grávida de um ser 
excepcional. 

17 - A sombra de Deus 
é José simplesmente. Ele é esta sombra, 
como todo homem ~. para a mulher que o 
ama, a sombra de Deus. 

.18 - Que sabemos nós 
com nossos conhecimentos biológicos e 
cientl1icos, do amor e de seu mistério? 
Que sabemos da alegria? 

19 - Como o pão nosso de cada dia 
se aproxima todo dia da boca, seria 
necessário que o filme aproximasse o 
espectador de seu cotidiano: amar, dar a 
vida, vivê-la, ter um filho. 

20 - Ela é uma Imagem 
virgem. Sem marcas ou cicatrizes . É isto 
que Maria representa . Ser virgem é estar 
disponfvel, é ser livre. A densidade 



humana de cada casal se reencontra na 
história do casal formado por José e Maria . 

21 - E por outro lado 
este casal extraordinário nos ajuda a 
descobrir o que está nas profundezas de 
um encontro entre um homem e uma 
mulher comuns. 

22 - Cada gesto e cada fala 
descobrem o que estava encoberto desde 
a noite dos tempos. Pequenos gestos, 
vindos de outrora, que devem ser feitos dia 
após dia, quando o dia se torna noite e 
quando a noite volta a ser dia. Cada dia. 

23 - Um garoto 
chegou. Está entre banqueiros, industriais, 
ou polfticos municipais . Estão 
deslúmbrados com seu saber. Ele tem 
cinco ou seis anos . Ele escolhe seus 
discfpulos entre aqueles com quem joga 
bola. Maria o repreende porque ele chegou 
tarde. Ela quer que ele volte para casél . 
Mas o garoto responde severamente que 
ele deve ocupar-se dos assuntos de seu 
Pai. 

24 - Na rua 
da pequena cidade, Maria e José fazem 
compras. Um cliente sai de uma loja e 
entra em seu carro. Percebe-se que é o 
homem que anunciou a novidade a Maria. 
Ele a saúda. Ela não o reconhece e 
pergunta o que está havendo. Ele 
responde: "Nada, eu te saúdo, Maria" 
("Rien, je vous salue, Marie"). 

(As frases em itálico são de Françoise 
Dolto: O Evangelho á luz da psicanálise 
C cf. "A Sagrada Famnia", neste nl1 de 
COMUNICAÇÕES]). 
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O filme está dividido em tantas cenas ou 

seqüências quantas forem as horas do dia 
que ele terá, originadas provavelmente da 
quantidade de parágrafos contidos no 
roteiro . 

O roteiro engendra o plano de trabalho, o 
qual observará por sua vez o roteiro como 
uma mãe observa os primeiros passos de 
seu filho. 

A filmagem se apóia pois no plano de 
trabalho. É uma época de escuridão e de 
esperança. É o embate cotidiano que se 
trava com a vida de todos os dias, tal 
como o velho Édipo com as loucas e 
terrfveis predições dos oráculos. 

Mas os cortes estão ali, como a mão pura 
e dura da pequena Antfgona. Incitam o 
destino, realizando-o. A cada movimento, a 
cada plano, à medida que o diafragma da 
cãmera se abre para a vida e se fecha 
para os sonhos, o cuidado com a edição 
então aparece e se torna aflição e pão 
cotidianos. 

Louvado seja o cinema: a lei não é dita, ela 
é vista e ouvida. Ela é aceita e 
discutida. Uma história nos nasceu e nos 
foi dada. É assim que, através de uma 
imagem, ressuscita a vida. 

Tradução do francês: Luiz Ramires 
Transcrito de Cahlers du Cln4ma,/es annds 
Ouatre-vingt, pp. 590-2. 



A Sagrada Família 
FRANÇOISE DOL TO 

Psicanalista. Membro da Escola Freudiana de Paris 

Contlnuaçio do Evangelho 
segundo Sio Lucas (Capitulo 1, 
verslculos 26 a 38) 

No sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado 
por Deus a uma cidade da Galiléia, 
chamada Nazaré, a uma virgem prometida 
em casamento a um homem que se 
chamava José, da casa de Davi: e o nome 
da virgem era Maria. Entrando, o anjo 
disse-lhe: "Ave, cheia de graça, o Senhor 
é contigo." Perturbou-se ela com essas 
palavras e pôs-se a pensar no que 
significaria semelhante saudação. 

O anjo disse-lhe: "Não temas, Maria, pois 
encontraste graça diante de Deus. Eis que 
conceberás e darás luz à um filho, e lhe 
porás o nome de Jesus. Ele será grande e 
chamar-se-á filho do Altrsslmo e o Senhor 
Deus lhe dará o trono de seu pai Davi; e 
reinará eternamente na casa de Jacó e o 
seu reino não terá fim." Maria perguntou ao 
anjo: "Como se fará Isso, pois não 
conheço homem?" Respondeu-lhe o anjo: 
"O Espfrito Santo descerá sobre ti, e a 
força do Altrsslmo te envolverá com a sua 
sombra. Por Isso, o ente santo que nascer 
de ti será chamado filho de Deus. Também 
Isabel, tua parenta, até ela concebeu um 
filho na velhice; e já está no sexto mês 
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aquela que é tida por estéril porque a Deus 
nenhuma coisa é impossrvel." Então disse 
Maria: "Eis aqui a serva do Senhor, 
faça-se em mim segundo a tua palavra." E 
o anjo afastou-se dela. 

Evangelho segundo Sio Mateus 
(Capitulo 1, versfculos 18 a 25) 

Maria estava prometida em casamento a 
José. Antes de coabitarem, porém, 
aconteceu que ela concebeu por virtude do 
Espfrito Santo. José, seu esposo, que era 
homem de bem, não querendo difamá-la, 
resolveu rejeitá-la secretamente. Enquanto 
assim pensava, eis que um anjo do Senhor 
lhe apareceu em sonhos e lhe disse: 
"José, filho de Davi, não temas receber 
Maria por tua esposa, pois o que nela foi 
concebido vem do Espfrito Santo. Ela dará 
à luz um filho a quem porás o nome de 
Jesus, porque ele salvará o seu povo de 
seus pecados." Tudo isso aconteceu para 
que se cumprisse o que o Senhor falou 
pelo profeta: Eis que a virgem conceberá e 
dará à luz um filho que se chamará 
Em~nuel, que significa: Deus conosco. 
Despertando, José fez como o anjo do 
Senhor lhe havia mandado e recebeu em 
sua casa sua esposa. E, sem que ele a 
tivesse con,hecldo, ela deu à luz um filho a 



quem deu o nome de Jesus . 

Gérard Sévérin 
José é um homem sem mulher. Maria é 
uma mulher sem homem. Jesus é uma 

criança sem pai. Pode-se falar de 
verdadeira famnia? 

Françoise Dolto 
Sim, podemos falar de verdadeira famOia, 
do ponto de vista da responsabilidade 
diante da lei. 

A famOia animal não existe diante da lei. A 
famnia é um termo humano que acarreta 
diante da lei a responsabilidade recfproca 
dos pais pela educação de uma criança. 

Na famOia compartilham-se os bens , a 
sorte comum ao grupo, assim como as 
privações e um modo de viver e de falar 
peculiares ao grupo. 

Mas sua pergunta procede, porque nessa 
parte dos Evangelhos faz-se presente 
omito. 

Gérard Sévérln 
O que é mito para você? 

Françoise Dolto 
É uma projeção dos imaginários 
pré-verbais, dos experimentos do viver no 
próprio corpo. Quando digo mftico, digo 
além do imaginário particular de cada um: 
trata-se de um encontro de todos os 
Imaginários, numa mesma representação. 

Gérard Sévérln 
Podemos também precisar que o mito nos 
diz sempre como alguma coisa nasceu. 
Aqui, nós assistimos ao nascimento de 
Jesus Cristo e do Novo Testamento. 

O mito participa também do mistério, isto é, 
ele revela uma verdade. Este mito das 
origens do cristianismo é rico e denso de 
sentido. 

Muitas vezes aceitamos a grandeza e 
profundidade humana das mitologias 
gregas ou hindus, por exemplo, enquanto 
deixamos de lado, nesse plano, a riqueza 
dos mitos judaico-cristãos. É verdade que, 
para quem crê, essas tradições só 
significam num outro plano. Será talvez um 
certo medo do além ou do transcendente 
que impede a maioria dos que não crêem 
de aderirem a elas? 

Françoise Dolto 
Sem dúvida. Para mim, não há dúvida de 
que a "Sagrada FamOia", como dizem os 
católicos ou os Evangelhos narrando a 
infância de Jesus, exprime-se através de 
imagens mfticas, mas veicula também um 
mistério e uma verdade que se revelam 
nesses textos. 

Hã mito nessas passagens do Evangelho. 
Não há dúvida. Mas, para mim, cristã e 
psicanalista, não há só isso. 
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O que sabemos nós, com nossos 
conhecimentos biológicos, clentfficos, 
sobre o amor e seu mistério? O que 

sabemos da alegria? 

Como também, o que sabemos da 
palavra? Não é ela fecundadora? Não é 
ela, algumas vezes, portadora de morte? 

O que sabemos nós dessa extraordinária 
alquimia que é o enxerto entre os vegetais, 
fenômeno, no entanto, natural. .. Virgnio já 
havia cantado esses prodfgios! Ele fala da 
vinha enxertada, surpresa por carregar em 



seus ramos frutos que não conhece! 

E se a palavra recebida por Maria fosse o 
instrumento do enxerto de Deus sobre 
esse ramo de Davi? 

E mesmo que não se trate disso, que 
Jesus, na qualidade de homem, tenha sido 
concebido pelo encontro carnal de Maria e 
José, não vejo, no fundo, inconveniente 
algum! Na realidade, não foi este encontro 
carnal que fez com que seu destino de 
homem encarnasse totalmente Deus. 

Você compreende, pois, que todas as 
discussões ginecológicas a respeito da 
Virgem Maria parecem, aos meus olhos, 
argumentações imbecis, assim como os 
subentendidos debochados sobre o 
estatuto marital de José. 

Gérard Sévérin 
O anjo anuncia a Maria: "A força do 
Altíssimo te envolverá com a sua sombra." 
Onde está José? 

Françoise Dolto 
Mas todo homem não é, para a mulher 
que o ama, a sombra de Deus? 

A força e a sombra de Deus que cobrem 
Maria podem ser, talvez, a materialidade 
carnal de um homem que ela reconhece 
como esposo. 

Gérard Sévérin 
No entanto, parece que José não se 
reconhece como esposo de Maria ou pelo 
menos o genitor de Jesus. Na realidade, 
ele quer repudiar Maria quando sabe que 
ela está grávida . E Maria por sua vez diz: 
"Eu não conheço homem." 

Françoise Dolto 
É preciso tentar descobrir o que querem 
dizer estes textos . 

Esta revelação da concepção de Jesus é 
feita a Maria em estado de vignia e a José 
durante o sono, em um sonho. Isso quer 
dizer que as forças fálicas, criadoras 
femininas do desejo de Maria, estão 
acordadas, dispostas, ao mesmo tempo 
que as forças passivas do desejo de José 
apresentam-se em seu mais alto grau. 

Ou melhor, Maria deseja. Ela sabe, por 
intervenção do anjo (esta é uma forma de 
falar mftica), que ela ficará grávida. Mas 
como? Ela não sabe de nada. Mas como 
toda mulher, ela espera e deseja conceber 
um ser excepcional. 

Quanto a José, ele sabe através da 
iniciação recebida em seu sonho, que para 
pôr no mundo um filho de Deus, seria 
preciso que o homem aceitasse como· 
quase nenhuma a sua parcela de 
participação. 

Estamos distantes, como se pode ver, de 
. . todas essas histórias de parto e de coito. 
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Encontra-se descrito ar um modo de 
relação com o falo simbólico, isto é, com a 
falta fundamental de cada ser. Esses 
Evangelhos descrevem o fato do outro, em 
um casal, não realizar jamais o outro 
cônjuge. Há sempre uma brecha, uma 
falta, um irnpossfvel encontro e não urna 
relação de posse, de falocracia, de 
dependência. 

Em José, nada é possessivo no que diz 
respeito a sua mulher. Do mesmo modo 
que nada em Maria é a priori possessivo 
para com seu filho. Noivos, eles confiam 



na vida e eis que daf surge o destino do 
casal. Eles aceitam-no. 

Gérard Sévérin 
Parece um casal de nossos tempos, um 
casal fora do casamento! 

Françoise Dolto 
É um casal, pelo contrário, exemplarmente 
casado: a criança não é um fruto de uma 
paixão mas de um amor. 

Seu desejo mútuo é descrito como 
transcendido no amor de sua 
descendência, e além do mais eles 
submeteram suas próprias vidas e destino 
às Escri tu ras. 

Para mim, é porque eles estão 
subordinados às Escrituras, isto é, à 
palavra de Deus escri ta, que eles são um 
casal exemplar, um casal de palavra 
justamente. Palavra recebida, palavra 
dada. 

Palavra dada que veio da palavra 
recebida, criadora e fecundadora, palavra 
dada de ser o responsável por essa 
mulher, palavra dada de fazer sua esta 
criança. Palavra dada de confiar, de ser 
mãe sem saber como ... 

Palavra ouvida por José que vê sua 
mulher grávida sem que se sinta o autor 
dessa gravidez. Durante seu sono lhe é 
dito: "Ela traz o filho de Deus, não a 
abandone." 

Palavra escutada para salvar a criança, na 
véspera do massacre dos inocentes, ar 
ainda durante o sono, em um sonho! José 
submete-se e essa criança não é talvez o 
fi lho de sua carne . 
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Gérard Sévérin 
Ele não seria, pois, seu pai? 

Françoise Dolto 
Talvez! É preciso dizer que 

freqüentemente se faz confusão entre pai 
e genitor. O homem precisa de três 
segundos para tornar-se genitor. Ser pai é 
uma aventura de outra natureza. 

Ser pai é dar o próprio nome a seu filho, é 
pagar com seu trabalho a subsistência 
dessa criança, é educá-la, instrui-la, 
chamá-la para mais vida, mais desejo ... É 
muito diferente de ser genitor. Melhor, 
talvez, se o pai é genitor, mas você sabe, 
só existem pais adotivos. 

Um pai deve sempre adotar seu filho. 
Alguns adotam sua criança ao nascer, 
outros alguns dias depois, mesmo 
algumas semanas mais tarde; outros irão 
adotá-la quando falar etc. Só existem pais 
adotivos. 

E acrescento que um homem nunca está 
seguro do fato de ser o procriador: ele 
deve confiar na palavra de sua mulher. 

Assim, a densidade humana de cada casal 
se reencontra na história do casal que 
José e Maria formam. Mas, em 
contrapartida, esse casal extraordinário 
ajuda-nos a descobrir o que existe de 
profundidade no encontro de um homem e 
uma mulher comuns. 

Gérard Sévérin 
Mas o que seria uma famnia de hoje em 
dia, na qual a mãe fosse virgem, ou em 
que uma virgem fosse mãe? 



Françoise Dolto 
Mas é o que encontramos a cada dia. 
Todo filho gostaria que sua mãe fosse 
virgem. É uma fantasia que vem de IT)Uito 
longe, quando o filho ainda estava no 
útero. Af ele não conhece rival algum. 

Ele só toma conhecimento da existência 
do homem de sua mãe quando é dotado de 
audição, de visão e de discriminação das 
formas daqueles que o cercam. Logo, 
durante um grande espaço de tempo, o 
garoto, através de seus desejos 
heterossexuais imaginários, que são 
antecipadores de sua vida de adulto, pode 
acreditar que preenche o desejo de sua 
mãe. Adolescente, ele gostaria de 
continuar sua vida baseado nos dados 
arcaicos de seu desejo. 

Gérard Sévérln 
Mas a virgindade de que falam os 
Evangelhos é, apesar de tudo, algo 
diferente de fantasias mal liquidadas? 

Françoise ~?oito 
Ah, sim ... Ser virgem é ser disponfvel. 
Para a mulher virgem, para o homem 
virgem, a palavra torna-se mais importante 
do que a carne. Aqui, a palavra de Deus é 
mais Importante do que a carne. 

É por esta razão, acredito, que a Igreja 
deseja que Maria seja virgem antes e 
depois do parto, como se ela tivesse dado 
à luz uma palavra, como se fosse uma 
palavra, a palavra de Deus, o verbo que 
4afra dela, e não uma massa carnal que 
houvesse brotado, no espaço, através de 
seu corpo carnal de genitora. 

Gérard Sévérhi 
Em cada ser humano, seja ele homem ou 
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mulher, existem um homem e uma mulher, 
existem pois José e Maria, há o amante 
que doa e a amante que recebe. 

Françoise Dolto 
Nós todos possufmos uma disposição 
para a maternidade que pode ser virgem e 
permane·cer virgem, assim co111o uma 
disposição para a paternidade. O que isso 
significa senão que nós podemos carregar 
os frutos de uma palavra recebida de um 
outro? 

Nosso pensamento. pode ser fecundado 
por uma idéia vinda de outro lugar, sem 
sabermos quem a trou xe até nós. Ora, 
isso que é psicologicamente verdadeiro, 
não poderia sê-lo também espiritualmente? 

É isso que Maria representa: ela é uma 
imagem, uma metáfora da perfeita 
disponibilidade. É isso o que representa 
José; sua virgindade, sua castidade como 
esposo e pai mediatizam a mesma 
verdade: ser disponfvel. Cada um deles, 
ela acordada, ele adormecido, acolhem a 
palavra de Deus. O desejo de ambos 
aquiesce em sua carne com o de Deus, 
~m encarnar-se homem. 

O importante é que as palavras relatando a 
encarnação de Deus na espécie humana 
continuam a constituir problema: elas 
confrontam sem cessar nossa relação 
com o desejo e com o amor. 

A fantasia da mãe virgem, fantasia 
masculina, ar encontra sua ressonância. 
Identificando-se com Jesus, depois com 
João, um homem, num amor de coração a 
coração com Maria, redime e transcende 
suà ligação fetal, oral, carnal de indivfduo 
CMregado, nascido e alimentado por sua 



mãe humana. Por que não? Maria serve 
então de transferência e pousada para 
todo amor filial. 

E as filhas, as esposas ou as mães podem 
saciar com Maria seus corações tantas 
vezes feridos, quer por suas próprias 
mães, quer pela incompreensão 
masculina. 

Gérard Sévérln 
Maria e José são para você seres de 
carne e imagem, isto é, exemplos? 

Françoise Dolto 
Maria é exatamente a representação numa 
mulher da total receptividade a Deus, em 
estado de vignia. 

José é· a representação da total 
receptividade à palavra de Deus, durante o 
sono. 

O ativo dorme - o homem é ativo em sua 
emissão criadora genital. 

A passiva estâ acordada e à escuta - a 
mulher é passiva na sua receptividade 
genital. 

Trata-se, talvez, de um exemplo a ser 
meditado referente à disponibilidade 
consciente e inconsciente que não fala, 
que escuta Deus . 

José é um exemplo extraordinário, ·pois 
aceita educar esta criança, como é dever 
fazê-lo, até em seu inconsciente. Ele sabe 
que não temos nunca as crianças com que 
sonhamos e ele a adota. Aceita protegê-la, 
guiâ-la, instruf-la a respeito da lei, 
ensinar-lhe seu offcio de homem, sem 
tornar-se seu rival. 
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De que valor exemplar as palavras que 
narram este fato são portadoras para nós 
que censuramos as crianças em lugar de 
aceitá-las e que perseguimos nossas 
crianças por medo ou por rivalidade? 

Gérard Sévérin 
Terminemos. Dir-se-ia que para você 
todas as questões relativas à virgindade 
de Maria, ao estatuto marital de José etc., 
todas essas perguntas não têm, 
finalmente, grande valor. 

Françoise Dolto 
Efetivamente, para mim essas são falsas 
perguntas, porque tudo aquilo que 
pertence à vida espiritual constitui 
escândalo para a carne. Tudo aquilo que 
pertence à ordem da lógica não tem 
sentido, a partir do momento em que 
somos questionados pela vida espiritual ou 
quando estamos sequiosos de vida 
espiritual. 

Certamente não sabemos, como 
psicanalistas, que a vida carnal pode ser 
uma armadilha para o desejo - o que não 
significa que isso aconteça sempre. 

Também sabemos que a vida espiritual 
mas isso seria ainda uma vida espiritual? -
pode vir a ser uma espécie de 
supernarcisismo: amamos, por exemplo, 
as nossas próprias palavras que dizemos 
a Deus, nossas palavras, nossos fonemas 
que emitimos em direção a Deus! No 
entanto, não é porque a prece corra o risco 
de vir a ser Isto, que ela o seja sempre! 
A prece está além de todos os fonemas, 
além de todos os sons. Ela permanece em 
um mutismo que os seres humanos não 
conhecem entre si. Um mutismo irradiante 
d.e desejo do qual todo homem, toda 



mulher, em dado momento de sua vida, 
sentem a força que os leva a viver uma 
vida espiritual. Esse desejo pode torná-los 
intrépidos. 

Gérard Sévérln 
Não percebo mais a relação que você faz 
entre essa vida espiritual, escândalo da 
carne, e a "Sagrada FamRia". 

Françoise Dolto 
Mas a "Sagrada Famnia", que não seria 
uma famnia considerando-se a aparência 
incomum do processo de gestação no 
plano humano, esta famRia focaliza todas 
as necessidades dos processos de 
gestação no plano espiritual. Ela indica 
como se nasce, como respondemos à vida 
espiritual. 

