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-APRESENTAÇAO 

Voltamos à questão da "identidade 
católica". O artigo de Pierre Sanchls 
publicado no nl! 22 das Comunicaç6es do 
/SER provocou reaçOes polêmicas que 
prometem se prolongar. O tema é tão 
antigo quanto a história da Igreja, e ganha 
novos sentidos a cada geração. 
Arriscar-se a ele exige coragem, mas 
deixâ-lo de lado seria quase 
irresponsável. Tantos são os estudos 
parciais que produzimos sobre o universo 
católico no Brasil que sentimos 
agudamente a necessidade de recuperar 
uma visão de conjunto. Para alêm das 
diferentes versões, no fundo das 
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polémicas, haverá sentido em falar de 
"catolicismo" no singular? 

Outros artigos ampliam o número: um 
confronto entre "antropólogos e 
economistas", Imaginado por Rubem 
César Fernandes; um ensaio sobre Jung, 
por Isabel Santiago; uma pesquisa sobre a 
Comunidade Céu do Mapiâ (AM), com as 
mirações do Santo Daime. 

E seguem, para completar, as seções 
fixas, do Vitral, das Publicações Recentes 
e das Notfcias do ISER. 



Eclesiologia (s) 
e identidade católica 

CLETO CALIMAN 
Teólogo 

I - Problemática 

A preocupação pela identidade1 toma-se 
mais aguda no contexto atual de acelerada 
mudança cultural. A aceleração do 
processo histórico e a "fragmentação da 
cadeia de significantes" devolve, de 
maneira inevitável, essa problemática às 
Igrejas. 

Antes essa questão se punha dentro de 
um quadro de referência culturalmente 
mais homogéneo, no contexto das 
cristandades clássicas (da Idade Média, 
da Igreja tridentina em confronto com a 
Reforma protestante e o mundo moderno). 

Hoje, catolicismo e Igreja Católica 
situam-se dentro de um espaço cultural 
pluralista e complexo, marcado pelo 
processo de secularização e de 
modernização, pelos conflitos globais 
(Leste-Oeste, Norte-Sul). 

Ao mesmo tempo, podemos observar a 
"planetarização" do catolicismo como 
religião "mundial" (tese de K. Rahner) e a 
conseqüente emergência das Igrejas do 
Leste europeu e do Terceiro Mundo, 
fenômeno novo que anuncia o fim do 
"monocentrismo" na Igreja Católica (ou 
"eurocentrismo"?) e o infcio de uma 
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Igreja "policêntrica".2 

Esse deslocamento se revela na própria 
evolução das tensões internas da Igreja. 
Até mais ou menos 1971 prevalece o 
confronto interno entre "conservadores" e 
"progressistas" (no sentido em que esse 
termo é tomado na Europa, isto é: os 
"liberais" que fizeram o Vaticano 11). Dar 
para a frente esse confronto tomou-se 
praticamente obsoleto. O impacto da 
modernidade burguesa sobre a Igreja 
deixa lugar agora para o impacto do 
Terceiro Mundo, do submundo dos pobres. 
Cresce então o confronto interno entre 
"neoconservadores" e "liberacionistas". 
Os debates internos da Igreja e o seu 
transbordamento nos meios de 
comunicação de massa refletem essa 
nova realidade.3 

11 - O Concílio Vaticano 11 
20 anos depois 

Para comemorar e avaliar o Concnio 
Vaticano 11, o papa João Paulo 11 convocou 
para 1985 um Sfnodo Extraordinário. 
Independentemente da vontade dos seus 
mentores e realizadores, esse Sfnodo 
pode ser considerado não apenas como 
avaliação, mas também como "revisão" do 



Concnio. No quadro dos conflitos internos, 
as posições não são unânimes; dependem 
muito do lugar que os grupos ocupam 
dentro da Igreja e na sociedade. Num 
ponto, no entanto, parece que hâ acordo: 
mudou o contexto histórico entre os dois 
eventos, Concnio e Sfnodo 20 anos 
depois.4 

O Vaticano 11 realizou-se sob o signo dos 
"sinais dos tempos" e do otimismo refletido 
na Constituição pastoral Gaudium et Spes . 
A Igreja se dispõe a acolher os elementos 
positivos da modernidade, do processo de 
secularização e do progresso, aliviando-os 
de suas "negatividades". Inicia-se um 
novo diálogo Igreja-Mundo. 

