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-APRESENTAÇAO 

A questão da terra está nas primeiras 
páginas da imprensa. Na realidade ela 
nunca deixou de estar presente, mas 
neste momento reacenderam-se as 
discussões e ações em torno dela . 
Governo, Igreja, romeiros, trabalhadores 
sem terra, donos de terra, partidos 
polrticos, enfim, um grande contingente de 
forças politicas -e não só politicas -está 
mobilizado. 

Neste número trazemos dois artigos 
referentes ao tema. Um é de César 
Barreira, professor na Universidade 
Federal do Ceará, que, a partir de duas 
romarias acontecidas no seu estado, 
procura entender a relação entre "a fé e a 
polrtica, entre o profano e o sagrado na luta 
pela terra", e analisar o "processo de 
comprometimento da Igreja do Ceará com 
relação à problemática camponesa". O 
outro artigo, de Vanilda Paiva, co-autora e 
organizadora do livro Igreja e questão 
agrária (Ed. Loyola, 1985), indica 
incisivamente o verdadeiro ponto chave da 
questão da terra: "Centrá-lo sobre a 
atuação da Igreja é tentar colocar uma 
venda nos olhos da população urbana e 
realizar a corte àqueles que detêm a 
parcela do poder da qual o Estado teria, 
e_m nome da lei e da justiça igual para 

3 

todos, o direito e o dever de se apropriar." 

Seguimos com um interessante artigo do 
trsico Maurice Bazin, que relaciona a 
Teologia da Libertação e a Ciência Viva -
um trabalho educacional de caráter 
libertador que promove o contato entre 
"cientistas ( ... ) e a sociedade real através 
da divulgação cientifica em praça pública e 
de treinamento de professores" -, 
mostrando como as idéias de comunidade 
e de respeito à individualidade são comuns 
a ambos os projetos. 

Outro artigo é A Igreja Católica e a 
proliferação das "seitas", onde Eduardo 

Diatahy reflete acerca do modo de 
produção do jornalismo sobre temas 
complexos, como o que aborda no seu 
texto, surgido de uma consulta jornallstica 
sobre expansão de "seitas" e o 
"fanatismo" de tais movimentos. O autor 
mostra como os estudos sobre o campo 
da religião são permeados de amplas 
questões teóricas e questiona a 
"significação" de termos como Igreja, 
seitas e fanatismo dentro da nossa 
sociedade. 

No bloco dos artigos trazemos ainda A 
teoria do ponto de vista da prática, de 



Pedro Ribeiro, que foi apresentado por 

ocasião dos dez anos do Centro de 
Estudos da Religião Duglas Teixeira 
Monteiro, de São Paulo. E um debate 
sobre A cura mágica na umbanda, de 
Paula Montero, por outros estudiosos do 
tema e de suas implicações. 

Encerramos este número com nossas 
seções fixas: o VITRAL, já na sua 
segunda edição, e cada vez melhor; as 
PUBLICAÇÕES RECENTES; e as 
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NOTÍCIAS, que já passam a incluir 
informações sobre o ISER-Vfdeo, agora 
funcionando na casa da rua lpiranga, 
juntamente com as Publicações. 

No próximo número (novembro) daremos 
especial atenção ao tema Negro e 
Religião, sendo um dos destaques a 
entrevista com Joaquim Beato, presidente 
do ISER, que fala sobre sua vida de 
protestante e de negro, dois nfveis 
importantes de sua trajetória pessoal. 

F/avioLenz 



Contestação e fé : romeiros 
em busca da terra livre 

CÉSAR BARREIRA 
Professor do DepfD. de 

Cl,ncias Sociais e Filosofia da UFC 

1. Introdução 
Canindé e Juazeiro do Norte, cidades 
tradicionalmente conhecidas pela Romaria 
de São Francisco de Assis e do Padre 
crcero, foram palco da primeira e segunda 
romarias pela terra do Ceará. Essas 
cidades são, durante todo o ano, visitadas 
por milhares de romeiros, vindos, 
principalmente, dos sertões nordestinos. O 
objetivo da visita é "pagar promessa", 
"pedir para São Francisco de Assis chuva 
para o sertão", "pedir proteção ao Padim 
Ciço" ou "agradecer uma graça 
alcançada". 

Nos dias 16 de setembro de 1984 e 12 de 
outubro de 1985, Canindé e Juazeiro do 
Norte, respectivamente, foram ocupadas 
por diferentes romeiros: camponeses 
sofridos e castigados do sertão do 
Nordeste, que vieram exigir "Terra para 
quem nela trabalha", "Terra para o povo de 
Deus", "libertação do latifúndio que 
escraviza a mãe terra", "Terra para todos" 
e "Reforma Agrária". Eram os romeiros da 
terra, caminheiros em busca da "Terra 
livre". 

Essas duas romarias representaram não 
só um grande compromisso da Igreja do 
Ceará com a questão da terra como 
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também um momento privilegiado para 
entendermos a relação entre a fé e a 
politica, entre o profano e o sagrado 
na luta pela terra. Pretendemos, 
fundamentalmente, a partir da análise 
dessas duas romarias, entender e 
destacar uma das formas de expressão 
dos camponeses na conquista da terra. 
Iniciaremos por uma descrição das duas 
romarias ressaltando os aspectos 
organizacionais e os simbólicos. Em 
seguida analisaremos o processo de 
comprometimento da Igreja do Ceará com 
relação à problemática camponesa e a 
reração da fé e da politica nesses 
acontecimentos. 

Queremos, aqui, iniciar reflexões nesse 
terreno tão escorregadio e, ao mesmo 
tempo, tão apaixonante. Escorregadio, na 
medida em que a aparência dos fatos 
envolvidos pela fé encobre aspectos 
fundamentais para se entender a dimensão 
polrtica dos fatos: o lado profano do 
sagrado. No entanto, embora os 
acontecimentos envolventes possam 
condicionar uma visão ufanista, a paixão 
bl a grande condutora no desvendar 
questões desse trabalho, superando sob 
certos aspectos a dimensão racional na 
apreensão dos fatos sociais. 



2. Terra para o Povo de Deus 

A primeira romaria teve como grande lema 
"terra para o povo de Deus", e como 
grande marco preparatório, o seminário 
"Reforma Agrária, Exigência do Reino de 
Deus", realizado em Canindé, em junho de 
1984. No seminário, a Igreja do Ceará 
(através do Secretariado Regional 
Nordeste I) comprometeu-se com a 
problemática do trabalhador sem terra do 
Ceará. Esta temática vinha tendo grande 
peso nas últimas reuniões da CNBB, 
realizadas em ltaici, principalmente: "Igreja 
e os Problemas da Terra" e "Nordeste: 
desafio à mis~ão da Igreja no Brasil". 

Na 22ª Reunião da CNBB, realizada em 
ltaici, em 1984, ficou bastante claro que o 
grande problema do Nordeste não era a 
seca e sim a: concentração de terra. Ou, 
mais claramente, a causa da miséria da 
grande maioria da população nordestina, 
principalmente rural, era atriburda à 
concentração da posse da terra nas mãos 
de poucos. Dom Alorsio Lorscheiter 
ressaltou novamente este aspecto no 
encerramento da romaria, dizendo: "A 
causa fundamental não é a seca. É esta 
concentração de terras nas mãos de 
poucos, e de quem não precisa destas 
terras. Vocês mesmos sabem muito bem 
quantas destas terras estão ar 
abandonadas. E apenas estão ar 
estocadas para depois se ter mais 
dinheiro, mais riqueza, mais poder. Essa 
concentração de terra se tornou assim 
uma fonte de riqueza, uma fonte de poder, 
mas para poucos, sendo os outros 
exclurdos da mesa de Deus." 

A romaria foi precedida de uma preparação 
_em vários munlcfplos do Ceará, 
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envolvendo, inclusive, alguns munlcrpios 
de outros estados do Nordeste. A 
preparação constou, basicamente, de 
discussões sobre o problema da terra à 
luz da Bfblia, geralmente no âmbito 
paroquial, sob a coordenação de pessoàs 

' da Igreja, sempre fazendo referência a 
passagens bfblicas: 

"Plantarei meu povo em seu pars e nunca 
mais serão arrancados da terra que lhe 
dei" (Am 9,15). 

Esta discussão à luz da Bfblia legitima a 
luta pela terra, não só no "plano dos 
homens", mas também no "plano de 
Deus". Se a percepção da exploração, a 
que está sujeito o camponês sem terra, 
impulsionou o grande engajamento do_s 
participantes das CEBs, os ensinamentos 
da Bfblia "sacramentaram" esta luta. É 
importante ressaltar este fato, porque na 
medida em que a questão da terra teve 
apoio nos ensinamentos bfblicos, o 
camponês legitimou a sua luta na justiça 
dos homens reforçada na justiça de Deus. 
As lutas camponesas ganharam, então, 
outra dimensão da "legitimidade", além da 
"legalidade". 
Para tanto, é importante citar um trecho do 
Vaticano 11: "Deus destinou a terra, com 
tudo que ela contém, para uso de todos os 
homens e povos, de tal modo que os bens 
criados devem_bastar a todos; com 
acuidade segundo as regras da justiça, 
inseparável da caridade. Sejam quais 
forem as formas de propriedade, 
adaptação às legrtimas instituições dos 
povos, segundo circunstâncias diversas e 
imutáveis, deve-se atender sempre a esta 
destinação universal dos bens.( ... ) Assim 
pensaram os doutores e Padres da Igreja, 
ensinando que os homens estão obrigados 



a socorrer os pobres e, na verdade, não 
somente com o que lhes é supérfluo. 
Aquele, porém, que se encontra em 
necessidade extrema, tem o direito de 
procurar o necessário para si junto às 
riquezas dos outros."1 

O Papa João Paulo 11 resume esses 
ensinamentos nessa frase: "Sobre toda 
propriedade privada pesa uma hipoteca 
social." 

A preparação, que teve por mérito 
envolver e encorajar um maior número 
possrvel de camponeses na Romaria, 
trouxe, em contrapartida, o peso mrstico 
que foi muito forte e que sempre esteve 
muito presente em todo o dia do eveoto. 

Antecederam a Romaria pela terra dois 
dias de seminário sobre Reforma Agrária, 
com camponeses engajados nos trabalhos 
das comunidades eclesiais de base. O 
primeiro seminário - "Reforma Agrária -
Exigência do Reino de Deus" -foi dirigido 
para religiosos e leigos que exerciam o 
papel de "animadores" nas comunidades 
ou paróquias. O segundo, que antecedeu o 
dia da Romaria, foi totalmente voltado para 
os camponeses, que tiveram maior 
participaçãc1 não só em termos de número 
como também na preparação, nos debates 
e exposições ocorridos durante o 
encontro. O seminário teve comõ 
coroamento o grande dia da 1l! Romaria 
pela terra do Ceará. 

"Está na hora, companheiro agricultor, de 
mesmo sem arma se fazer revolução. 
Buscarmos juntos a terra que Deus criou 
para seu povo tirar dela o próprio pão." 
(Versos do poema "Queremos Reforma 
Agrária já".) 
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Durante o seminário, era grande a 
expectativa com relação à Romaria. 
Intercalando os debates e exposições, 
eram cantados hinos que se referiam, 
fundamentalmente, à questão da terra. Era 
um clima de preparação para a grande 
caminhada. 

No dia da Romaria, os participantes do 
seminário foram receber, "antes do dia 
amanhecer", em diversos pontos de 
entrada da cidade de Canindé, os romeiros 
da terra. para desejar-lhes "boas-vindas". 

Estes chegaram de ônibus, a pé, e a 
maioria de caminhão (os famosos 
"paus-de-arara"), tradicional transporte de 
romeiros. 

Entre as cidades de origem e Canindé 
houve "Celebrações", quando da chegada 
em algumas paróquias. Por exemplo: em 
Quixadá, quando chegaram os Romeiros 
do Crato, lguatu e Limoeiro do Norte; em 
Santa Quitéria, na chegada dos de Sobrai, 
Tianguá e Crateús etc. Neste percurso 
foram relatados diversos casos de luta 
pela terra, acompanhados de cantigas que : 
foram elaboradas, esp~cificamente, para a 
Romaria. 

"Acordem levantem 
Venham ver quem~ Romeiros da Terra 
Vão prá Canind~ 
Povo que trabalha 

A Terra lavrando 
Que devagarinho 
Tá se organizando 

Lá no Canind~ 
Nós vamos rezar 
Pedir a São Francisco força prá lutar. 



Queremos sair das ~os do opressor 
Prá sermos irmã~s em Deus Redentor. n 

(Versos do cântico "Romeiros da Terra".) 

A chegada a Canindé representou a 
entrada na "Terra Prometida". Os romeiros 
ficaram descalços como sinal de quem 
entra na Terra Santa. Na Basnica de São 
Francisco, todos receberam a bênção do 
perdão, para poderem entrar na "terra 
liberta". Esse foi o primeiro grande 
momento da Romaria. 

Para encerrar o ritual de entrada na "Terra 
Santa" foram lembrados os mandamentos 
dos romeiros. Esses mandamentos foram 
preparados para a caminhada que 
comemorou os 15 anos da Diocese de 
Crateús, em 1979.2 Foram elaborados a 
partir das frases mais representativas dos 
participantes das CEBs. Para a Romaria, o 
1 º mandamento foi adaptado à questão 
ligada à terra: "Na casa onde o pobre não 
entra, Deus também não entra." 

1 - Na terra onde os trabalhadores são 
expulsos Deus é expulso também. 
2 - A riqueza dos pobres estã na união 

e na luta pelos direitos. 
3 - Deus não tem parte com quem não 

reparte (Tiago, 14). 
4 - Quem não vive para servir não 

serve para viver (Me 10,45). 
5 - Queremos terra na Terra, jã ternos 

terra no Céu. 
6 - O mundo será melhor quando o 

menor ,que padece acreditar no menor. 
7 - Cada·um de nós é um profeta. 
8 - Só hã Igreja viva onde hã 

comunidade. 
9 - Só há Igreja viva onde se luta pela 

justiça. 
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10 - Para Deus o homem e a mulher são 
iguais. 

O segundo grande momento da Romaria 
foi realizado no "Abrigo dos Romeiros", 
com a partilha da comida. Em torno do 
meio-dia, houve uma divisão da comida 
trazida pelas diversas comunidades ou 
paróquias. Esse ato foi bastante 
destacado, pelos organizadores da 
Romaria, como o momento da "partilha dos 
pães", sendo feita sempre alusão à 
participação da riqueza da terra. 

"Deus não tem parte com quem não 
reparte." Esse foi o momento da grande 
confraternização dos romeiros. 

Em seguida ao almoço, os romeiros 
voltaram a se reunir para cantar e ouvir 
experiências de luta dos camponeses. Foi 
o momento da apresentação de poetas 
populares, que teve, como grande 
destaque, Patativa do Assaré, com seus 
poemas cantando o cotidiano do 
camponês e a importância da Reforma 
Agrãria. Além de Patàtiva, 
apresentaram-se outros poetas menos 
conhecidos. 

"Vamos ser mais solidário 
Com o pobre agricultor 
Que cavando o chão sustenta 
O profeta e o doutor 
O coronel e o general 
O deputado e o senador. 

Meus amigos camponeses 
Das praias, serra e sertão 
Vamos todos de mãos dadas 
Na mais perfeita união 
Trabalhando fortemente 
Prá nossa libertação." 



(Versos do poeta Gonçalo Pereira Pinto, 
"O que esfâ acontecendo no NE 
brasileiro".) 

"Na vida do Lavrador 
Justiça exame não fez 
Só querem explorar o pobre 
Todo dia todo més 
Rico ~ quem tem proteçáo 
O pobre ~quem não tem vez." 

(Francisco Leudo, versos da poesia 
•Martrrio do Camponês".) 

Entre uma poesia e outra eram feitas 
dram;1tizações sobre a luta dos 
camponeses contra a dominação dos 
grandes proprietários rurais, a luta pela 
tem~. por direitos ou liberdade. Houve 
diversos depoimentos descrevendo o 
movimento de resistência e luta dos 
trabalhadores rurais ou de denúncias 
sobre as arbitrariedades e violências no 
melo rural. 

Durante o terceiro momento da Romaria, 
foi erguida uma cruz para que os 
camponeses colocassem os nomes das 
pessoas que morreram de fome durante 
esses cinco anos de seca (1979-1983) . 
Esse ato representou uma homenagem 
aos mortos, ditos "nossos heróis", vitimas 
dessa estrutura agrária "desumana e 
opressora". 

Destaca-se, nesse instante, uma grande 
conotação politica que representou 
nitidamente a luta dos camponeses por 
terra e o grande peso da Igreja na 
organização e descoberta dos direitos dos 
trabalhadores. 

Às quatro horas da tarde todos os 
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romeiros sarram em caminhada do Abrigo 
dos Romeiros até a BasRica de São 
Francisco, levando a cruz com os nomes 
dos mártires da seca. 

Nessa caminhada, a alegria dos 
camponeses-romeiros era muito grande. 
Acenavam para as pessoas, que se 
postavam nas calçadas ou janelas das 
casas, com pequenos galhos ou com 
cartazes, e sempre cantando. 

"Sou, sou teu senhor 
Sou, povo novo 
Retirante, Lutador. 

Deus dos peregrinos 
dos pequeninos 
Jesus Cristo Redentor. 

Para a Te"a prometida 
O povo de Deus marchou 
Mois~s andava na frente 
Hoje Mois~s ~a gente 
Quando enfrenta o opressor. 

Meu São Francisco das Chagas 
Da Matriz de Canind~ 
Seja a nossa companhia 
Nesta grande Romaria 
Prá te"a que a gente quer." 

("Bendito dos Romeiros", de José 
Vicente.) 

Ao final, foi concelebrada missa por mais 
de 30 padres e seis bispos, presidida pelo 
Cardeal Dom Alorsio Lorscheiter, no pátio 
da BasRica. 

Durante a missa foram feitas invocações 
aos camponeses-mártires que morreram 
na luta pela terra: 



"Nós também honramos esses que não 
deviam ter morrido, mas foram 
crucificados por causa da ganância de uns 
poucos, por causa da ganância de um 
sistema que envolve esses poucos." 
(Palavras de Dom Alofsio no encerramento 
da missa.) 

A missa foi o marco maior da 1!! Romaria 
da Terra. Durante a celebração, a 
esperança e a coragem de lutar por 
"melhores dias" superavam o "ar 
cansado" e o rosto marcado por gerações 
de sofrimento. Nesse momento, "a terra 
prometida, onde corre leite e mel", 
estava muito próxima, e todos os 
obstáculos tinham sido superados. 

Depois da missa foi fixada a grande cruz 
como marco da primeira Romaria da terra 
e como prova de resistência do camponês 
nordestino contra essa estrutura agrária. 

3. Bem-vindos à 
Terra da Mãe das Dores 

Tanto a segunda Romaria da terra como a 
primeira foram realizadas em um grande 
centro de Romaria do estado. A segunda, 
em Juazeiro do Norte, foi preparada e 
estruturada nos mesmos moldes da 
primeira: "É que esta foi preparada com o 
entusiasmo e a alegria da primeira", 
segundo depoimento de um romeiro da 
terra. 

A escolha de Juazeiro para a segunda 
Romaria, além de ser um tradiciónall"t;:ll 
de ocorrência dessas manifestações, teve 
como critério o fato de lã ter ocorrido uma 
das maiores experiências camponesas, 
em termos de coletivlzação da terra e 
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vivência comunitária: o movimento do 
Caldeirão. Esse movimento ocorreu na 
década de 30, no local conhecido como o 
Caldeirão dos Jesuftas .a Caldeirão foi 
totalmente destrurdo no dia 9 de setembro 
de 1936. A investida contra essa 
experiência foi resultado de articulações 
feitas entre o Governo estadual, os 
grandes proprietários de terra e a Igreja 
local. 

Nas reuniões preparativas para a Romaria 
foi pedido "perdão a Deus" pelo massacre 
do Caldeirão, como também força para os 
posseiros que hoje lutam na Serra Grande 
da lbiapaba. 

Na preparação da segunda Romaria, foi 
elaborado um texto que, além de conter 
alguns cânticos, dava destaque ao Padre 
crcero como um homem preocupado com 
os problemas da agricultura cearense. No 
livro da "Romaria da Terra" é citado um 
discurso do Padre Cfcero, de 1900, que 
diz: "Cada cearense deve ser uma 
trombeta na imprensa e em toda parte, 
gritando com toda força .... pode ser que 
esses governos, que têm o dever de 
salvar os Estados nas calamidades 
públicas, despertem com este clamor e 
não queiram passar por assassinos, 
deixando caprichosamente morrer 
milhares de vidas que podiam salvar e não 
querem." 

'Esta citação mostra que Padre Cfcero, 
além de pregar a penitência, não ficava 
calado diante das "injustiças e dos 
desmandos": A recuperação dessa nova 
imagem do Padre crcero está servindo e 
impulsionando a Igreja de Juazeiro no 
sentido de empenhar-se de uma forma 
mais efetiva na problemática rural do 



estado. Ela passa a preocupar-se com o 
trabalhador rural sem terra (segundo 
depoimento de um jovem que trabalha 
junto à CEB local). 

Um outro aspecto relevante é que a 
Romaria resgatou a importância do 
movimento do Caldeirão para a população 
rural do Cariri, como também para o 
estado como um todo. 

Como preparação para o evento, foram 
realizados dois seminários: um em julho, 
em Juazeiro, e outro em setembro, no 
Crato. Este último foi organizado pela 
Regional da Pastoral da Juventude, tendo 
como tema central a questão da terra. 

É importante destacar que quase todos os 
cânticos foram elaborados exclusivamente 
para essa Romaria. Alguns, compostos 
para a primeira, foram adaptados à 
realidade dessa última: 

"Acordem levantem 
Venham ver ligeiro 
Romeiros da terra 
Vão pro Juazeiro 
Romeiros de Deus 
da Virgem Maria 
que por terra e pão 
gritam noite e dia 

Lá no Juazeiro 
Nós vamos rezar 
pedir a Mãe das Dores 
força prá lutar 

O patrão explora 
com muita maldade 
não quer nem ouvir 
falar em igualdade 
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Nós vamos pedir 
Lá no Juazeiro 
que meu Padim Ciço 
ajude os romeiros " 

(Versos do cântico "Acordem Levantem" .) 

O grande tema para a segunda Romaria foi 
"Caminheiros em Busca da Terra livre" . 
Os cânticos, as orações e as faixas que 
foram fixadas na cidade de Juazeiro 
tinham sempre como ponto central esses 
dizeres: 

"Vamos todos caminhar 
A luz nova vai guiar 
Minha qente tão -sofrida 

Prá terra sem cativeiro 
Vai meu povo, ... Juazeiro 
Hoje é terra prometida 

Terra livre buscaremos 
Noite e dia sem parar! 

Juazeiro tão distante 
Esse povo retirante 
Que caminha noite e dia 
Gente do sertão, da serra 
Quer pisar na tua terra 
Vai fazendo romaria." 

(Versos do cântico "Terra de Romaria" .) 

O objetivo da Romaria era celebrar as 
vitórias, as lutas dos trabalhadores rurais, 
aumentar e animar a fé que sustenta a 
"caminhada em busca da terra livre". Para 
qualquer romeiro esse objetivo era 
concebido nesses termos. 

O primeiro grande momento da Romaria foi 
a caminhada, que se deu logo depois da 



chegada (em torno das 6h30min), da Igreja 
do Coração de Jesus à Igreja da Mãe das 
Dores. À frente dos romeiros era 
carregada uma grande cruz onde 
constavam os lugares dos 111 conflitos de 
terra que ocorrem hoje no estado do 
Ceará. Durante toda a caminhada eram 
entoados cânticos, entrecortados de 
orações e denúncias sobre a situação do 
camponês, o "povo de Deus". A alegria 
era muito grande, e de vez em quando os 
romeiros paravam e agradeciam a Deus a 
·caminhada feliz". 