Você vê um homem que acredita na 
palavra no momento em que se encontra 
num sono profundo. Isto não é lógico! O 
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homem acredita nos atos, no seu poder 
corporal; no do seu sexo, cujo poder é 
testemunha de si mesmo, e em que ele 
empenha seu orgulho. 

Você vê uma mulher totalmente impotente, 
que, acordada, acredita na possibilidade 
de Deus manifestar-se através dela! 

Tudo isso é completamente alógico, 

surrealista, e no entanto eles vivem 
inteiramente a vida do dia-a-dia. Partem 
para o Egito, para que Jesus escape do 
massacre dos soldados de Herodes. E 
não são ricos. 

São pessoas simples que possuem a 
inteligência da carne, do coração e da vida 
espiritual. 

Capftulo do livro O Evangelho à luz da 
psicanálise, Françoise Do/to entrevistada por 
Gérard Sévérin; tradução de lsis Maria Borges 
Vincent e Anamaria Skinger. Rio de Janeiro, 
Imago, 1979. (Coleção Psicologia psicanalftica) 



Maria no cinema 
DEBATE 

Católicos, protestantes, agnósticos, 
teólogos. psicanalistas, antropólogos e 
jornalistas - homens e mulheres
reunidos num debate ao qual 
COMUNICAÇÕES DO ISER não se 
poderia furtar. Nele, os participantes 
discutem as imagens de Maria, os motivos 
do es.cândalo, o sentido da virgindade na 
visão de Godard, a imagem coletiva da 
mãe sem desejo, a concepção pela 
palavra, o mistério de Maria, sua relação 
com o mistério de Jesus e outros temas 
mais. 
A censura, no entanto, leva à cautela. 
Alguns dos debatedores não quiseram 
identificar-se na publicação. Optamos pela 
omissão de todos os nomes, o que pode 
até dar cores novas, excitar as falas aos 
olhos do leitor. Saberemos, depois. 

• Por que o escândalo? 

• Quando Godard fez o filme, o escândalo 
não estava nos seus planos. O escândalo 
surgiu depois: cada vez que se projetava o 
filme, havia uma brigaria louca; o pessoal 
do Lefêvre tentava impedir a projeção, 
escrevia cartas e procurava fazer com que 
as pessoas não assistissem ao filme. 
Agora, o escândalo acontece aqui. A 
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pergunta é: por que esse escândalo? Eu 
diria que o problema está relaciomido 
com a evolução da figura de Maria na 
teologia cristã. Vejam bem: em-primeiro 
lugar, há uma diferença entre a Maria dos 
Sinópticos· e a Maria do Evangelho de 
João. A Maria dos Sinópticos é uma Maria 
que de certa forma está distante de Jesus. 
Há um momento em que ela procura o 
irmão de Jesus, a famnia de Jesus, os 
amigos dele, dizendo: "Parem ele porque 
está dizendo coisas doidas." E Jesus tem 
palavras muito duras com ela: "Me deixe 
em paz. Meus irmãos e a minha famma são 
aqueles que fazem a vontade de Deus." 
No Evangelho de João; Maria está muito 
mais próxima de Jesus. Em nenhum dos 
Evangelhos Maria é a primeira testemunha 
da Ressurreição. A primeira testemunha 
da Ressurreição sempre é Maria 
Madalena, que é uma prostituta. Agora 
vejam: a partir do segundo século, 
sobretudo a partir do desenvolvimento de 
um movimento monástico - quando os 
monges passam a ser os bispos da Igreja, 
quando são fundamentalmente eles os que 
fazem teologia-, os monges começaram a 
desenvolver uma teologia onde a mulher 
não era a mulher concreta, a mulher real, 
mas a mulher ideal. Isso se deu ao mesmo 
tempo em que começavam a se 



desenvolver as controvérsias 
cristológicas: era necessário afirmar que 
Jesus Cristo havia sido homem - o que 
era rejeitado por alguns-. mas também 
era necessário afirmar que Jesus Cristo 
era Deus, porque aparecia toda a corrente 

. da heresia ariana que negava a divindade 
de Jesus Cristo. Começou então toda uma 
discussão sobre a natureza, ou as 
naturezas de Jesus Cristo, e se chegou 
aos famosos concnios ecumênicos de 
Nicéla, Éfeso, Calcedónia, onde se foi 
definindo o dogma. E o dogma é, primeiro, 
que Jesus Cristo é Deus e homem ao 
mesmo tempo. Mas, se ele é Deus e 
homem ao mesmo tempo, então a mãe de 
Jesus Cristo passa a ser mãe de Deus: é 
"Teotokos". Isso se falou no concRio de 
Éfeso, e foi ratificado no de Calcedónia. E 
ar, a partir desse momento, Maria vira 
sagrada. Então, perguntamos: quando se 
mexe com o sagrado? Ou, no filme, em 
que momento .se mexe com esse 
sagrado? Certamente nos momentos em 
que Maria aparece desejando, vivendo seu 
corpo de mulher e se revoltando contra 
Deus. E nesses momentos, em que 
Godard introduz elementos que não estão 
nos Evangelhos, hâ muitas pessoas que 
ficam fora de si porque está sendo tocado 
um ponto que mexe com suas próprias 
vidas. E isso tem muito a ver com o clero 
religioso, o clero monacal, os que fizeram 
votos de abandonar o corpo, de não sentir 
o corpo, de não querer entrar em conta to 
com a mulher. Tudo Isso é questionado, 
mas com muita delicadeza, com multa 
gra_ç,a, neste filme que foi para mim um 

'Quem fez votos de abandonar o 
corpo choca- se com o filme' 

culto edificante - ainda que heterodoxo na 
minha tradição protestante. Isso porque o 
combate de Maria com os anjos e com 
José e o combate de José com os anjos 
(os anjos mensageiros de Deus) 
representam a realidade da nossa vida 
cotidiana. Não há que se lutar, muitas 
vezes, com essas pulsões profundas que 
vêm do fundo do nosso ser e que são 
muito contraditórias . E isso está muito bem 
apresentado no filme: o desespero de 
Maria no leito; a luta de José, que ama 
Maria, mas que ama no sentido de Agape 
(o amor que se dá) versus o Eros, que 
quer possuir Maria. Ademais, achei as 
imagens do filme muito bonitas, 
especialmente a imagem final, que é muito 
sugestiva, quando Maria aceita embelezar 
seu corpo com um batom; ela ousa e não 
ousa, vacila antes de pintar os lábios. 
Achei isso muito sugestivo e, nesse 
sentido, como disse, um bom culto. 

• Fui ver o filme achando que não ia · 
gostar. Godard, em geral, não me agrada; 
acho muito cerebral. Achava também que 
a atualização de uma história sagrada 
poderia facilmente resvalar para uma 

. banalização - a anunciação por um chofer 
de táxi, Maria operária ... Mas fui 
surpreendido: não há vulgaridade no filme. 
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• Godard foi bastante feliz na maneira 
como apresenta um lado do mistério de 
Maria que é um lado profundamente real, 
que é o mistério da vida, da maternidade, o 
mistério da mulher. Acho que Isso está 
muito bem representado no filme: a mulher 
como guarda da vida, como protetora da 
vida, e vivendo com o filho uma relação da 
qual, de uma certa maneira, o homem não 
participa - mesmo que José, como 



'A Maria de Godard 
não conhece o pecado' 

homem, tivesse feito o filho . Quanto ao 
dogma, o dogma da Igreja é que Maria não 
conhece o pecado. Acho que Godard tem 
muita preocupação de ressaltar isso. 
Então, nesse ponto, eu não me senti 
chocada, mas entendo que certas 
pessoas, ao verem Maria pelada, tenham 
um problema grande. Mas isso não vai 
contra nenhum aspecto fundamental do 
mistério de Maria. 

• Qual o sentido da virgindade na visão 
de Godard? 

• No filme se apresenta a virgindade sob 
um ângulo bastante feliz . Está claro que 
Jesus não é filho de José: "Eu não dormi 
com ninguém", ela diz ao médico, e ·assim 
~stenta-se o lado todo do mistério que 
existe ar. Agora, a virgindade de Maria em 
termos blblicos tem muitas conotações. E 
muito mais cristológicas do que 
mariológicas . Todo mundo fica fixado em 
Maria, mas na verdade a intenção dos 
evangelistas era de cercar o nascimento 
de Jesus de circunstâncias especiais para 
dar mais um respaldo à sua divindade. A 
cabeça dos evangelistas estava voltada 
para Jesus e não para Maria . Na éi>oca, a 
preocupação fundamental de afirmar a 
virgindade de Maria era, primeiro, ser fiel à 
tradição das escrituras - que Deus é 
verdadeiro, que para Deus nada é 
impossfvel -, e depois cercar o 
nascimento de Jesus com essas 

circunstâncias especiais. 
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• A virgindade de Maria seria uma 
garantia da divindade de Jesus? 

• É. Até onde se pode chegar em termos 
de pesquisa exegética, a preocupação 
era essa. O mistério de Maria é relativo ao 
mistério de Jesus. 

• A questão da virgindade no filme me 
parece ter um cunho eminentemente 
simbólico. Eu acho que Godard estava 
pouco preocupado com a virgindade do 
corpo, e aponta mais para a questão da 
receptividade à palavra. Eu não entendi 
praticamente nada do italiano quando vi o 
filme, mas li as Imagens por ar. 

• Françoise Dolto diz, em A Sagrada 
Famflia (ver neste n9), texto que foi 
utilizado por Godard para a elaboração do 
roteiro, que "ser virgem é estar disponfvel" . 

• É estar disponfvel à palavra do Outro, é 
poder ser fecundado pela palavra do 
Outro. Parece que Godard está 
preocupado não com a questão da 
virgindade enquanto presente na fantasia 
da criança (a mãe seria posse da criança 
e não haveria nenhum outro naquela 
transação), ainda que a Indicação de que 
Maria possa desejar um Outro traga, 
talvez, um certo mal-estar, mas sim com a 
questão de como é que teria se dado este 
esvaziamento, esta disponibilidade frente a 

uma enunciação, que foi a Anunciação. 
Como receber algo sobre o qual o 
desconhecimento era absoluto? 

• É Interessante a formação de toda uma 
perspectiva, a de dar muita importância a 
Maria, que talvez não seja da época 
evangélica, mas que foi se formando ao 
longo da prática religiosa católica com uma 



certa dicotomia: o sexo enquanto 
pecaminoso e a virgindade como uma 
grande virtude, um grande dom. O que me 
tocou especialmente no filme foi mostrar 
uma imagem de Maria como mulher, 
mulher muito concreta, para quem aceitar 
a virgindade foi um sacriflcio real. 

• A tendência cultural aluai é se livrar da 
virgindade o quanto antes, romper logo 
esse hrmem para que a pessoa possa se 
realizar como mulher, sexualmente .. . No 
filme e no dogma, ao contrário, hã uma 
valorização da virgindade. O que você 
está dizendo é que há uma possibilidade 
de valorizar a virgindade novamente, em 
outro plano, em outro sentido? 

'Ser virgem é estar disponrvel à 
palavra do Outro' 

• Assumir a virgindade é uma opção e 
pode ser muito valorizada; mas ela supõe, 
de um lado, uma amputação - não é uma 
coisa fácil de assumir -, e fica muito claro 
no filme o preço que se está pagando por 
renunciar à vida sexual. Mas talvez não 
esteja tão claro o que é que isto significa, 
por que se paga um preço tão alto. A 
virgindade pode ser valorizada pelo lado 
positivo e não apenas como uma negação 
do sexo. 

• Me ocorreu o seguinte: não estaria no 
primeiro filme, Le Livre de Marie, que é de 
outro diretor e que o Godard exige que se 
passe antes deJe vous sa/ue, Marie, a 
chave da questão da virgindade de Maria 
na relação entre o pai, a mãe e a filha, que 
permeia o tempo todo aquele primeiro 

filme? Seria estranho o Godard fazer um 
filme em que a questão principal estivesse 
no curta-metragem que o antecede. Mas 
como os dois filmes são sempre passados 
juntos, me parece pertinente a questão. 

• Eu queria olhar este filme do ponto de 
vista da. psicanálise, juntamente com a 
minha formação católica e o fato de eu ser 
um cineasta. A primeira coisa - e isso já 

18 

foi falado - é a seguinte: existe uma 
fantasia universal de que a criança deseja 
ser o desejo da mãe, como se ela 
nascesse e estivesse fundida com a mãe, 
e fosse assim, idealmente, o desejo da 
mãe. Nenhum outro personagem pode 
entrar neste triângulo . Isto aparece no 
primeiro filme, quando o pai fala que hã 

três tipos de triângulo, e que um deles tem 
uma parte maior que é a hipotenusa. Ar 
está a chave da questão de por que é 
proibido um filme desses. Se entendemos 
o mito ou a história sagrada do ponto de 

vista da psicanálise, verificamos que ~ 

Virgem Maria é uma produção coletiva 
dessa fantasia universal de que a nossa 
mãe não pode ter um outro desejo a não 
ser o próprio filho; e nós somos os filhos 
de Maria. De certa forma, é como se cada 
um de nós tivesse essa projeção da qual o 
pai é exclurdo, a não ser o Pai Eterno, que 

está ligado essencialmente às imagens da 
lua, do sol etc. Eu penso que a proibição 
vem porque o filme macula essa imagem 
coletiva da mãe sem desejo. É 
interessante ver por que é que se fala 
tanto de Maria pelada. E ar é interessante 
comparar Eva e Maria. A visibilidade do 
corpo é a visibilidade da falta do Outro, é a 
visibilidade de uma castração, quer dizer, 
que falta ao Outro alguma coisa. Eva 
sentiu a falta - e falta tem ar um significado 
de pecado, e de que alguma coisa está 



faltando àquele corpo -, essa falta original 
da qual ela foi cúmplice, ou parceira, e se 
descobriu nua, ou descobriu que tem uma 
falta: ela descobriu que tem um desejo e 
se cobriu . Nesse filme, Godard descobre 
de novo Eva que estava coberta; descobre 
Maria e diz que ela tem desejo. Quase 
sempre entendemos a castidade de Maria 
como a ausência do próprio desejo, quer 
dizer, uma castração primitiva que faria 
Marta não-desejante; no entanto, Godard 
coloca Maria desejando, mas casta; 
desejando, mas virgem. Não coloca a 
castração, digamos assim, como a 
destruição do desejo em seu princfpio. A 
palavra castração vem de uma origem, 
etimologicamente falando, que significa 
ceifar o campo para que se possa ter uma 
maior colheita, e não castrar as rarzes ou 
matar o desejo. A proibição é mostrar o 
desejo de Maria que convive com a 
castidade, com a virgindade. Isso é que eu 
acho interessante no fi lme, isso é que é 
proibido. Não só é proibido porque se 
choca com uma certa imagem de Maria 

castrada e não-desejante, mas se choca 

com um desejo universal de todo o mundo, 
projetado nesse monumento chamado 
Maria, que está ligado à fantasia de nossa 
mãe não ter desejo a não ser nós 
mesmos . É assim que eu entendo essa 
questão. A psicanálise tem sido pouco 
citada em relação a este filme . Tem-se 
visto muito a proibição polftica e não esse 
lado mais inconsciente, mais projetlvo. 

• Isso tudo expressa mais ou menos o 
que eu estava sentindo. Eu me senti 

despida, junto com a Maria de Godard. 

• Embora não discorde da leitura 
psicanalrtica do filme, acho compreensrvel 
que bispos, que são pessoas de uma certa 
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'O filme macula a Imagem da mie 
sem desejo' 

idade, de uma certa formação, tivessem 

medo de que este filme pudesse abalar o 
povo. Posso entender a preocupação que 
havia na hierarquia católica no sentido de 
que ele pudesse chocar, ocasionar algum 
tipo de desrespeito ao sentimento religioso 
A minha mãe ficaria chocada. É uma Maria 

atrpica. 

• O filme de Godard é um poema de 
amor, é urna oração, é uma prece 
profundamente religiosa que Godard faz a 
Deus. Isso foi para mim absolutamente 
surpreendente: o quanto este filme é 
essencialmente religioso. Por que razão 
um filme que é essencialmente religioso, 
que é uma prece, que respeita o dogma 
da virgindade, é proibido? Será porque ele 
ousou trazer para o mundo terreno algo 
que existia apenas no campo da 
santificação? Por que o lado humano é 
considerado tão heterodoxo, tão herético? 
Parece que humanizar uma figura divina 
está fora da dimensão humana; e também, 
como foi mencionado, dar uma dimensão 
de mulher a uma figura apenas "materna", 
seria uma ousadia herética em relação à 
figura da Virgem Maria, mas não o 
rompimento do dogma em si. 

• Mas é tudo isso, no cinema. Talvez um 
livro não provocasse todas essas 
questões, não tivesse esse nfvel de 
Impacto e de divulgação. 



• Eu gostaria de ressaltar que era nossa 
Intenção trazer alguém que pudesse fazer 
uma defesa inteligente da proibição. Mas 
não foi possrvel porque quem 
Imaginávamos que poderia argumentar 
~m não tinha visto o filme. Além disso, 
fiêamos receosos de até ofender essas 
pessoas com um convite para este debate. 
Eu, pessoalmente, também tendo a pensar 
que mostrar Maria nua seja o "X" da 
questão. Eva nua está previsto; mas Maria 
nua, mulher, sensualizada, desejante, Isso 
não está no imaginário católico. 

• É Importante ressaltar ar a dificuldade de 
todos nós de imaginarmos a própria mãe 
tendo relações sexuais; é quase como 
uma proibição imaginária. Mas a história do 
corpo é interessante porque muita gente 
fala que o únco corpo que está no céu é o 
de Maria. E há o dogma de que ela 
ressuscitou (com o corpo) e já está no 
céu. E esse corpo de Maria é poupado de 
tudo que é coisa humana, como 
degradação, aborrecimentos, desejo. Ele 
já está lá, afinal. O corpo poupado de 
Maria me parece fundamental. Eu penso 
que essa força que a Igreja fez para a 
proibição é de alguma maneira um 
atestado de fragilidade do discurso da 
Igreja. A Igreja tem uma quantidade de 
falas, de vozes, cerimônias e srmbolos 
ligados à convicção pela palavra, e ar vem 
um filme francês que ameaça destruir tudo 
Isso. Isso demonstra a força dos meios de 
comunicação frente aos meios tradicionais 
da Igreja, que de repente fica ameaçada 
por este filme. 

• Não seria a ameaça de uma verdade 
que se revela? Mais cedo ou mais tarde 
esse significante passaria pelos meios de 
comunicação de massa. 

'As mulheres católicas não 
opinaram a respeito deste filme' 

• A gente pode pensar que a Igreja fez um 
erro táticc:i; afinal, ninguém ia ver o filme. 
Mas há uma outra interpretação possfvel: a 
Igreja precisa acreditar nos seus dogmas 
profundamente, brigar por eles, expor-se 
por eles, inclusive a situações 
embaraçosas. 

• Eu Imagino que se este filme fosse 
discutido dentro da Igreja por bispos, 
padres, leigos e leigas mulheres, 
sobretudo - que têm multo pouca voz 
dentro da Igreja -, certamente não haveria 
uma opinião unânime. Então temos que ver 
também que quem prolbe o filme - e a 
partir de que lugar social, de que tipo de 
formação, seja cultural, seja pastoral, . 
seja até por uma própria prática de vida -
são homens que se Impressionam com 
esse tipo de versão. As mulheres, não; as 
mulheres católicas, que eu sabia, tiveram 
multo pouca possibilidade de opinar a 
respeito deste filme . 

• É Importante ressaltar que o que é 
passado para a gente é que todos os 
pecados estão com Maria Madalena, e 
todas as virtudes na Virgem Maria. A partir 
dar, nós, enquanto mulheres, assumimos 
essas duas coisas estáticas numa 
dialétlca: nós somos "santas" e 
"pecadoras" em todos os momentos da 
vida. No mme, me emocionou muito 
quando Maria pára em frente a uma loja e 
flca olhando o batom, mas afinal não o 
compra. E no fiQSI, quando o anjo diz a ela 
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"Je vous salue, Marie", e Maria entra no 
carro, pega o batom e vacila - passa, não 
passa -, para afinal usâ-lo. Acho que 
naquele momento a Virgem Maria assume 
sua condição de mulher através desse 
sfmbolo (o batom). Ela assumiu seu papel 
de mulher com toda essa dialética que a 
mulher tem mesmo; com toda essa nossa 
tradição cristã. 

• É como se este fosse o momento que 
representasse o fruto da emprenhação. Ali 
é que ela pari. Ali, ela estâ diferente. 

• É, ali ela estâ diferente. Até então, ela 
não tinha essa dlalética da 
"santa-pecadora" . Para mim, é mais forte 
essa imagem do batom do que a Imagem 
de Maria nua. Até acho que todo esse 
movimento feminista, que estâ por ar, ainda 
não se viu diante dessa questão. 

• Talvez seja menos a questão de ser 
"santa" ou "pecadora" e mais a questão do 
que hã entre o amor e o desejo. Maria não 
podia incorporar o desejo numa dimensão 
distinta do amor. É por via do amor que a 
mulher deseja, estando o amor do lado 
feminino e o desejo do lado masculino. Eu 
acho que af estâ a questão: me parece que 
a polémica em torno deste filme tem muito 
a ver com o insuportável que é admitir a 
mãe-mulher. 

• E o filme estâ centrado basicamente em 
cima da mulher, em desvendar esses 
mistérios da mulher. A força dele é 
exatamente essa. Foi o primeiro filme que 
eu vi que coloca a contraposição que até 
para nós é multo diffcll de expressar, de 
concretizar. Acho que o homem ficou 
~ealmente à parte neste filme. Ele não 
.,existe ar; ele acompanha o processo, mas 

muito de longe. 

• Isso estâ muito evidente em certos 
srmbolos, em muitas coisas redondas: 
aparece uma bola de basquete, a lua, o 
abajur. Tudo muito redondo, porque o 
redondo representa a plenitude, é o que 
não tem falta, o redondo é a forma mais 
pura. 
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• Me espanta essa insuportabilidade de 
sentir a mãe como mulher porque, para 
mim, a reação mais instintiva, durante o 
filme, foi sentir Maria como irmã - numa 
espécie de solidariedade feminina-, uma 
mulher igual a mim. Eu não consegui 
pensar multo em Maria-mãe, ou Maria 
minha mãe. 

• Mas você é filha, também. 

• Eu sou filha e so~ mãe, ~ambém. No 
filme eu me senti simplesmente mulher. 
Inclusive, me parece que ele trata multo 
melhor a dimensão de Maria como mulher 
do que a de Maria como mãe. Se este filme 
tivesse sido feito por uma mulher, 
certamente a dimensão da maternidade 
teria sido tratada de uma outra maneira. Eu 
acho que a relação dela com o próprio 
corpo .- e quem jâ viveu o processo de 
gravidez sabe disso - é lmpossrvel para 
um homem entender, é completamente 
diferente. 

• Ainda assim fica a Idéia de que o 
mistério está no corpo. Essa coisa de" ela 
se despir e se olhar põe o mistério no 
corpo. O mistério da vida, da criação, estâ 
no corpo. E sobretudo no corpo da mulher. 
No corpo e na natureza. 

• Tem um paradoxo ar, porque o mistério 



está na natureza, mas também está nos 
pequenos detalhes de Deus, nas 
pequenas manifestações: fazer o laço 
daquele sapato é um sfmbolo tão bonito de 
unidade, de perfeição, tão pequeno, e que 
ao mesmo tempo é parte importante do 
amor, da relação amorosa em si, da 
função amorosa. 

• Me parece que ele quer Ir um pouco 
adiante. Essa relação que ele faz o tempo 
todo do corpo de Maria com a natureza, 
com o mar, com as estações, com a lua, 
com a maré, é como se ele quisesse dizer: 
"Olha, Isso aqui é uma coisa natural: ter 
um filho." Ser virgem ou não ser virgem jê 
não é a questão. 

'Hé mulheres estéreis que pei~ 
palavra são fecundadas' 

• A virgindade não parece estar ligada à 
solidão da mulher nesse processo do 
nascimento? Não haverá algo em comum 
entre virgindade e solidão? 

• Não me parece que o fato de se estar 
com uma barriga que cresce, de se saber 
portadora de uma vida, Implique 
necessariamente a compreensão de que 
haja um terceiro, ali; a mãe que porta 
aquela criança talvez esteja mais 
vulnerável às construções Imaginárias; 
talvez ela possa brincar mais com essa 
questão. Na realidade, a gravidez Implica 
mistério tanto para o homem quanto para a 
mulher. Não vejo esta questão da 
maternidade como algo "sabido" pela 
mulher porque se dê no corpo dela. Passa 
pelo corpo. 

• Nesse sentido, acrescento que Maria 

estava realmente muito distante de todos o 
tempo todo, e muito tensa. Ela está 
vivendo completamente aquela "realidade" 
dela, e não há possibilidade nenhuma de 
José, ou de qualquer outra pessoa, 
entender alguma coisa, chegar perto dela. 
É muito dela, é muito marcado. A minha 
leitura aqui é psicanalrtica no sentido do 
que Laca·n chama o "impossfvel da relação 
sexual", Isto é, não há relação possrvel 
entre homens, mulheres, entre os que 
falam. Não há, apesar da "tentativa" 
infantil, qualquer possibilidade de se ser 
completo: seja na l'l!ãe, seja com qualquer 
outro. 

22 

• No lnfclo do filme, quando o professor 
está dando uma aula de ciências e diz "há 
liT18 Inteligência que programa a vida", me 
parece que Godard está comentando que, 
afinal. não há um conflito entre a ciência e 
o mito de Maria. 

• Acho que para a Igreja - quero dizer a 
Hierarquia, o clero especificamente - o 
que pega mesmo é a questão da 
sexualidade, a figura de Maria como 
sagrado. Acho que não é nem pelo lado da 
ciência nem pelo lado dos dogmas. 

• E a concepção pela palavra? 

• Dentro de uma visão pslcanalrtlca faz 
sentido, porque é a partir do simbólico que 
se organiza o campo falante: o que 
distingue o homem do animal é a sua 
possibilidade de simbolizar, pois é a 
palavra que Introduz a "coisa". Inclusive, 
voltando à questão da gravidez, há 
mulheres estéreis que pela via da palavra 
são fecundadas. Nesse sentido é 
interessante o roteiro da Dolto, porque ela 
'[ai colocar justamente a questão da 



mulher enquanto posição feminina, 
independente do corpo. Pode-se estar 
numa posição feminina independente de se 
portar um corpo masculino ou feminino. (: 
a via do significante, da palavra, que vai 
determinar Isso; ou seja, de como aquela 
criança teria sido significada no desejo da 
mãe. Neste sentido o filme é pslcanall\lco. 
Ma-ria se abre a uma palavra que o ánjo 
traz para ela. Maria fica grávida ... "e o 
Verbo se fez carne". A clfnlca ajuda a 
pensar estas questões: hã mulheres que 
têm relações sexuais fora de um perlodo 
fértil e que engravidam porque aquele 
homem lhe diz do seu desejo de ter um 
filho com ela. 

• Ou o inverso, não é? 

• Mulheres que não podem engravidar 
porque um pai ou uma mãe, ou alguém 
significante para aquele sujeitinho, teria 
feito uma associação qualquer produzindo 
como efeito uma maternidade ou 
paternidade Rroibidas. E não há ato sexual 
que dê conta disso. É a palavra que faz o 
ato- é o "Fiat" de Maria. Ela pode 
transmitir esta palavra porque a palavra 
veio do Outro: É possfvel que para tal se 
faça necessário despojar-se de tudo 
quanto é imagem -ou quase tudo ... Neste 
sentido, o filme toca no cerne da questão, 
porque abala a imagem da mãe tapadinha, 
sem furo, sem falta alguma. Daf a 
insistência de que ela seja virgem. A 
virgindade tal·.tez seja de uma outra ordem 
- ela não está no corpo. A sexualidáde 
não se reduz à relação anatOmica entre os 
corpos: é a-partida, encontro sempre 
lmpossfvel, que a linguagem tenta abordar. 
Quanto a mulheres que engravidam sem 
querer, pode ter sido um acidente 
meramente biológico, e ar ela poderá se 

livrar daquela criança que ela não deseja; 
ou poderia haver razões inconscientes das 
quais, até então, ela não tinha se dado 
conta. Toda criança é adotada pelo pai e 
pela mãe. Todo filho é adotado. Não é filho 
porque saiu da barriga de alguém ou 
porque o esperma é de tal homem. É uma 
aventura tanto a maternidade quanto a 
paternidade. É uma escolha a uma palavra 
dada. 

'Todo filho é adotadb' 

• Eu reajo a esta ld~la porque pOe t~a a 
força no ató da escolha. A adoçAO é uma 
escolha, mas a maternidade e a 
paternidade decorrem de fatos que são· 
anteriores a qualquer escolha. 

• Concordo com você que não há 
possibilidade de escolha a priori. É sempre 
num "só-depois" que se pode vir a dar 
conta disso. Quando falo em escolha, 
apenas me refiro ao poder se Indagar 
sobre o desejo. Fomos sobredeterminados 
simbolicamente. Não há liberdade. A minha 
vida num certo sentido foi destinada: cada 
um poderá vir a ler o seu texto, a sua 
escritura. 
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• O roteiro da Dolto diz que o filho é fruto 
do amor, mas não é fruto da paixão. 

• O desejo está intimamente relacionado 
com a paixão, estando o amor relacionado 
é alteridade, ao reconhecimento do outro 
enquanto tal. Enquanto fruto de uma 
paixão, pode-se desejar uma criança 
apenas enquanto extensão do sujeito: 
aquela criança devolve uma lmageiJl 



narcrsica daquilo que se gostaria de ter 
sido. Enquanto fruto de um amor, hâ 
reconhecimento daquele terceiro enquanto 
desconhecido. O amor se refere à 
alteridade que escapa, sendo a paixão 
desejo de encontro da própria imagem no 
outro - você "quer" o outro, você "é" o 
outro, você "vive" pelo outro, você "sente" 

Assine a Revista 

pelo outro. No regime do amor há o 
reconhecimento do outro enquanto tal, e 
basta "isso". 

• Isto parece um discurso teológico. É a 
distinção feita no infcio desta conversa 
entre Agape e Eros. 
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Notas sobre sexualidade 
e Igreja Católica 

LÚCIA RIBEIRO 
Socióloga 

Descobrir uma imagem de Maria 
profundamente identificada com a 
condição feminina foi certamente uma das 
coisas mais lindas do filme Je vous salue, 
Marie, de Godard. Maria é uma mulher que 
vive intensamente sua realidade e para 
quem a dimensão sexual é parte Integrante 
- e fundamental - da vida. Nesta 
perspectiva a virgindade aparece como 
uma opção, mas também como uma 
recusa: é todo um processo que Implica 
dor e dificuldade e que não se faz sem 
luta; neste sentido, o filme é 
profundamente humano - e profundamente 
feminino -, possibilitando o 
reconhecimento Imediato de uma 
experiência que, em maior ou menor grau, 
é vivenciada por todas as mulheres. 

Esta perspectiva, naturalmente, está longe 
de uma visão Idealizada da virgindade que 
nega o sexo, Identificando-o com o pecado 
e admitindo-o apenas em função da 
procriação. Neste contexto, a virgindade 
de Maria não chegaria a ser propriamente 
uma escolha, jâ que seria aceita 
espontaneamente, como uma condiç~o 
lntrfnseca à sua própria natureza. 

Mas não seria esta uma visão muito mais 
"pobre" do que a que nos revela a 
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densidade profundamente humana da 
liberdade? 

Enfatizando este aspecto, o filme oferece 
uma visão de como é vivida essa temática. 
Talvez o que fique faltando seja uma 
explicitação mais clara das razões pelas 
quais a opção pela virgindade é feita; mas 
também não hã por que .exigir um 
tratamento completo e exaustivo da 
questão: trata-se de uma versão pessoal, 
que sublinha certos aspectos e omite 
outros. A dimensão da transcendência é 
colocada simbolicamente, como um 
mistério Insondável. Mas, em geral, hã 
uma atitude de respeito frente ao 
Inexplicável. 

Como explicar, então, a posição da Igreja? 
Aqui hã que se fazer algumas distinções. 
Em geral, quando se fala da posição da 
Igreja, se faz uma Identificação Imediata e 
unrvoca com a posição da Hierarquia. 
Onde fica, então, a voz do Povo de Deus? 
~ evidente que este também pode se 
expressar através de seus pastores, mas 
não haveria que privilegiar outros espaços, 
onde essa voz se fizesse ouvir de forma 
mais direta? 

Creio que, no caso de Je vous salue, 



Marie, se fossem ouvidos não apenas os 
bispos e os sacerdotes, mas também os 
leigos e as leigas, a posição sobre o filme 
seria certamente mais diversificada. 
Entretanto, o lalcato, que teve uma voz e 
uma ação relevantes nos anos 60, 
sobretudo através dos movimentos de 
Ação Católica, viu sua possibilidade de 
expressão reduzir-se no perfodo mais 
recente, apesar da força e da vitalidade 
das comunidades eclesiais de base. No 
momento atual, é preponderantemente a 
voz da Hierarquia que se faz ouvir, em 
nome de toda a Igreja. E não há que 
esquecer que a Hierarquia é composta por 
homens celibatários que, pela sua própria 
prática cotidiana, têm dificuldades em 
entender corno se coloca, atualmente, a 
problemática da sexualidade. 

Aliás, nesse campo está se vivendo hoje, 
na Igreja, uma profunda dicotomia - que 
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raia à esquizofrenia - entre um discurso 
que continua a refletir a doutrina oficial e 
uma prática que vai sendo estabelecida a 
partir dos problemas concretos que os 
princfpios abstratos não resolvem. De fato, 
estão se criando novos critérios, há uma 
prática coletiva que vai se Impondo, novas 
pistas que vão se abrindo. É certo que, 
algumas· vezes, os casos tendem a ser 
resolvidos de maneira individual e 
subjetíva; mas, para evitar isso, seria 
Indispensável um espaço de abertura e de 
debate no interior da Igreja, possibilitando 
um diálogo franco e honesto. Tal espaço, 
no momento, é praticamente inexistente. A 
própria polêmíca levantada pelo filme de 
Godard é certamente um Indicador que 
mostra bem as dificuldades que se 
colocam. 

Mas não poderia ser também um desafio 
que servisse para abrir este espaço de 
diálogo? 



Jesus nasceu : 
problema para o Estado 

WALDOCÉSAR 
Soe/diogo. Vlce-presldente do /SER 

O debate sobre Godard e seu filme, 
poucos meses depois do Festival 
Internacional do Rio, alcançou dimensões 
nacionais. Todos querem ver a Virgem 
Maria no cinema; ou nem todos, como 
muitos padres, ou bispos, e o Presidente 
da República. José Sarney teve que tomar 
a decisí\o final e optou por proibir o filme 
em todo o território nacional. O Brasil é 
assim o primeiro pafs - possivelmente o 
único -a vetar a exibição da obra, e é a 
primeira vez que um presidente da 
República no ~rasil assume pessoalmente 
tal decisão. Parece que o nascimento de 
Jesus, como no passado, continua sendo 
um problema de Estado. 

Essas coisas antes se decidiam a nrvel da 
Censura Federal, cujo atual diretor, 
Coriolano Fagundes, católico praticante, 
afirmou que não via por que proibir a obra 
de Godard, e que levaria seus filhos 
menores a vê-la. Mas havia outras 
censuras, maiores, porém menos 
discretas do que se pretendia, e que se 
evidenciavam na afirmação de d. Ivo 
Lorscheiter, presidente da influente 
Conferência Nacional dos Bispos do 
Brasil: "Não o vi, não gostei." Outros 
senhores da Igreja Católica se 
manifestaram, pelos jornais, pela televisão, 

contra sua exibição. E,como Lorscheiter, a 
maioria não viu. 

A Igreja, no entanto, está dividiaa - e exibe 
publicamente sua face polêmica, seus 
desacordos teológicos e ideológicos. Um 
número significativo de sacerdotes se 
pronunciou em favor da total liberação 
dessa nova imagem da Virgem - que 
permanece nesse estado de graça todo o 
tempo do filme; ela é uma mulher dos 
tempos modernos, mas agraciada pelo 
mesmo Espfrito Santo dos tempos bfblicos. 
Pelo menos assim o insinua (o anjo) 
Gabriel, quando Maria lhe afirma que não 
havia tido relações com seu cônjuge nem 
com ninguém: "O filho não será de José." 
Como no Evangelho, o marido não acredita 
a príncfpio; mas nos tempos atuais do 
filme, ele se convence com a afirmação do 
médico de que sua Maria é virgem e está 
grávida. Maria, pór sua vez, enquanto 
toma banho, pensa que o filho que tem é 
fruto da vontade divina. "A mão de Deus 
está sobre mim" - diz ela. 

Curioso. Godard respeita totalmente o 
dogma da virgindade de Maria. Não o 
discute sequer. Toma-o como um ato 
absoluto, inexplicável (como tantos outros 
mjstérios da vida e de seus filmes). Em 



uma cena Maria se olha no espelho do 
carro de José (que é um motorista de táxi);. 
"Eu sou a virgem. Fortaleci a minha alma 
para sê-lo. ~ tudo." O mistério sai do 
domrnio do esprrito e da mente e penetra 
no corpo de uma mulher corno um novo 
pacto entre a transcendência e a vida 
comum dos mortais."~ preciso que a 
função de pai e mãe se realizem em meu 

corpo." Nesta época de certas dúvidas 
sobre alguns velhos dogmas da fé, um 
cineasta não-cristão recupera a 
mensagem da Anunciação com esta nova 
teologia. Porém a Igreja - certos setores 
da Igreja - ainda prefere uma obediência 
formal aos estatutos da fé ,do que uma 
nova expressão da linguagem simbólica e 
sua riqueza cultural e social. 

Je vous salue, Marie. 
Je vous salue, Godard. 
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O risível e o grave de 
uma novela 

DOM JOÃO EVANGELISTA ENOUT 
Prior do Mosteiro de Slo BentJ do Rio de Janeiro 

Não se trata aqui da novela do momento, 
mas de todo o cansativo preâmbulo que 
precedeu a não liberação de um filme que, 
não fosse sua apropriação lndéblta de um 
assunto superior e que estâ muito acima 
de seu alcance, não teria a menor chance 
de despertar interesse. A respeito desse 
preâmbulo, jâ se comentou que estaria 
chegando a hora de os "padres voltarem 
para o quartel". A guerra dos padres é 
"sem quarter'. As opiniões, não raro, 
divergem a respeito do lugar dos padres. 
Uns os querem na sacristia, outros os 
querem fora. A questão é que, no 
momento, houve um assalto à sacristia, 
não apenas para roubar imagens antigas 
ou cibórios vazios, mas para ofender as 
coisas sagradas que, se ali deixam sinais 
sensrvels de sua presença, residem em 
outros céus e no santuário da consciência 
das pessoas que, aqui na terra, lhes 
prestam um culto mais caro que a vida no 
exercfcio de um direito lnallenâvel e 
lnatingfvel. É s fé dos que, sâbios ou 
Ignorantes, Importantes ou carentes, 
possuem o evangélico esplrito de Infância 
aos quais pertence o Reino dos Céus. 

Quanto à fé e ao filme, assim pontificava o 
"magistério" do cineasta Arnaldo Jabor. "O 
filme em nenhum momento agride a fé 
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cristã, pelo contrârlo ... " Não se estranhe 
se Jabor profere veredictos teológicos, 
pois Godard se colocou no lugar da própria 
Sagrada Escritura. Alíâs, Jabor sentencia: 
"Godard é o Boff do cinema". Não se diz, 
porém, se Boff é o Godard, ou agora, o 
Jabor da teologia. Outros ditos risfveis 
provêm do padre venerando e venerado 
que diz ter recebido com o filme "um dom 
de Deus", que certamente o dispensará de 
ler a Blblia e os textos bfblicos da Uturgia 
de muitas festas; da Insuspeitada emoção 
artfstlca do Ministro da Justiça e de tantos 
outros que, de repente, se fizeram 
sensrvels ao artlstico, e ainda dos que 
acham que a Igreja está amedrontada ou 
está querendo proteger-se de algo que não 
é para valer, é só para atender ao povo 
que está querendo ver "contestação 
slncrética". O filme é o dogma de que tudo 
pode ser ultrajado quando feito em nome 
de um equivoco artfstico. 

Um aspecto não risfvel, mas grave, seria a 
Incapacidade de não se designar a 
questão senão por seu enfoque ético, logo 
transformado em moralizante, Inquisitorial, 
quando o que está em jogo é o fato 
religioso, a fé celebrada e vivida; é a 
Sagrada Revelação das coisas de Deus 
feita aos homens pela Palavra de Deus 



feito Homem, por Jesus Cristo, vivo em 
seu Corpo, nessa gente, com nome ou 
sem nome, que crê, que celebra Deus em 
seu culto e em seu testemunho cristão, em 
meio a um mundo que não vai além do 
visfvel e do consumfvel - por isso passa 
fome - e que transforma o sagrado em 
paródia, levando os incautos a se dizerem 
artisticamente emocionados. 

A teologia de Maria é algo de muito rico e 
grave. Maria recolhe em si toda a 
promessa da Antiga Aliança, a promessa 
feita "a Abraão e à sua descendência para 
sempre". Toda esta tradição dos 
Patriarcas e dos Profetas, a própria 
História do Povo de Deus de Israel se 
encaminha para esta culminância: 
"Quando chegou a plenitude dos tempos" 
que misteriosamente se esconde na 
humildade desta Filha de Davi, vivendo os 
tempos mais humildes de seu glorioso 
Povo, quando o céu e a terra se unem, 
momento que a arte de Fra Angelico e de 
tantos outros tenta, numa inspiração de 
piedade, retratar: "O Verbo se fez carne e 
habitou entre nós" . 

Tudo isso é o Eterno no tempo e tem 
indefectivelmente seu momento histórico, 
escolhido por Deus e só por Ele. Maria, 
que no seu cântico do 'Magnifica!" (Lc 1, 
46.55) resume a oração do antigo cântico 
de 'Anna (1 S~. 2, 1-10) e dos Salmos, 
anuncia a novidade incomparâvel que 
naquele momento tem seu infcio, 
longamente esperado e único: "Ecce enim, 
ex hoc", eis que, é daqui, a partir daqui, 
deste momento, "ex hoc", que todas as 
gerações me proclamarão santa", 
escolhida por Deus para Deus nascer 
homem e os homens nascerem para 
Deus. Sem isso, Maria não é Maria, nem 
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Jesus serâ o Verbo feito homem. 