Algumas faixas eram levadas e outras 
estavam fixadas ao longo do caminho, 
com os dizeres: 

-"Libertação do latifúndio que escraviza a 
mãe terra". 
-"De todas as Bênçãos de Deus a 11} foi: 
Terra para Todos". 
-"Sob o signo de uma promessa, 
A TERRA, caminhemos unidos e fortes". 
-"Contra a fome e a violência: R(Jforma 
Agrária Já". 

A expressão de ordem "Reforma Agrária 
já" era de vez em quando entoada. 

Na chegada à Igreja da Mãe das Dores, foi 
feita uma apresentação das diversas 
comitivas das dioceses e, em seguida, 
foram lidos, em coro, além dos 1 O 
mandamentos dos romeiros, um novo 
mandamento, referente à repartição dos 
alimentos. 

logo em seguida, o Padre pediu que os 
trabalhadores sem terra e com terra 
levantassem as mãos alternadamente. 
Como o número dos que não tinham terra 
era bastante inferior ao dos outros, o padre 
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justificou a necessidade dessas romarias 
pela terra. 

O segundo grande momento foi ao 
meio-dia, hora da partilha dos alimentos. 
Esse momento foi, em parte, prejudicado 
pelo número excessivo de romeiros, 
calculado em torno de 6.000, com 
acréscimo de pedintes repercutindo sobre 
a previsão da partilha. 

Nesse sentido, esse momento, que era 
basicamente uma partilha dos alimentos 
entre os romeiros da terra, passou a ter 
que incorporar os pedintes da cidade, 
imunes ao caráter polrtico da partilha dos 
alimentos. Um pedinte chegou na porta da 
Igreja e perguntou: "Aonde está sendo 
distribufdo o boi do padre?" 

A instalação de uma "fribl,Jna livre" dentro 
da Igreja de São Francisco representou o 
terceiro grande momento da Romaria. 
Nesse espaço, os camponeses relataram 
suas lutas e vitórias. Por um lado, 
demonstraram otimismo diante da Reforma 
Agrária do Governo; por outro, 
evidenciaram suas descrenças em 
qualquer polrtica que tivesse a participação 
do Governo: "Esse projeto deve ser mais 
um que vem nos prejudicar." 

A notfcia que teve maior repercussão foi a 
denúncia dos participantes da Diocese de 
ltapipoca. Foi relatada a prisão de oito 
camponeses que ficaram incomunicáveis 
durante três dias, sofrendo diversas 
torturas: choque elétrico, pau-de-arara etc. 
Os trabalhadores eram acusados pelo 
dono da terra de terem provocado um 
incêndio na propriedade. 



No final, foi celebrada uma missa. No 
momento da Ação de Graças foi plantada 
uma árvore, com adubo trazido das 
diversas dioceses, representando a 
"caminhada e a esperança dos romeiros" . 

Dom Alofsio Lorscheiter fez um sermão 
onde ressaltou a necessidade de o homem 
ser livre para poder viver o Reino de Deus 
na Terra. A falta de emprego, de pão e de 
educação implica uma falta de liberdade. 
"Deus quer que todos os homens sejam 
sumamente ·livres"; "Opressão significa 
um estado de não-liberdade"; 'Espoliação 
significa uma situação de não-liberdade, de 
dependência." Nesse momento, ele 
ressaltou que a dependência leva alguns a 
terem o direito de determinar a vida e a 
morte de outros: "Deus não nos criou para 
a morte e sim para a vida, para a 
liberdade"; "Deus não nos criou para 
sermos escravos uns dos outros", dando 
novamente destaque ao fato de que esse 
estado de dependência, que implica a 
não-manifestação do reino de Deus na 
Terra, é um "estado pecaminoso". 

Para Dom Alofsio, essas denúncias não 
eram questões polrticas partidárias, e sim 
evangélicas . 

Outro momento importante no sermão foi 
quando Dom Alofsio disse que toda essa 
situação de miséria, opressão, espoliação 
e falta de liberdade não é aceita por Deus, 
ao contrário: é condenada por Deus. 

De acordo com os depoimentos dos 
camponeses-romeiros, eles "voltaram pra 
casa (depois dessa segunda Romaria) com 
mais fé e mais coragem para lutarem por 
uma Terra livre, sem patrão". 
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4. Igreja: o Velho e o 
Novo Discurso 

A Romaria da Terra representou um 
grande compromisso da Igreja do Ceará 
com as questões camponesas do estado. 
Essa Igreja vem gradativamente 
ultrapassando sua posição ambfgua para 
comprometer-se de forma mais decisiva 
com a problemática social; algumas 
evidências caracterizam essa 
ambigüidade. 

Paróquias engajadas na problemática do 
trabalhador rural sem terra conviviam com 
paróquias ou dioceses que se 
Identificavam com os grandes proprietários 
de terra. Engajou-se, também, a Igreja no 
processo de sindicalização rural na 
década de 60 para afastar o "perigo do 
comunismo", desempenhando esse papel 
através da Fundação Padre lbiapina, no 
Cariri. No pós-64, a Diocese de Crateús 
estimulou a sindicalização no sentido de 
defender o direito de seus associados, 
servindo de modelo para sindicatos de 
outras regiões do estado. 

Hoje, a Igreja toma uma posição crltiça. 
diante da preocupação com o "perigo 
comunista": "Nós temos que trabalhar para 
que tenhamos condições no mundo todo, a 
fim de que as pessoas todas possam ter 
aquela vida que Deus quer para seus 
filhos. Por isso, carfssirnos, por trás de 
tudo Isso não está uma subversão. Por 
trás disso não está o comunismo! Por trás 
disso está a vontade de Deus! Está a 
justiça de Deus I Está a bondade de Deus!" 
(Palavras de Dom Alofsio no encerramento 
da 1~ Romaria.) 
Também nessa perspectiva, algumas 
paróquias vêm se caracterizando por 



trabalhos que realizam junto a 
comunidades camponesas, colocando-se 
como grandes defensoras dos 
trabalhadores sem terra. Essa opção pelos 
camponeses já dura quase duas décadas, 
destacando-se os trabalhos que são 
realizados na Diocesé dé Crateús e na 
paróquia de Aratuba. Por outro lado, a 
Igreja aparece como grande 
latifundiária4 ou então muito articulada 
com os poderosos, principalmente nas 
regiões de Canindé e Cariri, onde se 
realizaram as romarias pela terra. 

É importante ressaltar que um dos 
aspectos que prejudicam uma prática mais 
voltada para os camponeses são os 
acordos realizados secularmente com os 
grandes proprietários de terra. A própria 
intervenção na comunidade do Caldeirão, 
realizada na década de 30 e que hoje 
passa a ser lembrada como exemplo de fé, 
representou um acordo da Igreja com os 
proprietários. 

A negação da convivência com os 
poderosos está presente no documento da 
22ª Reunião da CNBB, no qual a 
estrutura de poder local e a polrtica oficial 
passam a ser consideradas responsáveis 
pela miséria da grande maioria da 
população da região: "A polrtica oficial 
conduziu ao fortalecimento da estrutura dé 
uso e posse da terra existente na região. 
Assim, favoreceu o grande 
proprietário-latifundiário ou empresa rural e 
aumentou mais ainda a concentração da 
propriedade fundiária, conseqüentemente, 
o poder politico e econOmico da 
privilegiada minoria. Está assentada sobre 
o monopólio da terra, assumiu corno 
propriedade sua os recursos do Estado e 
os aplica segundo os seus mais estreitos 
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interesses." 

Não obstante as denúncias e 
pronunciamentos que identificam a postura 
da Nova Igreja, a visão fatalista e 
determinista passada à população durante 
um longo perfodo ainda permanece. A 
esse respeito, o próprio documento diz: 
"Várias instituições _católicas, como por 
exemplo algumas escolas, continuam 
reforçando o sistema de poder e de 
dominação vigente. O assistencialismo e o 
paternalismo ainda vigoram em muitas 
práticas de várias igrejas locais, 
favorecendo uma visão determinista e 
fatalista do povo nordestino." 

O compromisso da Igreja local com os 
camponeses vem efetivando-se cada vez 
mais a partir do final da década de 70. 
Pode-se citar corno exemplo a 
participação marcante na concentração de 
trabalhadores rurais do estado, realizada 
em Quixerarnobim em 1979. A 
concentração foi realizada para denunciar 
os 15 anos de não-aplicação do Estatuto 
da Terra, tendo, por conseqüência, 
desencadeado diversas lutas dos 
parceiros pela diminuição do percentual 
pago como renda de acordo com o 
Estatuto da Terra. 

Durante os principais conflitos envolvendo 
trabalhadores rurais e proprietários de 
terra no estado, a Igreja tem tido uma 
participação marcante na defesa dos 
camponeses, como por exemplo o conflito 
da Fazenda Monte Castelo (1978-83) e o 
conflito da Fazenda Santo Antônio 
(1981-83). 

No último perfodo de seca no Nordeste 
(1979-83), a Igreja preocupou-se bastante 



com a situação dos camponeses, a 
exemplo do seminário realizado em 1982 
sobre o "Homem e a Seca no Nordeste". 
Nesse encontro foram feitas diversas 
denúncias sobre a polftica do Governo 
frente ao problema da seca: "Para os 
governos, o Nordeste aparece como um 
problema; para a Nação, é ~mo se fosse 
um peso. E tudo, dizem, é por causa da 
seca. A seca se tornou o melhor assunto 
para discursos nas campanhas politicas e 
um bom negócio para os que querem 
enriquecer, mesmo que seja explorando o 
sofrimento alheio. Que o nordestino seja 
pobre e sofredor, é verdade; mas que a 
seca seja a responsável principal de tudo 
isso é o que não se pode afirmar .. . Vimos 
que a miséria do Nordeste é causada mais 
pela injusta organizaç.ão sócio-económica 
e polflica do que pelo flagelo da seca. Pois 
os ricos, mesmo com a seca, continuam 
bem e até se tornam, às vezes, mais ricos, 
corno os proprietários que se enriquecem 
com as benfeitorias que o Programa de 
Emergência constrói em suas terras com o 
suor dos pobres que não recebem nem o 
salário mfnimo." 

Nesse texto, a Igreja inverte seu discurso 
fatalista, casual e determinista 
responsabilizando o sistema como causa 
dos direitos da situação de miséria e 
pobreza do trabalhador rural. As principais 
resoluções desse seminário 
demonstraram o grau de engajamento da 
Igreja e sua mudança frente à problemática 
do campo. Podemos citar: 

-"Apoiar os ·movimentos populares nas 
justas reivindicações dos seus direito·s, 
particularmente quando seus membros 
são vflimas de violência em suas lutas, 
encorajar o povo a não se deixar abater 
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pelas dificuldades e pressões que sofre." 

-"Incentivar a articulação de todas as 
categorias sindicais, organizações e 
movimentos populares, a fim de que sejam 
transformadas as estruturas sociais 
injustas, superando-se o modelo 
económico que explora os trabalhadores, 
especialmente do campo." 

-"Assumir como prioridade a luta decidida 
e pacffica por uma Reforma Agrária justa, 
ampla e imediata, que assegura o uso e 
posse da.terra a todos os que vivem e 
trabalham nela. Para tanto, procurar a 
participação real de toda a sociedade, 
principalmente dos trabalhadores do 

campo, de acordo com as conclusões do 
3º Congresso Nacional dos Trabalhadores 
Rurais, realizado em Brasma (maio de 
1979), endossadas pela 1ª Conferência 
Nacional das Classes Trabalhadoras 
(agosto de 1981) e reafirmadas pelo 
Segundo Encontro Internacional sobre a 
Problemática da Seca (Natal, 14116 de 
maio de 1982)." 

Outro dado importante para se perceber a 
mudança da Igreja local frente à situação 
do trabalhador rural refere-se aos 
pronunciamentos do Cardeal Dom Alofsio 
Lorscheiter . Um trecho da carta pastoral 
sobre "Os problemas da terra na 
Arquidiocese de Fortaleza" explica o 
sentido dessa mudança:. "A arquidiocese 
de Fortaleza darã sempre apoio aos 
homens do campo, os pobres, que 
reivindicam seus legflirnos direitos dentro 
da lei do Senhor Deus. Onde o homem do 
campo estiver sendo explorado nas 
relações de trabalho agncolas ou em seu 
legflimo direito de uso e posse da terra, a 
Arquidiocese de Fortaleza farã sentir a sua 



solidariedade. Fundamentada na palavra 
de João Paulo 11 na carta sobre o trabalho 
humano (n2 8), a Igreja que está em 
Fortaleza, ou a Arquidiocese, que é dizer o 
mesmo, acha-se vivamente empenhada 
nessa causa. Esta atitude de apoio e 
solidariedade deve ser assumida por todos 
os que se dizem Igreja e que fazem parte 
da Arquidiocese de Fortaleza, padres, 
religiosos e leigos. Ninguém dos que se 
dizem cristãos está exclufdo e ninguém se 
exclua." 

Os pronunciamentos de Dom Alofsio 
procuram encontrar uma unidade de 
pensamento e ação da Igreja frente aos 
problemas do campo. Essas tentativas 
buscam sanar as divergências internas da 
Igreja, que por vezes enfraquecem os 
trabalhos que são realizados de uma forma 
mais comprometida com os camponeses. 

A Romaria da terra representa o exemplo 
mais evidente de engajamento dessa nova 
Igreja na luta dos trabalhadores, onde se 
evidencia também a hegemonia de setores 
mais avançados no interior da Igreja local. 
É de se supor que a gradativa adesão de 
setores conservadores a essa nova 
postura aconteça de forma cada vez mais 
efetiva, face à necessária manutenção da 
unidade institucional. 

5. O Encontro da Fé 
e da Potrtica 

A Romaria da terra, mesmo mantendo o 
ritual ou principais caracterfsticas das 
outras romarias, representou uma 
articulaçãó entre o terreno e o 
sobrenatural, entre o profano e o sagrado. 
Na Romaria da terra os romeiros não 
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foram "pedir graças" a Deus, mas exigir 
dos homens justiça na Terra. Não foram 
pedir para "ganhar a vida eterna", mas sim 
ganhar um "pedaço de terra" para 
trabalhar. Não foram pagar promessa a 
São Francisco de Assis ou a São 
FranCisco Xavier, mas exigir do poder 
público o cumprimento das promessas, 
como por exemplo a aplicação do Estatuto 
da Terra ou "Reforma Agrária já". Nesse 
caso não se rezou pelos que conseguiram 
vencer a morte por um milagre de São 
Francisco; mas pelos mortos "heróis da 
luta pela terra". 

A Romaria da terra, carregada de todo um 
peso mfstico, conseguiu destacar a 
solução da problemática camponesa da 
esfera sobrenatural e extraterrena para o 
espaço terreno, considerando-a uma 
questão que tem que ser resolvida aqui 
mesmo na Terra. Como diz o quinto 
mandamento dos romeiros: "Querémos 
terra na Terra, já temos terra no Céu." 

Ela também conseguiu colocar o problema 
da luta pela terra como uma questão de fé: 
"Deus não quer ver ninguém sofrer"; "O 
povo de Deus precisa de terra para 
trabalhar". Neste sentido, a Igreja do 
Ceará assumiu um grande compromisso 
com a Reforma Agrária, aspecto este 
respaldado no documento "Nordeste: 
desafio à missão da Igreja no Brasil", 
quando diz: "Se todos os compromissos 
enumerados são importantes, queremos 
contudo: dar especial ênfase à 
necessidade urgente de uma Reforma 
Agrária autêntica e corajosa, adaptada às 
peculiaridades do Nordeste e 
acompanhada de uma adequada Polftica 
Agrfcola. Chegar-se-á, dessa forma, a 
suprimir a raiz principal dos problemas 



sociais nordestinos." Nessa colocação, a 
Igreja mostra um compromisso bem maior 
com a questão da terra, apontando que o 
problema principal do Nordeste não é a 
seca, e mostrando como safda a mudança 
dessa estrutura agrária "injusta e 
opressora" . 

A Romaria da terra teve dois grandes 
obietivos: animar, fortalecer e renovar a fé, 
e comemorar as vitórias, encorajando os 
trabalhadores que lutam pela terra. Esses 
objetivos eram sempre lembrados nos 
cânticos e nas orações. Como diz o texto 
de preparação para a Romaria da terra que 
se realizou este ano em Guafra (Paraná): 
"Romaria é uma caminhada que o povo faz 
para um lugar sagrado, um monte, um 
santuário, uma gruta ... lugares que são 
muito significativos para o povo. Ali se 
sente a presença especial de Deus e se 
recebe uma FORÇA NOVA para a vida. O 
povo renova seu compromisso." 

Os dois objetivos representam a 
articulação entre os nfveis profano e 
sagrado. Nesse sentido, é importante 
perceber que a Romaria, ao mesmo tempo 
que é um compromisso com a fé, é 
também um compromisso com a luta dos 
camponeses. 

A grande diferença entre as romarias que 
ocorrem durante todo o ano e a Romaria 
da, terra é explicitada segundo a fala de um 
romeiro: "Nas outras romarias a gente só 
faz orar; nessa a gente ora e pede ajuda 
pra ter força e coragem pra lutar por terra." 

A diferença ressaltada pelo romeiro é 
importante para se entender que a 
Romaria da terra não é uma negação das 
outras romarias, mas representa a 
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apropriação de um espaço que jâ existe, 
incorporando uma dimensão politica 
presente na problemática da terra. 

As Romarias da terra não procuram 
encontrar novos locais para esses 
eventos, mas sim incorporam a 
problemática camponesa nos lugares 
tradicionais de romarias. Enquanto prática 
pastoral é o momento de articulação entre 
a Pastoral da terra e a Pastoral dos 
Romeiros. 

A cruz foi o grande sfmbolo das duas 
romarias. Na primeira, a cruz representou 
os mortos pela fome nos últimos cinco 
anos de seca; essas mortes que poderiam 
ser evitadas por uma democratização no 
acesso à terra e por um compromisso 
maior do poder com a população mais 
pobre do campo. Na segunda Romaria, a 
cruz foi um marco de protesto pelos 
conflitos de terra que ocorrem no estado, 
seryindo para mostrar a necessidade de 
uma reforma agrária imediata, 
apresentando os conflitos como resultado 
da estrutura agrária concentradora. 

É importante destacar que foi a cruz, o 
grande sfmbolo do cristianismo, que os 
romeiros da terra escolheram para fazer 
suas grandes denúncias sobre a fome, a 
morte, a violência no campo e a falta de 
terra para trabalhar. 

A Bfblia foi o grande alicerce onde os 
romeiros buscar-am "ensinamentos e 
apoio" para as suas lutas. Nessa busca 
estiveram presentes dois grandes 
componentes da cultura do homem do 
sertão: a fé e a consciência de sua 
fragilidade. O apoio nos ensinamentos 
bfblicos possibilita uma "esperança maior" 



de alcançar seus objetivos, como também 
respaldo para enfrentar o poder dos 
proprietários. 

As romarias, além de representarem um 
compromisso da Igreja do Ceará com os 
camponeses, significou para estes a 
demonstração clara de que a Igreja estava 
do seu lado apoiando suas lutas: "Agora a 
gente sabe que não está só nessa luta, a 
gente sabe que pode contar com a Igreja" 
(dêpoimento de um romeiro da terra) . 

A relação entre fé e polrtica atravessa de 
várias formas as análises sobre os 
movimentos sociais rurais. Definir a 
natureza desses movimentos e o 
significado do misticismo na organização 
politica preocupavam os estudiosos de 
Contestado, Canudos e Caldeirão. De 
alguma forma o politico era visto como 
expressão de uma religiosidade que ao 
mesmo tempo motivava e impunha limites 
ao seu desenvolvimento. 

Martins, observando a função dà 
religiosidade na organização dos 
camponeses, constata que os movimentos 
messiânicos ainda cqbrem um espaço 
significativo, não obstante o peso do 
movimento sindical e politico-partidário 
atual.5 

A Romaria pela terra traz o repensar sobre 
esse conjunto de reflexões que articulam 
as dimensões de fé e politica na 
expressão dos movimentos sociais. 
Talvez ar tenha se delineado com maior 
nitidez a junção de dois momentos 
permanentes e vinculados. Diferente dos 
movimentos messiânicos, a Romaria não 
foi assumida, nem pelos seus próprios 
organizadores, como o espace único de 
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organização dos camponeses, mas sim 
como articulação de espaços 
diferenciados capazes de unir a 
contestação e a fé. 

Notas 

1 Citado nos Cadernos Pastorais, nfl15: Os 
Bispos do CearA e o Homem Sofredor. Fortaleza, 
pp. 16-17. 

2 Ver, a este respeito, ANTERO, Luis Carlos. 
Cratells, a Caminhada da Líbertaçáo. ln: A Igreja 
dos oprimidos. Sáo P_aulp, Eqi(Ora Brasil Dtlbates 
Ltda., 1981. (Coleçáo Brasil Hoje, nfl3). 

3 Sobre este assunto é Importante destacar, de 
Firmino Holanda, "Nos Tempos do Caldeiráo", ln: 
Nação Carlrl, nfl 9 (novldez/83), e, de Rosemberg 

Cariri, "O Beato José Lourenço e o Caldeíráo da 
Santa Cruz", ln: Cultura Insubmissa. Secretaria 
de Cultura e Desporto, Fortaleza, 1982. 

4 A esse respeito é Importante destacar que de um 
total de 11. 7 43.270 hectares, que representa a 
lfrea dos estabelecimentos recenseados, somente 
36.258 pertencem a instituiçtJes religiosas, 
oo"espondendo a 0,3087% dO total. 

5 MARTINS, JOsé de Souza. Os camponeses e a 
polftlca no Brasil. Petrópolis, Editora Vozes, 1981. 
p. 30. 
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Igreja e questão agrária 
VANILDA PAIVA 

Doutora em Educaçáo. 
Membro da Diretoria do /SER 

Os últimos dias foram férteis em matéria 
de manifestações a respeito da presença 
da Igreja no campo, especialmente nas 
áreas onde o conflito entre trabalhadores e 
donos de terras assumiu formas agudas. 
Personagens da Velha República voltam à 
grande imprensa para, em opiniões eivadas 
por interesses particularistas, preconceitos 
e opções ideológicas evidentes, declarar 
sem nenhum pejo que "a Igreja 
progressista assumiu a bandeira da 
liquidação da propriedade" ou que "a 
reforma agrária é um conhecido dogma 
marxista". Claro: não se pode sempre 
esperar que os polrticos sejam muito 
objetivos nos jurzos que emitem a respeito 
de problemas que deveriam ajudar ou ter 
ajudado a solucionar. Reconheçamos 
também que suas opiniões padecem, com 
maior.freqüência do que seria desejável, 
da ignorância falante dos que se vêem ou 
se colocam na contingência de 
pronunciar-se sobre assuntos complexos 
que até pouco tempo se encontravam fora 
do âmbito de suas preocupações. Que se 
saiba, o "dogma marxista" desemboca não 
na refcrma agrária mas na coletivização do 
campo, como o demonstrou certo drama 
da história contemporânea, bem conhecido 
dos que se dão ao pouco difundido hábito 
da leitura. Que se saiba também, nenhum 
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pars chegou ao capitalismo moderno sem 
resolver sua questão agrária, sendo 
alguns deles obrigados a apelar para uma 
reforma destinada à redistribuição da terra 
- corno foi o caso do Japão, apenas para 
citar um exemplo da era Marshall. Do 
mesmo modo, basta um superficial 
debruçar-se sobre a história e a ideologia 
da milenar Igreja romana para constatar 
que ela jamais assumiu como bandeira a 
"liquidação da propriedade". Áo contrário: 
a cartilha católica reza a multiplicação da 
pequena e da média propriedade urbana e 
rural. Neste sentido, a ideologia católica, 
no seu âmago, aponta para a reforma 
agrária. 