Mil imagens de Maria poderão ser feitas no 
decorrer dos séculos, nos diversos 
lugares e ambientes sociais, segundo a 
piedade de todas essas "gerações que me 
chamarão santa". Virgens negras, 
chinesas, européias, barrocas, góticas, 
modernas, ricas, nobres ou proletârias, as 
de Zeffirelli, Pasolini -jovem e anciã, esta 
representada por sua própria mãe -, a de 
Portinari, com o escapulârio do Carmo, 
serão magnrficas e legitimas imagens 
daquela única Maria em seu único e 
histórico mistério, aquele seu único "fiat", o 
único "Ave", o único "ex hoc". Fora disso, 
é o nada. É o cristianismo mito, lenda, 
devaneio artfstico, curiosidade, vazio de 
Deus. Aqui reside, para alguns, a 
dramâtica e angustiante tentação do 
"nada". Para outros, mero esnobismo de 
um tudo transformado em nada, disfarçado 
em arte. Diante de tudo isso, é preciso 
sempre de novo anunciar o Evangelho 
"sem quartel" e aspirar que os homens 
tenham um convfvio social de, pelo menos, 
respeito ao sagrado. 

Transcrito do Jornal do Brasil, 1212186. 



A Igreja teme seu rebanho 
PAULO BOTAS 

Doutor em Filosofia. Membro da Dlretorla do /SER 

"O beijo de Judas que a 
Cultura Cristá deu no espfrito humano 

foi o último ato sexual permitido por ela." 

Karl Kraus 

Introdução 

Desde 1978, com o processo de 
redemocratização, as bandeiras das 
comunidades eclesiais de base passaram 
a ser assumidas pela sociedade civil 
organizada. O fortalecimento desta mesma 
sociedade, a reorganização do movimento 
popular, o revigoramento dos sindicatos e 
associações têm conduzido a Igreja a se 
defrontar com questões. éticas e morais 
como divórcio, aborto, celibato. A bandeira 
que seus setores progressistas 
empunharam durante anos está nas mãos 
da sociedade civil. No entanto, o seu apoio 
institucional ao Estado é de vital 
importância. Com a Nova República 
fecha-se o ciclo inaugurado em 1964, em 
que as relações Igreja-Estado eram 
harmoniosas e de mútua sustentação, 
apesar de certos setores mais combativos 
de um lado e de outro. Em 1964, os bispos 
brasileiros declaravam à Nação: 

"Ao rendermos graças a Deus, que 
atendeu às orações de milhares de 
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brasileiros e nos livrou do perigo 
comunista, agradecemos aos Militares que 
com grave risco de suas vidas, se 
levantaram em nome dos supremos 
interesses da Nação, e gratos somos a 
quantos cóncorreram para libertarem-na 
do abismo iminente." (Declaração dos 
Bispos, 24105/64.) 

Este render de graças findaria a partir de 
1968, com o aparelho repressivo do 
Estado Militar atingindo vários segmentos 
da Igreja Católica. 

A trégua entre a Igreja e a Nova República 
é evidente na Assembléia de ltaici deste 
ano de 86, na declaração do 
Cardeal-primaz D. Avelar Brandão: 

"Apelo a todos os segmentos da 
sociedade brasileira para que aceitem a 
reforma agrária, já que se trata de um 
plano moderado, pois sua n~o aceitação 
terá sérias conseqüências para o pafs." 
(Folha de S. Paulo, 11104186.) 

As questões da terra e da Reforma Agrária 
foram as questões determinantes do go_,e 
de 1964, e em 1986 continuam sendo as 
questões determinantes entre o Estado e a 
Sociedade Civil. Existe uma diferença 



qualitativa nestes 22 anos: a Igreja 
Católica nos seus setores mais 
progressistas avançou e multo. A Igreja 
Popular é uma realidade, a organização e 
o engajamento do laicato são mais 
politizados, a luta ideológica Interna 
encontrou na T eologla da Libertação um 
corpo doutrinário coerente e denso. No 
entanto, o prisma da Igreja em ltaicl ainda 
se Irradia numa composição de 
centro-direita de um tipo de Igreja 
Social-Cristã voltada para a pastoral, 
refonnlsta e próxima aos setores 
antiollgérqulcos da burguesia "nacional 
desenvolvlmentista" e ao Estado de 
·democracia representativa". 

No horizonte, o medo da Revolução, de 
uma Revolução que liberte os homens -
do afetivo ao politico - dos grilhões do 
Estado e da Igreja, da dominação efetiva 
do corpo e da força de trabalho, e que 
conduza os homens e as mulheres a 
serem, de fato, donos do seu destino e da 
sua história. 

Je vous salue, Marte: 
o álibi quase-que-perfeito 

A Nova República zebrara. Tancredo 
Neves, o grande conciliador, não 
conseguira alçar o seu sonho máximo. 
Como fervoroso católico, deve estar 
acertando as contas com a Providência 
divina, que o privou da suprema glória 
politica: a Presidência da República. 

Nos funerais, a Igreja Católica se fez 
pompa, aproveitando as circunstâncias, e 
o quase-presidente foi acolitado pelos 
prfncipes da Igreja, precedidos por um 
ex·gt,Jerrilhelro dominicano. A reconciliação 

nacional aparentemente havia se dado 
entre choros, desmaios e litanias. Quis o 
bondoso Deus que Tancredo elevasse o 
seu ~spfrito, apesar de toda a parafernálla 
hospitalar que o mantinha vivo, no mesmo 
dia do mártir mineiro da Inconfidência. O 
ex-presidente do PDS -já consagrado 
Imortal pela Academia- assumia o lugar, 
pois havia morrido Neves. Católico 
fervoroso, prometia, apesar do susto, 
construir a República Nova almejada. Do 
Ancien Regime só havia saldo o Delfim, 
pois as composições politicas haviam se 
mantido. 
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O projeto de Reforma Agrária não poderia 
ter sido diferente. A questão era como 
segurar a pressão dos sem-terra, as 
organizações sindicais camponesas, as 
CEBs rurais - que há anos vêm 
enfrentando a Invasão das multinacionais 
no campo -, os bispos mais progressistas 
que viveram e vivem na sua carne e fé o 
extermfnio dos fndios, dos camponeses e 
dos trabalhadores rurais. A Igreja Católica 
joga nesta luta um papel determinante. 

Desde o Vaticano 11, a Mariolatrla Católica 
havia perdido muito seu espaço eclesial. A 
dimensão social do Evangelho conduzia 
os militantes da Ação Católica ao 
engajamento polftico e à secularização de 
grande parte do clero, que descobria o 
aconchego do amor conjugal sem perder, 
contudo, o seu compromisso social. 

As CEBs e a Teologia da Libertação 
tinham e têm em Maria o testemunho da 
disponibilidade absoluta à causa do Reino 
de Deus. 

A Assembléia de ltaici estava às portas, o 
sllêi}Çio.lmposto a Leonardo Boff ainda 



pesava na consciência católica universal, 
e a Assembléia Constituinte será eleita em 
86. A crise interna na Igreja Católica é real, 
sobretudo pela prática eclesial de uma 
Igreja socialmente engajada com o 
movimento popular, que rompeu com os 
Estados Autoritários e os regimes militares 
e que se sente comprometida com o 
processo revolucionário latino-americano. 

Era necessário um álibi que unisse todo o 
episcopado e que servisse como 
mercadoria de barganha com a Nova 
República. Por sua vez, a Nova República 
também precisava de uma mercadoria 
para barganhar o apoio da Igreja (senão, 
como se explica um Chefe de Estado 
proibir um filme casto, como o de Godard, 
como se fosse uma questão nacional????) 
ao seu projeto de Reforma Agrária . 

Mais uma vez, como em 1964, "a Proteção 
Divina se fez sentir de maneira sensível e 
insofismável", e Maria Santíssima serviu 
como pretexto para as negociações. Duas 
coisas, porém, não eram esperadas: 

1 - A posição clara e inequívoca dos 
intelectuais e artistas contra qualquer 
forma de censura, que encontrava eco na 
maioria da população brasileira, ávida de 
desobediência civil; 

2 - A posição firme de dois bispos 

católicos, D. Mauro Morelli e D. Tomás 
Balduíno, que denunciaram as pos.síveis 
negociações entre a cúpula da Igreja e o 
Estado: proibir o filme e receber o apoio 
oficial para o projeto da Reforma Agrária . 

Verdade seja dita, pelo seu gesto 
obscurantista, a Igreja Católica abalou aos 
olhos da sociedade civil o que durante 20 
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anos seus setores progressistas 
conquistaram: o respeito e a dignidade 
popular na luta incessante contra a 
ditadura, a censura e a repressão. 

A questão moral estava presente, mas 
como forma de envolver a opinião pública. 
Era preciso que alguém falasse aos bispos 
e cardeais que Godard não havia entrado 
na intimidade do Santo Casal com uma 
câmera na mão. Que aquela Maria não era 
a Maria histórica, cujo corpo -o Papa 
dogmatizou - havia sido assumpto aos 
Céus por decisão amorosa do seu Filho. 
Que, por amor à verdade, eles deveriam 
antes de rasgar as vestes e bradar aos 
céus assistir ao filme, como o fizeram 
alguns dos seus filhos conceituados na 
sua moralidade e teologia . 

Mas nada disso adiantaria. O que havia 
sido orquestrado teria seu destino vingado: 
a defesa da virgindade e da Reforma 
Agrária da Nova República. 

A sociedade civil lucrou com tudo isso. 
Com a censura ao Boff porque todos 
quiseram conhecer a Teologia da 
Libertação e as suas questões candentes , 
o que levou Roma a escrever uma 
instrução "positiva" sobre a libertação; 
com a proibição ao filme do Godard porque 
está sendo assistido quase que em cadeia 
nacional de vídeo e, como é um filme 
moroso e chato, aprofunda a separação 
entre a consciência civil e a clerical. 

O medo eterno da Revolução 

Não foram só Giordano Bruno, Galileu, 
Teillard de Chardin e os padres operários 
que sofreram as grandes pressões. 



Também a Doutora da Igreja, Tereza de 
Ávila, esteve presa, e São João da Cruz 
conheceu os cárceres católicos. Freud 
então nem se fala: a psicanálise era 
instrumento do demónio, e os monges que 
foram psicanalisados na década de 50 
tiveram seu mosteiro fechado e o abade 
destitufdo. 

O Bispo Oscar Romero, de El Salvador, 
terá que esperar muitos anos para ser 
santificado por ter defendido seu povo. No 
entanto, o cardeal das Filipinas, que, em 
seguida, abençoou Corazón Aquino, 
apareceu nas televisões do mundo 
soprando uma cornetinha numa festa de 
final de í.\1'10 sentado à mesa farta do 
ditador Marcos, enquanto seus convidados 
cantavam We are the world ... 

Camilo Torres, o padre guerrilheiro 
colombiano, vive nas lembranças do povo, 
e os padres sandinistas vivem sendo 
ameaçados por Roma. 

Ainda é comum vermos bispos 
abençoando bancos e multinacionais e 
rezando Te-Deum para regimes militares, 
assim como é estranho e não "católico" 
vermos outros apoiando os movimentos 
populares, os operários e camponeses. 

Na sua Nova Instrução sobre a Libertação, 
Ratzinger alerta para o mito da Revolução 
e retoma a concepção da "insurreição 
armada" de Tomás de Aquino. Não poderia 
deixar de ser assim, afinal temos assistido 
à derrubada pelo povo de regimes 
ditatoriais e sanguinários com os quais a 
Igreja esteve sempre conivente. Certos 
setores lutaram lado a lado com os 
insurretos, enquanto os membros da 
Hierarquia esperavam os acontecimentos 
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para ver que lado abençoar. No fundo, a 
sábia polftica vaticana: "a Igreja sempre 
está do lado de quem tem o poder" . E nisto 
se reflete a sua catolicidade polftica: do 
Chile a Cuba, ela sempre encontrará 
clérigos dispostos a levar, 
missionariamente, a sua politica de 
acordos e "conversão". 

A experiência mais recente no Brasil foi 
em 1969, no episódio da Aliança 
Libertadora Nacional (ALN),Iiderada por 
Carlos Marighella. Defendendo a guerrilha 
urbana, esta organização revolucionária 
encontrou na Ordem dos Dominicanos 
jovens frades que se dispuseram a montar 
o seu apoio logfstico: esconder membros 
da organização, fabricar cédulas falsas de 
identidade, montar uma rede de 
sustentação financeira, guiar carros e 
ultrapassar a fronteira com os perseguidos 
pela repressão policial. A Igreja apoiava a 
contestação estudantil, e os jovens frades 
eram todos estudantes. As organizações 
populares eram incipientes, e o movimento 
operário se desmobilizava a olhos vistos. 
Restava a pequena burguesia das 
universidades e os "de profissão liberal 
que não se liberaram jamais". 

Durou pouco o apoio logfstico dos 
dominicanos: de fevereiro a novembro de 
1969. O Convento das Perdizes não era 
uma fortaleza inexpugnável, nem o clero 
cidadãos acima de quaisquer suspeitas, 
nem a força repressiva do Fleury se 
intimidava com a excomunhão. Com a 
prisão dos frades da ALN - que safram de 
cima do muro - , a reação da Igreja foi 
imediata: não aceitava o compromisso 
revolucionário dos frades . O convento 
dominicano do Rio de Janeiro lançou uma 
nota oficial descomprometendo-se com o 



engajamento. Era necessário fazer uma 
leitura clerical do fato polftico e dissociar a 
lgrej~ da ALN e da guerrilha urbana, pois 
esta era a única maneira do erro histórico 
ser assimilado pela Hierarquia. Num 
primeiro momento, separaram-se os 
religiosos da cela dos seus companheiros 
de organização, e conseqüentemente do 
seu processo policial militar. Iniciou-se a 
criação de uma visão mistificada da 
Eclesia in vinco/i. 

Nada mais lógico e oportuno. Esvaziando 
o erro histórico, abria-se a possibilidade de 
se cooptar a experiência da prisão para o 
bem da própria Igreja. Tudo isto serviria 
para silenciar os que, externa e 
internamente, pediam a verdade dos fatos 
e dos envolvimentos . O que havia sido 
fortemente marcado por um compromisso 
revolucionário se tornava, aos olhos da 
Igreja, uma armadilha montada aos jovens 
frades pelo seu ardor e arroubo 
evangélicos, pelo seu altrufsmo em servir 
o outro e pela motivação "missionária" da 
libertação dos homens. Um discurso bem 
montado para agradar a gregos e baianos, 
na Igreja . Lentamente fqram 

desaparecendo os frades comprometidos 
com a guerrilha urbana e a ALN, para 

ressurgir, da sua caricatura, uma Igreja do 
Brasil perseguida e vivendo nas 
catacumbas. 

A única maneira de a Igreja assimilar o 
processo revolucionário é clericalizando-o 
e, portanto, assumindo hégemonicamente 
a sua condução. Como isto é 
absolutamente impossrvel, ou seja, 
clericalizar o movimento social e a luta de 
classes, ela sempre estará nos limites do 
processo, ainda que certos setores 
internos possam se comprometer até as 

últimas conseqüências, como Camilo 
Torres. 

"Sacrifico um dos direitos que amo mais 
profundamente: poder celebrar o culto 
externo da Igreja como sacerdote para 
criar as condições que fazem mais 
autêntico este culto." (Declaração de 
Camilo Torres, 1965.) 

À guisa de conclusão 

Da afetividade à revolução, tudo ameaça a 
Igreja Católica. De Freud a Marx, tudo se 
opõe à visão clericalizada do mundo, ao 
exército clericalizado de reserva, cuja 
criação vem sendo tentada desde o 
nascimento da Igreja, após a pregação do 
Reino de Deus por Jesus Cristo. A tensão 
real e permanente faz parte da história da 
Igreja. A tensão entre o Magistério e o 
Carisma. E o Espfrito atua na Igreja 
através de pessoas carismáticas e 
contestatárias, dentro e fora dela. Pessoas 
que rompem a unidade clerical e normativa 
do pensamento dogmático. 

O carisma e a sua verdade fogem das 
garras do magistério e aparecem onde 
menos se espera. A verdade do magistério 
não reduz em si mesma a verdade dó 
Reino, e é esta tensão que mostra ao 
mundo o papel histórico negativo da Igreja 
Institucional: o evidenciar que ela não pode 
ser confundida com o Reino de Deus. É 
nesta tensão que se faz o crescimento do 
Reino e que D"eus faz caminhar o seu 
povo para a plenitude da Vida. E a profecia 
é exercida cada vez que é contestada a 
Infidelidade da Igreja e seu compromisso 
com os dominadores. Nesta travessia, 
vive-se a utopia de um mundo novo, 



absolutamente revolucionado pela prática 
e vida dos homens e mulheres que 
poderão finalmente viver em plenitude, 
amor e gozo. E neste mundo a Igreja terá 
deixado de existir porque, como surgiu 
historicamente, da mesma maneira 
desaparecerá, dando lugar ao Reino da 

Liberdade. Um mundo livre, de homens e 
mulheres livres, qt~e gerarão filhos da 

liberdade e portanto filhos de Deus . E a 
Igreja terá o seu quinhão: o de nunca ter 
podido vivenciar - por ter tentado a vida 
inteira impedir, atraiçoando o Reino - o 
prazer da revolução e a revolução do 
prazer. 
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A Igreja Católica e a transição 
brasileira para a democracia 

PEDRO A. RIBEIRO DE OLIVEIRA 
Soe/diogo. Secretllrlo-executivo do /SER 

Em 1719mórla do padre Joslmo,, 
irm4o dos posseiros da terra, 

mllrtir da Igreja dos Pobres. 

Escrevo sob o impacto da notfcia do 
assassinato do pe. Josimo, no Maranhão. 
Es.tava marcado para morrer. Não fugiu , 
não abandonou a luta pela terra, e pagou 
com a vida seu amor pelos camponeses. 
Este fato ocorre no momento em que o 
Governo, com o apoio da CNBB, sanciona 
uma lei de reforma agrâria. Ele nos faz 
buscar uma explicação sociológica para 
entender a Igreja na atual conjuntura 
brasileira. 

1985 foi um ano marcante na vida 
brasileira. Enfim livre de 20 anos de regime 
militar, a sociedade civil pôde começar a 
diffcil tarefa de construir um novo tecido 
social. O Governo da chamada "Nova 
República" suspendeu as leis de exceção 
e permitiu que as diversas forças sociais e 
polrticas viessem à tona. Neste processo 
de abertura social e polftica, as 
organizações populares - até então 
reprimidas pela lei de segurança nacional 
- conquistam um espaço próprio. Os 
sindicatos, os partidos polrticos e as 
diversas associações de grupos de 
classes (movimento dos sem-terra, 
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movimentos negros etc.) jã não precisam 
mais agir na clandestinidade nem 
abrigar-se da repressão nas instituições 
religiosas. A Igreja Católica, que deu 
cobertura institucional às organizações 
populares - pois suas comunidades 
eclesiais de base e suas pastorais 
populares foram muitas vezes o espaço 
utilizado pelos movimentos populares para 
se organizarem -, vê agora essas 
organizações ganharem autonomia. 

Diante dessa situação, distinguem-se duas 
posições principais entre os setores 
progressistas da Igreja Católica do Brasil. 
A primeira é a que cons[dera ter chegado 
ao fim a participação direta dos 
organismos eclesiásticos nos movimentos 
sociais e poirticos. Seus representantes 
mais importantes são bispos que têm 
cargos de direção na CNBB,Iargos 
setores do clero e talvez a maioria do 
lalcato. Para este setor da Igreja, o 
envolvimento direto da Igreja nas lutas 
sociais e polrtlcas justificava-se 
plenamente porque tratava-se de fazer 
respeitar os Direitos Humanos, e neste 
campo a Igreja não pode omitir-se. Agora, 
entretanto, as lutas populares já seriam 
propriamente poirticas, pois trata-se de 
implementar um ou outro projeto polrtico e 
social. Levando-se em conta que o Brasil 



vive um momento de efervescência polftica 
com a convocação da Constituinte, tal 
posição fica mais compreensfvel: os 
bispos não querem ser envolvidos em 
projetos polrticos. Preferem retirar-se de 

qualquer envolvimento, de modo a 
salvaguardar um discurso ético e uma 
postura que não comprometa a unidade do 
episcopado. Preferem que os leigos 
entrem nas lutas sociais e politicas, mas 
sem envolver a responsabilidade da Igreja. 

Outra posição é a dos grupos que 
propõem um aprofundamento do 
compromisso da Igreja com as lutas 
populares. Nesta também encontramos 
bispos influentes, padres e religiosos 
comprometidos com as pastorais· 
P<>pulares, muitos animadores de 
comunidades e boa parte dos teóiogos da 
libertação. Se o diagnóstico é o mesmo -
está se encerrando a fase do envolvimento 
direto em defesa dos Direitos Humanos-, 
a proposta é outra. Não se trata de a Igreja 
retrair-se, mas de encontrar novas formas 
de apoio aos movimentos populares nesta 
nova fase de sua história. Nesta posição 
alinham-se os que pensam que os cristãos 
diretamente envolvidos nas lutas sociais e 
polrticas, através dos partidos, sindicatos e 
associações civis, devem encontrar nos 
organismos eclesiásticos não só ajuda 
espiritual mas também um apoio concreto 
para sua ação. Isso significa levar a Igreja 
a optar por um projeto social e polftico, 
com todos os riscos que tal postura 
implica. 

Evidentemente, há ainda a posição dos 
setores conservadores e integristas, que 
não apoiaram os movimentos populares 
durante o perfodo militar, e que mantêm 
sua postura polrtica de guardiães da ordem 

estabelecida. Estes setores são fortes na 
Igreja do Brasil, e embora não sejam 
hegemônicos não devem ser esquecidos. 
Caso mude a conjuntura polrtica e, no seio 
de uma crise econômica e social, cresçam 
as forças polrticas de direita, eles poderão 
novamente assumir um papel destacado 
na Igreja e na sociedade civil, reforçando 
um projeto antidemocrático. 
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Essas posições internas à Igreja - e por 
Igreja não se entende apenas o 
episcopado brasileiro, mas também os 
diversos organismos eclesiásticos, 
inclusive movimentos leigos - refletem 
diferentes formas de relação entre Igreja e 
Sociedade. 

A posição que entende ser necessária 
uma retração da Igreja face aos projetos 
polrticos em jogo está associada a uma 
relação de cúpula entre Igreja e Estado. 
T ai relação começou a ser costurada ao 
longo da candidatura Tancredo Neves e 
vem sendo consolidada desde o infcio do 
Governo Sarney. A proibição do filme Je 
vous salue, Marie é certamente o fato mais 
marcante desse bom entendimento entre a 
CNBB e o Governo. Mas não é o único. As 
consultas do Governo à CNBB sobre a 
Reforma Agrária e até sobre a nomeação 
de ministros ligados à área social são 
gestos de demonstração de boa vontade. 
A contrapartida do episcopado vem sob 
forma de legitimação da Nova República. 
Mesmo quando são feitas crrticas a 
medidas governamentais (por exemplo: 
pela convocação de um congresso 
constituinte, e não de uma verdadeira 
assembléia constituinte}, o tom das crfticas 
é de benevolência e compreensão. Tudo 
se passa como se a cúpula da Igreja 
entendesse que o atual Governo faz o que 



é melhor no momento, mesmo não sendo o 
ideal. Neste ponto, a posição da Igreja 
coincide com a da grande imprensa e a da 
opinião pública, assegurando ao Governo 
Sarney uma aura de legitimidade 
inquestionável. 

Para os setores da Igreja mais ligados aos 
movimentos populares, a relação com o 
Estado se coloca em termos bem 
diferentes. Para estes, o Governo Sarney 
não representa uma mudança substantiva 
em relação ao regime de segurança 
nacional, mas pouco mais que uma 
mudança de forma. Se é inegável que hoje 
se respira um clima de maiores liberdades 
individuais e de abertura politica, 
permanece o arrocho salarial, a 
concentração crescente da renda e da 
terra, e o poder continua fora do alcance 
das classes populares . A estrutura 
econõmica e social não mudou, e nada 
indica que a constituinte venha abrir o 
poder à participação popular. Para esses 
setores, a relação Igreja-Sociedade deve 
passar menos pelos canais de cúpula da 
CNBB-Governo e mais pelas bases: 
CEBs e pastorais-Movimento Popular. 
Isto significa uma participação ainda maior 
da Igreja nas lutas populares, como por 
exemplo o apoio ao movimento dos 
sem-terra, o apoio à Central Única dos 
Trabalhadores, a luta pela participação 
popular na nova Constituição, a Reforma 
Agrária com participação dos 
trabalhadores etc. - o que significa -colocar 
a Igreja ao lado do Movimento Popular que 
exige do Governo passos bem além da 
simples democracia liberal. Tais 
exigências são hoje vistas pelo Governo 
como elementos de perturbação da ordem 
e desestabilização do precário regime 
democrático, pois é no Movimento Popular, 

e não nos focos de direita, que reside a 
real oposição ao Governo Sarney. E não 
há dúvidas de que se pode perceber no 
Movimento Popular a presença da Igreja 
através das CEBs, das pastorais 
populares e de vários de seus bispos e 
Intelectuais. 

O processo de transição para a 
democracia está apenas começando. Até 
agora apenas foram removidos os 
aspectos mais odiosos do regime militar. É 
a partir de 1987, quando for elaborada a 
nova Constituição, que serão delineados 
os novos rumos da sociedade brasileira. 
Descartada a possibilidade de um retorno 
a um regime de direita - isso a curto · 
prazo, pois. as forças da direita estão 
intactas e podem crescer no bojo de uma 
crise econõmica -,temos pela frente duas 
alternativas: a consolidação de um 
capitalismo civilizado (em lugar do 
capitalismo selvagem) e a abertura de 
espaço para o socialismo. 

A consolidação do capitalismo civilizado -
que inclui um regime de democracia liberal, 
a reorganização econõmica iniciada com o 
"pacote" do cruzado, a realização de 
reformas básicas e a garantia das 
liberdades individuais - é sem dúvida o 
grande projeto das classes no poder. Sua 
realização requer uma ampla mobilização 
nacional, e para isso a contribuição da 
Igreja Católica é da maior importância. Isso 
significa que a Igreja deverá controlar mais 
estritamente seus membros, evitando sua 
participação nos movimentos populares de 
oposição. O discurso liberal e 
progressista, em defesa dos Direitos 
Humanos e das reformas sociais, seria 
então a tõnica da Igreja, que prestaria sua 
colaboração para a humanização do 



capitalismo no Brasil e para a 
consolidação da democracia liberal. 

Já o projeto socialista está apenas no 
horizonte. Hoje tudo que se pode 
realisticamente fazer é abrir espaços para 
sua realização futura. É Isso que vem 
sendo feito no interior do Movimento 
Popular. Reforçando as organizações dos 
trabàlhadores nas bases e nas cúpulas, 
seus canais de atuação 
"politico-partidária, abrindo espaços de 
i)oder popular em nfvellocal e colocando o 
debate sobre a Constituinte ao nfvel das 
massas populares, as classes subalternaS 
estão colocando os alicerces do projeto 
socialista. A participação da Igreja neste 
processo é sem dúvida um fator 
importante para seu êxito histórico. Tanto 
por sua rede de articulação quanto por sua 
influência moral, a Igreja tem uma 
capacidade de mobilização popular que 
nenhuma outra instituição brasileira tem. 
Conquistar o apoio da Igreja para o projeto 
socialista é tão importante para ~s classes 
populares quanto é importante para as 

classes dirigentes conquistá-lo para seu 
projeto de capitalismo civilizado. 

É neste embate que se encontra hoje a 
Igreja Católica no Brasil. Isolados - ao 
menos temporariamente - os grupos 
conservadores e integristas, o debate 
sobre a-relação Igreja-Sociedade se dá 
principalmente entre os grupos 
progressistas . Qualquer prognóstico é hoje 
arriscado. O projeto de democracia liberal 
é sem dúvida o que tem apoio do setor 
mais amplo da Igreja, mesmo porque conta 
com a simpatia dos setores 
conservadores. Porém a força das 
comunidades eclesiais de base e das 
p~storais comprometida§ com o 
Movimento Popular não pode ser ignorada, 
porque ela conta com a legitiJl1a9ão da 
Teologia da Libertação. O ano de 1987 
será provavelmente decisivo, pois será 
então debatida a nova Constituição, e 
deste debate emergirá um projeto polftico 
popular. Em que medida esse projeto 
polftico terá ou não a contribuição e o· apoio 
da Igreja, eis a grande questão. 
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Uma conversa de místicos 
SUA DIVINA GRAÇA HRDAYANANDA DASA GOSWAMIACHARYADEVA 

E SUA EXCELtNCIA ARCEBISPO DOM HELDER CÂMARA 
Recife, 8 de janeiro de 1979 

Dom Helder 
Vocês estão muito preparados pára 
meditar. Eu também. Desde que me 
ordenei padre, em 1931 , senti a 
necessidade de parar e meditar, para ter o 
que dar aos meus irmãos . Aproveito a 
facilidade que Deus me deu: acordo e 
depois consigo dormir de novo. Acordo 
todos os dias às duas da manhã. Das 
duas às quatro, aproveito para meditar um 
pouco, para me unir a Deus, escutar o 
Senhor e me preparar para o dia seguinte. 
O interessante é que muitos pensam que 
faço isto como um sacriffcio, como 
penitência; mas não é. Aquilo é um 
refresco. Às vezes, quando começo, estou 
fisicamente fatigado, mas quando termino 
sinto-me revigorado. Mas eu não desejo 
falar sozinho. Eu queria, sobretudo, 
ouvi-lo. Tive a alegria de receber o grande 
livro, o Bhagavad-gita. Ouvi que toda a 
coordenação da tradução foi sua, e sei que 
os seus livros são muito difundidos, muito 
espalhados. 

Srlla Acharyadeva 
O senhor falava da madrugada. Em 
sânscrito, este perfodo das duas às quatro 
ou cinco chama-se brahma-muhurta. 
Muhurta significa "horário", e brahma, 
"espiritual"; por isso é um horário 
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recomendado. Nós também acordamos 
mais ou menos entre as duas e três horas 
da manhã. 

Dom Helder 
Desde 1931 eu tenho este horário. 

Srlla Acharyadeva 
Muito bom, excelente. Atualmente, isto é 
pouco comum, mas no Bhagavad-gita 
Krishna explica que existem muitos 
sistemas de yoga para facilitar a vida 
espiritual de pessoas com diferentes 
naturezas, ou diferentes capacidades. 
Contudo, dentre todos os yogis-dizKrishna 
-, o mais elevado é aquele que pode fixar 
sua mente constantemente no Senhor 
Supremo que mora em seu coração. 

Dom Helder. 
É uma pena que existam pessoas 
procurando Deus em toda parte, sem 
saber que Ele está tão perto, dentro de 
nós. Mas é interessante como a yoga está 
se difundindo. Agora, o bom é quando ela é 
acompanhada de todo um trabalho 
espiritual, não é? 

Srlla Acharyadeva 
Ahl Sim. Senão, não passa de .. . 



Dom Helder 
Um exerdcio. 

Srlla Acharyadeva 
Sim, atividade material. 

Dom Helder 
Exato. 

Srlla Acharyadeva 
Porque inclusive nos Vedas o processo 
ffsico de fazer exerdcios e controlar a 
respiração - coisas assim - é proibido 
para esta era, a qual em sânscrito 
chama-se Kali-yuga. Yuga significa "era", 
e kali, "desavença". Então, segundo as 
escrituras védicas, em Kali-yuga é 
impossfvel executar o processo trsico de 
yoga. E as pessoas que tentam executar 
este sistema estão se enganando a si 
mesmas. Nesta era, o processo 
recomendado é cantar os santos nomes 
de Deus . Em todas· as escrituras védicas 
encontramos muitas recomendações, 
muita evidência, de que hoje em dia 
somente este processo serã prAtico. Por 
isso nós somos conhecidos como o 
Movimento Hare Krishna , porque sempre 
cantamos Hare Krishna . Acho que os 
católicos, judeus e muçulmanos, todos 
aceitam a expressão "santo nome de 
Deus". Segundo os Vedas , uma vez que 
Deus é absoluto, Seu nome e Ele mesmo 
são iguais, idênticos. Esta é a natureza 
absoluta de Deus. 

Dom Helder 
Encontrei um _pensamento que me pareceu 
muito feliz: "Os caminhos são vãrios, mas 
o Senhor é um só." 

Srila Acharyadeva 
Os Vedas também ensinam que existem, 

como eu disse, diferentes caminhos, visto 
que diferentes pessoas têm diferentes 
naturezas. Por exemplo: algumas pessoas 
são intelectuais, outras estão muito ligadas 
a comércio e dinheiro, outras gostam de 
caridade, austeridade etc. Por isso, os 
Vedas ensinam diferentes caminhos. 
Porém, ·todos os adeptos, de todos os 
caminhos, têm que chegar ao ponto de 
bhaktí, ou seja, amor puro por Deus. Pois, 
se não chegam a esse ponto, seu serviço 
é ... 

Dom Helder 
Incompleto, não? 

Srlla Acharyadeva 
Sim, claro. Mas hoje em dia as pessoas -
não todas, mas muitas - não aceitam a 
Personalidade de Deus. Não entendem 
como é que Deus pode ter uma 
personalidade, uma forma. Inclusive 
muitos ditados modernos dizem que Deus 
é energia, que Deus é amor, isso e aquilo, 
sem nenhum conceito claro ou concreto da 
Personalidade de Deus. Sem 
esclarecimento sobre a Personalidade de 
Deus, o processo de desenvolver amor 

. por Ele serã interrompido. Este é o 
problema. Por exemplo: agora os jornais 
estão cheios de notfcias sobre polfticos, 
atletas e estrelas de cinema. Todos 
desejam ouvir sobre uma pessoa muito 
bela, muito rica, muito famosa, muito 
poderosa etc. Não tendo informações 
cientfficas sobre Deus, eles procuram 
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o• :vir as glórias de pessoas mundanas, 
que são inúteis. Nos Vedas - não sei se o 
senhor já leu-, no Bhagavad-gita e no 
Srimad-Bhagavatam hã muitas 
informações sobre os passatempos do 
Senhor, assim como a cultura cristã 
baseia-se, acima de tudo, na vida de 



Jesus Cristo: no que ele falou, no que ele 
fez etc. E, realmente, é impossrvel 
imaginar a cultura cristã sem lembrar 
sempre as atividades de Jesus Cristo, o 
filho de Deus. Da mesma forma, se não 
conhecemos as atividades do Senhor 
Supremo, o processo de religião fica mais 
ou menos interrompido. Este é o problema, 
agora. 

Os Vedas ensinam muito sobre os 
passatempos e as atividades do Senhor 
Supremo. Assim como o Senhor Jesus 
Cristo veio à Terra há dois mil anos atrás, 
há cinco mil anos veio o Pai, Krishna. E 
nós estamos muito convencidos de que, 
sem espalhar ou propagar as glórias do 
Senhor Supremo, as Suas atividades, 
encarnações, poderes etc ., qualquer plano 
material - económico, psicológico e social 
- será inútil. Vai fracassar, e a história já 
comprovou isso. 

Dom Helder 
Como estava o mundo há cinco mil anos 
atrás? Como a descrição do que se 
passava lembra o que está ocorrendo 
hoje: violências, ódio, choques etc.? 
Quando o Pai resolveu interferir? 

Srila Acharyadeva 
Há cinco mil anos atrás, a situação do 
mundo era muito parecida com a de agora, 
porque naquele tempo havia muitas 
pessoas que eram asuras. Asuras são 
pessoas que não aceitam Deus, que não 
obedecem à lei de Deus. Podem ser 
grandes eruditos ou polrticos, mas não 
obedecem à lei de Deus. Então, os 
demónios governavam todas as partes do 
mundo, e Krishna, ou seja, Deus, veio e 
acabou com eles. 
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Dom Helder 
Aquela batalha ... 

Srlla Acharyadeva 
Sim, Kuruksetra. Estamos esperando a 
segunda Kuruksetra, porque no momento 
eles têm muitas bombas atómicas para se 
matar. 

Dom Helder 
E havia armas mais poderosas do que as 
bombas nucleares de hoje. 

Srila Acharyadeva 
Ah! O senhor sabia disso? 

Dom Helder 
Sim. E, também, o que me interessou 
muito foi que as viagens interplanetárias 
eram muito comuns, não? 

Srlla Acharyadeva 
Muito. Porque nenhuma parte da criação 
de Deus é inútil. Todo planeta é criado 
para dar residência a algum ser. 

Dom Helder 
Claro, não vamos agora imaginar que só a 
pequenina Terra é que é habitada. Só a 
pequenina Terra, uma coisinha de nada .. . 

Srlla Acharyadeva 
Justamente. 

Dom Helder 
Pois eu recebo com muita amizade, com 
muita simpatia a sua visita, e também 
estou muito contente porque agora haverá 
um grupo mais permanente. 

Srlla Acharyadeva 
Sim, já temos um grupo permanente. 
(Mostrando um devoto.) Ele é do Recife. 



DomHelder 
É do Recife? Quero dizer que eu sempre 
estou às ordens. Qualquer problema que 
tenham, na medida em que eu puder 
colaborar, estarei às ordens. 

Devoto 
Nós também ficamos muito agradecidos. 

Dom Helder 
Sinto-me muito honrado com a visita. 

Srtla Acharyadeva 
O senhor tem viajado muito? Ouvi falar 
que o senhor viaja muito. 

Dom Helder 
Recebo muitos convites. Por ano, recebo 
uma média de oitenta convites para ir ao 
estrangeiro. Mas combinei com o meu 
povo e com o Papa que faria apenas 
quatro ou cinco viagens por ano. 

Agora vamos ter um encontro muito 
importante em Puebla, no México. Na 
verdade, a Igreja Católica, não só no 
Brasil, mas tÇlmbém em toda a Améric& 
Latina, teve uma primeira fase em que nós, 
os bispos, estávamos muito preocupados . 
em ajudar a manter a autoridade e a ordem 
social. Vivfamos então multo ligados aos 
governos e aos ricos. Achávamos que 
esta era a melhor maneira de ter recursos 
e meios para ajudar os pobres. Mas não 
vramos que deste modo ficávamos muito 
co-responsãveis por Injustiças terrfveis, 
que havia e hâ, na chamada ordem social. 
Três vezes o Banco Mundial jâ chamou a 
atenção do Brasil, devido a uma 
discriminação muito grande de renda 
dentro do pafs. 

Qu_alquer pessoa percebe que a situação 

do mundo é cada vez mais grave. As 
Nações Unidas estão proclamando a 
necessidade e a urgência de uma nova . 
ordem com âmbito internacional, porque 
mais de dois terços da humanidade estão 
numa situação de miséria e fome. Além do 
mais, o ConcOio Vaticano 11 com o Papa 
João XXIII foi realmente muito importante 
para os católicos . Há dez anos, quando 
estivemos com os bispos da América 
Latina, na Colômbia e na Bolfvla, vimos 
que era impossfvel deixar de denunciar as 
injustiças e deixar de encorajar a 
promoção humana - a promoção humana 
das massas que estão numa situação 
abaixo de humana, intra-humana. 
Imediatamente, a reação veio forte. Hoje, 
por exemplo, eu sou chamado de bispo 
vermelho, bispo comunista. 
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Srlla Acharyadeva 
Ah, sim? Quem o chama assim? 

Dom Helder 
Os que não estão contentes com a minha 
atuação. Mas agora vamos ter uma 
reunião dos bispos da América Latina no 
México, em Puebla. Eu serei um dos 
delegados brasileiros. E, se depender de 
nós, vamos querer que, de fato, a Igreja 
continue do lado dos pequenos; mas nós 
nunca pregamos violência, jamais. 
Preferimos fazer como Cristo, que era 
amigo de todos, mas ficou com os 
pequenos, ficou com os mais humildes. É 
o que nós vamos procurar fazer no 
México, em Puebla. 

Srlla Acharyadeva 
Sim. Naturalmente, o que o senhor falou é 
certo: temos que ver que todos tenham 
uma vida cômoda, confortável. Mas, 
também, seg!Jndo as escrituras védicas, 



São demônios, diretamente demônios. Mas 
os esquerdistas são outros demônios. Por 
isso nós queremos um sistema baseado 
nas leis de Deus. Estamos tentando 
pregar isto. Porque sabemos que se não 
conseguirmos mudar o coração do povo, e 
fazer o povo voltar-se para Deus, não 
poderemos mudar a estrutura, e as coisas 
vão ficar piores ainda. Portanto, acho 
muito importante basear tal movimento em 
prol da Justiça nas leis de Deus. 

Por exemplo, na Blblia se diz: "Não 
matarãs". Consideramos que, devido às 
leis do karma, a sociedade moderna te rã 
que sofrer uma reação por estar matando 
animais; hoje em dia há muitos matadouros 
em toda a parte do mundo, mas os animais 
também são criaturas de Deus. Este seria 
um exemplo de uma coisa que nós 
julgamos estar diretamente ligada ao 
problema atual. Porém, as pessoas que 
não aceitam as leis de Deus, embora 
sejam esquerdistas, ou coisa assim, não 
entendem que as leis sociais interligam-se 
às leis de Deus. 

Dom Helder 
Af há certos mistérios. Por exemplo: eu 
entendo muito bem este cuidado de não 
matar os animais. Mas, se quisermos nos 
aprofundar nas implicações do problema, 
como deveremos encarar o fato de matar 
os vegetais? Os vegetais também têm 
vida. 

Srila Acharyadeva 
Ah! Boa pergunta. 

Dom Helder 
Então de que é que vamos nos alimentar? 

Srlla Acharyadeva 
Eu vou explicar. Por exemplo: agora estou 
aqui como seu convidado. Por isso, é meu 
dever aceitar o que o senhor puder 
oferecer. O senhor disse: "Sente-se aqui", 
e eu me sentei aqui. Analogamente, esta 
Terra é como a casa de Deus. Enquanto 
estivermos aqui, teremos que fazer o que 
Deus quiser. Ele diz no Bhagavad-gita que 
nós podemos comer alimentos 
vegetarianos e oferecê-los a Ele. Nós 
também não comemos alimentos 
vegetarianos sem antes oferecê-los a 
Deus. O Bhagavad-gita diz que uma 
pessoa que cozinha para o seu prazer, 
para sua alimentação, sem antes oferecer 
os alimentos a Deus, está comendo 
pecado. Portanto, o Senhor Supremo nos 
autoriza a comer vegetais com a condição 
de que o ofereçamos primeiro a Ele. Da 
mesma forma, se estou aqui, só posso 
fazer o que o senhor autoriza, visto que 
estou em sua casa. E o Senhor Supremo 
criou o mundo de tal maneira que, 
seguindo Sua lei, podemos nos alimentar, 
minimizando a miséria que causamos para 
todos os seres vivos. Por exemplo: a vaca 
dá leite, e isso é alfvio para a vaca. Nós 
não precisamos matá-la. No caso dos 
cereais e dos vegetais, os homens os 
colhem quando suas vidas já chegaram ao 
fim. E os vegetais também têm alma. Mas 
o corpo dos vegetais é criado de tal 
maneira que sua miséria é muito pouca; ao 
passo que a miséria da vaca, ao ser 
abatida, é muito grande, muita dor. A vaca 
chora, grita, e às vezes corre. Mas o corpo 
dos vegetais é criado por Deus para 
eliminar essas misérias. 
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Assim, podemos comer sem ter que infligir 
muita dor a outrem. Porque 
cientificamente, segundo o Bhagavad-gita, 



a vidii é o sintoma da presença de uma 
alma. Qualquer planta, qualquer homem, 
qualquer passarinho com vida tem alma; 
apenas o corpo é diferente. O senhor, por 
exemplo, é multo educado. Outra pessoa 
talvez não tenha educação; porém, a sua 
alma é Igual à dela. Os grandes santos 
cristãos sempre eram muito humildes 
porque viam a alma em todas as pessoas. 