Não menos surpreendente é o espanto do 
atual ministro da Justiça com o número de 
religiosos estrangeiros atuantes no pars ou 
declarações de que "a Igreja está 
organizando invasões de propriedades 
particulares produtivas por trabalhadores 
sem terra". Que me conste, o Brasil nunca 
deixou de constituir, para a Igreja Católica, 
um território de missão. Este pars nunca 
logrou produzir os quadros necessários ao 
trabalho pastoral no nrvel pretendido pela 
Igreja, téndo sempre sido elevado o 
número de missionários estrangeiros. É 
possrvel, sim, que sua extração social e 



seus pafses de origem tenham se 
diversificado; é possrvel que, mais rica a 
Europa de hoje, a realidade rural brasileira 
e os profundos contrastes desta 
sociedade choquem mais violentamente a 
consciência do missionário do que foi 
comum no passado; é mais do que factrvel 
que a modernização da Igreja, conduzindo 
à opção preferencial pelos pobres, à 
vivência da pobreza com suas 
multifacéticas implicações e ao 
compromisso com a justiça social, coloque 
para os religiosos dos nossos dias 
problemas e busca de soluções que 
gerações passadas jamais tiveram que 
enfrentar. Mas a xenofobia mal disfarçada 
no comentário Intempestivo exprime e 
propaga o sentimento que domina aqueles 
que não vêem com bons olhos o processo 
através do qual a Igreja abdicou de sua 
cômoda "presença ausente" no campo 
brasileiro. Num pars de imigração, sempre 
aberto à supervalorização do que vem de 
fora, o xenófobo fala em nome de 
interesses quase sempre de fácil 
identificação. O estrangeiro que nos chega 
acenando, mesmo que hipoteticamente, 
com a mágica varinha de condão dos 
dólares ou do tráfico de influência para 
obter subsfdios ou grilar terras - como se 
deste modo não estivesse tocando fundo o 
conflito social -:. não só encontra 
fantásticos mediadores locais como pode 
contar, no lugar do espanto, com os 
louvores das colunas sociais e com a 
amabilidade dos gabinetes. A xenofobia 
tem uma só mão e nela se alimentaram 
não poucos luminares do antigo regime. 

Mas não há quem - com o conhecimento 
de causa - negue as contradições e a 
diversidade da atuação da Igreja no 
campo. Eterna interessada no problema 
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agrário, na medida em que seus valores, 
sua doutrina e seu pensamento foram 
profundamente impregnados pela vida e 
pela "civilização" rural, a Igreja teve seu 
papel no campo bastante modificado nas 
Óltimas décadas. Mas suas metas 
continuam a ser a fixação do homem e a 
estabilidade social como sua 
conseqüência. Seu horizonte supõe o 
agego à terra; mas não a qualquer terra, 
como o seria para o mercador~ É amor ao 
chão no qual se trabalhou, se lutou e se 
construiu a teia de relações interpessoais 
que caracteriza a comunidade -que, em 
última instância, é comunidade eclesial e 
"corpo intermediário" (Mater et Magistra) 
capaz de resistir às forças 
desagregadoras ao autoritarismo, da 
violência e de seu motor: a lógica do lucro. 
Sua ideologia é a da pequena propriedade 
familiar, aquela que permite a 
sedimentação da famma e impede a 
exploração entre irmãos. Visão romântica 
da sociedade? Certamente. Mas o 
romantismo da utopia católica rural, por ser 
evidente, não se torna menos poderoso. 
Não é evitando o trabalho de entender a 
lógica peculiar que rege a utopia 
social-religiosa que se poderá encontrar 
caminhos para uma solução padfica do 
drama agrário de que a Igreja é parte. E 
reconheçamos: nesta tarefa o positivismo 
ajuda pouco. 

A utopia católica não está, porém, calcada 
apenas sobre a Incompatibilidade 
doutrinária com a lógica estrita do 
capitalismo; ela também se apóia sobre.a 
tradição que opõe a Igreja ao Estado 
moderno, como representante daquela 
lógica. É em torno de outras premissas 
que se move a Igreja, gerando uma 
dinâmica na qual as relações primárias, 



diretas, entre as pessoas, adquirem 
grande significado. Assim, ao acionar 
mecanismos de apoio à "luta pelos 
direitos" daqueles que se vêem 
ameaçados de despejo por proprietários 
cujos trtulos sabe-se lá de onde surgiram, 
os missionários - nacionais ou 
estrangeiros - não podem, sob pena de 
negarem sua coerência interior e de seu 
próprio trabalho, "segurar" decisões e 
ações que são o resultado de um trabalho 
educativo que visa o pleno exerdcio do 
livre arbrtrio transposto para o plano da 
vida social e polftica. A expulsão do 
campo, especialmente nas áreas de 
fronteira agrfcola, onde os posseiros 
limpam o terreno para vê-lo tornado em 
seguida num trabalho de Sfslfo, não 
apenas expropria·o trabalhador do solo e 
do trabalho que realizou sobre ele; ela 
atinge os laços interpessoais construfdos 
ao longo da ocupação e sobre os quais 
repousa a comunidade cristã. Entender a 
lógica e a dinâmica que estã por detrás da 
resistência ao deslocamento de 
populações é tarefa urgente do governo, 
até porque a Igreja está no campo há 
quatrocentos anos e dele não sairá. E jã 
não há como desenlaçar o que com a 
legitimidade emprestada pelo autoritarismo 
do regime, se emaranhou nos últimos vinte 
anos: hoje o trabalho que a Igreja realiza 
tem caráter polftico e pedagógico pastoral, 
interligados ee forma indissolúvel. 

Mas discutimos até aqui como se a Igreja 
fosse o problema no campo. Só quem não 
tem olhos para ver e ouvidos para ouvir 
desconhece quem promove a violência e 
os assassinatos no campo e quem, de 
fato, está se armando no meio rural. O 
Estado brasileiro, todos o sabemos, é um 
moderno Estado urbano. Resta ainda 
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afirmar o moderno Estado nacional 
brasileiro no campo. E isto só ocorrerá 
quando este Estado estiver em condições 
de expropriar os proprietários daquilo que 
é de estrita competência do aparelho 
estatal: o controle dos meios de coerção e 
o exercfcio da justiça. Enquanto se 
formarem milfcias e existir justiça privada 
no campo, enquanto houver impunidade 
para declarações atentatórias às leis 
vigentes, saberemos quão .estreitos são os 
limites do nosso Estado e sua 
modernidade. Este é o ponto chave da 
questão. Centrá-lo sobre a atuação da 
Igreja é tentar colocar uma venda nos 
olhos da popuJação urbana e realizar o 
corte àqueles que detêm a parcela de 
poder da qual o Estado teria, em nome da 
lei e da justiça igual para todos, o direito e 
o dever de se apropriar. 

Texto encaminhado à redaçáo 
pela autora. Publicado originalmente na 
Folha de s: Paulo. 

• Remeto aquro leitor nilo somente aos trabalhos de 
Ra/ph Oe/la Cava sobre a Igreja CfJt611ca no Brasil mas 
tambllm ao livro de Roberto Romano Brasil: IgreJa contra 
Estado (Silo Paulo, Kalrós, t979) e espf!clalmente és 
lntervenç6es deste autor no semlnllrlo que deu origem 11 
cc/e!Anea Igreja e queatlo agnlrla (StJo Paulo, Loyola, 
1985). Com estes dois autores de grande/ue/dez tenho 
algumas dlverg/lnclas e multas concordtJnclas; deles 
tenho constan1emeQte aprendido sobre o tema. As 
posições defendidas neste pequeno artigo, porllm, silo de 
minha estrita responsabilidade, e seu ccnte11do condensa 
idlllas que podem ser enccntradas nos seguintes textos de 
minha autoria, escritos entre 1977 e 1984: Paulo Freire e 
o naclonallamo-desenvolvlmentlata (Rio, Clvlllzaçilo 
Brasileira, 1980); Pedagogia e luta social no campo 
para/bano (Educaçlo e Sociedade, 1 B); Anotaç6es para 
um estudo do populismo cat61/cc e a educaçilo no Bras// 
(lN: Perspectivas e dllemaa da aducaçlo popular, Rio, 
Graal, 1984); A Igreja Moderna no Brasil (lN: IgreJa e 
queatlo agrérta). Ver ainda as Introduções a estas 
cole!Aneas, que contêm pos/ç6es pessoais da 
organizadora bem como as ldlllas defendidas pelos 
participantes nos semlnlfrlos dos quais e/as resultam. 
Devo ainda mencionar que o termo 'presença ausente• 
tem sido empregado pelo pasqulsedor R/o/ando Azzl. 



Da Teologia da Libertação à 

Ciência Viva 
MAURICE BAZIN 

Departamento de Ffsica - PUCIRJ e 

Esp;~ço Ciência Viva 

Lembrando a época dos primórdios da 
Teologia da Libertação, o teólogo 
norte-americano e ativista 
terceiro-mundista Richard Shaull fala da 
falência do cristianismo institucional no 
livro De dentro do furacão (São Paulo, 
Sagarana-Editora, 1985). Shaull data o 
iniCio do questionamento teológico no 
perlodo entre as duas guerras mundiais, e 
liga o seu surgimento à crise da civilização 
ocidental que concebeu os fascismos 
espanhol e italiano e o nazismo alemão. 
Embora os dois primeiros sejam palses 
católicos e o terceiro protéstante, a 
reflexão da crise moral, ética e religiosa foi 
igual. A Igreja, como instituição, revelou-se 
agarrada à preservação do status quo; 
contentou-se com seus valores "eternos" 
e um deus alheio. A fé foi substitulda por 
garantias de segurança. 

Na mesma época, a Ciência se 
institucionalizou e emergiu como força 
social significativa no mundo ocidental; 
aliou-se também (por não se opor 
institucionalmente) ao poder dos governos 
para armar tecnicamente suas 
capacidades guerreiras. Ela cresceu 
obedecendo aos seus critérios internos e 
tornou-se um espaço aconchegante para 
os que praticam o seu credo. Enquanto a 
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tinguagem da fé era usada para amarrar as 
pessoas a um mundo fechado sobre si 
mesmo, a_linguagem cientifica oferecia aos 
cientistas um refúgio ao santuário 
equivalente. A Igreja só queria fazer 
crescer o número de adeptos da "palavra 
de Deus"; avançar era fortalecer a religião, 
definida como valiosa em si própria. Essa 
Igreja condena hoje os teólogos da 
libertação por trazerem elementos de juizo 
ligados a valores sociais e materiais, 
portanto externos à religião "pura". Da 
mesma maneira,-os cientistas 
auto-institucionalizados consideram que a 
Ciência contém seus próprios valores, 
fazem "ciência pura" para puramente 
avançar a Ciência, e criam Associações 
para o Progresso da (própria) Ciência (a 
AAAS, American Association for the 
Advancement of Science, nos Estados 
Unidos, e a SBPC, Sociedade Brasileira 
para o Progresso da Ciência, no Brasil), 
em vez de condicionarem o avanço da 
ciência às necessidades das pessoas . A 
cúria desta Ciência despreza as atividades 
dos divulgadores e pedagogos de uma 
ciência libertadora que atrelam seus 
trabalhos aos apelos da sociedade 
extensa. 

Enquanto Shaull diz que "grandes 



afirmações a respeito de Deus e de sua 
relação com o mundo têm servido aos 
interesses das forças dominantes na 
sociedade em diferentes ocasiões", 
podemos dizer que "grandes afirmações a 
respeito da Ciência e de sua relação com 
o mundo têm servido aos interesses das 
forças dominantes na sociedade". Essas 
afirmações são as mesmas por que a 
religião e a ciência institucionalizadas se 
justificam pelo mesmo apelo autoritário à 
universalidade, à verdade absoluta, à 
beleza superior, a soluções infalfveis. 
Serão esses atributos absolutos fatores 
compatrveis com uma mudança social e 
com um humanismo ativo aplicável a todos 
os homens e mulheres? 

O questionamento sócio-religioso e ético 
do pastor Richard Shaull paralela o 
questionamento pedagógico e ético 
expressado, nos mesmos anos 50, pelo 
ffsico norte-americano Richard Feynman. 
Shaulllecionava no Seminário de 
Campinas, e Feynman na Universidade 
Federal (então Nacional) do Rio de 
Janeiro. Muitas coisas estavam mudando 
nesses anos fecundos para o Brasil. Não 
deveria ser necessário repetir a pergunta 
de Carlos Lyra sobre o que aconteceu 
então, além da Bossa Nova! Shaull 
descobria que "os pastores e a liderança 
leiga da Igreja Presbiteriana eram 
teologicamente conservadores e 
eticamente puritanos", enquanto os 
católicos se mantinham atentos aos 
ditados da remota hierarquia romana. 
Feynman, por sua vez, encontrou entre os 
cientistas brasileiros um tipo paralelo de 
submissão: na Academia Brasileira de 
Ciências as comunicações eram feitas em 
inglês, pelo menos na presença do 
visitante americano. Indo a uma sessão da 
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Academia para apresentar um trabalho 
seu, escutou primeiro dois colegas 
brasileiros apresentarem suas 
comunicações em inglês hesitante; quando 
chegou sua vez de subir ao pódio, ele 
informou: "Perdoem-me; não tinha 
percebido que a lfngua oficial da Academia 
Brasileira de Ciências era o inglês, e por 
isso não preparei minha apresentação 
neste idioma. Então, por favor me 
desculpem, mas vou ter que fazê-la em 
português."1Mesmo descontando uma 
certa falta de tato por parte de Feynman, 
que não imaginou que o uso do inglês 
podia ter sido um gesto de cortesia, as 
suas palavras e sua atuação iluminaram a 
situação mais brilhantemente do que 
qualquer definição do imperialismo cultural 
e/ou religioso. Resgatou a autoconfiança 
de alguns indivfduos e abalou algumas 
dependências subliminares. Mas a 
situação não foi abalada a nfvel 
institucional: hã pouco tempo, a Revista 
Brasileira de Ffsica anunciava a sua polrtica 
editorial, que consiste em publicar artigos 
de autores brasileiros em inglês. 

Muitos cientistas institucionais continuam 
na pesquisa "pura" como teólogos 
tradicionais no pensamento teológico 
sistemático. Citando Shaull: "Hoje a 
linguagem teológica tradicional, na sua 
forma clássica e neo-ortodoxa, perdeu 
muito da sua força. Para um n~mero cada 
vez maior de pessoas ela não serve mais 
como linguagem de transcendência." Com 
respeito à Ciência, ele próprio declara: "O 
pensamento cientrfico objetivo, quando 
usado na análise da sociedade, pode 
tornar-se facilmente uma linguagem de 
dominação por parte da elite tecnocrática. 
Na medida em que é aceita, ela destrói a 
confiança dos homens e mulheres em sua 



própria percepção das coisas, além de 
destruir a linguagem construrda com sua 
própria experiência e torná-las mais 
dependentes ainda de peritos." Tudo que 
Shaull diz das ciências que "analisam a 
sociedade" pode ser dito a respeito das 
ciências exatas e naturais também. O 
paralelo está evidenciado na maneira 
como elas estão ensinadas e na facilidade 
como elas criam peritos especialistas que 
se outorgam o privilégio do uso da 
sabedoria, enquanto o resto dos mortais 
ficam admirando-os e abandonam assim a 
possibilidade de intervir. São estas 
considerações que fizeram surgir a 
Pedagogia do oprimido, de Paulo Freire (e 
o prefácio da edição em inglês escrito pelo 
próprio Shaull) . 

Restava para alguns cientistas brasileiros 
fazer uma srntese desta perspectiva com 
as dicas dadas por Feynman, que não 
hesitava em lembrar que !i Ciência foi 
criada por seres humanos normais e pode 
ser ensinada como uma redescoberta 
vivida por cada pessoa-estudante. "Fazer 
ciência", disse Feynman, "é primeiro não 
acreditar nos peritos." Nos seus cursos na 
Universidade, Feynman rasgava a falsa 
perfeição das apresentações formais e 
questionava a formação livresca dos 
estudantes na qual o sentido f(sico não 
aparecia e era .substiturdo por equações e 
receitas matemáticas. Durante sua última 
conferência pública na atual UFRJ, 
Feynman abriu ao acaso um livro-texto 
utilizado para treinar futuros professores e 
leu: •Triboluminescência -
Triboluminescência é a luz emitida quando 
cristais são esmagados." Exclamou: "Isto 
não é ciência! Isto é definir uma palavra 
apenas com outras palavras. Não 
esclarece nada a respeito da natureza: 
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quais cristais produzem luz quando 
esl')1agados, por que produzem luz. Você 
viu algum estudante ir para casa e fazer a 
experiência? Não pode. Mas, se estivesse 
escrito: 'Quando pegamos um cubinho de 
açúcar e o esmagamos com um alicate na 
escuridão, podemos ver um flash azulado. 
Alguns outros cristais fazem isto também. 
Ninguém sabe por quê. O fenômeno se 
chama triboluminescência', então se 
adquiriria experiência a respeito da 
natureza." Depois, ao acabar a 
conferência, ampliou a argumentação, 
deixando transcender uma certa tristeza: 
"Não posso ver qualquer pessoa sendo 
educada por esse sistema auto-reprodutor 
no qual pessoas fazem provas e ensinam 
umas às outras como fazer provas, mas 
ninguém sabe nada." 

Na religião, Shaull indicava como fazer 
teologia tomando parte nas lutas de nosso 
tempo: "Como cristãos somos membros 
uns dos outros. Como cristãos não 
conseguimos nem mesmo pensar 
sozinhos." Um pensamento paralelo 
inspirou os trsicos que abriram caminhos 
criativos e mais socializantes no ensino 
das ciências, particularmente em São 
Paulo, dando continuidade ao exemplo 
vivo de Feynman. Para estudar a 
polarização da luz, Feynman mandava os 
seus estudantes olharem pela janela, com 
um pedaço de polaroid na mão, "para a luz 
refletida sobre a água da bara lá fora". No 
mesmo momento, os disdpulos de Shaull 
aprendiam também a olhar além da bara e 
a descobrir a realidade da Baixada 
Fluminense. A perspectiva de Shaull, na 
teologia, consiste em pôr Deus no mundo 
de cada dia e abrir caminho para a 
libertação própria. A perspectiva dos 
"grupos de ensino" consiste similarmente 



em repor a Ciência no mundo de cada 
pessoa. Rejeita-se a pretensão a uma 
linguagem cientffica purificada, sem 
subjetividaç1e, contraposta à linguagem 
comum; rejeita-se o privilégio do uso da 
linguagem clara pelos peritos necessários. 
De fato, a linguagem utilizada para 
descrever cientificamente o mundo ffsico 
foi sempre baseada em analogias e 
modelos que extrapolam a experiência 
concreta diária dos que constroem a 
ciência. Não hã nem purificação nem 
inevitável distanciamento na linguagem 
que descreve um conhecimento cientffico 
O descobridor utilizou habitualmente 
palavras jâ existentes e que melhor 
sugeriam as propriedades que lhe 
interessavam. (Pense, por exemplo, na 
escolha da palavra "corrente" para 
descrever a "corrente elétrica"; esta última 
expressão só pode parecer distante e 
revestida de sentido novo e purificado para 
quem quer ser mistificado ou quando os 
cientistas escolhem, consciente ou 
inconscientemente, esquecer de revelar a 
sua simples origem material - os paralelos 
com a corrente de um rio e com a corrente 
de transmissão de uma máquina ou de 
uma bicicleta, que vai de um lado e volta 
pelo outro num circuito fechado.) Cada 
pessoa pode entender e se apropriar das 
palavras cientfficas porque elas foram 
escolhidas por seres humanos sem mais 
nem menos senso comum ou poder de 
criação que outros seres humanos. Por 
isso a perspectiva pedagógica libertadora 
afirma, e demonstra na prática, que o 
estudo do mundo ffsico está ao alcance, 
inclusive lingüfstico, de todas as pessoas. 

Cada pessoa é capaz de proceder no seu 
construir cientifico a partir das suas 
vivências e de sua capacidade de 
experimentar e de questionar a natureza. 
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Ao dar à atividade teológica sentido 
humanfstico no mundo real de hoje -
ao questionar a natureza social deste 
mundo -, Shaull viu os seus estudantes se 
engajarem na luta social por vocação: 
"Essa luta se expressa através da 
Identificação com os pobres, da 
participação em movimentos polfticos e do 
uso da própria profissão para servir ao 
próximo, mudando estruturas sociais 
injustas." No mundo dos cientistas, 
praticantes com vocação encontram a 
mesma situação onde intervir: os pobres 
são os professores do 1º e 2º graus, os 
movimentos polfticos são os 
agrupamentos sindicais, o uso da 
profissão para mudar estruturas injustas é 
exigir o engajamento das universidades de 
elite numa verdadeira formação dos 
professores. A capacidade de participar do 
surgimento de um pensamento novo e 
aplicá-lo no domfnio profissional como 
trsicos foi demonstrada por alguns 
pioneiros em São Paulo, Belo Horizonte e 
Rio de Janeiro. Deles partiu o que ficou 
depois como exemplos de ensino prático 
de ciências no Brasil. A luta desses 
indivfduos se assemelha à dos pastores 
da nova teologia e continua hoje dentro 
das instituições cientfficas, nos confrontos 
para fazer reconhecer a validade de 
trabalhos visando a formação de docentes. 

Para organizar-se e engajar-se na luta 
contra as dominações e contra o elitismo 
que as justifica, Shaull propôs aos cristãos 
encontrar "a fonte de pensamento e de 
vida não numa ideologia ou doutrina, nem 
em um movimento polftico, mas na 
comunidade . Conseqüentemente, a 
criação de condições para o florescimento 
de uma comunidade de fé se torna um 
inperativo indispensável." Esta idéia irá 



longe, até a criação das comunidades de 
base da Igreja Católica. A fé dos que 
valorizam o compartilhar do saber pela 
humanidade se reflete entre educadores 
progressistas de ciência no surgimento de 
grupos onde a confiança mútua facilita a 
criatividade comum. Isso se construiu ao 
longo dos últimos vinte anos na 
Universidade de São Paulo, no 
Departamento de Frsica Experimental do 
Instituto de Frsica, grupo melhor conhecido 
como "grupo de ensino", cuja influência se 
difundiu do Rio Grande do Norte até a 
Guiné Bissau. Uma forma de organização 
compatrvel com essa idéia de comunidade, 
dando também resposta à questão da 
"qualidade de vida que só poderá ser 
experimentada se for vivida", apareceu em 
1983, na fundação do Espaço Ciência 
Viva, no Rio de Janeiro . Essa organização 
é uma comunidade no sentido usado por 
Shaull, mas, dessa vez, entre cientistas 
em contato com a sociedade real através 
de trabalhos de divulgação cientrfica em 
praça pública e de treinamento de 
professores . O modo de atuar entre os 
membros do Espaço Ciência Viva 
corresponde, consciente ou 
inconscientemente, às exigências 
propostas por Shaull: "A única forma de 
comunidade que vale a pena é aquela que 
encoraja os seus membros a se tornarem 
sujeitos, que desenvolvem sua (dela/dele) 
individualidade em interação com os 
outros, a fim de que o mundo dela/dele 
possa tomar sua forma muito individual. 
Não temos modelos para isso, e sabemos 
pouco sobre o que isso acarretaria." Ao 
mesmo tempo, Shaull adverte que "uma 
vida rica em comunidade acontece 
somente quando as pessoas se tornam 
abertas e vulneráveis umas às outras, 
SOI"ffente se crescem e mudam, 
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relacionando-se com outras pessoas em 
idênticas condições." Se uma comunidade 
de ensino de ciências consegue se manter 
funcionando dessa maneira, 
reencontraremos o caráter libertador da 
educação pregado por Paulo Freire. 