Portanto, nós não temos o direito de matar. 
Atualmente nos Estados Unidos há muitos 
matadouros, onde eles maltratam, abatem, 
cortam os animais. Por Isso, eles também 
serão mortos. Esta é a lei de Deus. 
Quando se diz: "Olho por olho ... ", isto não 
se refere apenas ao olho humano. O verso 

• na Blblia não é: "Não assassinarás". A 
Blblia diz: "Não matarás". É uma 
expressão generalizada. De modo que, se 
eles não pararem de matar animais, não 
poderão parar a guerra. Porque esta é a 
reação. É como querer fogo sem calor. 

Infelizmente, acho que quase noventa e 
nove por cento dos movimentos que lutam 
pela justiça social e coisas assim não 
estão multo Interessados em Deus. E por 
isso sempre vão fracassar. Na Rússia 
mataram o czar, depois ficaram com Stalin 
e Kruschev, e piorou. Este é o problema. 

Eu conheço os Estados Unidos, pelo 
menos, porque morei lá Sei que quase 
noventa e nove por cento dos movimentos, 
embora sejam movimentos polfticos, ou 
esquerdistas, não estão nem um pouco 
Interessados em Deus. Um pouco, mas 
não multo. Eles querem o reino de Deus 
sem Deus. Este é o problema. Acho que o 
senhor é diferente, o senhor é uma pessoa 
muito espiritual. Mas o problema é que a 
maioria das pessoas que lutam pela justiça 

não estão Interessadas em Deus. 
Dom Helder 
Agori>. 3nho a Impressão que foi Deus 
quem dí~trlbulu seus dons como Ele quis . 
Se fosse tfmido, Ele daria a mesma porção 
de dons a todo mundo. Mesma quantidade 
e mesma qualidade, numerado, etiquetado 
etc. Ele não tem medo de parecer Injusto, 
Ele não é Injusto. Porque Ele pede mais a 
quem dá mais, não é? Então eu tenho para 
mim que quando alguém recebe mais luz, 
ouve mais a palavra de Deus, não é 
melhor do que os outros, é mais 
responsável. 

Srila Acharyadeva 
Sim. 

Dom Helder 
Agora, justamente porque recebeu mais, 
ele pode pedir a Deus, invocar a Deus, em 
nome da humanidade inteira. Sobretudo, 
unindo-se ao próprio Deus, ele pode pedir. 
Eu gosto muito de pedir pelos que não 
sabem rezar. 

Srila Acharyadeva 
Isto é muito bom. Inclusive os Vedas 
afirmam que uma pessoa que tenha 

·recebido mais fica mais pecaminosa se 
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não ajuda. Seu pecado é mais pesado. É 
um fato que, hoje em dia, devido à muita 
propaganda - "fumem, bebam, comprem, 
consumam" -, a pessoa é quase forçada a 
pecar. 

Dom Helder 
Sim, é mesmo. 

Srila Acharyadeva 
E se pecar terá que sofrer. Apesar de 
qualquer programa, social ou econOmico, 
se pecar, sofrerá. Como o senhor falou, o 



assim como um pai não faz discriminação 
entre seus filhos, da mesma forma Deus, 
sendo o Pai Supremo, é absolutamente 
imparcial. Então a discriminação - como o 
senhor falou que o Banco Mundial chamou 
a atenção, devido à discriminação 
económica - não pode ser criada por 
Deus, porque Deus é misericordioso. Os 
Vedas dizem que essa discriminação é 
criada pela própria pessoa que está 
sofrendo. Nós sabemos que Deus está em 
toda parte e controla tudo. Então, se Ele 
permite que haja essa discriminação, Ele 
não pode ser culpado. Segundo os Vedas, 
devido às nossas atividades em vidas 
anteriores, criamos essa miséria, e a 
conclusão é que, se não ensinarmos ao 
povo como parar de pecar, eles vão sofrer 
outra vez . Isto porque as leis da natureza 
material vão atuar, de qualquer modo. Por 
exemplo: podemos ver que entre as 
pessoas pobres e miseráveis também 
existe a tendência a pecar, e por pecarem 
elas caem outra vez em miséria. 

Dom Helder 
Eu compreendo tudo Isto. Estive lendo 
seus livros com muito cuidado, procurei ler 
o mais possrvel e está muito fácil, porque 
há o texto em sânscrito, a tradução e o 
comentário que ajuda muito. E há ainda as 
Ilustrações. Mas é verdade que é preciso 
combater o pecado, sem dúvida nenhuma. 
Agora, acontece que também é uma 
maneira de ajudar o nosso irmão. Nós 
todos somos Irmãos e filhos de Deus. Por 
isso, então, combatemos os pecados. 

Srlla Acharyadeva 
Sim, o pecado do rico também. 

Do:n Helder 
Do rico e do pobre. Mas agora, veja bem, o 

que talvez nós não estejamos acentuando 
é que hoje não basta a conversão pessoal. 
Eu tenho sido procurado por alguns 
gerentes de grandes firmas, e eles me 
dizem assim: "Eu quero ser humano e 
cristão, mas que posso fazer, aqui, dentro 
de minha empresa?" Alguma coisa se 
pode fazer. Mas não se pode fazer muita 
coisa, pois se você tomar certas medidas, 
será simplesmente afastado do seu lugar 
porque existem estruturas de Injustiças. 

Srtla Acharyadeva 
Sim, é um fato. Eles têm seus controles, 
mas, nos pafses comunistas, por exemplo, 
eles chamam um radical de capitalista, e 
aqui chamam de ... 

Dom Helder 
É claro, é claro .. . 

Srlla Acharyadeva 
Pois o prÓblema está ar. Por exemplo: o 
senhor é uma pessoa com avanço 
espiritual. O senhor falava que já há muitos 
anos acorda cedo. Então, o senhor é uma 
pessoa avançada espiritualmente. Porém 
o problema é que, com qualquer estrutura 
- comunista, capitalista, socialista, 
democrática etc.-, se não h<,>uver um 
programa eficiente e prático para 
desenvolver uma &Ociedade pura, religiosa 
e entregue a Deus, as mesmas pessoas 
más novamente tomarão o poder e farão a 

mesma coisa. 

Dom Helder 
Concordo. Até os oprimidos de hoje podem 
virar os opressores de amanhã. 
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Srlla Acharyadeva 
Vlrarãol 



DomHelder 
Exalo, mas isto não é uma desculpa para 
nós .. 

Srila Acharyadeva 
Não, certamente que não. 

Dom Helder 
Temos que trabalhar para ver se 
conseguimos, mesmo nesta existência, 
um mundo mais inspirado, mais justo e 
mais humano. 

Srila Acharyadeva 
Isto é verdade. Inclusive o nosso 
movimento, entre todos os grupos novos, 
é quase o grupo mais - eu não quero dizer 
agressivo - ativo. Depois de doze anos, 
nós já distribufmos mais de cem milhões 
de livros e revistas em trinta idiomas. 
Somos missionários, trabalhamos o dia 
inteiro para salvar o mundo, para mudá-lo. 
Mas eu concordo totalmente com o 
conceito de que não podemos apenas ficar 
aqui, sentados, conversando. Não. Assim 
como o senhor, estamos trabalhando dia e 
noite 

Dizemos apenas que a história comprova 
que, sem estabelecer uma sociedade 
realmente pura e entregue a Deus, 
entregue à glorificação do Senhor 
Supremo, qualquer estrutura fica 
contaminada. Acabo de voltar de Varsóvia 
e Berlim Oriental, onde aparentemente 
existe uma estrutura justa, comunista. Mas 
ali é outra máfia. 

DomHelder 
Não, eu não tenho dúvida nenhuma sobre 
isto. Mas eu digo, apenas, que ao lado da 
conversão pessoal, ainda há estas 
estruturas enormes que esmagam. Agora , 

será que haverá outra batalha, como a de 
cinco mil anos atrás? 

Srila Acharyadeva 
Sim, haverá. 

Dom Helder 
Esta é a parte de Deus. Mas nós também 
temos que fazer a nossa parte. 

Srila Acharyadeva 
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Sim, claro, temos que trabalhar. Eu 
concordo perfeitamente com isso. 
Inclusive nossos livros falam que qualquer 
pessoa que seja séria na vida vai querer 
trabalhar para o bem-estar de outras 
pessoas, e não só para o seu próprio 
avanço. 

Quando eu era estudante na Universidade 
da Califórnia, em Berkeley, houve muitos 
movimentos polfticos contra a guerra no 
Vietnã. A sede do movimento contra o 
Vietnã estava lá em Berkeley. Eu vi tudo 
isso, mas vi que as mesmas pessoas que 
lutavam contra a injustiça também eram 
muito impuras. Embora ideologicamente 
estivesse do lado delas, eu tinha medo 
delas. Isto porque vi que elas eram muito 
impuras, e que elas mesmas seriam a 
próxima ditadura. Então, este é o 
problema. Na realidade, o senhor está 
lutando em prol de causas diferentes, mas 
eu acho o senhor uma pessoa 
extraordinária. Inclusive há pessoas que 
podem trabalhar como o senhor, mas não 
são como o senhor. Acho que poucas 
delas acordam cedo e meditam em Deus: 
este é o problema. 
Alguns de nossos livros falam fortemente 
sobre esta questão da injustiça dos lfderes 
modernos que estão, como o senhor falou, 
esmagando. Isto é um fato, sem dúvida. 



Senhof Supremo não é trmido. Ele dá a 
cada pessoa o que ela merece. 

Esta é a prova de que nós temos 
atividades anteriores à desta vida. Por 
que, por exemplo, há pessoas que já 
nascem com muitos problemas trsicos, 
psicológicos ou sociais? Isso não pode ser 
culpa de Deus. Deve ser por causa de 
atividades anteriores. 

Dom Helder 
Não nego que existam maldades. Mas há 
muito mais fraqueza do que propriamente 
maldade. Às vezes encontramos uma 
pessoa que parece perversa, mas, à 
medida que a conhecemos, vemos que 
muitas vezes é alguém que não teve a 
felicidade de ter um lar. Faltou uma famOia, 
falta o carinho. Então são pessoas 
revoltadas, amargas ... Por isso gosto 
daquela palavra de Cristo, que me dá 
muita esperança: "Pai, perdoai, que eles 
não sabem o que fazem". 

Snla Acharyadeva 
Sim, isto é um fato. Mas também podemos 
ver que muitas vezes pessoas pobres 
trabalham arduamente, ganham dinheiro e 
ficam ricas, e mesmo assim continuam 
pecando. Inclusive, hoje em dia, as 
pessoas mais pecaminosas são as 
pessoas que têm. Este é o problema. A 

idéia de que, por conseguir prosperidade, 
uma pessoa fica mais agradecida, mais 
tranqüila, não ó correta: muitas vezés as 
pessoas mais ricas são as mais 
pecaminosas. Então nós concordamos 
com o que o senhor falou. Realmente, hoje 
em dia o povo em geral, em toda a parte do 
mundo, o povo em si, é mais ou menos 
piedoso. Só que mal guiado, 
desencaminhado por lideres demonfacos. 

Isto é um fato. Podemos ver que na 
Rússia, ou em outros palses socialistas, 
quando os oprimidos depõem os lfderes e 
assumem o poder, eles também viram 
demónios. Como se diz, "o poder 
corrompe". Então é preciso haver algum 

processo sistemático para purificar a 
população. Por isso, qualquer jovem ou 
moça que venha aos nossos centros 
aceita seguir um processo que em 
sânscrito chama-se sadhana, um 
processo de regulação espiritual. Primeiro, 
qualquer pessoa que queira participar de 
nosso movimento tem que se abster de 
quatro atividades pecaminosas: comer 
carne, peixe ou ovo; jogo de azar; 
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relações sexuais ilfcitas, fora do 
matrimónio ou sem o fim de procriar -
como o papa disse, não é? E, também, 
abster-se do consumo de drogas, chá, 
café, cigarro, qualquer coisa assim. Então 
pelo menos os lideres têm que obedecer a 
estes quatro prindpios e, além disso, 
organizar programas públicos em que 
todos possam cantar os santos nomes do 
Senhor. Isto, sim, é que vai purificar a 
atmosfera. Senão, como podemos ver, os 
pobres são demónios e os ricos também. 
E, como o senhor falou, é posslvel que 
sejam inocentes. Hoje mesmo eu estava 
comentando com eles (os devotos): 
estivemos há duas semanas no aeroporto 
de Congonhas, em São Paulo, e eu via 
que atualmente os ricos não têm mais 
nobreza. Agora eles também têm 
costumes baixos. Talvez antigamente as 
pessoas nobres ou ricas tivessem 
costumes mais elevados, mas agora, com 
dinheiro ou sem dinheiro, todos têm os 
mesmos maus costumes. Então creio que 
já é um fato comprovado que a 
prosperidade em si não tem potência para 
mudar o coração da pessoa. Inclusive, 



Jesus Crjsto falou que os ricos não podem 
entrar .. . 

Dom Helder 
Ai das riquezas! É mais fácil um camelo 
passar pelo furo de uma agulha do que um 
rico entrar no reino do céu. 

Srlla Acharyadeva 
Mas sabemos que se não tivermos lfderes 
religiosos, puros, todos vão viràr demônios 
novamente. Há um verso muito belo no 
Srimad-Bhagavatam que diz: 

yasyasti bhaktir bhagavaty akincana 
sarvair gunais tatra samasate surah 

Alguém que tenha desenvolvido amor por 
Deus tem todas as boas qualidades dos 
semideuses. 

Mas, 
harav abhaktasya kuto mahad-guna 
manorathenasati dhavato bahih 

Alguém que não seja uma alma entregue a 
Deus não pode ter boas qualidades. 
Porque mesmo as suas ditas boas 
qualidades são, na verdade, gozo pessoal 
coberto. Há homens que dizem: "Eu sou 
caridoso ... " Mas veja o seu caso: por sua 
devoção a Deus, àutomaticamente o 
senhor tem compaixão, tem boas 
qualidades. Agora, aqueles que 
administram sempre vão ser polfticos. Se, 
paralelamente à sua obrigação · 
administrativa, eles não forem puros, 
devotos do Senhor, não vai dar certo. Por 
isso estamos tentando introduzir um 
programa de sistematicamente treinar 
pessoas para dirigirem a sociedade com 
pureza. 

Dom Helder 
Pois foi uma alegria muito grande receber 
sua visita. Pedirei muito ao Senhor que 
abençoe muito a sua viagem. Quando 
precisar, estarei às suas ordens, e 
também do seu grupo. 

Srlla Acharyadeva 
Muito obrigado. Hare Krishna. 

Transcrito de Cultura Védica, n. 2, 1986. 

Srila Acharyadeva, 38 anos, nascido em Los 

Angeles, é um dos lfderes mundiais do Movimento 
Hare Krlshna. É considerado o maior 
sanscrltólogo do Ocidente. Atualmente, sua 
atividade principal é a tradução de um dos maiores 

clássicos da literatura védica: o 
Bhagavata-Purana ou Srlmad-Bhagavatam, 
com 18.000 versos. É reconhecido como um 
sucessor à altura de Srila Prabhupada, seu mestre, 
fundador do Movimento Hare Krishna no 
Ocidente. Srila Acharyadeva - também um · 
especialista em filosofia clássica - domina vários 
idiomas, falando fluentemente o português, e é o 
responsável pelo projeto cultural do Movimento 
Hare Krlshna nq Brasil. 
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VITRAL 

Nesta seção, COMUNICAÇÕES DO 
/SER abre espaço para sócios, 
colaboradores, leitores e demais 
interessados que desejem comentar 
notrcias sobre religião e/ou ciências 
humanas veiculadas pela imprensa ou 
"sabidas" por outras fontes. As notas 
devem vir assinadas, com o recorte anexo 
ou a indicação do programa e data, caso a 
referência seja ao rádio ou à televisão. 
Normalmente não se reproduzirá a fntegra 
do texto jornalfstico por questões de 
espaço. É imprescindfvel, portanto, que o 
comentário (de não mais que uma lauda) 
localize o leitor quanto ao teor da 
referência original. 

O coordenador do VITRAL é Waldo Cesar, 
sociólogo e vice-presidente do ISER. 

Deus e a cosmologia 
Ciência e Cultura, da SBPC, continua 
dando espaço a temas religiosos e sua 
relação com a ciência . O número de 
janeiro de 85 (faz tempo, mas o assunto 
está sempre presente) comenta 
justamente a freqüência com que o destino 
de Deus é discutido - na medida em que 
novas teorias cosmogOnicas surgem -
desde o esplendor que este debate obteve 

no século XVIII. O tópico comenta dois 
livros de cientistas interessados em 
aprofundar a velha questão. Um é Fred 
Hoyle, no livro The intelligent universe 
(1982), e o outro, God and the new 
physics (1983), é de Paul Davies. Trata-se 
mais de perguntas, nem todas novas, mas 
que retomam alguns aspectos mais 
badalados entre os cientistas, nem sempre 
dispostos ou interessados em discutir o 
tema com teólogos e outros estudiosos 
das coisas transcendentes. A organização 
e as leis do universo constituem em geral 
um ponto de partida - que tanto leva à 
afirmação da possibilidade da existência 
de um "Deus matemático", apenas um 
grande organizador e talvez criador de 
tudo, e/ou um ser que acompanha as suas 
criaturas e, portanto, a história, como parte 
de um processo global, segundo um plano 
predeterminado. Interessante: o 
comentário termina com uma poesia de 
Rilke (O outono), na qual o poeta descreve 
uma linda noite que esconde alguém que 
tudo sustém "com doçura infinita em suas 
mãos". 

51 

Enquanto Isso, os curandeiros ... 
Já o número de março de 85 da mesma 
revista relata um encontro de Curandeiros, 
Raizeiros e Benzedeiros, realizado em 



Olinda, Pernambuco, sob o patrodnio da 
Prefeitura Municipal. O encontro partiu da 
realidade de que o povo tem formas 
próprias de resistir à opressão e de que a 
medicina popular vem resolvendo muitos 
·problemas de saúde - conceno que estava 
na base de um Projeto de Saúde inspirado 
pela Arquidiocese de Olinda e Recife. 

O encontro contou com a presença de 
antropólogos, sociólogos e psicólogos. E 
médicos. 

E também se reza pelas almas 
Toda segunda-feira à noitinha, templos 
católicos se enchem de velas acesas, 
dentro e às vezes também do lado de 
fora. Velas e devotos. Estes rezam pelas 
almas dos que partiram. Volta e meia os 
jornais voltam a falar do assunto, também 
motivo de um ou outro documentário, se 
não me engano. Mais recentemente, 
apareceram notfcias e reportagens sobre 
as orações de graças dos donos da União 
Fabril Exportadora, que domina o mercado 
de velas desde 1926 e vende atualmente 
200 toneladas por mês. Lucro deste ano: 
140 milhões de cruzados. Claro, não 
apenas as almas das segundas-feiras, 
mas também as devoções aos orixás e a 
outros deuses, às sextas-feiras. O Jornal 
do Brasil de 19 de maio passado conta a 
história da empresa (familiar) e da sua 
devoção às devoções. 

Sobre a llngüfstlca lndfgena 
Voltando à SBPC, agora através de um 
número mais aluai de Ciência e Cultura 
(março de 86), lemos que o convênio entre 
o Summer lnstitute of Linguistics e a 
FUNAI terminou e que aquela entidade faz 
esforços para renová-lo. Um grupo de 

antropólogos e lingüistas apresentou um 
documento apelando para que o convênio 
não seja renovado, demonstrando sua 
Intervenção na religião e na cultura 
ind(genas -o que fere uma das cláusulas 
do convênio e o próprio Estatuto do Índio. 
Além disso, o Brasil já possui doze centros 
de pós-graduação em lingürstica, duas 
Instituições tradicionais e outras novas 
habilitadas para essa tarefa. 
COMUNICAÇÕES DO /SER 17 
(dezembro 85) já havia trazido um 
pequeno resumo da "Minuta de 
Documento Repudia.ndo a Renovação do 
Convênio FUNAI/SIL". 

Teologia da libertação 
novamente em cartaz 
Nova onda de comentários ocupou 
recentemente - e continua a ocupar - a 
imprensa nacional e estrangeira sobre os 
irmãos Boff e a teologia da libertação, 
desde d. Marcos Barbosa no JB de 
23/5/86, com trocadilho de gosto duvidoso 
("Maus botes") , até destaques 
internacionais, com uma excelente foto de 
frei Leonardo na capa de Newsweek de 14 
de abril, matéria pelo menos séria ("Should 

. priests play politics?"). O artigo faz um 
retrospecto das posições da Igreja 
Católica frente à questão social, citando 
João XXIII, Marx, Feuerbach, Gutierrez, 
Concnio Vaticano 11, Medellfn, Ratzinger 

etc . E também o livro de Êxodo, uma das 
principais fontes de Gutierrez para falar na 
"Igreja do serviço". De outra fonte, 
socialista, anuncia uma sociedade na qual 
todos possam viver livremente e 
humanamente. "A libertação de Israel - diz 
Gutierrez - é uma ação polftica, o 
rompimento de uma situação de 
espoliação e miséria é o começo da 
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construção de uma sociedade justa e 
fraterna." 