Nesse trabalho de reencontro com valores 
humanrsticos a partir da Teologia da 
Libertação, o protestante Shaull foi levado 
ao diálogo com católicos dominicanos. De 
repente, os homens de fé quebravam as 
doutrinas exclusivas. Os demônios 
redprocos das velhas teologias do status 
quo viraram aliados frente à perspectiva de 
atuação social. Esse ecumenismo, 
nascido de rarzes fundas no Brasil, supera 
a repartição do poder sobre as mentes das 
pessoas entre várias religiões; este 
ecumenismo atuante demonstra a 
futilidade no mundo de hoje das brigas 
doutrinais da velha Europa. Ali, a tradição 
cultural exigia separar as pessoas até nas 
categorias leigas: o conceito das "duas 
culturas", de C.P. Snow, é uma 
constatação dessa separação - as duas 
culturas eram supostamente tão 
irreconciliáveis como as religiões; artistas 
e cientistas não podiam ter uma linguagem 
comum. Esta doutrina também está caindo 
frente à prática libertadora dos que criam 
buscando o humano a serviço de todos e 
todas: quem esteve nas praças públicas 
do Rio de Janeiro ou em Belo Horizonte 
por ocasião da reunião anual da SBPC, em 
1985, pôde participar da atuação conjunta 
dos cientistas do Espaço Ciência Viva e 
dos a tores do grupo de teatro Tá na Rua. 
O que permitiu criar essa união foi a 
atuação dos dois grupos na educação 
cultural em intervenção com o povo no seu 
próprio campo: a rua. 



Não é por acaso que a primeira ação 
comum dos dois grupos envolveu a 
mesma observação do planeta Júpiter que 
convenceu Galileu da improbabilidade de a 
Terra ser o centro do mundo e que levou a 
confrontos que repercutem até hoje. 
Assim, em várias praças públicas do Rio 
de Janeiro, as pessoas comuns (e os 
professores e alunos das escolas do 
bairro convidados para o evento) puderam 
reviver as emoções de Galileu ao 
"descobrir" por elas próprias os satélites 
de Júpiter através de várias lunetas. Ao 
mesmo tempo, no meio dos instrumentos, 
os atores encenavam a cena da Vida de 
Galileu, de Bertolt Brecht, na qual os 
matemáticos e filósofos da corte 
.discutem com Galileu e recusam-se a olhar 
pelo telescópio por saber a priori que o 
mundo celeste não admite defeitos. Aqui 
aparece Galileu afirmando que só a própria 
observação pode convencer e que este 
poder de investigação deve estar aberto a 
todo o povo, começando pelo seu próprio 
criado. Isto faz rir os cientistas oficiais da 
corte; mas no ambiente da praça, onde 
atores e povo, teatro e realidade, 
observação concreta e dúvidas culturais 
se confundem, Galileu acaba levando 
todos os participantes a se aproximarem 
dos telescópios e dos cientistas que os 
manejam. Filas se formam, os atores 
entram nas discussões, os cientistas 
conversam, apontam para Júpiter ou 
Saturno e respondem à pergunta "O São 
Jorge está mesmo na Lua?",levando a 
pessoa a procurá-lo com a ajuda de uma 
das lunetas. Cada um vive a Ciência. 
Finalmente, tornam-se realidade os motes 
de cada grupo: "Não há espectadores no 
mundo, todo mundo é ato r", e "não há 
espectadores no mundo, todo mundo é 
cientista." 
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As proibições estão abolidas. Quando os 
cientistas do Espaço Ciência Viva 
esçolhem mostrar células, unidades 
básicas da vida, através de microscópios, 
o tema da reprodução surge naturalmente. 
Então se mostram flores com grãos de 
pólen fertilizando óvulos, debaixo de 
lupas. Procuram-se ouriços-do-mar 
machos e fêmeas que expelem 
espermatozóides e óvulos na água do mar 
e observa-se o encontro através de 
microscópios. Guiadas por jovens 
cientistas, as pessoas seguram lâminas e 
pipetas, misturam uma gota do lfquido 
leitoso e do lfquido avermelhado, e 
observam ao microscópio os óvulos 
redondos e marrons assediados pelos 
minúsculos espermatozóides correndo 
freneticamente ao redor. E com paciência, 
em poucos minutos, verão o óvulo 
fecundado começar a dividir-se, primeiro 
em dois, depois três células, tornando-se 
um infcio de embrião. E os atores? Que 
podem contribuir nesta caminhada para a 
educação sexual? Eles pegam no real da 
própria reprodução humana e, entre as 
bancadas carregadas de microscópios, 
elaboram um esquete guiado por um texto 
cientffico que fala dos milhões de 
espermatozóides sempre prontos a entrar 
em ação à procura do único óvulo 
produzido somente uma vez por mês, e de 
como este aceita um único 
espermatozóide para unir-se a ele e 
começar um novo ser. O esquete acaba 
com o aparecimento de uma criança a 
partir da união do ator-óvulo e do 
ator-espermatozóide, mas uma criança 
real emprestada pelo próprio público. O 
assunto, considerado habitualmente tão 
delicado, explode na realidade material 
graças ao microscópio; o trabalho teatral 
expõe a informação corretÇt para todos, 



sem mistificação, numa atmosfera onde 
imaginação e realidade se misturam 
alegremente sem distorção técnica ou 
moral. A proximidade entre o público, os 
cientistas e os atores faz com que haja 
envolvimento pessoal, contato, 
participação verdadeira, mesmo se 
efêmera. A alma esteve metida na 
vivência, na convivência, e cada um ficou 
dono das verdades encontradas. A 
verdade era de todos, sendo elaborada ou 
reelaborada em comum. É claro que os 
cientistas e os atores "sabem" mais a 
respeito da Ciência que o público; 
exatamente como os padres das 
comunidades de base "sabem" mais a 
respeito da organização social da 
sociedade que os fiéis. Nas duas 
situações, o mais importante é a maneira 
de respeitar a iniciativa e as indagações de 
todos, a abertura para o diálogo, a vivência 
da não-institucionalização do modo de 
pensar. Não é necessário matar o São 
Jorge na Lua; o mito não é o inimigo, e está 
presente num número grande demais de 
cabeças para ser "errado". O importante é 
aceitar as imagens pelo que são e 
assegurar que elas não substituam o 
mundo real. Ajudar as pessoas a ver com 
seus próprios olhos que as sombras das 
crateras da Lua é nossa responsabilidade; 
esta realidade pode conviver com belas 
canções da "Lua de São Jorge". Nossa 
verdade cientffica não precisa se afirmar 
contra crenças populares, de onde quer 
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que venham. Nossa confiança nos seres 
humanos deve nos permitir esperar que 
eles próprios decidam aproveitar tanto o 
método cientffico como o pensar mágico 
até chegar a uma slntese dessa dialética 
do pensamento. Precisamos primeiro 
experienciar juntos o fasclnio frente à 
natureza e então encará-la sem 
dogmatismo nenhum. 

Enquanto se quebram barreiras religiosas 
e culturais, aparece o que Shaull chama de 
"a inescapável tarefa de explorar novas 
formas de relacionamento humano e de 
organização social, às quais possam 
responder as novas idéias mais genulnas 
do que seja mais humano". Os 
conservadores de privilégios e os 
mantenedores de museus mortos não 
aceitam que nos permitamos mudar com o 
tempo ao contato das injustiças sociais. 
Mas os ecos unificadores da Teologia da 
Ubertação contagiaram definitivamente 
atores e cientistas. Assim, o Espaço 
Ciência Viva e o Tá na Rua pretendem 
instalar-se futuramente num espaço tisico 
comum, um Espaço de Transformação 
onde Oficinas de Ciência e Teatro viverão 
lado a lado e trabalharão os r:nesmos 
temas cientffico-sociais do mundo de hoje. 

Nota 
1 As citaç6es são tiradas do livro de memórias de 
R. Feynman, Surely, You're Joklng, Mr. 
Feynman. Nova Yorlc, 1985. 
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Este texto nasce de uma insatisfação que 
tem uma história mais longa e generalizada 
do que o fato imediato que a suscitou. Com 
efeito, quero me referir criticamente ao 
procedimento adotado com freqüência pela 
reportagem dos jornais locais: vários 
colegas, que nos expomos de público ao 
fornecer generosamente reflexões 
opinativas a propósito de questões mais 
ou menos graves, apresentadas pela 
reportagem em seu imediatismo como 
forma de construir o dia-a-dia de setores 
significativos da imprensa, comentamos 
entre nós a insatisfação que provém das 
alterações sofridas em nossos 
pronunciamentos por força do processo 
adotado no modo de produzir jornalismo. 
Por outro lado, e agora personalizo a 
minha reação, quando o repórter me pega 
assim de surpresa pelo telefone e me 
solicita uma resposta de chofre sobre tema 
complexo a ser espremido dentro de um 
curto espaço do jornal, eu fico sempre com 
a sensação de que o jornalista imagina o 
pesquisador como um terminal de 
computador que tem pronto o pacote de 
nformações para ser fornecido quando a 
demanda é feita. É óbvio que todos 
sabemos ser a produção de um quotidiano, 
que visa a públicos heterogêneos, algo 
necessariamente mais leve e diverso do 
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que um periódico especializado. Demais, 
pertence à natureza de tais informações e 
comentários essa quase impossibilidade 
de aprofundamento, já que se trata de algo 
a ser rapidamente esquecido a fim de 
propiciar a sua rotação e o seu consumo 
diários. 

Passo, pois, ao fato recente que me levou 
a essas reflexões. Assim, há pouco mais 
de uma semana fui contactado por telefone 
por um jornalista que me pedia um 
pronunciamento sobre a questão implfcita 
no titulo acima. Como estivesse muito 
atarefado naquele instante, prometi-lhe 
fornecer por escrito, naquele mesmo dia, a 
minha resposta aos problemas que ele me 
suscitava. Eis por que lhe pedi que ditasse 
as questões, que se resumiram a duas: 
1) Como encarar esses novos 
movimentos de seitas religiosas que vêm 
surgindo por toda parte no Brasil, mas 
principalmente no Nordeste (tais como: "O 
Evangelho Quadrangular", "A Prece 
Poderosa", "Deus é Amor" etc.), e que 
estão a merecer as crfticas e a 
preocupação da CNBB, inclusive a 
acusação de que elas estariam recebendo 
dinheiro do exterior para explorar a boa fé 
de nosso povo? 2) Que pensar do 
fanatismo que envolve tais movimentos e 



que se expressa particularmente na sua 
foona maniquersta de concepção religiosa, 
na separação entre os sexos por ocasião 
do culto, numa pregação insistente em 
torno do pecado, do inferno etc.? E para 
ilustrar a expansão e o poderio dessas 
"seitas", o jornalista informava que uma 
delas alugava de segunda a sábado o 
horário exclusivo da Rádio PRE-9 do 
meio-dia às 6 da tarde. Devo lembrar, 
porém, que a linguagem dessas duas 
questões é minha, embora eu tenha 
procurado ser totalmente fiel ao conteúdo 
que me foi ditado. Contudo, como a 
reportagem produzida, na parte que me 
dizia respeito, sofrera no meu entender 
destaques ou mutilações que desfiguraram 
parcial, mas significativamente, a minha 
resposta, decidi retomá-la aqui sob forma 
de artigo. 

Apesar de eu desenvolver pesquisas no 
campo da religião em geral e mais 
particularmente no terreno da chamada 
religiosidade popular, não estudei 
especificamente os casos exemplificados 
na primeira pergunta, e devo confessar 
que sequer refleti mais demoradamente 
sobre o assunto. Todavia, qualquer 
pessoa mais ou menos familiarizada com 
tal ordem de estudos percebe 
imediatamente o enorme volume de 
questões teóricas {em termos 
sócio-antropológicos e na perspectiva da 
história das religiões) que estão por trás 
desse questionamento. Cito só duas delas 
para dar uma amostra de tais dificuldades: 
a complicada distinção entre Igreja e seita, 
ou a questão correlatà que constitui o real 
significado disso que costumam chamar 
de fanatismo religioso, quase sempre 
associado ao comportamento religioso das 
camadas populares. Portanto, as questões 
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propostas não deveriam encaminhar 
para respostas do tipo "a favor ou contra". 
Dar a necessidade de relativizar a posição 
implrcita nas questões, a fim de produzir 
uma reflexão mais consentânea com a 
realidade dos fatos. Além do mais, é mister 
lembrar que fenômenos sociais relevantes 
possuem sempre um caráter de fatos 
globais. Dar decorre que, embora uma 
forma de manifestação coletiva possa ser 
enfaticamente identificada como 
pertencente ao campo religioso, ela possui 
necessariamente dimensões económicas, 
politicas, culturais etc . Inversamente, um 
fato social definido como de natureza 
politica traz também em si inelutáveis 
aspectos religiosos, económicos, 
simbólicos etc,; e assim por diante. 
Portanto, só para efeitos meramente 
didáticos ou de exposição é que se 
costuma considerá-los (perigosamente, 
aliás) como se fossem esferas isoláveis 
de uma realidade. 

Sem querer abusar da paciência do leitor, 

creio no entanto ser necessária ainda 
alguma reflexão preliminar, antes de 
ensaiar uma resposta às questões que 
suscitaram este artigo, já que algum 
esclarecimento deve ser feito em relação a 
esses conceitos de 'Igreja' e 'seita', 
embora sem pretensões teóricas mais 
longas. No seu sentido original, uma seita 
representa um grupo de contestação da 
doutrina e das estruturas de uma Igreja, e 
tende freqüentemente a constituir uma 
dissidência. Contudo, num sentido mais 
genérico, o conceito de seita é atriburdo a 
todo movimento religioso minoritário. O 
discurso teológico tomou essa palavra 
emprestada da lrngua latina, onde ela 
significa uma maneira de seguir (sequi) um 
mestre; posteriormente se acrescen)ou 



uma noção de recusa, de separação 
(secare). Abro um parêntese para lembrar 
que, no vocabulãrio poll'tico, termos como 
'sectãrio' ou 'sectarismo' provêm da 
mesma etimologia. Além disso, o seu 
freqüente emprego com uma conotação 
pejorativa (sentido que estava implfcito nas 
intenções da reportagem) deriva da 
excessiva valorização do termo 'Igreja', 
sobretudo a partir do século IV, quando 
esta instituição atingiu a sua fase 
triunfalista . Enfim, para os historiadores 
das religiões, esse termo não comporta um 
jufzo normativo, pois é encarado apenas 
como uma estrutura religiosa particular e 
como um fato social. Mas o primeiro 
estudioso a tentar uma definição 
sociológica para os termos 'Igreja' e 'seita' 
foi talvez Max Weber, para quem aquela 
era tida como uma instituição de salvação, 
e esta era encarada como um grupo 
contratual. Para outros estudiosos, como 
Troeltsch, a relação entre essas duas 
realidades é dialética, uma atraindo· a outra 
em termos de conservadorismo e 
radicalismo: a Igreja - no caso, ele 
pensava na Igreja Católica - se define 
como a ordem estabelecida por Deus, 
como instituição transcendente, 
permanente, administrando a graça, 
dominando os indivfduos; ela retira a sua 
legitimidade de seu fundador e da 
sucessão de seus chefes, assegurando 
por sua integração no mundo o bom 
caminho da sociedade; ao passo que a 
seita, por seu carãter de simples 
comunidade confessional de crentes, 
recusa-se a agir como responsãvel pela 
salvação de todos, e por sua natureza 

profética considera-se como detentora da 
verdade e como o puro evangelho, jã que, 
segundo ela, a salvação é um problema 
pessoal e não depende de relação com 
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uma instituição. Por sua vez, Joachim 
Wach observa que em algum momento 
toda religião enfrenta movimentos de 
contestação, quer estes se mantenham 
dentro da instituição sob forma de 
confrarias, ordens etc., quer eles se 
separem dela sob a formma de Igrejas 
livres ou seitas. Jã o sociólogo francês 
J. Séguy vê na seita uma resposta a 
situações de frustração ou uma vontade 
de reestruturação de uma sociedade 
abalada em seus fundamentos; a seita tem 
assim mais o aspecto de uma 
contra-sociedade do que de uma 
contra-Igreja, e as frustrações a que ela 
reage não são apenas de ordem 
económica, mas também de ordem 
intelectual e moral; portanto, a 
compensação de uma inferioridade 
cultural, ao invés de estabelecer estruturas 
de combate polrtico e social, toma a forma 
de uma contestação religiosa. Enfim, 
haveria toda uma outra questão que seria 
a anãlise psicológica dos mecanismos de 
adesão a diferentes seitas. De todo modo, 
porém, deixo de lado esses problemas de 
que se ocupam os especialistas, com as 
ressalvas jã feitas no infcio, e tentarei, a 
seguir, dizer sumariamente algo a partir 
das perguntas que me foram formuladas . 

Em relação à primeira questão e em face 
da reação da Igreja Católica no que 
concerne à proliferação de "seitas" em 
nosso meio, seria bom desde logo não 
esquecer que a Igreja dispõe talvez do 
maior corpo de intelectuais (no sentido 
gramsciano do termo) que qualquer outra 
instituição jamais possuiu na História. 
Portanto, ela deve estar muito bem 
informada de que hoje, no Brasil, ela vem 
deixando rapidamente de ter a hegemonia 
do campo religioso. O catolicismo continua 



sendo, no entanto, a religião de fachada 
das classes dominantes; porém, desde 
que o aparelho repressivo do Estado 
brasileiro foi deixando de encarar as 
manifestações das crenças das camadas 
populares como delito ou contravenção e, 
por conseguinte, foi deixando de ser usado 
para controlá-las, começaram a vir à luz 
diferentes concepções e práticas 
religiosas. Cito apenas o exemplo mais 
evidente dos chamados cultos 
afro-brasileiros, que, sob o aspecto de sua 
repressão, foi muito bem examinado por 
Jorge Amado em alguns de seus 
romances, mas sobretudo no Tenda dos 
Milagres . Depois vieram os inúmeros 
grupos e federações de Umbanda, que 
passaram a atingir inclusive as camadas 
médias de nossa população. Dar para a 
frente proliferou um sem-número de seitas 
religiosas, sobretudo nas periferias de 
nossos centros urbanos, para não falar na 
expansão das confissões evangélicas ou 
ramos do protestantismo. Esse é um fato 
histórico e social inegável, e vejo nisso 
pelo menos um forte aspecto positivo que 
reside na manifestação efetiva da 
liberdade de consciência . Pessoalmente, 
considero as unanimidades em qualquer 
área do comportamento colativo como 
potencialmente perigosas e de tendência 
fascistóide, inclusive rio que diz respeito 
aos "fiscais do Sarney". Desse modo, me 
parece indubitável que essa proliferação 
de religiões populares traz em si uma 
dimensão de liberdade em relação à tutela 
ideológica exercida sobre o povo pelas 
classes que detêm o poder, compreendidà 
ar a Igreja Católica como parte e 
instrumento. 

É claro, por outro lado, que essa expansão 
recente de "seitas" de origem e recursos 
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financeiros provavelmente espúrios -
deixando de lado o caráter duvidoso de 
suas reais intenções - é portadora 
também de aspectos negativos, conforme 
já vem explfcito no conteúdo mesmo da 
primeira pergunta. Mas é preciso dizer que 
aspectos positivos e negativos são 
sempre inerentes a qualquer ação 
simbólica que pretenda atuar sobre as 
consciências: é assim na famnia, no 
processo educacional, na militância 
polftica, na missão religiosa etc. Aliás, 
nesse sentido, a Igreja Católica tem 
pouqufssima autoridade para falar com 
isenção, pois possui historicamente a folha 
corrida mais recheada de culpa e mesmo 
de criminalidade: desde o nosso 
Descobrimento ela endossou o avanço 
colonialista dos Estados europeus no 
Novo Mundo e alhures, assim como 
reciprocamente foi por eles apoiada, com 
todas as seqüelas que compõem o nosso 
legado colonial - genoddio, destruição de 
culturas locais, escravidão, espoliação 
económica, processos inquisitoriais, 
autoritarismo etc. etc. Por outro lado, até 
o presente momento, a Igreja Católica do 
Brasil continua também a receber recursos 
financeiros do exterior. Todavia, como 
acabei de assinalar, as ações simbólicas 
que influenciam as consciências não são 
lineares, mas antes invariavelmente 
sinuosas ou contraditórias; e assim seria 
enorme injustiça não reconhecer alguma 
sinceridade de um Dom A velar ou da 
CNBB quando buscam alertar a opinião 
pública sobre o fenômeno da expansão 
das referidas "seitas" no que elas têm de 
exploradoras da vulnerabilidade e da 
extrema dependência das camadas mais 
pobres da população. Maior injustiça ainda 
seria não reconhecer o trabalho fecundo 
dessa m~sma Igreja em vários setores de 



nossa vida coletiva, sobretudo por parte 
das correntes mais recentes, que optaram 
abertamente pelos oprimidos mediante 
uma pastoral libertadora e crrtica. 

Enfim, para não deixar sem um comentário 
a observação do jornalista a propósito do 
aluguel de um longo horário numa rádio 
local por um desses movimentos 
religiosos, eu diria que vejo no fato muito 
menos a demonstração do poderio e do 
perigo de sua atuação do que um grave 
sintoma do grau de decadência em que se 
encontra a referida rádio que, para não 
naufragar de todo, recorre a esse 
expediente. 

A segunda parte do que~tionamento 
proposto, aquela que se reporta ao 
"fanatismo" que envolve tais f;:lxperiências 
religiosas1 me levaria mais longe, numa 
discussão que excederia certamente os 
limites razoáveis do espaço de que 
disponho. Com efeito, costuma-se 
qualificar de fanatismo a atitude de 
indivfduos ou grupos que se consideram 
inspirados por uma divindade, pelo espfrito 
divino ou por algum santo; assim como se 
usa esse termo para identificar um 
comportamento religioso rfgido e 
exagerado, que leva a posições sectárias 
ou intransigentes. Dar a sua relação com a 
temática da primeira questão. Mas, como 
afirmei, não me parece conveniente 
discutir aqui essa questão ampla. Para não 
me furtar, porém, a fornecer alguma 
reflexão a respeito, resumo numa frase a 
minha posição: tem sido recorrentemente 
qualificado de fanático ou sectário qualquer 
sistema de crenças diferente do nosso. 
Normalmente, o discurso dos membros 
das classes dominantes sempre se apoiou 
em atributos pejorativos e preconceituosos 
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ao se referir às manifestações da fé 
religiosa dos pobres e oprimidos. Como se 
pode ver, a questão exigiria um exame 
mais sério e demorado, que se estribasse 
em análises comparativas e numa amostra 
representativa de casos concretos. Eu 
lembraria apenas, para concluir, e me 
reportando ao argumento contido na 
segunda pergunta, que Rimbaud, o poeta 
francês do século passado, em seu poema 
Solei/ et Chair, insinuava com certa 
malfcia, mas com alguma razão, que foi o 
cristianismo que introduziu a noção de 
pecado em nossa civilização. 
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A teoria do ponto de vista 
da prática 

PEDRO A. RIBEIRO DE OLIVEIRA 
Seaetário-executivo do /SER 

Em homenagem a Duglas Teixeira Monteiro 

Tanto nos meios acadêmicos -
universidades, institutos de pesquisa, 
associações cientfficas - quanto nos 
meios eclesiásticos - igrejas, movimentos 
religiosos, institutos de pastoral - pode-se 
encontrar uma desconfiança mútua entre 
quem faz teoria e quem faz prática 
pastoral. O cientista social normalmente só 
é capaz de ver o agente de pastoral como 
jnformante, não como interlocutor. E o 
agente de pastoral normalmente só ítê o 
cientista social como um observador alheio 
aos grandes problemas da realidade. 
Quem já precisou colher dados junto a 
bispos, padres e organismos de pastoral, 
certamente já terá tido aquela 
desagradável sensação de ser visto como 
inútil... Nos meios eclesiásticos, 
"acadêmico" é um adjetivo que 
desqualifica a pessoa, tanto quanto 
"pastoral" arrasa um trabalho apresentado 
à comunidade cientffica. 