E tem ainda o filme de SOvio Da-Rin, Igreja 
da Libertação, um documentário bom de 
ver, um retrato fiel dos últimos 20 anos da 
conjuntura brasileira e do papel de uma 
teologia voltada para a nossa realidade. 

Os crentes e a potrtica 
Um bom número de candidatos 
evangélicos - ou evangélicos candidatos 
- postula cargos eleitorais. A Constituinte 
está ar, as justificativas para influir na 
formulação de nossa próxima lei apela de 
maneira especial para a consciência 
cristã. Será isto? 

O destaque maior nessa matéria consta de 
uma notrcia do Jornal do Brasil de 22 de 
maio: "Assembléia de Deus lança 
candidatos no pafs todo". Abrigados em 
diferentes partidos, exclufdo o PC (para os 
pentecostais, "eles· condenam a religião"), 
haverá pelo menos um candidato da 
Assembléia por estado, e eles concorrerão 
à Constituinte e às Assembléias 
Legislativas. Um dos principais 
instrumentos da propaganda eleitoral são 
marcadores para as Bfblias. A posição 
assumida pelos pentecostais da 
Assembléia é resultado de uma 
deliberação da convenção nacional da 
instituição e conta com o apoio de outras 
igrejas evangélicas. De acordo com os 
seus cálculos, há cerca de 13 milhões de 
crentes pentecostals no pafs - o que 
certamente garante qualquer eleição. 

Morreu Mlrcea Ellade 
Um dos maiores estudiosos das religiões, 
Mlrcea Eliade, também um dos grandes 
pensadores de nossa época, morreu em 
abril passado, aos 79 anos de idade. 
Nascido em Bucareste, Romênia, andou 
por todas as geografias, religiões e 
culturas do mundo. Viveu seis meses aos 
pés do Himalaia, em um ashram, com um 
mestre Indiano famoso (Dasgupta), e 
estudou o sânscrito, a lfrigua sagrada dos 
mfsticos. Escreveu sobre todas as 
grandes religiões e também as 
aparentemente pequenas expressões 
religiosas, como a dos fndios da tribo 
brasileira dos Tucanos. Tratou das 
heresias, dos ritos dionlsfacos da Grécia, 
de teologias antigas e modernas, dos 
encontros e desencontros entre estas e as 
realidades politicas e sociais de várias 
partes do mundo. Sua maior contribuição, 

como a de Jung, talvez tenha sido a sua 
documentada concepção de que o ser 
humano vive cercado de fenômenos que 
estão além de qualquer explicação 
puramente racional; quer dizer: o sagrado 
está no meio da vida. Poderia afirmar, 
como Toynbee, que "o único objetivo 
importante para o ser humano é a religião" 
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Além do excelente comentário de Leo 
Gilson Ribeiro no Jornal da Tarde de 
26/4/86, destaco também a Informação 
sobre os livros de Mircea E li ade 
publicados em português (ver Os livros, 
que se refere às livrarias de S. Pauto). 
Mas quero lembrar ainda uma de suas 
obras monumentais: From prlmltives to 
Zen (Londres, Collins, 311 edição em 1983). 

Trata-se de um registro de textos 
sagrados de religiões de todos os 
continentes, antecipados por comentários 



que localizam o estudioso no tempo e no 
tema de cada caprtulo, num total de 643 
páginas. Esta exaustiva e preciosa 
documentação corresponde justamente ao 
seu principal interesse, a história das 
religiões, e reflete o que sempre afirmou: 
"Toda manifestação do sagrado é 
importante. Quero dizer exatamente isto: 
toda manifestação." 

Também Leia de maio último dedica uma 
página a Eliade: "A busca do 
transcendente na experiência humana". E 
revela outras facetas da vida do 
pesquisador, que ainda se dedicava à 
ficção e escreveu contos e vários 
romances (A noite bengali - cujo enredo 
foi fruto de um tumultuado romance com a 
filha de Dasgupta -,A floresta interdita, 
Meia-noite em Serampores e outros) . 
Manteve um fecundo diálogo com Jung, 
esteve alguns anos em Portugal (e leu 
Camões no original), visitou alguns pafses 
da América Latina. Ultimamente, desde 
1957, era professor de História das 
Religiões na Universidade de Chicago, 
onde morreu. 

Trecho dos Fragmentos de um diário, de 
Mircea Eliade: 

"Se é verdade que Marx analisou e 
desmascarou o inconsciente social e que 
Freud fez o mesmo para com o 
inconsciente pessoal - se é então válido 
que a psicanálise e o marxismo nos 
ensinam como penetrar as 
'superestruturas' para chegar às causas e 
aos móveis verdadeiros, então a História 
das Religiões, como a concebo, teria o 
mesmo objetivo: identificar a presença do 
transcendente na experiência humana -
isolar - na massa enorme do 

'inconsciente' aquilo que é 
transconsciente. É por esta razão que o 
estudo do simbolismo me parece tão · 
apaixonante e tão decisivo ." (Citado em 
Leia, maio 86.) 

Os livros 

Em várias lfnguas, com diferentes preços 
e assuntos, eis os livros de Mircea Eliade, 
à venda, no momento, em São Paulo: 

Livraria Cultura (Rua Augusta, 2.073, loja 
153 - Conjunto Nacional, esquina da rua 
Augusta com avenida Paulista, telefone 
285-4033) - A livraria faz entregas a 
domicnio, sem acréscimo nos preços. 

O Sagrado e o Profano - A Essência das 
Religiões (Edição Livros do 
Brasil-Lisboa-Portugal) - Cz$ 36,80. 
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Mito e Realidade (Editora Perspectiva -
1972) Um livro sobre filosofia - Cz$ 42,00. 

Ferreiros e Alquimistas (Editora Zahar) -
Cz$ 54,00. 

História das Crenças e das Idéias 
Religiosas (Editora Zahar) - São três 
volumes; a Livraria Cultura tem apenas o 11 
(Cz$ 112,00) e o III (Cz$ 123,00) . 

Além dos livros acima, a Livraria Zipak 
(Alameda Lorena, 1.430 - telefones 
852-8879 e 282-2224) tem algumas obras 
em inglês e espanhol de Mircea Eliade. Há 
um serviço de entrega a domicnio, mas o 
melhor é você ir pessoalmente garantir 
seus livros. 

Shamanism (Bollingen Series - Princeton 
University Press), 1974- Cz$ 325,60; 
Yoga lmmortality and Freedom (Princeton 
University Press), 1973- Cz$ 404,96; 
Memória I (Taurus Ediciones- Espanha), 
1982 - Cz$ 303,60; lniciaciones Místicas 
(Taurus Ediciones), 1973- Cz$ 165,60. 
Ainda em português, há Ocultismo, 
Bruxaria e Correntes Culturais - Ensaios 
em Religiões Comparadas (Editora 
lnterlivros - Belo Horizonte), 1979 - Cz$ 
53,00. 

A tradicional Livraria Francesa (rua Barão 
de ltapetininga, 275, que faz entregas 
apenas nas imediações- tel. 231 -4555), 
tem os seguintes livros, todos em francês, 
de Mircea Eliade: 

La Nuit Bengali (Cz$ 70,00); Technique du 
Yoga (Cz$ 98,00); Le Sacré et te Profane 
(Cz$ 84,00); La Nostalgie des Origines 
(Cz$ 98,00); Les Mythes de /'Eternei 
Retour (Cz$ 84,00); lniciations, Rifes, 

55 

Sociétés Secretes (Cz$ 84,00); Aspects 
du Mythe (Cz$ 61 ,25); Patanjali et /e Yoga 
(Cz$ 115,50); Forgerons et Alchimistes 
(Cz$ 87,50); lmages et Symboles (Cz$ 
1 05,00); Ocultisme, Sorcelerie et Modes 
Culturelles (Cz$ 236,25); Le Shamanisme 
(Cz$ 364,00); De Zalmoxis a Gengis Khan 
(Cz$ 220,50); Mémoire I (Cz$ 327,25); 
Traite D'Histoire Des Religions (Cz$ 
364,00); Histoire Et Croyance des ldées 
Religieuses (11) (Cz$ 420,00) ; Les XIX 
Rases (Cz$ 210,00); A L'Ombre D'Une 
Fleur de Lys (Cz$ 281, 75); Les Trais 
Grâces (Cz$ 397,25); Cahier L 'Herne (Cz$ 
133,00). 

Jornal da Tarde, 2614186. 

Um diálogo entre 
sacerdotes e acadêmicos 

Nos dias 7 e 8 de junho de 1986 
real izou-se em São Paulo o simpósio 
Identidade Étnica no Candomblé Brasileiro, 
com a participação de pais e 
mães-de-santo das nações Jeje, Keto e 
Angola, e de cientistas sociais 
especializados na área de candomblé. O 
evento foi organizado pela Fundação de 
Apoio ao Culto e Tradição Yorubana no 
Brasil, sob a égide da Secretaria de 
Cultura do Estado de São Paulo, através 
de sua Assessoria para Assuntos 
Afro-Brasileiros . 

A absoluta originalidade do simpósio foi 
devida à modalidade de diálogo proposta 
pelos organizadores . Se, no primeiro dia, 
os sacerdotes descreveram as 
peculiaridades de cada Nação e relataram 
a história e o funcionamento das casas a 



que pertencem, sendo inquiridos pelos 
pesquisadores acadêmicos, no segundo 
dia foi a vez dos cientistas sociais se 
colocarem, sendo questionados pelos 
sacerdotes. Oeste modo, estabeleceu-se 
um diálogo que primou pela autenticidade. 

Tanto acadêmicos como sacerdotes 
acabaram expondo-se claramente, sem 
lançar mão dos tradicionais recursos 
geralmente utilizados por ambas as 
categorias para assegurar a manutenção 
dos esquemas do poder sacerdotal e 
magistral. 

Esta ocorrência, por si só, garante a 
importância e :a repercussão do evento. No 
decorrer do diálogo, foram particularmente 
enfatizados os aspectos ligados aos 
processos de legitimação, de transmissão 
dos conhecimentos, de relação com o 
sagrado e, especificamente, as 
modalidades de articulação dos terreiros 
com a sociedade global, em termos de 
relação cultural, social e polrtica. 
Encerrou-se o simpósio destacando-se a 
essencial importância da inserção da 
cultura negra na construção do Brasil 
contemporâneo. 

Futebol mrstlco 

Animado, ao que parece, pela fronteira 
com a sexta-feira treze, o Jornal da Globo 
encerrou sua edição de quinta-feira. 12 de 
junho, dia da vitória do Brasil sobre a 
Irlanda do Norte por três a zero, lembrando 
que este pafs é conhecido por seus 
poetas, bebedores e - você sabia? -
duendes. "Mas parece que o Brasil já está 
precavido contra esses seres que 
aparecem e desaparecem fazendo suas 

bruxarias", continuou, maroto, o 
apresentador, dando o gancho para uma 
bem editada - e sacada - matéria, que 
intercalava cenas da Mocidade 
Independente, no carnaval carioca de 
1986, cantando na avenida Pé-de-Pato, 
Manga/6 trt}s vezes, com os três gols 
brasileiros da vitória sobre o pars dos 
duendes, bebedores e poetas. 

Não satisfeitos com a demonstração 
inequfvoca de nossa superior força mrstica 
- salve nossa raiz negra! -, os redatores 
do telejornal ainda aplicaram um ousado 
drible, ~ la Zico, no dia de azar que 
chegava, desejando aos telespectadores 
que entrassem nele como a seleção 
brasileira, isto é, com a proteção dos 
nossos mais inspirados orixás . 
(Desnecessário dizer que tal jargão 
"oficioso" não foi verbalizado.) 

Mas isso não foi tudo: do terreiro para o 
espaço católico deu-se um pulo rápido e 
curioso. "Segunda-feira é com a Polõnia. E 
a Polônia, vocês sabem, além de ser o 
pafs do Papa também tem uma Virgem 
como Padroeira. E ar..." Claro, o tom 
menos confiante devia-se ao 
desconhecido futuro, com o qual não se 
brinca tão facilmente; mas não se deveria 
também ao fato de se tratar aqui da séria 
religião oficial? E o respeito também era 
evidente, talvez traduzrvel por "Desta vez 
o 'embate' se dará no mesmo nrvel (Virgem 
a Virgem) e na mesma religião. Será que 
teremos alguma chance?" 
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Se considerarmos nossas tradições 
católicas e. as tradições católicas 
polonesas, especialmente as relacionadas 
com as Virgens, é certo que não temos a 
menor chance: nossa Virgem é nova (foi 



proclamada Padroeira do Brasil pelo Papa 
Pio XI em 1930), inexperiente se 
comparada à Senhora de Czestochowa, 
Rainha da Polônia hã muitos séculos. 

O pior, e isto o Jornal da Globo esqueceu 
de mencionar, é que as duas Virgens são 
negras, resultando daf a dúvida sobre o 
sucesso de uma eventual interferência de 
Mamãe Oxum, ou lemanjã, as vertentes 
afro de nossa Conceição Aparecida, 
conforme nos revela o instigante ensaio de 
Rubem César Fernandes, "Aparecida: 
Nossa Rainha, Senhora e Mãe, Saravã!", 
publicado em Ciência Hoje, 4 (21), 

nov./dez. de 1985, e a sair no n2 20 
da colação Cadernos do /SER. 

Se tal interferência acontecesse, o que 
esperar do "lado de lã"? Resta 
rezar-torc"er, ainda com o autor citado, 
para que "a extrema mobilidade da maioria 
dos fiéis brasileiros, sua capacidade de 
manipular simultaneamente uma variedade 
de crenças, combinações as mais 
inesperadas, a incrfvel inventividade 
religiosa ... raramente coerente, mas na 
prática confiável"; possa confirmar a 
vantagem mfstica que temos, a nossa 
mistura católico-umbandista. 

Axé! 

Deus é um fogo 

Depois de filmar no Peru, Equador, 
México, Cuba e Nicarágua, Geraldo Sarno . 
está. começando a parte brasileira de 
Deus é um fogo (tftulo provisório). Panirá 
do ABC paulista e percorrerá boa parte do 
pafs, sem um roteiro fixo, mas determinado 

a enriquecer ao máximo a questão da 
terra, do lndfgena e da Igreja na América 
Latina através, sobretudo, de depoimentos. 
(Jomal do Brasil, 27/04/86.) 

A poUtica e o sacerdócio 

Na tentativa de conciliar a polrtica com as 
funções do sacerdócio, os padres Haroldo 
Coelho e Raimundo Pombo safram, 
respectivamente, o Coelho pelo PT para 
disputar o cargo de Governador do Estado 
do Ceará e o Pombo para o Senado pelo 
PDT de Mato Grosso. Segundo o padre 
Pombo, "licenciei-me das funções de 
padre, mas mantenho o celibato e quando 
quiser posso retornar a ser ministro da 
Igreja". E para o padre Coelho "ser 
governador e sacerdote não são funções 
incompatfveis. Ao contrário, não abdicarei 
da minha condição de ser homem e 
cristão" . (Jornal do Brasil, 27/04/86.) 

As notas Deus é um fogo e A politica e o 
sacerdócio foram enviadas ~ redaçti.o por Micenio 
Santos; Um diálogo entre sacerdotes e 
acadêmicos é de Monique Augras, e Futebol 
mlstico, de Flavio Lenz. Os demais comentários 
sti.o de Waido Cesar. 
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-PUBLICAÇOES 
RECENTES 

MICENIO SANTOS 
Mestrando em Ciências Sociais no IF CSIUFRJ 

Livros 

BEOZZO, José Oscar. 
Leis e regimentos das Missões. São 
Paulo, Ed. Loyola, 1983. 218p. 

BERGER, Peter. 
O dossel sagrado. São Paulo, Ed. 
Paulinas, 1985. 
A aplicação original dos postulados da 
sociologia do conhecimento, a 
incorporação da fenomenologia de Husserl 
(via Schutz) ao estudo da religião e ao uso 
inteligente de Weber, Durkheim e, em 
menor escala, Marx, dão a medida deste 
livro. Os dois capftulos dedicados ao tema 
da secularização são considerados 
clássicos para entendimento do assunto. 

CENTENO, Zwelda Vega. 
Aprismo popular: mito, cultura y historia. 
Peru, Ed. Tare a, 1985. 
O religioso e o politico são os lugares -
como se diz em jargão intelectual - de 
produção cultural que propõem uma leitura 
totalizante e totalizadora da vida e da 
história, tanto social como individual, 
quando, em sociedades como a peruana, o 
religioso é um elemento essencial da 
cultura, que outorga não só sentido à vida 
e à história, mas forma parte da 

participação politica popular. 

DA TTLER, pe. Frederico. 
Sfntese de religião cristã. Petrópolis, Ed. 
Vozes, 1985. 148p. 
O cristão de hoje vive em contato com 
agnósticos, com catól icos tradicionais e 
avançados, com crentes evangélicos de 
todas as cores, com esplritas ... , e fica 
desorientado ante tamanha quantidade de 
credos professados e defendidos. Haja 
pluralismo teológico, investigue-se todas 
as práxis e visões . 

DESROCHE, Henri. 
Sociologia da esperança. São Paulo, Ed .. 
Paulinas, 1985. 

. Ver resenha em Leituras. 

FOLLMANN, José Ivo. 
Igreja, ideologia e classes sociais. 
Petrópolis, Ed. Vozes, 1985. 
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Este livro retoma a discussão teórica 
sobre religião e Igreja (Católica), e sua 
inter-relação com as classes sociais e a 
luta de classes, abordando o debate 
ideológico de uma questão especifica, a 
saber: "comunidades eclesiais de base e 
luta de classes". 



LAENNEC, Hubor. 
Deus no vodu haitiano. São Paulo, Ed. 
Paulinas, 1985. 
Padre, filósofo e antropólogo, Laennec 
procura fazer uma crftica ao 
etnocentrismo, implfcito na postura do 
colonizador-evangelizador cristão. Ao 
criticar o etnocentrismo, critica a sua 
própria ideologia religiosa. O outro, no 
caso, é o vodu haitiano, em cuja 
perspectiva o autor se coloca para 
entender o papel desempenhado pela 
ideologia católica. 

MAGNANI, José Guilherme Cantor. 
Umbanda. São Paulo, Ática, 1986. (Série 
Prindpios, 34) 
Introdução à origem da umbanda e ao 
estudo dos seus processos de "sfntese e 
conjugação" com elementos do 
catolicismo popular e das tradições 
indfgenas, dentre outros . As perseguições 
sofridas pela umbanda, a linhagem de 
deuses e de entidades, a doutrina e os 
ritos dessa religião também são assuntos 
do livro. 

MONTERO, Paula. 
Magia e pensamento ma!iico. São Paulo, 
Ática, 1986. (Série Prindpios, 43) 
Acompanhando o debate antropológico, a 
autora trata a questão da magia como uma 
forma espedfica de pensamento, a partir 
das contribuições teóricas sobre o 
assunto. Analisa as semelhanças e 
dessemelhanças entre magia e religião, 
aborda o tópico do "poder mágico", estuda 
as categorias de pensamento mágico e as 
leis que fundamentam a magia, e focaliza o 
conjunto de relações simbólicas que 
legitimam e dão base a rituais diversos. 
Finaliza identificando os nexos entre magia 
e ciência. 

MOITA, Roberto, org. 
Os afro-brasileiros. Anais do III Congresso 
Afro-Brasileiro. Recife, Fundação Joaquim 
Nabuco/Ed. Massangana, 1985. 
Só depois de quarenta e cinco anos da 
realização do 11 Congresso (1937) é que foi 
realizado o III (1982). Por quê? Os anais 
trazem conferências, comunicações e 
palestras proferidas por Roberto Motta, 
Manuela Carneiro da Cunha, Gilberto 
Freyre, Thales de Azevedo, Georges 
Balandier, Jean Duriguand, Peter Fry, 
Carlos Vogt, Lurs Felipe Baeta Neves, 

Renato Ortiz, Renê Ribeiro, Luiz Mott e 
muitos outros. 

NOGUEIRA, Oracy. 
Tanto preto quanto branco. São Paulo, 
T.A. Queiroz, 1985. 133p. 

O'GORMAN, Frances. 
A Iuanda - a look at afro-brazilian cu/ts. 
Rio, Francisco Alves Editores, 1977. 
Guia destinado ao turista estrangeiro com 
o objetivo de informar e esclarecer sobre 
os sinais de macumba espalhados por 
todo o Grande Rio. Considerando as 
dificuldades de distribuição pela editora, a 
autora recolheu toda a edição, passando a 
atender pedidos pelo telefone 
(021) 266-0709. 

SCHELER, Max. 
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Visão filosófica do mundo. São Paulo, Ed. 
Perspectiva (Goleção Debates),1986J129p. 
Se o filósofo alemão Max Scheler 
(1874-1928) colocou Deus como 
personagem central do seu sistema, foi no 
entanto ao ser humano que conferiu o 
papel preponderante. Como disdpulo de 
Husserl, desenvolveu uma fenomenologia 
do emocional, conduzindo seus estudos a 



uma reação contra o positivismo e o 
naturalismo. 

WACH, Joachim. 
Sociologia da Religião. São Paulo, Ed. 
Paulinas, 1985. 
Wach é o grande representante da escola 
1enomenológica na sociologia da religião. 
O seu método postula que "somente 
aquele que conhece a religião porque a 
pratica em alguma de suas vârias formas 
pode dizer algo de significativo sobre ela". 

WALKER, Alice. 
A cor púrpura. Rio de Janeiro, Ed. Marco 
Zero, 1986. 316p. 
Profana e religiosa, Alice Walker percorre 
um caminho jâ trilhado por James Baldwin, 
autor que marca sua obra pelo repúdio a 
uma sociedade brutal que vê as minorias 
como seres humanos destitufdos de valor. 
Resgata a humanidade pelo 
questionamento de um Deus que jamais 
apresenta cabelo pixaim. (Jornal do Brasil, 
27/4/86.) 

Reedições· 

História geral da Igreja na América Latina. 
Vol. 11/2. CEHILA, vãrios autores. 
Petrópolis, Ed. Vozes, 1985. 

BOFF, Leonardo & BOFF, Clodovis. 
Da Libertação. Petrópolis, Ed. Vozes, 
1985. 

BOFF, Leonardo. 
Vida para além da morte. Petrópolis, Ed .. 
Vozes, 9ª edição, 1985. 

Teses 

ESPIN-DEL PRADO, Orlando - Primeira 
tese de Doutorado apresentada ao 
Departamento de Teologia da PUC/RJ, 
1984. 
Evangelización y religiones negras. 
Propuesta de modelo de evangelización 
para la pastoral en la Republica 
Dominicana. 
Orientador: Alfonso Garcia Rubio. 
Examinadores: Antonio da Silva Pereira, 
Johan Maria H.J. Konings, Mario de França 
Miranda e Francisco Taborda. 
Após uma breve discussão sobre o que é 
evangelização, o autor passa a interpretar 
as religiões de descendentes de escravos 
nos contextos latino-americano e 
dominicano, para depois "traduzir" a 
mensagem evangelizadora em 
"linguagem" religiosa negra. 

LEÃO TEIXEIRA, Maria Una :... Mestrado 
(Ciências Sociais)~ 1986, Instituto de 
Filosofia e Ciências Sociais da UFRJ. 
Transas de um povo de santo: um estudo 
sobre identidades sexuais. 
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Orientadora: lvonne Maggie. 
Examinadores: Peter Fry e Neide Esterci. 
Trabalho que pretende apreender a lógica 
das representações sobre o fenômeno 
social da sexualidade em um povo de 
santo. Discute as categorias 
classificatórias da sexualidade em dois 
rituais distintos - a Roda de Santo e a 
Roda de Samba -, considerando que o 
candomblé é um espaço genuinamente 
masculino. 

RAMAGEM, Sonia Maria Bloom
Mestrado, 1985, Programa de 
Pós-graduação em Antropologia Social da 
UnB'. 



A Fénix de Abraão. 
Orientador: Roberto Cardoso de Oliveira. 
Dissertação sobre um movimento 
étnico-religioso ao que tudo indica 
malogrado, mas cujas repercussões no 
judafsmo brasileiro tornaram-no um caso 
indiscutivelmente rico para o estudo da 
identidade judaica no Brasil. Trata-se de 
um movimento ou projeto de criação de 
uma comunidade judaica formada por 
descendentes, reais ou supostos, de 
Marranos, localizados no Rio Grande do 
Norte. 

SENA, Custódia Selma - Mestrado, 1985, · 
Programa de Pós-graduação em 
Antropologia Social da UnB. 
Movimento camponês do Nordeste: uma 
interpretação. 
Orie[1tadora: Mireya Suárez. 
Examinadores: Lygia Sigaud e Klaas 
Woortman . 
Interpreta as versões da Igreja, da 
imprensa, dos polftícos e dos acadêmicos 
sobre o movimento camponês, mostrando 
como essas versões podem ser 
analisadas a partir da oposição 
estruturalcommunitas. 

Comunicações 
XV Reunião Brasileira de Antropologia I 
ABA. Curltiba (PR), 23 a 26"de março de 
1986. 

• Grupo de Trabalho 
"Religião, Cultura e Identidade": 

CARVALHO, Silvia Maria Suchmuziger 
-UNESP 
Pensamento religioso e modo de produção 
sinergética 
CONSORTE, Josildeth Gomes - PUC/SP 
A espera do Salvador: um ensaio sobre 

participação popular na politica (Publicado 
em Religião e Sociedade 1213) 
FERREIRA, Sylvio José B.R. - UFPe 
As seitas africanas e o Estado Novo em 
Pernambuco: o veto aos Orixás 
FERRETII, Sergio Figueiredo - UFMa 
Religiosidade popular, tradição e mudança 
-Pesquisa sobre Tambor de Mina 
MEDINA, Geres de Carvalho - PUC/SP 
O pensamento kardecista 
SCHETIINI, Terezinha Bernardo 
A mulher no candomblé 
ViLLAS BOAS CONCONE, Maria Helena 
- PUC/SP 
Umbanda : o ator e seu personagem 

• Grupo de Trabalho 
"Sexualidade no Brasil": 

BIRMAN, Patricia - Museu Nacional 
Sexualidade: candomblé e umbanda 

• GT "Antropologia da Amazônia": 

MAUÉS, Raymundo Heraldo - UFPa 
Catolicismo popular e controle eclesiástico 
VERGOLINO E SILVA, Anafza- UFPa 
Estudos afro-negros na Amazónia
Avaliação e perspectiva 
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• GT "A questão cultural: 
caminhos da Antropologia urbana": 

BIRMAN, Patricia - Museu Nacional 
Ritos e formas de crença no teatro da 
possessão 
SANCHIS, Pierre - UFMG 
Observação participante e questionário: 
um problema de metodologia 

• GT "Organizações populares urbanas: 
novas formas de participação polftica?" 

SEIBLITZ, Zelia -Museu Nacional 
Ao norte e ao sul do Paralba: as 
irmandades de leigos em São João da 



Barrai RJ 
RAMIRES, Luiz -Museu Nacional 
Experiência ecumênica de uma 
comunidade protestante de base . 

Leituras 
Um comentário a 
Gustavo GUTIERREZ: 
Hablar de Dlos desde el sufrlmlento dei 
Inocente. 

Lima, Instituto Bartolomé de Las Casas 
- CEP, 1986, 226 p. 

É um senhor livro. Nele encontramos G. 
Gutierrez em plena forma, com sua fina 
ironia, sua espiritualidade profunda, sua 
sensibilidade poética e sua enorme 
competência teológica. Várias vezes tive 
de interromper a leitura para pôr as idéias 
no lugar, reelaborando minhas próprias 
concepções sobre Deus e sua revelação, 
pois o livro mexe com o leitor. São muitos 
os temas abordados no livro, mas quero 
aqui destacar um particularmente 
interessante: o lugar da teologia na 
experiência religiosa. 

Gutierrez apresenta o livro de Jó como 
uma contestação à teologia da retribuição 
temporal. Como se sabe, a tradição 
judaica via Deus como aquele que 
recompensa os justos e seus 
descendentes com a felicidade terrena e 
pune os maus e seus filhos com doenças 
e desgraças. E Jó, diante do seu 
sofrimento imerecido, não pode aceitar tal 
teologia. Ele não se revolta contra Deus, 
mas sim contra a teologia da retribuição 
temporal. Dar sua raiva contra os amigos 
que só sabem consolá-lo pedindo que 

reconheça suas culpas e peça perdão a 
Deus. A teologia da retribuição temporal é 
tudo que seus amigos têm. E não são 
maus teólogos: argumentam direitinho, 
respaldando suas afirmações na tradição e 
na revelação de Deus . Para eles, não há 
nem é posslvel haver outra teologia. Por 
isso, ir éontra sua teologia é ir contra 
Deus. (Nao são muito diferentes dos 
teólogos escolásticos dos nossos tempos, 
também incapazes de reconhecer que sua 
teologia é uma teologia ... e bastante 
limitada.) Mas a experiência de Jó 
contradiz aquela teologia . Ele não é 
teólogo. Só sabe que é inocente e está 
sofrendo. Portanto, para ele e para todos 
os inocentes que sofrem,a teologia da 
retribuição não serve. Ele não tem como 
formular uma teologia alternativa para 
explicar o comportamento teologicamente 
aberrante de Deus, mas vê claramente 
que a teologia disponfvel na tradição 
judaica não consegue dar conta da 
situação. Af fica o impasse. Os teólogos 
esgotam seus argumentos, sempre 
repetitivos, e Jó perde a paciência com 
eles. Só resta uma solução para o debate: 
apelar para Deus. É o que faz Jó. 
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A intervenção de Deus é surpreendente. 
Ele não se interessa pelo debate teológico. 
Dá razão a Jó na sua critica, mas não 
apresenta umà teologia alternativa para 
explicar seu comportamento. Contenta-se 
em afirmar sua grandeza e a pedir a Jó 
que reconheça sua pequenez. Não há 
teologia que consiga enquadrar Deus nas 
suas categorias, explicando seus atos 
como numa relação de causa-efeito. 

E o livro de Gutierrez termina afirmando 
que é conjugando a prâtica libertadora e a 
contemplação mfstica que se pode 



~onhecer o Deus da Blblia. Não se 
conhece Deus pela teologia. Mas para 
chegar a essa conclusão hã que se fazer 
teologia. E da boa. 

Pedro A. Ribeiro de Oliveira 

Religiões e esperanças: 
os muitos caminhos 

O homem e suas religiões, de Henri 
DESROCHE. Tradução de Joaquim 
Pereira Neto. Edições Paulinas. 199p. 

Sociologia da esperança, de Henri 
DESROCHE. Tradução de Jean Briant. 
Edições Paulinas. 199p. 

Estes dois livros de Henri Desroche, 
ambos publicados há mais de uma década 
na França, chegaram ao Brasil somente no 
final do ano passado. Aparecem num 
momento de efervescências religiosa e 
polftica, que sempre incorporam os sonhos 
do povo, sobretudo dos marginalizados, 
daqueles que não podem viver senão das 
religiões dos oprimidos é das esperanças 
de todas as origens e fins. Estes são os 
temas destas obras - as religiões, as 
esperanças - e as suas relações com as 
muitas realidades da vida: a sociedade, as 
polfticas, as ideologias. Religião e politica 
são, afinal, as duas dimensões mais 
relevantes da atividade humana. Mas a 
primeira, que também ocupa os espaços 
das manifestações públicas, tem um lugar 
privilegiado no Interior das criaturas; e 
cada uma a seu modo, ou até mesmo 
confundindo-se, servem ao cumprimento 
dos tempos, respondem à espera que 
parecia não ter fim, vestem de realidade o 

imaginário. O que era imaginação pode se 
transformar em poder, e as montanhas se 
removem pela fé. 

Pois é nesta confluência de opostos, nessa 
luta milenar entre a realidade e a utopia 
que se situa a Sociologia qa esperança. 
"O estudo pretende ser uma contribuição à 
sociologia das representações 
imaginárias" ...;. diz o autor na introdução; e 
embora trabalhe sobre manifestações 
impalpáveis (onfricas, cultuals, 
"utopianas", ideológicas- para citar 
alguns dos termos usados), a abordagem 
"permanece sociológica". Desroche usa 
como hipótese de trabalho e sfmbolo de 
seu enfoque "o milagre da corda", rito 
prodigioso que Mircea Eliade, há pouco 
falecido, evoca em diferentes tradições 
religiosas. Um faquir, xamã ... ou 
malabarista lança no ar-uma corda, que se 
eleva cada vez mais alto. O oficiante 
assegura que ela se fixou misteriosamente 
em algum lugar - e sobe por ela, firme, 
sustentada em algum ponto além da 
imaginação e da realidade comuns à 
natureza e a todos os mortais. "A 
esperança é uma corda" - diz a meditação 
mfstica de Angelus Silesius, que serve de 
epfgrafe ao autor. Uma imaginação de tal 
força é também "construtora de uma 
realidade social". E assim Desroche 
vasculha com ciência e arte o mundo 
inexcrutável das religiões e das suas 
relações com as realidades e as fantasias 
de hoje, de ontem e do futuro . 
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Ambos os livros, como dizia, se lnser~m 
num quadro de revivescência religiosa, que 
cobre hoje todas as latitudes e é comum 
aos perfodos de transição. Sabemos que a 
imensa crise polftica que marcou a época 



de Jesus Cristo provocou uma crise 
escatológica e a expectativa de uma 
segunda vinda imediata, refletindo-se na 
vida cotidiana e na formação de uma 
comunidade cristã como expressão da 
igreja primitiva, concretizando a sua fé 
inclusive na distribuição dos bens 
materiais (Atos dos Apóstolos 2, 42-47: "e 
tinham tudo em comum"). Esta atitude de 
iminência de que as coisas da terra seriam 

para sempre superadas por uma outra 
forma de vida e de relações foi 
denominada por Albert Schweitzer como 
um perfodo de "ética de transição". 

Este exemplo, embora não mencionado 
pelo autor, tem merecido inúmeros estudos 
e interpretações; e serve a este 
comentârio como indicação da fragilidade 

"de quaisquer demarcações (expressão de 
Desroche) do imponderâvellimite das 
representações religiosas, sejam entre 
estas e outras esferas da vida ou entre os 
conflitos e acordos no interior das próprias 
religiões. 

Esta dificuldade teórica, que se constitui 
num paradigma constante das obras de 
Desroche, é controlada por sua precisão 
metodológica - que busca na história das 
religiões e nos seus intérpretes os dados e 

conceitos que modelam a sua visão 
particular dos fenômenos e do seu lugar na 
sociedade dos homens. Em O homem e 
suas religiões - ci~ncias humanas e 
experiências religiosas, Henri Desroche 
mostra o fio eterno que liga o homem dos 
tempos mais remotos, desde as religiões 
indo-européias, passando pelas grandes 
religiões - que não são mais do que a 
ponta emersa de um iceberg, no dizer do 
autor - até as manifestações das 
experiências ou contestações pessoais de 

um Hegel, um Scheleiermacher, um 
Balzac ou um Milovan Djilas com as suas 
respectivas utopias de uma ressurreição 
dos deuses, de religiões sem igrejas, de 
uma missa do ateu ou de uma fé sem 
dogmas, para citar alguns dos casos que 
exemplificam a fragmentação de tais 
experiências - que de muitas formas dão 
segmento à imensa onda das religiões de 
salvação que ocuparam o milénio que vai 
do século VI antes de Cristo ao século VIl 
da nossa era. Desroche vai mesmo além, 
cedendo talvez à tentação dos 
milenarismos, ao interrogar-se sobre o 
futuro do fenômeno religioso no ecúmeno 
do ano 2.000. Mas na verdade ele não 
arrisca nenhuma prospectiva, ao contrârio: 
diz que tal previsão é incerta. E mesmo a 
sua retrospectiva de quarenta "momentos" 
de quarenta séculos, selecionados de 
acordo com significações que 

evidentemente têm a sua dose aleatória, 
estâ repleta da mesma aguda insatisfação 
que nos separa de um futuro tão próximo. 
É porém a partir desse Incontrolável 
fenômeno da cultura humana, perscrutado 
por tantas ciências, que Desroche infere 
alguns traços estruturais que vale a pena 
citár. Refere-se o autor a religiões 
atestadoras e contestadoras, religiões de 
primeira e de segunda mão, o triângulo 
sacro-divino-religioso, fé religiosa e ciência 
dos homens, cultos e culturas, teologias e 
sociologias (p. 75). 
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Neste último tópico, de Interesse especial 
para muitos sociólogos da religião, 
Desroche revela mais fortemente uma 
faceta de sua personalidade e estilo: o 
entusiasmo e a espontaneidade com que 
trata a sua matéria - o que se reflete num 
texto que sem deixar de lado uma alta 
eruqição, transcorre fluido e solto, 
valorizando literariamente uma obra de 



ciência (e nisto se aproxima de seu mestre 
e amigo Roger Bastide, que ele cita várias 
vezes), e se mostra igualmente nas 
traduções que herdamos para o português. 
Este entusiasmo se manifesta muito 
particularmente na vibração que Desroche 
confessa haver sentido ao rever os 
originais da versão francesa de um livro do 
teólogo norte-americano Harvey Cox: "Na 
medida em que prosseguia na leitura, 
ficava cada vez mais apaixonado pela 
simetria dos procedimentos entre a sua 
teologia da justaposição e a minha 
sociologia da supra-sociedade" (p. 104). 

"Essa paixão - diz ele - iria continuar 
através de um intercâmbio de cartas ." 

Este seu encontro com a(s) teologia(s) se 
expressa em toda a sua produção, 
relativizando o papel das ciências sociais 
e ressaltando a interdependência entre 
religião e sociedade (ou igreja e sociedade, 
se quisermos lembrar também Troeltch), 
assim como respeitando os diversos graus 
e modos de legitimidade e operatividade 
das manifestações religiosas. São marcos 
que não apenas definem uma posição 
mediadora entre as ciências da sociedade 
e as da religião em particular (se bem que 
se trata mais de ênfases do que de 
diferenças) como permitem entrar num 
campo muitas vezes desprezado ou 
desconhecido pelos analistas dos 
fenômenos religiosos - o da hermenêutica 

no seu sentido blblico-teológico . Não é 
possfvel estender este aspecto, mas vale 
a pena mencioná-lo. É neste mundo de 
representações imaginárias, constituintes 
de uma realidade social, que Henri 
Desroche vê a esperança como um 
milagre capaz de estabelecer confronto 

com uma sociologia dita "materialista" e 

vê-la como tensão ou promoção do evento 
para o advento. É a sua visão da 
especificidade da representação religiosa, 
com o seu caráter próprio, irredutrvel, que 
lhe permite falar da "graça do imaginário", 
e expressá-la nos seus escritos. 

Uma observação mais sobre Sociologia da 
esperança. A obra começa com uma 
"abordagem antológica", das plenitudes e 
vazios da esperança religiosa. A 
contraposição entre estes termos se 
manifesta não propriamente em oposições, 
mas talvez em um jogo dialético que oscila 
entre o bem e o mal, sem cair no 
radicalismo maniquefsta, e sim ressaltando 
suas nuances ou limites difusos, que vão 
dos mitos aos sonhos e sua 
personalização ou socialização. (Aqui 
Desroche volta a citar Roger Bastide, no 
caso um artigo sobre Sociologie du rêve .) 
Na sua infinita multiplicidade, estas 
alianças entre o homem e seu deus - para 
usar a expressão do autor - revelam 
igualmente a pluralidade de teologias que 
justificam os vários tempos e esperanças 
de cada religião. 

Os dois livros, embora sua publicação em 
português seja do ano passado, não foram 
suficientemente divulgados nos cfrculos 
sociológicos e religiosos no Brasil e 
merecem mais análises e comentários . 
Como uma súmula de tudo quanto o autor 
já pesquisou sobre as religiões, ambos 
devem ser lidos e refletidos. Como diz 
Maria Isaura Pereira de Queiroz, 
comentando Sociologia da esperança 
(Ciência e Cultura, março 86), trata-se 

65 

ao mesmo tempo de uma sfntese de toda 
sua obra e de um caminho. 

Waldo Cesar 



• 
NOTICIAS 
PEDRO A. RIBEIRO DE OLIVEIRA 

SecretArlo-ex9CUtlvo do /SER 

Nesses últimos anos o ISER cresceu 
muito, e atualmente o espaço que 
ocupamos na rua lpiranga já é Insuficiente 
para o funcionamento dos programas, 
grupos de trabalho e administração. Além 
disso, o programa de vrdeo requer espaço 
especial para suas Instalações. Diante 
desses Imperativos, o ISER está 
novamente de mudança. No prédio da rua 
lpiranga, 107, funcionarão os programas 
de publicações, vfdeo e secretaria-adjunta. 
No novo conjunto de salas do largo do 
Machado, 21 - cobertura, estarão os 
demais programas, juntamente com a 
administração e a secretaria-executiva. 
Temos também um pequeno auditório e um 
espaço para a biblioteca que esperamos 
venha a funcionar logo. 

A mudança de espaço, como sabemos, 
tem uma significação que vai além da mera 
acomodação espacial: é o ISER, como 
Instituição, que está mudando. A 
ampliação dos programas, a diversificação 
das atividades e a formação de um quadro 
de pesquisadores fizeram do ISER urna 
entidade que já não é mais apenas um 
grupo de colegas interessados no estudo 
diletante da religião. O volume de trabalho 
exigiu o estabelecimento de maior 
organização interna, com o inevitável peso 

burocrático. Apesar disso, estamos 
conseguindo manter o bom ambiente d~ 
trabalho e convivência que sempre 
caracterizou o ISER. Procurando aliar a 
eficiência no trabalho - pois precisamos 
cumprir os projetos através dos quais o 
ISER se sustenta - e a dimensão 
diletante, tentamos tornar nosso trabalho 
uma atividade prazerosa. E queremos que 
a nova sede venha a refletir, no seu 
espaço ffsico, esse esp(rito que anima o 
ISER e dá vontade de continuar 
trabalhando. 

A atual situação financeira do ISER não 
está prop(cla para festas de Inauguração. 
As despesas de obras e mudanças são 

· grandes e representam um sério problema 
de caixa para nós. Por enquanto o ISER 
funcionará com o mrnimo indlpensável para 
a execução das tarefas, mas esperamos 
que um dia a situação melhore e nós 
possamos tornar a nova sede um espaço 
realmente gostoso para receber todas as 
pessoas que nos procurarem. Por ora não 
ofereceremos ainda todo o conforto que 
desejamos, mas é com alegria que 
receberemos a visita de todos os amigos, 
amigas e colaboradores. O endereço é 
novo, mas o telefone continua o mesmo: 
265-5747. 
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