Mas esta rejeição mútua não resiste a uma 
critica séria. Por que não admitir que um 
agente de pastoral pode fazer uma teoria 
cientffica dos fatos religiosos que ele 
conhece de dentro? Que há dificuldades 
de ordem metodÓiógica, nenhuma pessoa 
sensata há de negar. Mas a vigilância 
metodológica pode perfeitamente 
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assegurar o recuo necessário à 
elaboração teórica. De outra parte, não há 
porque desconhecer a contribuição da 
análise cientffica para o conhecimento das 
realidades religiosas. Só porque fala de 
Deus, a Teologia não é um método de 
conhecimento divino, assim como a 
qufmica não se toma doce ao estudar o 
açúcar (observava Clodovis Boff) . Uma 
teologia pastoral séria não pode prescindir 
da análise cientffica que a academia sabe 
fazer. Podemos nos libertar dos 
preconceitos que resguardam a aparente 
auto-suficiência do mundo acadêmico e do 
mundo eclesiástico e abrir um diálogo 
critico e questionador desses dois 
pequenos grandes mundos. 

Vou concentrar minha atenção no que o 
mundo acadêmico oferece ao mundo 
eclesiástico: a teoria. Depois farei uma 
pequena observação sobre o que ele 
ganha neste diálogo. 

A prática das Igrejas mostra a existência 
de um amplo processo de mudanças no 
campo religioso brasileiro. A existência 
das CEBs e das pastorais, na Igreja 
Católica, sãó um bom exemplo dessas 
mudanças. H_á to_da um_a Teologia que se 
constrof para dar conta desses 



fenômenos, produzindo uma.teoria 
teológica da Igreja, ou eclesiologia. Mas 
onde está a teoria sociológica dessas 
mudanças? 

Nós, cientistas sociais, vemos as 
mudanças acontecendo e não sabemos 
bem o que pensar delas. Alguns as 
reduzem às categorias antigas. Para eles, 
no fundo, o novo não é mais do que o 
antigo sob novas formas. É óbvio que os 
elementos de continuidade são muitos, e 
sempre será fácil demonstrar 
empiricamente que as CEBs nã.o são mais 
do que antigas capelas renovadas ou que 
as pastorais são uma revivescência da 
Ação Católica. Outros, entre os quais me 
incluo, suspeitamos que está havendo 
coisa nova entre o céu e a terra, e que a 
própria estrutura da instituição eclesiástica 
está sendo afetada ... Mas onde estão as 
categorias de pensamento para entender 
esses novos fenômenos? Estudamos a 
Igreja com categorias que Max Weber 
pediu emprestadas à Teologia- ao 
discurso nativo, como dizem os etnólogos 
-e não com categorias sociológicas. Por 
carência de categorias de análise, nossa 
sociologia dos novos fenômenos mais se 
parece uma Teologia ... 

Estamos diante de um bloqueio teórico, 
muito sensrvel para quem recebe dos 
teólogos a solicitação de uma análise 
sociológica dos fatos religiosos. Olhamos 
em nossa volta e vemos nossos colegas 
escapando ao problema ou mesmo não 
tomando conhecimento dele. Falam de 
Igreja como se esta fosse uma categoria 
sociológica, ou a reduzem a um dos 
aparelhos ideológicos do Estado sem 
considerar a especificidade do religioso. 
Este é um desafio amargo, talvez, quando 
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se comemoram 1 O anos de existência do 
Centro de Estudos da Reiigião, quando já 
há um respeitável acervo de trabalhos no 
ISER e quando o número de teses e 
dissertações sobre as religiões já é 
significativo. Mas tenho a Impressão de 
que ainda rodeamos, sem enfrentar 
corajosamente o desafio que a realidade 
brasileira nos faz: produzir nossas 
categorias sociológicas de análise da 
religião. 

Com Isto quero dizer que o mundo 
acadêmico ainda oferece muito pouco a 
quem lhe solicita uma análise cientrtica da 
realidade religiosa brasileira, pelo menos 
no que se refere ao campo do catolicismo. 
Mas isso não pode ser argumento para 
reforçar o preconceito "pastoral" contra os 
"acadêmicos". Este fato deve ser um 
desafio aos cientistas sociais para 
levarmos a sério a disciplina à qual nos 
dedicamos e produzirmos teoria de boa 
qualidade. Quem está na prática pastoral 
nos pede é teoria, e teoria da boa. Como 
podem eles fazer uma boa eclesiologia se 
não contam com a mediação 
sóclo-anal~ica que nós devemos lhes dar? 
Se não aceitarmos o desafio, se nos 
refugiarmos num distanciamento olfmpico 
da prática, só produziremos para 
autoconsumo da comunidade acadêmica. 

Convém notar que não se trata aqui 
apenas de um ato de vontade por parte do 
cientista social, já que nosso diálogo com 
o mundo eclesiástico só é possrvel na 
medida em que for quebrada também a 
paliçada erguida em defesa da 
intelectualidade eclesiástica. Com efeito, 
as Igrejas - notadarnente a Igreja Católica 
Romana - formam seus próprios 
intelectuais, peritos nas diferentes áreas 



do saber, e são eles seus únicos 
interlocutores. Para ser ouvido no mundo 
eclesiástico, o cientista precisa professar 
a fé cristã ... De preferência deve ser 
padre, pqrque então gozará de toda a 
confiança entre seus Interlocutores ... No 
fundo, a tendência é de só haver diálogo 
entre os que partilham o mesmo ldeário. É 
preciso, entretanto, ir contra esta 
tendência, em nome da busca de um saber 
mais critico e mais colado às exigências 
do real, e assumir a legitimidade do 
interlocutor, situado no outro espaço de 
pensamento. 

Mas, se nos dispomos a aceitar o desafio 
que a prática nos traz e assumimos o 
empreendimento teórico de elaborar 
categorias sociológicas de análise dos 
fenômenos religiosos, o que temos a 
ganhar com isso? 

Ganhamos um interlocutor que não 
pertence à nossa comunidade acadêmica, 
e que por sua situação é capaz de nos 
criticar a partir de um ponto de vista que só 
ele tem. É arriscado, claro, expor-se à 
crftica de quem está na prática pastoral, 
mas devemos reconhecer que eles têm 
um contato com a realidade vivida que nós 
no mundo acadêmico não temos. Nós, 
cientistas sociais, somos levados a 
abordar fenômenos religiosos, com toda 
sua complexidade, através de 
questionários! Na melhor das hipóteses, 
fazemos entrevistas e observação 
participada. Mas sabemos muito bem que 
esses métodos de coleta de dados são 
extremamente precários. Já a vivência do 
religioso dá aos agentes de pastoral uma 
autoridade de crftica à npssa produção. 
Podemos querer nos submeter·a ela ou 
não. Mas ela é real, por mais que 
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queiramos nos·defender dela através dos 
nossos mecanismos de QXclusão da 
comunidade acadêmica dos que estão na 
prática. 

Para terminar, quero fazer uma pequena 
reflexão sobre a situação de quem, como 
eu, ou corno o ISER, é cidadão dos dois 
mundos. Vive-se uma situação de crise 
social de identidade: encarado como 
"acadêmico" no mundo eclesiástico e 
corno "militante" no mundo acadêmico. 
Desde que tal crise não descambe para 
uma situação de marginalização, ela traz 
para o pensamento uma salutar tensão, 
além da vantagem de ser bilfngOe ... Não se 
trata de eliminar diferenças, ou criar uma 
lfngua intermediária entre a que vigora no 
mundo acadêmico e no mundo 
eclesiástico, mas de fazê-las se 
fecundarem mutuamente. A crrtica é este 
agente fecundador que a prática traz para 
a teoria, assim como a produção de 
categorias adequadas ao real é o elemento 
de fecundação da prática. 

Ao comemorarmos os 10 anos do CER, e 
pensando na contribuição que outras 
entidades e pessoas já trouxeram para as 
Ciências Sociais da Religião no Brasil, 
creio .que não é fora de propósito lançar 
este desafio aos colegas, para que dêem 
um passo à frente e elaboremos uma 
verdadeira teoria sociológica da religião a 
partir da realidade brasileira. O perfodo de 
infância acabou-se. Agora ternos que ser 
adultos na nossa produção cientffica. 

TextJ apresentado em simpósio do CER 
Duglas Teixeira Monteiro, em São Paulo, em 
2718185. 



A cura mágica na Umbanda 

PAULA MONTERO 
Doutora em Antropologia - USP 

A Antropologia tem trazido imensa 
contribuição para a problemática do que 
hoje se convencionou chamar de "Cultura 
Popular". As explicações sociológicas 
clássicas haviam até então privilegiado o 
conceito abstrato de "classe" para explicar 
os mecanismos de dominação inerentes à 
sociedade capitalista. A perspectiva de 
que a análise do Estado e de seus 
aparelhos não esgota a compreensão das 
relações de poder numa sociedade e a 
"descoberta" de que o espaço social é 
mais amplo e diversificado do que aquilo 
que pode ser apreendido no estudo das 
instituições levou diversos autores a se 
interrogarem sobre a experiência individual 
dos sujeitos e a tentarem compreendê-la 
em sua intersecção com os mecanismos 
institucionais. Segundo esta perspectiva, 
procura-se compreender, para além das 
determinações de classe, as 
especificidades culturais que determinam a 
experiência e conseqüentemente a 
dimensão ideológica de um grupo. A 
ciência politica tradicional tem decretado a 
falência ou o fracasso da prática polftica 
dos. grupos subalternos quando ela não vê 
a existência de um movimento polftico 
organizado -partidos, sindicatos etc. A 
Antropologia, sobretudo quando ela se 
volta para a análise de sociedades 
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complexas, redescobre a noção de 
"cultura" ao recuperar a importância das 
emoções, dos valores, para o 
entendimento dos mecanismos 
socio-polfticos que a nfvel da experiência 
cotidiana oferecem uma certa resistência à 
dinâmica da dominação de classe. O 
questionamento do poder que a sociologia 
clássica produz parte do suposto de que a 
ideologia promove homogeneamente 
submissão (e o seu contrário, resistência). 
Hoje, procura-se compreender como os 
discursos ideológicos repercutem na 
experiência individual, e como esta 
experiência da submissão é capaz de 
promover uma luta e um saber, 
fragmentado e descontrnuo, talvez, mas 
que certamente não é banal. 

Meu trabalho sobre a magia situa-se no 
âmbito dessa discussão, ao procurar 
analisar as representações em torno das 
doenças e as práticas de cura utilizadas 
por um grupo religioso - os umbandistas -
que não detém, em nossa sociedade, os 
meios hegemónicos de definir e curar 
doenças. A questão subjacente à minha 
análise é portanto a da possibilidade de as 
classes populares constitufrem um espaço 
mais ou menos próprio de produção 
cultural e ideológica. Diferentemente dos 



estudos que procuram compreender a vida 
desses grupos em sua existência pública 
- nos sindicatos, nas fábricas, no lazer 
etc. -, nosso tema nos levou naturalmente 
a refletir sobre a experiência subjetiva, 
privada, doméstica de pessoas que em um 
certo momento de sua vida estão numa 
situação de "crise". O fato de não 
estarmos analisando um grupo diretarnente 
em suas condições de trabalho torna 
talvez a análise da "resistência" à 
exploração de classe mais complexa: um 
grupo operário, por exemplo, que no 
interior de sua experiência fabril 
compreende e analisa os mecanismos de 
dominação/exploração, sabe exatamente 
onde deve atuar para "sabotar" a 
produção; essa ação, por menos 
organizada que ela seja, torna visfvel a 
existência de um certo grau de 
consciência e organização de classe, um 
certo grau de ação politica organizada. A 
análise da doença, ao contrário, nos leva 
para o domfnio do priva_do, para a famOia, 
para a desorganização de sua estrutura 
afetiva, para a violência de sua 
organização hierarquizada, para a anomia 
das relações intersubjetivas. 

- Como é possrvel descobrir nessa 
experiência algum movimento politico de 
resistência ideológica? 

- De que maneira essas subjetividades, 
que aparecem como isentas de 
determinações politicas, vivem e refletem 
Contradições existentes na estrutura social 
mais ampla? 

- Em que medida essas experiências são 
ou não capazes de produzir uma 
consciência sobre a natureza da 
ordenação soçial? 
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- Enfim, corno se articulam as 
representações simbólicas desse grupo 
com a lógica da sociedade moderna 
abrangente? 

São estas as questões que, de um modo 
geral, meu trabalho se propôs equacionar 
e refletir . 

••• 
Uma das tensões com que me deparei 
constantemente, ao longo de meu trabalho 
de,pesquisa de campo, foi a de me 
encontrar ao mesmo tempo diante de um 
grupo religioso - com suas crenças e 
valores mais abrangentes - e diante de um 
espaço de cura organizado 
preponderantemente pelas e para as 
classes populares. Por um lado, a 
Umbanda é mais do que uma "medicina 
popular"; por outro, a função primordial dos 
rituais visam uma ação terapêutica. A 
literatura antropológica já demonstrou 
suficie'ntemente o papel central da cura 
nos diversos sistemas culturais e 
religiosos como parte dos rituais de 
provação e como fonte de revelação 
divina. Mas a cura na Umbanda não pode 
ser analisada da mesma maneira, isto é, 
simplesmente como parte de um sistema 
religioso, posto que ela se efetiva numa 
sociedade em que a medicina cientffica 
detém a hegemonia da definição das 
doenças e dos meios de cura. A ação 
mágico-terapêutica retira seu sentido 
desse enfrentamento politico, que é a luta 
pela imposição de uma interpretação, 
legitimamente reconhecida, dos 
fenômenos mórbidos. 

Para compreendermos exatamente o 
sentido da "cura" umbandista, é preciso 



portanto nos voltarmos para o processo 
histórico que determina o desaparecimento 
da medicina popular tradicional que se 
organizava em torno de um conhecimento 
fitoterápico e na observação empfrica das 
doenças. 

Em grandes linhas, poderfamos resumir 
esse processo da seguinte maneira: a 
partir do século XIX, com a vinda da FamRia 
Real para o Brasil, inicia-se um longo 
processo de organização da formação de 
profissionais médicos habilitados no pafs. 
O andamento desse processo teve como 
conseqüência o cerceamento, cada vez 
mais rigoroso, das atividades populares de 
cura -curandeiros, raizeiros, benzedores 
etc. -,que, pela concorrência que 
exerciam, impediam a implementação 
eficaz de um novo moçlelo de prática 
médica. Assim, contrariamente ao perfodo 
colonial, em que a medicina popular 
detinha ampla hegemonia em detrimento 
da medicina de origem ibérica, o século 
XIX institui a figura normalizadora do 
médico, suprimindo a ação terapêutica 
concorrencial e ampliando a esfera de 
atuação da medicina universitária para 
domfnios que até então escapavam à 
intervenção médica: na ordem jurfdica, a 
medicina será chamada a regular 
processos criminais; na esfera social, a 
orientar o Estado na educação da famRia; 
na ordem polrtica, a propor as normas de 
uma sociedade saudável. Entretanto, esse 
processo de normalização não se realiza 
de maneira acabada e eficiente enquanto 
os avanços da tecnologia médica e as 
descobertas no campo da bacteriologia 
não possibilitaram à medicina um combate 
amplo e eficiente contra a peste. Somente 
a partir do desenvolvimento da tecnologia 
sanitarista, levada a cabo pelos Institutos 
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Butantã e de Bacteriologia no final do 
século XIX, e dos resultados obtidos pelos 
estudos de patologia tropical, a medicina 
cientffica começa a impor-se realmente no 
Brasil, sobretudo nos grandes centros 
urbanos, e concomitantemente ao 
processo de industrialização do pafs, 
como forma terapêutica eficiente e 
hegemônica. Esta é pois uma fase 
recente. Assim, as práticas 
mágico-religiosas umbandistas vão surgir 
num momento em que, nas cidades, as 
camadas populares, particularmente as 
classes trabalhadoras, já estão 
relativamente bem incorporadas a uma 
polrtica de saúde emanada do Estado, e 
em que as práticas terapêuticas 
tradicionais estão em franco 
desapareCimento. No bojo do processo de 
racionalização progressiva que 
acompanha o desenvolvimento da 
sociedade urbano-industrial, a medicina 
universitária, com seu desenvolvimento 
teórico-cientffico, com sua atuação cada 
vez mais eficaz sobre as doenças 
infecciosas, eliminou os espaços 
tradicionais onde a medicina popular podia 
exercer-se. Com efeito, esta não pode 
mais competir, como nos perfodos 
anteriores, com a medicina oficial na 
organização e no controle das causas 
empfricas das doenças. Ora, na medida 
em que a sociedade moderna se torna 
cada vez mais racional no domfnio do 
empfrico, o ritual religioso aparece 
redefinindo inteiramente o espaço social de 
atuação da "medicina popular": ele 
abandona o caráter empfrico que 
caracterizava a atuação de raizeiros e 
benzedeiras, ambos voltados para a 
supressão de doenças visfveis cujo 
repertório era finito e conhecido por todos, 
e passa a operar inteiramente no domfnio 



do simbólico. Isto é, o ritual 
mágico-terapêutico umbandista desloca 
sua ação das doenças especfficas, 
geograficamente situadas num corpo -
que caracterizava a atuação da medicina 
rústica e que define a atuação da medicina 
universitária-, e passa a trabalhar, 
tomando de empréstimo elementos 
presentes na medicina popular, no domrnlo 
das relações interpessoais. O sistema 
umbandista opera uma disjunção entre o 
aspecto mágico e o asp~cto emprrico das 
doenças, que apareciam estreitamente 
associados na medicina popular 
tradicional, e, suprimindo o segundo termo, 
desenvolve com exclusividade o primeiro: 

Assim, a "cura" na Umbanda não pode ser 
compreendida se limitarmos nossa análise 
à lógica do sistema religioso (como rituàl 
de passagem ou como revelação). Se no 
caso das sociedades diferentes da nossa 
o nexo do sistema religioso dá mais ou 
menos conta do nexo do sistema social 
abrangente, tal não é o caso para os rituais 
mágicos em sociedades modernas. Nelas, 
o nexo do sistema mágico-terapêutico estâ 
na sua complexa relação com o sistema 
dominante. Assim, seu sentido mais global 
só pode ser percebido quando se leva em 
conta, por um lado, o processo de 
transformação da sociedade brasileira, que 
ao promover a urbanização e a 
industrialização altera profundamente as 
condições de vida e de trabalho dos 
grupos populares, levando o Estado a 
desenvolver uma polftica de saúde pública 
mais eficiente; e por outro, o lugar 
subalterno ocupado por esses grupos e, 
conseqüentemente, a relação de exclusão 
que define a utilização dos serviços que 
lhes são destinados. A primeira ordem de 
fatores torna caduca uma ordem social 
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onde a medicina popular era hegemônica; 
a segunda define os limites dentro dos 
quais 9 pensamento popular é capaz de 
produzir uma reflexão própria sobre a 
doença e a cura. 

Vejamos, pois, com mais vagar, como se 
constrói esse pensamento. 

6l •• 

O fato de a magia umbandista exercer-se 
numa sociedade onde o monopólio da cura 
está nas mãos da medicina determina 
profundamente a construção do discurso 
terapêutico religioso. E isto porque ele se 
constrói tendo como referência a posição 
dominante da medicina. A Um banda não 
pode simplesmente ignorar a prática 
médica, coisa comum na África, por 
exemplo, onde os cultos religiosos em 
geral desconhecem sua atuação. O 
discurso umbandista é obrigado a 
demarcar-se, a instituir a legitimidade 
distintiva de seu campo de atuação. Essa 
necessidade se torna bastante eyidente na 
distinção formal que os umbandistas 
fazem entre "doença material", que seria 
relativa à competência médica, e "doença 
espiritual", relativa à competência mágica. 
Na medida em que o discurso religioso 
define para si um âmbito legitimo de 
competência terapêutica - o domrnio do 
espiritual -, ele inicia na prática um 
processo de "desmedicalização da 
doença", isto é, de usurpação do 
fenômeno patológico ao monopólio de sua 
definição médica. Nesse processo de 
redefinição da doença, o discurso religioso 
retira o fenômeno mórbido dos estreitos 
limites orgânicos, concretitude material a 
ela atribukla pela medicina: enquanto para 
esta os sintomas assinalados pelo 



paciente são sinais de disfunções 
orgânicas, para a magia os sintomas se 
tornam indicadores de uma situação mais 
geral de anomia, que é externa ao 
sujeito-doente e que se volta contra ele. 
Assim, contrariamente ao tipo de discurso 
sobre a doença que o diálogo com o 
médico impõe, os relatos umbandistas 
integram a esfera da vida pessoal, suas 
experiências privadas, à descrição das 
sensações dolorosas. Enquanto o médico 
procura dissociar, abstrair a experiência 
vivida do paciente - posto que as doenças 
são para ele universais, isto é, 
independem da biografia individual -, 
estabelecer uma hierarquia de sensações 
mais significativas e mais compatrveis com 
a construção de um diagnóstico, o médium 
favorece a explicitação dessa experiência, 
posto que é ela que permite atribuir sentido 
à justaposição aleatória de sintomas e 
sensações clinicamente heteróclitos 
descritos pelo paciente. 

O que é mais importante observar nessa 
distinção entre medicina e magia é que, 
contrariamente ao discurso médico que 
estabelece uma ruptura "epistemológica" 
entre suas explicações e as 
representações populares, o sistema 
mágico se apropria e reinterpreta uma 
maneira de perceber a morbidez que é 
tfpica das classes populares. Como outros 
já mostraram antes de mim, o estado de 
doença é percebido por esses grupos 
através de circunstâncias ou sensações 
que obrigam o Sujeito a alterar seu uso 
ordinário do corpo enquanto instrumento 
para o trabalho. A "fraqueza" é nesse 
sentido a sensação mórbida por 
excelência. A doença - que se objetiva na 
falta de força ffsica - é portanto fator de 
desestruturação do ritmo cotidiano da vida 
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doméstica, trazendo conseqüências 
nefastas _para a organização familiar e 
afetiva. Ora, enquanto a amnese médica 
produz, pela sua própria lógica, uma 
ruptura entre o vivido e a interpretação da 
doença, o discurso religioso se constrói 
em continuidade com a experiência 
concreta e subjetiva que o Sujeito tem de 
sua morbidez. O discurso religioso se 
organiza, pois, em sintonia com a maneira 
"popular" de perceber sensações 
doentias, estimulando a associação 
sintoma-experiência e produzindo sentido 
a partir dela; enquanto o paciente, em seu 
diálogo com o médico, se vê obrigado a 
descrever um corpo doente, o 
paciente-umbandista fala de um corpo 
difusa e genericamente "fraco" para 
descrever uma "situação-doente". A 
doença perde, portanto, no contexto 
religioso, seu conteúdo orgânico original, e 
se torna um acontecimento 
simbolicamente significativo que organiza 
e pontua a biografia individual. 

Temos portanto que a doença, quando 
reinterpretada no interior do sistema 
religioso, adquire o sentido metafórico de 
"desordem". O fato de que as doenças 
afetam de um modo geral o vigor moral, a 
vontade pessoal e conseqüentemente o 
fluxo da vida cotidiana facilita essa 
associação Doença-Desordem. A 
desorganização do corpo ffsico e a 
desorganização do corpo social que a 
acompanha têm sentido para o discurso 
religioso não pela doença que escondem, 
mas pela sua capacidade de significar, 
como um sinal a ser interpretado, a 
natureza transcendente das forças que 
habitam o corpo doente. A doença 
re-significada p_elo universo mágico passa 
a expressar, para além do corpo, a 



negatividade absoluta, e se torna então 
paradigma de conflito (social, moral, 
psicológico) do caos. 

Fecha-se assim o cfrculo do pensamento 
mágico-religioso: num primeiro momento 
instituí um espaço legrtimo de atuação, ao 
definir para si o campo das "doenças 
espirituais"; num segundo momento 
"rouba" os fenômenos patogênicos da 
esfera de competência médica, 
desmedicalizando-os, ao transformar a 
doença em Desordem. Esse conceito de 
doença tornado Desordem passa a 
constituir no interior do sistema de 
pensamento umbandista uma espécie de 
"grelha" através da qual será possfvel 
exprimir, compreender, dar sentido e atuar 
sobre os acontecimentos desordenados 
do mundo e da pessoa. 

••• 
Toda doença constitui-se, por assim dizer, 
para o umbandista, num "grande sintoma". 
O corpo-"doente" não interessa ao 
médium nele mesmo, mas no que ele pode 
indicar a respeito de uma desordem que 
está fora do indivfduo: no mundo social e 
sobrenatural. O corpo-"doente'' fala, indica, 

torna objetiva e até mesmo experimenta a 
Desordem . E portanto é nesse corpo que a 
Desordem pode ser domesticada, contida. 
Porque é no corpo que se materializa 
concretamente a desorganização do 
mundo, toda tentativa de reordenação 
cósmica ou social passa pela manipulação 

P.EJsse corpo. Essa é, portanto, a atividade 
primordial da magia: manipular o corpo 
dqente (através de rituais, chás, passes 
etc.) para através dele obter o controle das 
forças maléficas que lhe são exteriores. O 
corpo-"doente" constitui-se assim num 
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campo onde várias forças conflitantes se 
enfrentam. É pela sua intervenção nesse 
campo que os homens têm acesso a 
alguma eficácia sobre o mundo ou sobre 
os deuses. O corpo adquire pois um papel 
estratégico na possibilidade de atuação 
sobre a ordem do mundo: ele é a base 
sobre a qual as contradições e conflitos 
podem ser escritos e vertidos numa 
linguagem espiritual. Ele se constitui no 
suporte objetivo do encontro de 
generalidade caótica que é o mundo e a 
totalidade sistêmica em que o transforma o 
discurso religioso. 

Mas qual a natureza dessa ação mágica 
no mundo? Em que medida é possfvel 
afirmar que ela é capaz de alguma eficácia 
real? 

O pensamento umbandista, ao · 
desmedicalizar os fenômenos patogênicos 
e ao atribuir-lhes uma explicação 
globalizante que leva em conta a 
especificidade da experiência individual, 
propõe uma ordenação da morbidez 
radicalmente distinta daquela produzida 
pela medicina cientffica. Enquanto a 
terapêutica médica/psiquiátrica obriga o 
indivfduo a concentrar sua atenção sobre 
partes isoladas e mais ou menos 
autónomas do corpo, a magia retotaliza a 
experiência da morbidez arrancando o 
indivfduo de sua vivência privada e 
obrigando-o are-socializar seus distúrbios. 
A própria posição do médium', que no 
momento da cura está ele mesmo 
possufdo pelos espfritos, faz com que o 
consulente perceba sua experiência 
particular cõmo "coisa de grupo". Por outro 

lado, o discurso religioso oferece uma 
linguagem coerente através da qual o 
indivfduo pode pensar mais abstratamente 



as relações entre pessoas e grupo. 
Encarnando as figuras mrticas propostas 
pelo culto, os indivrduos podem viver e 
reconhecer concretamente aspectos 
múltiplos, e muitas vezes contraditórios, de 
sua pessoa, que de experiências mórbidas 
particulares se transformam em 
manifestações institucionalizadas de sua 
pessoa social. Através da revivescência 
da história mftica dessas entidades - seu 
passado escravo, sua posição hierárquica 
na cosmologia, seus conflitos, suas 
histórias de amor, de sofrimento e de dor
o Sujeito pode articular sua experiência 
pessoal à lógica que organiza um todo 
mais abrangente. Na verdade o discurso 
mágico, ao mesmo tempo em que permite 
a apreensão de uma categoria geral e 
abstrata como é a Desordem, pela sua 
materialidade num corpo, projeta sua 
causalidade para fora do Sujeito ("eu não 
sou a causa do meu sofrimento"; "eu sou 
vitima de alguém que me quer mal"), 
generalizando-a novamente ("os homens 
estão constantemente ameaçados pelas 
agressões de outros homens"). Nesse 
processo de introjeção da exterioridade e 
extroversão da interioridade, a experiência 
mórbida tem um papel central: ela se torna 
o ponto de encontro das diversas esferas 
da vida do Sujeito que até então eram 
experimentadas de maneira atomizada e 
caótica - os conflitos subjetivos, as 
tensões familiares, as contradições sociais 
mais abrangentes. 

O discurso religioso possibilita pois ao 
indivrduo expressar e viver sua pessoa 
como um todo (não fragmentado erri 
órgãos ou partes doentes) e ao mesmo 
tempo localizar este "eu" na causalidade 
que preside a organização social: ele pode 
se compreender enquanto um 
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"eu-no-mundo", atuante e capaz de dar 
sentido às tensões a que vive submetido. 
Nesse contexto, a ação profilática deixa 
de ser uma simples intervenção técnica 
sObre Úm corpo; embora vise ritualmente 
este corpo, se propõe, através dele, atingir 
e reorientar a causalidade do mundo. 

Como se dá essa passagem da 
experiência subjetiva da dor à 
compreensão mais· abrangente da 
ordenação social? 

Ao associar a superação da fraqueza 
trsica à assumpção das figuras mrticas 
preto-velho, caboclo, crianças, exus, o 
sistema religioso equaciona a experiência 
do conflito em basicamente três 
situações-tipo que caracterizam o que 
poderramos chamar de "fraqueza social" 
(ou posição de subalternidade): ser preto, 
se'r marginal, ser mulher. A problemática 
individual do consulente sempre passa por 
pelo menos uma dessas três condições. 
Ora, é exatamente o conflito, a 
ambivalência em torno desses pólos, que 
o panteão religioso, ao ser atualizado no 
rito de cura, equaciona: a ambivalência 
que oscila entre a e-xaltação de um 
negro-branco e submisso (como os 
pretos-velhos) e de um negro-negro e livre 
(como os exus); de uma figura feminina 
domesticada e pura (como as caboclas) e 
de uma figura feminina autônoma e 
sexualizada (como as pombas-giras); de 
um escravo submisso e pobre (como os 
pretos-velhos) e de um malandro altivo e 
bon-vivant (corno os exus). 'Esses são os 
"fantasmas" que povoam a subjetividade 
dos adeptos; mas são também os conflitos 
que eles experimentam em sua 
convivência social. Não é por acaso que 
movimentos sociais como os dos negros, 



surgidos nos anos 30, falam das mesmas 
contradições e ambivalências que 
caracterizam as representações 
religiosas: o estigma da escravidão e a 
tentativa de sua redenção; exaltação e 
dissimulação da cor preta; moralidade, 
servilismo e rebeldia. O mesmo pode ser 
dito com relação à experiência da mulher 
dentro da famOia; ela enfrenta as mesmas 
contradições tematizadas na mitologia 
religiosa: clivagem que divide a mulher em 
dois personagens antagOnicos, 
mulher-mãe e mulher-prostituta, exaltação 
das qualidades do feminino quando 
associadas à interioridade e sua posição 
subalterna quando associada à 
exterioridade, dever de passividade e 
necessidade de ação. 

O universo religioso, ao descrever 
simbolicamente a constituição contraditória 
da organização social (e subjetiva), ao 
reelaborar em termos mrticos a hierarquia 
social, a dominação de classe de sexos e 
de cor, oferece ao adepto uma linguagem à 
qual normalmente ele não tem acesso pela 
natureza de sua inserção social. Ora, 
situa-se justamente ar a força atuante da 
magia religiosa. Ao promover a conjunção 
entre uma desordem individual e uma 
ordenação mrtica, o ritual mágico 
reorganiza as fontes de tensão e conflito. 
Sabemos que toda ordenação 
interpretativa é ao mesmo tempo 
prescritiva, isto é, ela ajuda a produzir, a 
promover os fenômenos que descreve. 
Por outro lado, a simples aceitação pelo 
adepto dessa interpretação modifica 
concretamehte seu estatuto enquanto 
Sujeito. Em primeiro lugar, porque o 
encontro da experiência individual com um 
discurso e uma ação coletiva 
·desprivatiza" o ""Sujeito, arrancando-o de 
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sua pura subjetividade e oferecendo-lhe 
alternativas para o estabelecimento de 
relações sociais novas. A integração ou a 
f~eqüentação do grupo religioso supera o 
isolamento, sobretudo da mulher, no 
interior da célula familiar, ao integrá-la 
numa organização mais coletiva que pauta 
sua atuação na ajuda mútua e no socorro 
aos problemas pessoais. No caso dos 
médiuns, o trato continuado com os 
problemas que lhe são trazidos os insere 
numa rede de conhecimentos e de 
solidariedade capaz de engendrar todo um 
circuito de pequenos favores e soluções, 
abrindo canais mais ou menos afetivos 
para a resolução de problemas Imediatos. 
Em segundo lugar, porque a assumpção 
dos papéis propostos pelo ritual transforma 
concretamente as relações do Sujeito com 
o mundo e do Sujeito com os outros. Isto 
porque, por um lado, ele passa a ser 
efetivamente um outro: torna-se o caboclo 
Sete Flechas, homem valente e livre, ou o 
Zé Pelintra, morto numa briga à porta de 
um prostlbulo, ou ainda a sábia Vovó Maria 
Conga, que resistiu bravamente às 
malvadezas de seu senhor. Essa certeza 
de que sua história e a história dos deuses 
são uma lhe devolve a auto-estima, a 
dignidade, o respeito (muitas vezes 
temeroso) dos vizinhos e amigos. Por 
outro lado, o Sujeito se projeta num 
conjunto mais abrangente e sistemãtico de 
sfmbolos que o torna capaz de estabelecer 
relações entre os diferentes domfnios de 
sua vivência, distingui-la na multiplicidade 
de seus espectros, reconstruir sua 
complexidade, discernir enfim o que nela 
existe de necessário ou de arbitrãrlo. A 
consciência de que seus males não 
advêm simplesmente de sua "fraqueza" ou 
inferioridade social, mas tem a ver com a 
própria lógica que ordena sua inserção no 



todo, transforma qualitativamente sua 
postura diante do mundo. 

Fin~lmente, é preciso dizer que o espaço 
terapêutico instituldo nas casas de culto se 
tornam concretamente es19aços culturais 
mais ou menos autônomos onde esses 
grupos têm acesso ao exerdcio de 
"poderes" dos quais estão normçllmente 
excluldos: o poder de falar, o poder de 
atuar, de participar, o poder de discernir, 
interpretar, o poder de escolher, o poder de 
criar. Os elementos tradicionalmente 
subjugados e passivos (como o feminino e 

o negro) encontram nas casas de culto os 
meios de se fazerem respeitar e ouvir. 

••• 
A cura mágica institui portanto um espaço 
de linguagem e de ação para grupos 
sociais cuja dependência se define pela 
sua posição periférica na organização 
social. Nesse espaço trabalha-se 
cotidianamente a matéria-prima das 
experiências subjetivas: as emoções, a 
crise das relações com o outro, a 
exclusão. Normalmente, a sociedade 
inclusiva oferece a esses grupos duas 
alternativas para o equacionamento 
dessas questões: a) o aniquilamento 
pessoal pela negação e pelo silêncio 
dessa problemática; b) o recurso às 
instituições médicas e/ou psiquiátricas. A 
primeira leva ã destruição pessoal; a 
segunda, à redução da multiplicidade da 
experiência dolorosa, ao desregramento 
de um corpo-"doente". O ritual mágico, ao 
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contrário, é capaz de recuperar essa 
experiência critica e torná-la positividade; 
reconstruir novas subjetividades e produzir 
valores mais ou menos autônomos; recriar 
uma Identidade cultural positiva; promover, 
enfim, uma resistência efetiva ao processo 
de enquadramento dentro dos quais a 
instituição médica, ao obscurecer a causa 
social de vários problemas a que se atribui 
o direito de tratar, procura encerrar esses 
grupos. Não digo que esse espaço se 
constitua numa ruptura efetiva com a 
ordem social abrangente, muito menos 
num espaço de produção de uma 
contra-sociedade, mesmo porque essas 
práticas não chegam a questionar 
radicalmente o lugar subalterno a elas 
atribuldo. Mas de qualquer maneira 
parece-nos legftimo concluir que, mesmo 
no interior dos limites impostos pela ordem 
dominante, os grupos populares são 
capazes de produzir práticas culturais 
próprias que questionam enquanto tal a 
lógica de funcionamento do discurso 
hegemónico. Jogando o jogo da cura, 
médiuns, mães-de-santo e clientes se 
subtraem, resistem, e até mesmo se 
opõem ao jogo dos grupos dominantes, 
produzindo elementos de subversão que 
podem, quem sabe, vir a tornar-se a força 
motriz de um novo jogo. 

Este texto foi originalmente apresentado no Grupo 
de Trabalho "Sociologia d<J Cultura Brasileira", no 
Encontro Anua I da ANPOCS de 1984. 
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Depois da leitura do interessante trabalho 
de Paula Montero - Da doença à 
desordem. A magia na umbanda (Ed. 
Graal, 1985) -, uma releitura do texto 
apresentado anteriormente- "A Cura 
Mágica na Umbanda" (8í! Reunião da 
ANPOCS, 1984)- o mostra numa nova 
dimensão. De fato, o paper apresen~ado 
condensa as principais teses discutidas no 
livro e está centrado no problema capital 
da cura mágica a partir da umbanda. 

Penso que qualquer comentário sobre o 
livro deva passar pelas consideraçõs ali 
prefaciadas por Cândido Procópio. O 
comentarista lembra que o Brasil 
"apresenta amplo espectro de terapias 
alternativas que concorrem no tratamento 
de doenças e doentes". Considera ainda, 
com razão, que tal "pluralismo 
terapêutico", fruto da "história social, 
econômica e cultural do pafs", assume, por 
isso mesmo, feição peculiar e pouco 
conhecida. 

Neste sentido, o trabalho da autora se 
constituiria num precioso capital de 
informações e análise de um expressivo 
segmento das terapias alternativas. 

Para construir a alteridade necessária à 
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discussão de terapias alternativas no 
Brasil contemporâneo, a autora traça um 
trajeto que percorre a história da mediCina 
no Brasil do perfodo colonial até a 
fundação da primeira Escola de Medicina 
no Brasil. Os esforços da categoria 
médica e do Estado para garantir a 
legitimidade incontestável da medicina 
cientrtica e oficial, a par das modificações 
substantivas no quadro societário que 
garantia legitimidade à "Medicina Popular", 
fornecem o pano de fundo necessário e 
insubstitufvel para se entender as relações 
que se estabeleceram entre uma "terapia 
oficial" e terapias outras. No "conflito das 
competências", aquela surge como 
detentora da verdadeira eficácia. 

Toda a primeira parte do livro, constitufda 
da introdução e dos capftulos I e 11, é uma 
fonte das mais preciosas para os· 
profissionais de ciências sociais docentes 
em Escolas de Medicina, Enfermagem e 
outros cursos da área da saúde, ou 
também para profissionais dessas áreas 
interessados em uma visão compreensiva 
e crrtica da realidade brasileira. 

As observações que se seguem são 
baseadas sobretudo no texto "compacto" 
apresentado por Paula Montero à 



ANPOCS, e devem ser consideradas 
menos como criticas do que sugestões 
para debate. 

Acompanhemos o raciocfnio da autora: 

A constituição da umbanda como espaço 
terapêutico se faz a partir do surgimento 
da medicina oficial e clentffica e o 
conseqüente cerceamento de outras 
atividades terapêuticas anteriormente 
comuns e hegemõnicas. A medicina oficial 
pouco a pouco alarga seu campo de 
atuação e se impõe pela sua eficácia. A 
umbanda surge no território urbano quando 
as classes populares (e sobretudo a 
massa dos trabalhadores) já estão bem 
incorporadas a uma polrtica de saúde 
emanada do Estado e quando as práticas 
tradicionais estão em "franco 
desaparecimento". O ritual religioso 
redefine o espaço social de atuação da 
medicina popular, "abandona o caráter 
empfrico e passa a operar inteiramente no 
domfnlo do simbólico". O ritual 
mágico-terapêutico umbandista deslbca 
sua ação das doenças especfficas, que 
caracterizava a ação de uma medicina 
rústica e da medicina universitária, e 
passa a trabalhar de empréstimo 
elementos presentes na medicina popular, 
no domfnio das relações interpessoais. Por 
outro lado, a umbanda define os limites 
dentro dos quais o pensamento popular é 
capaz de produzir uma re·flexão própria 
sobre doença e cura. Assim, procede-se a 
divisão entre doença material e doença 
espiritual, sendo seu âmbito de 
competência a segunda área. 

Vamos agora às considerações. 

É inegável que a umbanda enquanto tal, e 
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isso jâ foi mostrado mais de uma vez, teve 
nos primeiros anos do século atual seu 
mÓmento fundamental, ligada às massas 
populares urbanas ·e condicionada pqr uma 
perspectiva ascensional e 
"desestigmatizante". O movimento de 
ruptura com o "velho quadro das religiões 
afro", contudo, não deve nos fazer perder 
de vista a continuidade que pode ser 
estabelecida nesse mesmo quadro 
(continuidade no tempo e entre tradições 
diferentes). A forma colocada pela autora 
sugere a idéia de um movimento 
umbandista totalmente novo, em que as 
rarzes, se existem, são mais problemas a 
solucionar que tradições a manter. O 
amplo conhecimento relativo aos vegetais 
(no seu valor simbólico e terapêutico) 
existente no candomblé, se não faz parte 
do acervo de conhecimento de todos os 
pais(mães)-de-santo umbandistas, não é 
entretanto incomum. Mais haveria a dizer, 
mas não cabe no espaço de um 
comentário que pretende também levantar 
outros pontos quiçá mais relevantes. 

Por outro lado, malgrado os esforços de 
demonstração da autora (realizados no 
livro) do franco desaparecimento das 
práticas tradicionais, parece mais um 
postulado que um ponto 
inquestionavelmente estabelecido. Houve, 
sem dúvida, mudanças drásticas, 
causadas seja pela expansão do processo 
de medicalização acoplado às mudanças 
sociais profundas, seja pela urbanização e 
destruição de fontes de recurso de uma 
farmacopéia baseada em plantas de valor 
(real ou virtual) terapêutico. Mas houve 
antes um deslocamento, uma redução 
talvez dos itens conhecidos (e uma 
pesquisa realizada por mim e por Josildeth 
G. Consorte sobre a "Medicina Rústica" 



em área do municfpio de Sorocaba, SP, 
parece mostrar isso), e para quem trabalha 
na área da saúde, espanta a imbricação 
entre vários sistemas de cura (inclusive 
oficial) mágicos ou empfricos. Parece que 
a idéia de franco desaparecimento 
precisaria no mfnimo de ser nuançada. Hã, 
por outro lado, espaços ainda não 
totalmente invadidos pelo processo de 
medicalização, onde o recurso a uma 
medicina alternativa curativa ou preventiva 
(mágica ou empfrica) se faz sentir com 
maior força. É o caso, por exemplo, da 
área da gravidez, parto, mas sobretudo 
puerpério (sendo que as duas primeiras, 
sobretudo, se constituem em áreas 
prioritárias de programas oficiais de saúde 
desde algum tempo; seria interessante 
acompanhar as modificações ar ocorridas). 
Há ainda uma pouco pesquisada 
"Veterinária Rústica", sem esquecer dos 
(e sobretudo das) raizeiros e vendedores 
de ervas aromáticas, medicinais e 
"mágicas", presentes em todas as feiras 
livres das grandes capitais do Pars. 

Quanto à questão da separação entre o 
campo das doenças "do corpo" e do 
"esprrito", esta nos preocupa 
particularmente, desde que se constitui em 
hipótese de trabalho da pesquisa acima 
mencionada. Esta divisão já tem uma certa 
tradição nas considerações relativas ao 
campo de atuação (e a sua possibilidade 
de sobrevivência) das medicinas 
alternativas, sobretudo de atuação mágica, 
ou melhor dizendo, simbólica. A dicotomia 
sugerida fornece, sem dúvida, um ponto de 
apoio dos mais satisfatórios na explicação 
do porquê da persistência de tais práticas; 
satisfatório, mas nos pareceu enganoso, 
na medida em que nos afasta de uma 
explicação, çle carãter mais abrangf;!nte, e 
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càpaz de lançar nova luz sobre as práticas 
alternativas para além das distinções de 
classe, sem contudo, evidentemente, 
anulá-las. 

Senão, vejamos: não é incomum 
encontrarmos pessoas que recorrem 
concomitantemente (e ar alternativa 
equivale a alternância) à medicina oficial e 
a outras práticas, religiosas ou não. 
Rompendo a aparente unicidade do campo 
da medicina oficial, não é incomum 
encontrarmos médicos esprritas (para falar 
só destes) que atuam "duplamente" (hã 
inclusive clfnicas espfritas, psiquiátricas ou 
não); não é incomum encontrarmos 
médicos que encaminhem pacientes a 
terapias religiosas; e, finalmente, e isto é o 
mais importante aqui, não é incomum 
encontrarmos guias de umbanda que 
encaminhem para médicos ou afirmem que 
estarão presentes nas consultas de seus 
clientes a fim de iluminar o profissional 
médico (tenho esta referência em mais de 
um depoimento). Também não é incomum 
nos terreiros que conheci a prescrição de 
medicamentos - em geral vegetais, mas 
também medicamentos industrializados -
a consulentes portadores de mazelas 
especfficas. Em terreiro que tenho 
freqüentado com certa assiduidade em 
São Paulo, fui 0bjeto de atenção especial 
por conta de um "reumatismo" [síc] no 
joelho, que me valeu uma fricção com um 
preparado de ervas, preparado este que 
depois levei para casa com 
recomendações especfficas quanto ao 
uso. Essa medicina é preparada, segundo 
me disseram, pelos próprios 
pretos-velhos, detentores de um saber 
inconteste sobre as virtudes da flora, no 
dia da sua grande festa anual. De qualquer 
modo, este é um verdadeiro medicamento 



que deve funcionar pelas suas virtudes 
terapêuticas, e não mágicas. 

Pareceria que de toda forma há uma certa 
divisão de áreas de competência. Por 
outro lado, embora o real se mostre mais 
complexo que os modelos construrdos 
para dar conta dele, a análise exige 
estabelecimento de categorias anallticas 
mais "puras". O problema não está nesse 
esforço válido, contudo. A questão é que -
sugerimos - o princrpio que sustenta e 
explica a universalidade social, não 
obstante as diferenças de classe das 
práticas alternativas, não é o da separação 
corpo/esp(rito (alma, psique etc.; as 
variações aqui dependem do locus de 
prod!Jção da idéia), mas o da sua 
unicidade. 

A divisão cartesiana necessária à 
constituição da ciência não subsiste fora 
dos estreitos limites da mesma ciência. 

Esta unicidade que não é só 
corpo/esprrito, mas que é uma trrade -
corpo/esp(rito/meio ambiente -, forma, 
parece, um campo cultural mais vasto, 
cujas fronteiras não são marcadas 
estritamente pelas linhas de classe e suas 
conseqüências . 

A concepção de integração 
corpo/esprrito/meio ambiente (fato e strlcto 
sensu) parece explicar melhor e contém 
também a possibilidade prática de 
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separação de áreas de competência ao 
nrvel da atuação, sem rompê-la; explicaria 
também as práticas - se não curativas, 
pelo menos preventivas - que recortam a 
sociedade de ponta a ponta, apesar das 
marcas diferenciais de poder aquisitivo. 

Por último, a umbanda sem dúvida oferece 
um quadro bem diferenciado ao 
observador, mas no que me foi dado 
observar, as suas práticas, embora 
predominantemente simbólicas, não se 
esgotam ar. Há prescrições de ervas 
medicinais, e há com muita freqüência o 
aconselhamento na base do "bom senso", 
e assim por diante. 

A insistência nas produções diferenciadas 
segundo a classe, não obstante o alerta 
relativo à interpenetração de todos os 
segmentos em termos culturais gerais, 
talvez deva ser substituréla nas nossas 
análises pela visão invertida: há um 
ambiente total estruturante no qual 
diferenças significativas se instalam. 
Enfim, talvez não valha separar, se depois 
se precisa juntar. A autora, no seu livro, 
insiste na introdução na visão totalizadora, 
a qual, entretanto, salvo engano, não 
mantém no caprtulo I. 

Enfim, não quero terminar sem antes 
retornar ao valor inquestionável dos 
trabalhos de Paula Montero, cheios de 
vivacidade e riqueza. Tentei propor, a 
partir de outros ângulos, elementos para 
um debate. Somos gratas à <;1utora por 
iniciá-lo. 



Cura mágica e clínica 
psicanalítica : semelhanças? 

MONIQUE AUGRAS 
Doutora em Psicologia - PUC-RJ 

Em suas considerações sobre a cura 
mãgica na umbanda, Paula Montero 

desenha um quadro vigoroso, de traços 
fortemente marcados, que, ao esquema da 

medicina oficial, vem opor o discurso da 
umbanda, visto como essencialmente 
reorganizador e integrativo do sujeito em 
situação de conflito. A ênfase nessa 
caracterfstica de resgate simbólico da 
identidade pessoal e de interpretação 
crftica das tensões sociais constitui, sem 
dúvida, o ponto alto da demonstração da 
autora. O modo como a anãlise é 
conduzida, no entanto, levanta uma série 
de indagações. 

Com efeito, o argumento estrutura-se a 
partir de pares antitéticos: medicina 
cientffica I cura mãgica, classe dominante 
I grupos populares, discurso hegemónico I 
subversão. Na visão da autora, a prãtica 
umbandista fica exclusivamente restrita às 
classes populares, de tal maneira que 
tanto a cura mãgica quanto o sistema 
ideológico-religioso que a sustenta são 
definidos como essencialmente 
antagónicos aos valores da classe 
dominante, e trazem em seu bojo 
"elementos de subversão" que 
"questionam enquanto tal a lógica do 
funcionamento do sistema hegemônico". 
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Não se poderia, ao contrãrio, considerar 
que uma das mais notãveis caracterfsticas 
do fenômeno umbandista consistiria em 
sua capacidade de fluir em todos os nfveis, 
circular nos espaços Intersticiais dos 
diversos subsistemas sócio-culturais, até 
mesmo apoderar-se dos discursos 
vigentes? Nesta perspectiva, torna-se 

diffcil confinar a prãtica da cura mãgica ao 
âmbito exclusivo das classes populares, 
mormente quando se sabe, desde Ortiz 
{1978), que a origem do movimento 
umbandista é claramente classe-mediana, 
e que seus valores incorporam, sem 
sombra de dúvida, a ideologia da pequena 
burguesia. 

Em minha experiência de campo, tenho 
encontrado pessoas de classe média alta 
até mesmo entre os iniciados de terreiros 
de candomblé. Nesse caso, tratava-se de 
conversão por etapas, em que as pessoas 
desiludidas pelas religiões oficiais e pela 
medicina tradicional passavam à prãtica do 
espiritismo de tipo kardeclsta; em seguida, 

aderiram à umbanda e, pela freqOentação 
de terreiro "traçado", acabavam se 

tornando filhos e filhas-de-santo {Augras, 
1983). É necessãrio ressaltar que, nessas 

situações, as motivações espirituais e a 
busca de cura eram de tal modo 



entrelaçadas que fica diffcil isolar os 
aspectos puramente terapêuticos. 

Pode-se observar também o papel 
privilegiado que desempenham as 
empregadas domésticas, funcionando 
como elementos de ligação entre 
pais-de-santo e "madamas". É através do 
canal doméstico que circulam pedidos de 
salvaçãb, dinheiro, Informações sobre 
rituais mágicos, estipulações de 
"trabalhos" e exigências de todos os tipos. 
Desse ponto de vista, a prática 
umbandista poderia ser descrita nos 
termos do estabelecimento dessas redes 
de circulação de bens espirituais e 
materiais, permeando a nosso ver todos 
os nfveis da sociedade brasileira. 

Não se pode tampouco acompanhar a 
autora quando ela deixa entender que a 
medicina popular desapareceu do cenário 
urbano à medida em que se afirmava a 
hegemonia da polftica oficial de saúde 
pública. Loyola (1984), em sua descrição 
da atuação de médicos e curandeiros em 
comunidade da Baixada Fluminense, 
analisa com grande sutileza todo o 
jogo que liga os diversos agentes de 
saúde,·mostrando como médicos 
cientfficos, médicos populares, 
"farmacêuticos-terapeutas", 
"farmacêuticos-comerciantes", erveiros, 
curandeiros, pais-de-santo e pastores que 
se opõem e se complementam, e quais 
são as estratégias elaboradas pelos 
membros da comunidade para assegurar 
sua sobrevivência em meio objetivamente 
carente de recursos. Os depoimentos dos 
informantes de Loyola deixam claro que 
não existe sempre clara demarcação entre 
as áreas de atuação dos diversos 
especialistas. Na população estudada, 
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vários pais-de-santo são também erveiros, 
e alguns nem vacilam em receitar remédio 
de farmácia. Nesse caso, não há 
deslocamento da esfera empfrica para a 
simbófica. O pai-de-santo simplesmente 
substitui-se ao médico. 

Do mesmo modo, será que Paula Montero 
não apresenta um quadro esquemático 
demais, quando restringe o discurso da 
medicina oficial à manifestação de um 
exclusivo organicismo? Não carrega 
demais nas tintas ao escrever que "a 
terapia médica/psiquiátrica obriga o 
indivfduo a concentrar sua atenção sobre 
partes isoladas e mais ou menos 
autônomas do corpo"? Serão os 
psiquiatras brasileiros fanáticos 
seguidores de· Griesinger, que, em meados 
do século passado, deu infcio à psiquiatria 
cientffica ao afirmar que "as doenças 
psfquicas são doenças do cérebro"? Até 
mesmo Griesinger, aliás, dava importância 
à história do paciente, e levava em conta a 
significação que a doença assumia para o 
próprio indivfduo. 

Reduzir a medicina cientffica à terapia de 
órgãos isolados facilita obviamente a 
organização da demonstração em termos 
antagônicos: o médico só vê o corpo, o 
pai-de-santo trata da alma; a visão medical 
fragmenta, a umbanda totaliza; o médico 
tenta resolver sintomas, a cura mágica 
reintegra o indivfduo como elemento de um 
sistema simbólico. 

Nesse ponto, um leitor que, como é meu 
caso, sabe dominar com mais familiaridade 
o discurso "psi" do que a linguagem da 
antropologia social, não pode deixar de se 
impressionar com a descrição dos 
mecanismos pelos quais a cura religiosa 



leva à resolução dos problemas 
individuais. Segundo a autora, a 
terapêutica mâgica promove a 
desmedicalização da doença, 
transformada em "paradigma da 
desordem", e ao atribuir valor de sfmbolo 
ao corpo doente, focaliza-o corno ponto de 
atuação cuja manipulação ritual permite 
reconstruir a ordem mltica, social e 
individual. 
Ora, o que vem aqui descrito é um trpico 
percurso psicanalltico. Não tanto de 
terapia individual, mas da própria 
construção histórica e teórica da 
psicanálise. Foi precisamente ao mostrar 
que, na história, parte do corpo era 
transformada em sfmbolo, utilizado corno 
elemento de comunicação dentro de um 
código próprio, que Freud rompeu com a 
visão anatômica da medicina tradicional, 
instaurando a desmedicalização da 
psiquiatria oficial. E o tratamento 
psicanalftico consiste na decifração 
conjunta desse código, onde o corpo é 
sfmbolo, e a biografia, mito. 

Ao mesmo tempo em que situava o 
sintoma corporal fora do âmbito 
anatomopatológico, contudo, a psicanálise 
freudiana veio psicopatologizar o campo 
da vida cotidiana. Vale dizer: operou um 
deslocamento estranhamente parecido 
com o mecanismo descrito pela autora em 
relação à umbanda quando a cura 
espiritual se torna meio de obter a cura 
ffsica e quando o corpo concreto se 
transforma em "aparelho" para manipular, 
a nrvel simbólico, o domfnio das relações 
interpessoais. 

Nos meios "psi", é comum considerar-se 
vulgarmente a prâtica das religiões 
afro-brasileiras como equivalente popular 
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de psicoterapia. Essa redução do campo 
religioso a uma simples psicoterapia do 
pobre sempre me pareceu leviana e 
particularmente etnocêntrica. A 
comunicação de Paula Montero, no 
entanto, permite recolocar o problema 
numa perspectiva bem mais satisfatória. 
Sugere que se poderia aprofundar a 
aparente semelhança entre processo de 
cura mágica e clfnica psicanalltica, até 
aliciar suas diferenças intrfnsecas. Pois o 
deslocamento do somático para o campo 
simbólico parece l.evar a psicoterapia e a 
cura mágica a direções opostas: no 
primeiro caso, os conflitos, embora 
tratados mediante a transferência sobre 
um objeto externo, têm sua origem situada 
dentro do indivfduo, e o trabalho da terapia 
analftica consiste no remanejamento dos 
conteúdos internos; na cura mágica, ao 
contrário, não se enfoca o indivfduo, mas o 
grupo - a causalidade do infortúnio é 
atribufda a fatores externos, e o êxito do 
tratamento verifica-se na transformação 
dos papéis sociais. 

É interessante observar que, na entrevista 
coletiva publicada em Religião e 
Sociedade, 1112 (1984) sobre a crença na 
psicanãlise, o papel do pai-de-santo foi 
sistematicamente contrastado com o do 
psicanalista, sem, no entanto, oferecer 
nenhum exame detalhado das condições 
especificas do ritual de cura. A 
contribuição de Paula Montero, nesse 
particular, abre para o enriquecimento do 
tema, permitindo, sem dúvida, melhor 
colocação da questão. 
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Mito e magia: eficácia política, 
alienação ou catarse ? 

LfSIAS NOGUEIRA NEGRÃO 
Doutor em Sociologia - USP-5P 

Os estudos sobre a umbanda, dos mais 
antigos- como os de Roger Bastide1 e de 
C.P. Ferreira de Camargo2- aos mais 
recentes -como o de Renato Ortiz3 -, 

embora de grande valor para o 
conhecimento de tão importante 
componente de nossa realidade religiosa, 
trazem consigo a limitação de sua 
perspectiva. De um lado, analisam-na a 
partir de uma abordagem 
macrossociológica, percebendo-a como 
I..ITla complexa mesclagem de situação 
racial e de classe, propiciada pelos vastos 
processos sociais (industrialização, 
urbanização, formação do proletariado) 
que caracterizaram a sociedade brasileira 
nos inrcios e meados do século. De outro 
lado, tendem a concentrar suas análises 
no plano institurdo da religião, tomando por 
base e incorporando as racionalizações de 
"intelectuais" umbandistas ligados ao 
movimento federativo. Omitem, ou ao 
menos relegam a um obscuro segundo 
plano, tanto a vivência concreta das 
classes populares quanto a produção 
simbólica dos umbandistas nas suas 
unidades geradoras, os terreiros. 

Trabalhos mais recentes, obedecendo a 
uma interpretação antropológica ou 
nicrossociológica, têm revelado facetas 
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as mais significativas do universo 
m'lico-mágico da umbanda, que aqueles 
estudos não puderam, ou não se 
propuseram, captar. Pode-se citar, entre 
outras, as análises de Yvonne Maggie4, 
Yoshiko Mott5 e liana Maria S. Trindades, 
que, ao abdicarem às pretensões de 
generalidade e ao delimitarem com 
precisão seu referencial emprrico, 
aprofundaram e qualificaram o 
conhecimento de tal universo, elegendo 
como objeto de estudo privilegiado a 
vivência concreta dos umbandistas no 
próprio espaço por eles criado para 
tratarem dos problemas decorrentes de 
seu cotidiano de subalternos e exclurdos. 
Os trabalhos de Paula Montero7 

inserem-se nesta segunda linha de 
estudos, que procura resgatar para a 
antropologia e a sociologia (no caso, da 
religião) a realidade vivida pelos agentes, 
a partir de sua própria perspectiva.e 
derivada de seu modo especffico de 
i1serção na totalidade social e de sua 
reinterpretação da cultura e da ideologia 
cbmlnantes. 

São particularmente reveladoras da visão 
de mundo do umbandista as suas 
concepções de doença e suas práticas de 
cura, tal como concebidas e ex~rcidas nos 



B"reiros. Tendo sido vagamente 
percebidas em estudos anteriores, foram 
alçadas a primeiro plano de análise por 
.bsé Guilherme C. Magnania . O texto de 
Paula Montero sobre a "Cura Mágica na 
Umbanda" consiste em nova reflexão 
sobre o tema, aprofundando o seu 
conhecimento. 

A autora não apenas demonstra - como 
outros já o perceberam - que os terreiros 
criam um espaço em que oprimidos e 
marginalizados dramatizam sua condição 
e experimentam sua transcendência 
através de inversões rituais; ela também 
explicita como a umbanda, ao captar a 
concepção popular de doença como sendo 
derivada de causas externas ao corpo 
doente e de caráter espiritual (cujos 
sintomas devem ser procurados não em 
sensações orgânicas definidas mas na 
btalidade da vivência da pessoa enferma), 
oo mesmo tempo em que desqualifica a 
competência médica para o trato das 
rmléstias assim concebidas, assegura 
para si a legitimidade necessária junto 
àqueles que participam desse universo de 
crenças. 

Através do ritual mãgico dá-se a 
passagem de uma situação tida como de 
desordem (a doença) para uma situação 
de reordenàção da vida do indivfduo em 
sua totalidade (a cura). Tal passagem 
faz-se acompanhar, através dos modelos 
fornecidos pela mitologia umbandista, do 
reencontro do indivfduo com sua 
dentidade, comprometida pela situação de 
fragnentação advinda de sua condição de 
dominado e da superação de sua 
individualidade através de sua inserção em 
lJTla rede de relações e compromissos que 
o transcendem. 
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A originalidade do texto de Paula Montero 
consiste sobretudo em sua proposição de 
que, através dessa vinculação ao universo 
mltico-mágico da umbanda, chegariam os 
subalternos, em algum grau, à consciência 
cbs fatores que determinam sua condição, 
o que alteraria também em algum grau 
suas atitudes diante do mundo. Ao final de 
sua exposição, chega a autora a admitir a 
possibilidade, com certeza altamente 
ciscutrvel, apesar de atraente, da eficácia 
politica das concepções mrticas e 
mágicas, justamente onde uns 
visualizaram apenas alienação, e outros, 
no máximo, um protesto catártico e estéril . 
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VITRAL 

Apresentação 

Nesta seção, COMUNICAÇÕES DO 
ISER abre espaço para sócios, 
colaboradores, leitores e demais 
interessados que desejem comentar 
notfcias 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 imprescindfve/, portanto, que o 
comentário (de não mais que uma lauda) 
localize o leitor quanto ao teor da 
referência original. 

Ainda magia - e mais 
o Papa e politica 

Bogotá, junho - A propósito da visita do 
Papa à Colômbia (escrevo duas semanas 
antes do acontecimento) e do número de 
Comunicaç6es do /SER dedicado à magia 
e ciência, vale a pena relatar o que disse 
Regina Betancur de Líska sobre o Papa, 
numa entrevista ao semanário Zona 
(7/5/86}, um dos poucos periódicos que se 
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deve ler neste pafs. 

As declarações da entrevistada -
conhecida como Regina 11 -
possivelmente não teriam grande destaque 
se ela não houvesse sido candidata à 
presidência da República. Ou talvez nem 
tanto por isso, que a sua candidatura não 
foi tomada a sério a não ser pelos 15 ou 20 
mil votos que recebeu dos reginistas (1% 
da votação dos quatro candidatos) . As 
repercussões de suas palavras vêm de 
um fato inédito, que nem mesmo tem a ver 
com o inusitado de uma candidatura 
feminina no posto máximo da nação, mas 
sim que Regina 11 é uma clarividente. 

Nascida em 1936, começou a mostrar 
sinais de clarividência em 1976, quando 
dava cursos de metaffsica (?) em um 
teatro. Numa de suas conferências, para 
um público ávido dos mistérios do além, 
contou que durante um transe 
apareceu-lhe o papa João XXIII e lhe 
ensinou o rnentalismo. Montou então um 
consultório e passou a transmitir energias 
dentro de um lema sempre atraente: 
"Saúde, dinheiro e amor" . Diante de uma 
enfermidade rara contrafda por uma de 
suas filhas, prometeu que se ela se 
curasse utilizaria os seus recursos 



mentais para redimir a humanidade do mal 
e da pobreza. "Aprendi a magnetizar a 
água colocando as mãos sobre ela e, 
fechando os olhos, logo a uso para beber, 
cozinhar, regar as matas -e assim virá o 
benetrcio." Nos seus transes (dá os 
cursos em plena escuridão, e dizem que 
foi vista levitando) garante que anda por 
todo o universo e passa pelas casas dos 
que a seguem. Numa missa em 
comemoração dos seus 40 anos de idade, 
como todos gritassem "Regina, Regina, 
Regina", ela subiu ao púlpito e falou "em 
nome de Deus". Prometeu a paz, a 
dignidade e a espiritualidade do homem. 
No dia seguinte, a imprensa noticiava em 
manchete: "Uma bruxa tomou a catedral". 
Dar nasceu a sua candidatura. O partido 
politico pelo qual se inscreveu foi criado 
por ela e formado por seus seguidores, 
humildes e não. Nome do partido? 
Chama-se "Meta-politica". Por ele 
elegeu-se anteriormente membro do 
Conselho Municipal de Bogotá, espécie de 
Câmara dos Vereadores, cargo que ainda 
ocupa. 

Agora, a pergunta do semanário Zona : 
"Que opina sobre a visita do Papa à 
Colômbia?" Resposta: "Isto me preocupa, 
porque o Papa tem muitos problemas. Sua 
força é muito negativa, tudo aquilo que ele 
pisa é destruido. Chegou à Polônia, criou 
dificuldades para o pais; quando 
desembarcou no México, escorregou e 
caiu; chegou ao Panamá, houve revolução 
no Panamá; quando chegou à Nicarágua, 
acabou-se a Nicarãgua; na Venezuela, o 
mesmo; chegou aos Estados Unidos e as 
colheitas se reduziram. Ele pode até ser 
um homem com boas intenções, mas com 
muito má energia, uma aura ruim." 
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Por a( foi. 

E assm temos outra dimensão das forças 
da magia, como uma ponte entre religião e 
politica, da mesma forma como a vidente 
trabalha a trilogia magia-religião-sexo. A 
enorme sede do seu movimento está em 
Bogotá, freqüentada diariamente por 
adeptos cujo número cresce sem cessar, 
e com filiais em várias cidades. Seu 
segundo marido, um norte-americano, é o 
seu manager, e o movimento já tem 
expressão internacional. E cresceu, 
evidentemente, com a propaganda 
eleitoral, horãrio grátis na televisão. 

Outra curiosidade, comum a bruxas e a 
bruxos (polrticos): o sfmbolo de sua 
candidatura era uma vassoura. 

A Estátua da Liberdade 
e o Cristo Redentor 

WaldoCesar 

Publicamos abaixo trechos do discurso 
pronunciado pelo engenheiro dr. Silva 
Costa em um congresso católico realizado 
no Rio de Janeiro em outubro de 1931, às 
vésperas da inauguração do monumento 
ao Cristo Redentor. O discurso foi 
originalmente publicado em O Legionário, 
órgão da Congregação Mariana, edição de 
11 de outubro de 1931 . 

Será que algum leitor, seja engenheiro, 
antropólogo ou teólogo, não gostaria de 
polemizar com o dr. Silva Costa, e 
arriscar-se a uma nova comparação entre 
o nosso Cristo e a Liberdade deles? 

Rubem Cdsar Fernandes 



O Monumento 

"Um dos aspectos mais interessantes do 
monumento a Christo Redemptor estâ em 
que ele constitue por assim dizer, um 
problema ma~hematico, com o rigor de 
suas deduções. 

O symbollsmo do Redemptor forçou a 
atitude dos braços em cruz, dada a 
distancia a que tinha de ser visto: esta 
atitude exigiu a estructura interna em 
concreto armado unica compatível no 
caso, o que, por sua vez determinou a 
modelagem em cimento armado, _para a 
formação de um todo homogeneo. 

Ora, o cimento armado necessitava de um 
acabamento, de um revestimento artístico 
e somente o rnbsaico poderia ser 
empregado como solução logica e perfeita. 

Do que fica exposto, conclue-se que tudo 
obedeceu a uma ordem imperiosa, o que 
não quer dizer que fossem essas soluções 
achadas com as maiores facilidades, 
antes pelo contrario, muito tempo e 
observação atenta foram necessarios para 
ser conseguido o resultado que hoje se 
apresentea a nossos olhos. Um unico 
exemplo basta citar. 

O que representa na grande imagem o 
aspecto mais inedito, mais moderno e mais 
original é o seu revestimento, por ser 
construido de pequenos elementos 
triangulares de pedra sabão, tendo cada 
um deles tres centímetros de lado e sete 
milimetros de espessura. 
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A Pressão do Vento 

A pmssão dos ventos calculada para a 
estabilidade da estatua, é das mais fortes 
que têm sido consideradas. 

Nos edifícios comuns esta pressão não é, 
geralmente, levada em conta, mas nas 
edificações de grandes alturas jâ ela não é 
desprezada. 

No Rio, o coeficiente empregado tem sido 
de cerca de cem kilogramas por metro 
quadrado. Pois bem, para o nosso caso a 
pressão adoptada foi de duzentos e 
cincoenta kilogramas, isto é, duas e meia 
vezes maior do que a calculada para os 
grandes edifícios urbanos. 

Este coeficiente a protege de qualquer 
perigo neste particular, visto como ele 
corresponde a uma velocidade do vento de 
cerca de cento e sessenta kilometros por 
hora, velocidade só verificada nás regiões 
de tufões, que não se podem formar nesta 
parte do Atlantico. 

O Christo do Corcovado 
e a Estatua da Liberdade 

Jâ são do conhecimento publico as 
formldaveis dimensões da imagem do 
Christo do Corcovado: trinta metros de 
altura; trinta metros entre pontos extremos 
dos dedos, medidos ao longo dos braços 
distendidos; no.ve toneladas de peso para 
cada mão; vinte a cabeça e oitenta para 
cada braço. 

O peso de toda a estatua é de setecentas 
toneladas, que conjugado com o do 
pedestal de quinhentas toneladas produz 



uma resultante capaz de resistir ãs 
maio(es pressões dos ventos, 
ocasionadas pelos fortes temporaes que 
assolam aquelas alturas. 

É esta uma das maiores estatuas do 
mundo e a maior estatua de Christo que 
jamais se construiu. 

É unica, porém, na atitude dos braços em 
cruz, que criou um problema novo na 
ordem constructiva. 

O colosso de Rhodes, a estatua de 
S. Carlos Borromeu, em Avona, a da 
Vierge du Puy e a de S. Jose, em Espaly, 
ambas na França, a da Bavaria, em 
Munich, umas existentes outras 
destrufdas, nenhuma se lhe iguala em 
altura, em dificuldade e technica de 
execução. 

Somente a da Liberdade, nos Estados. 
Unidos pode servir-lhe de termo de 
comparação quanto ãs dimensões, mas, 
no mais, quanta dissemelhança! 

Se uma representa a apotheose da 
metalurgia do ferro, a outra é a victoria do 
concreto armado. 

São ambas symbolos representativos de 
epocas, gerações e mentalidades, mas 
como ellas são differentes?! 

Ostenta a estatua da Liberdade, 
orgulhosamente, um pharol em uma das 
mãos e o livro de sabedoria, na outra, ao 
passo que a estatua da Caridade 
apresenta humildemente ao mundo, as 
chagas de suas mãos. 

Fita uma, altaneira, o horizonte immenso, 
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como a desafiar os elementos, emquanto a 
outra pende a cabeça, amorosamente para 
a terra onde a humanidade se debate em 
um valle de lagrimas. Mas, em 
compensação emquanto a estatua da 
Caridade campea nas alturas e é bafejada 
pelas brisas puras daquellas regiões da 
athmosphera, a estatua da Liberdade 
rasteja ao nível do mar envolvida, quasi 
sempre, pela bruma espessa que se forma 
nas proximidades de um grande centro 
industrial. 

A Caridade acima da Liberdade 

Nem poderia ser de outra maneira: a 
Caridade paira muito acima da Liberdade. 

Senhores. Os revolucionarios francezes 
de 89 pretenderam reformar o mundo 
banindo o christianismo da face da terra. 

Inflamados de orgulho e prepotencia 
estamparam nos muros das Egrejas e em 
seus frontões como um opprobio, o lemma 
de suas novas crenças: liberté, egalité, 
fraternité . O tempo ainda não apagou estas · 
palavras que, em caracteres negros, 
relembram a tormentosa época. 

Aquelles homens, sem o querer e sem 
taber proclamavam, no emtanto, uma 
grande verdade: - era alli, na casa de 
Deus que se encontravam a liberdade, a 
egualdade e a fraternidade. Na verdade 
não ha liberdade senão sob o jogo [sic!] de 
Christo; não ha egualdade senão na 
doutrina de Christo, não ha fraternidade 
senão por amor de Christo. 

Estas verdades nós as queremos 
proclamar hoje, bem alto, com a erecção 



da grande imagem do Christo do 
Corcovado. 

Queremos affirmar que Jesus Christo 
vencerâ, que Elle é rei e ha de imperar 
sobre toda a terra. Em letras de ouro 
faremos gravar no pedestal do 
monumento, aos pés da grande imagem o 
grito de nossa alma fervorosa de 
fé e de amor. 

Christus Vincit, Regnat, et lmperat." 

Zimbabwe: 
Reunião Internacional de Jovens 

Harare - Setenta e cinco jovens com 
média de idade de 20 anos reuniram-se em 
Harare de 12 a 5 de julho para discutir a 
"solidariedade aos povos da África do Sul 
e da Namfbia". Organizada pelo Conselho 
Ecumênico de Igrejas e pelo Conselho de 
Igrejas da África do Sul, participaram desta 
importante reunião delegados de 24 
pa(ses, incluindo naturalmente 
representantes da África do Sul e da 
Namfbia. 

Jovens de outros pafses africanos, bem 
como da Ásia, Oriente Médio, América 
Latina, Caribe, Europa e América do Norte, 
lã estiveram debatendo sobra a causa 
antiapartheid. 

Edwin Arrison, membro da delegação 

sul-africana, não conseguiu garantir su~ 
presença no grande encontro. Foi preso no 
aeroporto de Johannesburgo no momento 
do embarque para Harare. 

Na verdade, a Reunião Internacional de 
Jovens permitiu, de um lado, reforçar o 
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movimento internacional de repúdio ao 
regime racista da África do Sul e da 
Namfbia; de outro, evidenciou mais uma 
vez a violência desumana do regime 
"branco" sul-africano através da prisão do 
jovem Edwin. 

É preciso lembrar que o "estado de 
urgência", em vigor na África do Sul desde 
o final de junho, permite a detenção de 
qualquer pessoa (evidentemente 
antiapartheid) durante 180 dias, sem 
julgamento. 

A esta altura cabe manifestar um legrtimo 
temor pela vida de Edwin Arrison, e até 
mesmo perguntar sobre o que aconteceu 
com o resto da delegação dos jovens 
africanos do Sul quando retornaram ao seu 
pars. 

Naturalmente os governos 
norte-americano e britânico, além de 
outros pafses coniventes (quem sabe 
dentre estes, o Brasil), foram 
violentamente criticados pelos jovens. Na 
verdade, de muitas maneiras diferentes, 
esses governos sustentam o governo 
racista sul-africano. 

Lembramos apenas um dado 
profundamente discutido: baseado em 
estatfstlcas sérias, o Instituto de 
Pesquisas da África do Sul revela que o 
emprego de cerca de 600.000 

sul-africanos depende dos investimentos 

estrangeiros. Se todos perdessem seu 
emprego, as taxas de desemprego se 
elevariam para 60% entre os brancos e 
apenas para 4% entre os negros. 

Qualquer relação entre o regime de 
supremacia econômica dos brancos 



sul-africanos e a espoliação dos negros é 
mera coincidência! (sic) 

Caetana Damasceno 

Fonte: Serviço Ecumênico de Imprensa e 
Informação do Conselho Mundial de Igrejas, 
04/07186. 

Viva o Povo Brasileiro 

Ontem fui ao pagode. Não o pagode da 
quadra da escola de samba, mas sim um 
show de teatro, com toda a oficialização 
devida. Sim, porque o samba só se torna 
oficial no carnaval. 

Clementina de Jesus, Jovelina Pérola 
Negra e Zeca Pagodinho. Jovelina e Zeca 
estão finalmente sendo conhecidos do tal 
público formador de opinião. Cantam e 
compõem seus pagodes há anos, são 
conhecidfssimos no meio do samba; mas o 
tal público formador de opinião só os 
conhece agora. Clementina também 
passou pela época do reconhecimento 
depois de já muito conhecida no meio a 
que pertence. Ah! Esses dois mundos que 
vivemos! O mundo da Globo, do JB e da 
classe média informada com cultura vinda 
diretamente da Europa para o Brasil e que 
de vez em quando descobre o outro 
mundo do pagode, da música caipira etc., 
e o chama, no máximo, muito 
pomposamente, de folclore, sem dar por si 
que esta é a nossa cultura. Plagiando João 
Ubaldo, meus dedos insistem em 
escrever: Viva o Povo Brasileiro. 

Viva o Povo Brasileiro quando vejo Zeca e 
Jovelina trazerem Clementina quase que 
carregada para o meio do palco. Três 
gerações de pagode. Três gerações de 
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cultura e sensibilidade. Ajudam Clementina 
a se sentar, e então ela começa a cantar: 
toda de branco, muito vaidosa, e apesar de 
ela quase não andar vislumbro um sapato 
de saltos altos, para completar uma calça 
de cetim e na blusa de mangas compridas 
liTl M bordado em vermelho. 

Rapidamente retorn6 à década de 60 e não 
consigo fugir da imagem das blusas do 
Mackenzie direitista; eram exatamente 
naquele modelo e com um M igual. Mas o 
M pode tanto significar Mackenzie como 
Mangueira. Fico ambfgua, como ambfgua é 
a nossa cultura. Tenho tristes lembranças 
da época que os garotões formadores de 
opinião (não confundir com juventude 
janista, ou será que é a mesma?) 
institufram como moda a blusa do 
Mackenzie em São Paulo, e como paulista 
não posso fugir a essa horrfvellembrança. 
Por outro lado, nada impede que 
Clementina tenha ganho uma camisa do 
Mackenzie e a use sem tragicidade, 
pois na época que a esquerda da USP e a 
direita do Mackenzie brigavam, na época 
que a nossa "fabulosa" esquerda fazia a 
revolução nos moldes de culturas 
importadas, Clementina e todos os 
grandes do samba cantavam alheios a 
tudo isso, mas fazendo uma grande 
revolução cantando o cotidiano da favela. 
Quando esses dois mundos vão se 
encontrar? Com toda a minha tristeza e 
nsatisfação sou obrigada a escrever: não 
sei! 

Enfim, estou viajando devido ao M da 
blusa de Clementina, quando ela começa a 
cantar: "Mangueira, teu cenário é uma 
beleza que a natureza criou ... " Choro e 
choro muito. Que a ambigüidade vá à 
merda, o mundo do samba se sobrepõe a 



ludo isso, o M é de Mangueira! Mangueira 
de Cartola e Nelson Cavaquinho, 
Mangueira dos sambistas que fazem a 
revolução ao seu modo. A idiota direita dos 
"garotões" do Mackenzie não tinha 
estrutura para agüentar essa constatação. 

Saio do teatro com a alma lavada. Fico 
feliz de estar com a Eunice e não com 
~alquer outra pessoa, fico feliz de entrar 

Nem velas nem santinhos 

O Globo de 10/8/86 publicou no caderno 
de classificados o seguinte anúncio: 

no botequim com ela, e rodeada de 
prostitutas da praça Tiradentes bebericar 
uma cerveja e falar do mundo do samba e 
da marginalidade. O nosso mundo, apesar 
de tudo. 

Muito sabiamente a comunidade do samba 
se autodenomina "mundo do samba". É 
um outro mundo até o dia que as rosas de 
Cartola falarem. 

Gabriela Silva Leite 

IGREJA CATÓLICA 
Estamos selecionando pessoas com penetraçfo ou participantes de grupos ligedos • 

Igreja Católica 

PRt-REQUISITOS 
• Boa aparência 
• Fluência verbal 
• Bom nfvel sócio-cultural 
• Vontade de vencer 
• 29 Grau completo 
• Disponibilidade de tempo integral 
• Ambos os sexos 

OFERECEMO$ 
• Treinamento especffico 
• Excepcional remuneraçfo 
• Apoio publicitário e promocional 
• lndicaç~es para mala direta com apoio 

de tele·recado 
• Otimo ambiente de trabalho 

Os Interessados deverfo comparecer ê Praia do Flamengo n9 66, T6rreo (Auditório) 
munidos de "curriculum vitae", documentos e um retrato 3 x 4, no dia 11.08.86 das 9 ês 16 
hor!IS. 

(Nio se trata de venda de velas, santinhos ou similares). 
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Este curioso anúncio me levou a querer 
saber do que se tratava, uma vez que ele 
só especificava do que não se tratava. 

No endereço mencionado, fui informado 
que ele provinha da Ordem do Carmo. 
Após alguns telefonemas para a Ordem, 
onde uma simpática secretária insistia em 
dizer que não tinha autorização para 
informar sobre o tipo de emprego (afinal, o 
prazo para inscrições já tinha terminado) 
nem quantas vagas (todas já preenchidas) 
havia, consegui marcar uma entrevista 
com um certo sr. Mattoso, responsável 
pelo anúncio. 

O sr. Mattoso me recebeu um tanto quanto 
desconfiàdo, perguntando por diversas 
vezes se o meu interesse era 
exclusivamente jornalfstico; a resposta 
afirmativa parecia tranqüilizá-lo. 
Rnalmente, declarou o objetivo do anúncio: 
CORRETAGEM de um plano de saúde 
dentro dos meios católicos. Isso mesmo. 
Éle é funcionário da ASC Promoções e 
Marketing, e organiza uma campanha que 
visa vender o plano de saúde da 
Venerável Arquiepiscopal Ordem 3! de 
Nª Srª do Monte do Carmo, ou seja, 
conseguir sócios para a Ordem do Carmo. 

Segundo o sr. Mattoso, "o pessoal que 
freqüenta a Igreja Católica está na faixa 
superior aos 40 anos e já começa a se 
preocupar com a saúde, até mesmo com a 
morte", por isso é o público-alvo para a 
venda desse plano que inclui abrigo 
gerôntico (apart-hotel para idosos), 
consultas e sepulturas. Ele não tem 
religião definida, e vai à missa 
profissionalmente: "Nosso trabalho é 
conversar com as pessoas antes ou 
depois da missa. Isso já me fez assistir a 

65 

missas muito bonitas, corno a do dia das 
mães e a do dia dos pais". 

Mas esses corretores já estão chegando 
também na Igreja Batista. O sr. Mattoso 
informou ainda que um profissional de 
vendas desse tipo ganha muito bem, e 
lamentou a maneira dúbia, pouco 
esclarecedora, corno saiu intitulado o 
anúncio que me levara até lá, pois não 
tinha alcançado o objetivo proposto, ou 
seja, ainda havia vagas disponfveis 
(contrariando a informação da secretária 
pelo telefone). Estranho, este fato: como é 
que um anúncio é veiculado sem que o 
organizador da campanha concorde com 
ele? Em todo caso, ele disse que iria 
publicar um novo anúncio, agora sob o 
tftulo de "profissionais de venda". Com o 
titulo original, realmente, só se pode 
concluir uma coisa: corrêtagem de 
seguros dentro dos meios católicos é uma 
forma nada católica de se fazer 
corretagem. 

Jorge Moutinho Lima 

Mais Universo 

Segundo o JB (29/06/86), a teoria do 
"Big-Bang" - que supõe que o Universo 
nasceu da explosão de um "átomo 
primordiar' hã dez bilhões de anos, quando 
o espaço e o tempo teriam se contrafdo 
num ponto, levando a matéria a atingir urna 
densidade infinita - pode deixar de ser a 
favorita. A hipótese de um Universo infinito 
no tempo ganha novos defensores, 
inclusive com o apoio e iniciativa do ffsico 
brasileiro Mario Noveno. Segundo a nova 
teoria, a hipótese de um universo eterno 
significa a possibilidade da eternidade da 



vida e da Inteligência. 

Talvez o livro de Noveno, que vai ser 
publicado na França (1), explique a 
concfusão e a sua relação com a teoria 
de expansão e contração do Universo. 
Resta saber se se trata de uma Idéia 
assim tão nova. 

W.Cesar 

Seita tortura crianças 

Chama-se "Community Lion of Judah and 
Slain Lamb" (Comunidade Leão de Judâ e 
Cordeiro Imolado), existe em São Paulo, 
combina catolicismo e judafsmo, é dirigida 
por três mulheres E! tortura as crianças sob 
sua guarda - jâ que todas elas "têm pacto 
com Lúcifer e seu reino de trevas 
angustiantes ... " 

A Vara de Menores jâ estâ atuando. O 
problema é que a lei não prevê como tratar 
uma seita, mesmo angustiante como esta, 
que inclusive jâ tem núcleos em outros 
estados. 

Isto deu no JB de 03/07/86. 

W.Cesar 

Faltam nomes -ou é Isto mesmo? 

Em Bogotâ hã uma "lglesia 
Abandonado-Afligido-Abatido". 

Encontrei na lista telefônica. Não fui lâ para 
não perder o pique do dia. 

W. Cesar 
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Teologia, libertação, 
reforma agrária 

O teólogo católico Oscar Beozzo, em 
entrevista de quase uma pâgina para 
O Pafs (1 Q-11/07/86), afirma que a barra 
se aHviou e a teologia da libertação é hoje 
reconhecida: "Eles mexeram em um 
vespeiro e foram surpreendidos por fatos 
inesperados. O saldo foi negativo para 
eles." Mas reconhece que a situação 
continua conflitiva. 

Um dado interessante: foi criada a 
Associação Brasileira de Teólogos. 

E Leonardo Boff fala do "Blefe da reforma 
agrãria", titulo da matéria publicada pela 
revista Senhor de 24/07/86. Forte. 
Candente. Coerente. 

Algumas afirmações, fruto de suas 
convicções e de sua marcha com 
trabalhadores sem terra em uma romaria 
recente no Rio Grande do Sul: - a postura 
do ministro Brossard é francamente 
favorâvel aos latifundiários; - as pessoas 
que vivem extrema necessidade têm 
direito de procurar o necessário para si 
junto às riquezas alheias; -a Nova 
República não mudou a natureza do poder, 
que continua liberal-burguês, 
concentrador, elitista e antipopular, em 
termos da participação do povo nos 
processos de definição da polllica social; 
- a porta de entrada para a reforma agrâria 
não é constitufda pelo discurso politico, 
mas pelo discurso religioso que todos 
dominam e é altamente mobilizador. Cria 
uma mrstica de resistência e de 
esperança, porque a causa dos sem-terra 
se transforma na causa de Deus, hoje, que 
é sempre a causa da vida e da justiça: no 



dia em que os milhões de sem-terra se 
mobilizarem religiosamente pela reforma 
agrária, estã serã invencrvel. 

Prêmios da CNBB a 
roteiros comunitários 

W. Cesar 

Miguel Pereira comenta recentemente em 
O Pafs o prêmio Margarida de Prata de 
1986, que a Conferência Nacional dos 
Bispos do Brasil entregou, entre 22 
concorrentes inscritos, aos filmes Igreja 
dos Oprimidos, de Jorge Bodansky e 
Helena Salem (longa-metragem), é 
A Rocinha tem histórias , de Eunice 
Gutman (média-metragem). 

O tema do filme de Bodansky são as 
comunidades eclesiais de base, com 
narração dos próprios protagonistas. 

W. Cesar 

Estado e religião 

Aviso em um cartaz de cores berrantes, 
ilustrado por um sol quentrssimo de um 
lado e, de outro, um braço estendido: 

"Você não o vê 
Mas Ele estã próximo 
Estenda a sua mão 
JESUS CRISTO 

Chega de violência." 

O apelo está - ou esteve - nos ônibus do 
Rio. Na parte inferior do cartaz o nome do 
patrocinador: Secretaria de Estado de 
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Transportes. 

W. Cesar 

Santo Daime: 
o chá alucinógeno volta ao debate 

Deu na Folha de S. Paulo de 12/1/86, em 
matéria assinada por enviados especiais, 
que dois psiquiatras, em visita ao Acre e 
Rondônia, sugerem a liberação do uso do 
cipó Banisteriopsis caapis, proscrito pelo 
Mnistério da Saúde desde março do ano 
passado, para fins religiosos. Como se 
sabe, a uasca, chá que resulta do 
cozimento do cipó mencionado, é usada 
no ritual das-cerimônias religiosas da 

União do Vegetal e do Santo Daime e 
produz efeitos alucinógenos e mirações. 

O debate vem de longe e cresce com o 
aumento dos fiéis deste novo culto, tanto 
na Amazônia quanto em centros urbanos 
ou em zonas rurais de outros estados. 
Aqui mesmo no Estado do Rio, em Mauá 
(Resende), Alex Polari criou uma 
comunidade do Santo Daime. Também 
aumentou o número de estudiosos dessa 
experiência tropical do nosso misticismo 
caboclo, envolvendo desde a polfcia até a 
Igreja, passando por juristas, antropólogos, 
farmacologistas, psiquiatras, cineastas. 

O ritual do Santo Daime envolve 
elementos de religiões indfgenas, 
espiritismo e catolicismo popular; e as 
comunidades começam a ter força polftica 
e são visitadas por candidatos em busca 
de votos. "De cada dez acreanos, pelo 
menos dois já tomaram o Daime.lsto 
significa que numa população de trezentos 
mi habitantes, no mfnimo sessenta mil 



pessoas conhecem seus efeitos" - diz a 
reportagem de duas páginas inteiras da 
Folha. 

E enquanto Dom Moacir Grechi - bispo da 
Prelazia do Acre e Purus - condena 
veemetemente o sincretismo e a alienação 
destes grupos, embora reconheça que a 
liturgia da Igreja Católica é muito racional; 
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o pastor luterano Roberto Zwetsch, 
missionário entre os Kulina, na região do 
rio Purus, já bebeu a uasca com os fndios 
e viu "muitas coisas bonitas, casas na 
floresta e de animais, e me senti muito 
próximo deles". 

W.Cesar 
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NOTÍCIAS 

Neste número, NOTICIAS traz 
informações sobre as primeiras produções 
de vfdeo do /SER, em noticiário assinado 
pelo coordenador do Programa. 

1 
Nossa equipe realizou em julho a 
cobertura do VI Encontro lntereclesial das 
CEBs, em Trindade, Goiás. Apesar das 
limitações de orçamento (apenas uma 
quarta parte do que era necessário foi 
conseguida), decidimos realizar o mesmo 
plano de gravação do projeto original. 
Durante uma semana, a equipe 
desdobrou-se em jornadas de até 
dezasseis horas para obter material que 
permita contar aos que lá não estiveram o 
que foi o VI Encontro. Além disso, 
gravamos uma série de depoimentos 
sobre as questões que o Encontro 
levantava. Entre eles os de D. Pedro 
Casaldáliga, Don Fernando, Frei Leonardo 
Boff, Frei Betto, Carlos Mesters e Jether 
Ramalho, além dos de um sem-número de 
participantes, em sua maioria 
camponeses, sobre suas experiências e 
sua visão das coisas. Assim que 
obtivermos os recursos necessários para 
a edição, estará à disposição de quantos 
estiverem interessados um documentário 
de 30 minutos sobre o Encontro e uma 

série de entrevistas sobre as questões 
que se colocam para o trabalho futuro das 
CEBs. 

2 
O projeto Ruas em Paz, financiado pelo 
Ministério da Justiça, está prestando 
assessoria jurfdica aos moradores da 
favela Santa Marta, localizada na Zona Sul 
do Rio de Janeiro, e fazendo um 
documentário sobre a questão da violência 
nas favelas . Durante quinze dias uma 
equipe dirigida por Eduardo Coutinho 
percorreu o morro de alto a baixo, ouvindo 
seus moradores e registrando as 
experiências de crianças, jovens e velhos, 
na vida cotidiana de uma favela. O 
resultado é um material de grande riqueza, 
gravado em vinte e cinco horas de vfdeo. 
Deste material sairá um documentário de 
cerca de cinqüenta minutos, que terá 
condições de ser transmitido pela 
televisão. Com o material restante serão 

· feitas uma série de fitas que serão doadas 
à Associação de Moradores local, como 
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contribuição ao trabalho que vem sendo 
realizado ali de recuperação da história da 
favela. A edição final deverá estar pronta 
no infcio de 1987. 



3 
Atendendo a um pedido de O. Waldyr 
Calheiros, Bispo de Volta Redonda, o 
Programa Vfdeo está editando um material 
sobre a Diocese para estimular um 
processo de comunicação, discussão e 
preparação para a próxima Assembléia 
Diocesana. O trabalho de preparação das 
gravações realizadas em agosto começou 
há alguns meses e envolve o Programa de 
Assessoria do ISER e uma equipe da 
Diocese. O produto final, uma série de 
Retratos da Diocese, dará conta da 
enorme diversidade e riqueza de 
experiências religiosas na região. 

4 
No final ele agosto e inrcio de setembro foi 
gravado um vfcleo de ficção sobre a 
Constituinte, que servirá como provocador 

n 

de discussão a ser utilizado por quantos 
estiverem trabalhando no sentido de 
aumentar a participação popular na 
Constituinte. A história se passa durante 
um final de campeonato no Maracanã. 
Conta com a participação especial de 
Wilson Grey e Paulão, além de mais 
cinqüenta pessoas. Deverá estar pronto 
até fim de setembro. 

5 
O primeiro programa que estréia o circuito 
alternativo de Nova lguaçu já está pronto. 
Foi mostrado à Equipe Diocesana e 
começa a circular nas comunidades de 
base e nas Associações de Moradores. 
Os programas dois e três estão em fase 
de acabamento. 

Claudius Ceccon 



ln<Ütuto de E<tudos da Rel;g;êo 8 

O que são as Comunicações do ISER: 
O ISER - Instituto de Estudos da 
Religião -, órgão dedicado à atividade de 
pesquisas e assessoria na área da 
religião, vem com as Comunicações 
.í1centivar um novo espaço de intercâmbio 
enlre os diversos trabalhos em andamento 
no âmbito da religião, possibilitando uma 
linguagem sem os rigores da academia, 
num tom generoso de quem põe à mesa 
os seus rascunhos para discussão. Ao 
remeter a sua contribuição, procure 
mantê-la em tomo de 1 O laudas de 
30 linhas. 

. ' 
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