O Sfnodo de 85 e sua avaliação já estão 
permeados de pessimismo, sob o signo da 
contradição frente ao "secularismo" e à 
"indiferença religiosa", marcas do que se 
começa a chamar de "pós-modernidade".5 

A resposta da Igreja não é mais marcada 
pelo ólálogo, mas pelo apelo à "volta ao 
sagrado", com sua respectiva apologética. 
A teologia do mundo (da criação) cede 
lugar agora à teologia da cruz. 

Essa "volta ao sagrado" (tema 
neoconservador, que não deve ser a priori 
rejeitado, mas analisado em suas 
potencialidades) está gerando, ao menos 
nos pafses centrais do sistema capitalista, 
uma cultura estética do sagrado, do 
religioso, como busca nostálgica, 
saudosista, de uma identidade 
sócio-cultural perdida frente à 
fragmentação do sentido (fala-se da "morte 
do sujeito").8 

Para ampliar o quadro de referência 
desses últimos 20 anos talvez seja útil 
rever, de forma sintética, a doutrina 
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eclesiológica do V~ticano 11 para cá 

III - O "conflito das 
interpretações'.., 

O Vaticano 11 partiu da preocupação 
pastoral de João XXIII: superar uma visão 
de Igreja fechada e estática, esclerosada, 
abrindo-a aos novos tempos, situando-a 
dentro do dinamismo histórico do mundo 
de hoje. Por um lado, o Concnio revê então 
a autocompreensão da Igreja (é o 
documento Lumen Gentium); por outro, a 
situa em relação de diálogo com o mundo 
(documento Gaudium et Spes). 

As discussões eclesiológicas posteriores 
revelaram, no entanto, os muitos pontos 
doutrinais que ficaram em aberto. Basta 
lembrar entre nós o conflito em torno do 
livro Igreja: carisma e poder, de L. Boff. O 
Concnio havia proposto a categoria "Povo 
de Deus" como princrpio hermenêutico 
para a compreensão da eclesiologia 
conciliar. Mas, apesar disso, a reflexão 
pós-conciliar rev~lou-se "desordenada e 
fragmentária", carecendo de unidade.& 

O uso de categorias não é inocente. É 
claro, também na Igreja. Revela sempre 
interesses e orientações mais profundas, 
opções que ultrapassam os limites da pura 
doutrina. À medida em que as tensões no 
campo eclesial evolufram (do confronto 
entre conservadores e progressistas de 
extração eurocêntrica para o confronto 
entre neoconservadores e 
"liberacionistas", revelador da emergência 
de outros pólos de poder dentro da Igreja), 
evolui também o uso dessas categorias. A 
Igreja é explicada ora como "sacramento", 
ora como "comunhão", ora como 
•mistério" ... 



O uso da categoria "sacramento" vai 
prevalecer no imediato pós-ConcRio, no 
contexto de uma teologia 
transcendental-idealista. Esse uso 
pode-se observar, por exemplo, na 
primeira fase de L. Boff. Em sua tese 
doutora~ ele interpreta a doutrina 
eclesiológica do Vaticano 11 a partir da 
categoria "sacramel)to". G. Colombo acha 
que ele não conseguiu provar a tese.10 

Sinal disso é que o próprio Boff, na fase 
posterior, sob o Influxo da Teologia da 
Ll>ertação, vai evoluir. De qualquer forma, 
independentemente das vérlas 
explicações dessa linha, a categoria 
"sacramento" parece "distante" da 
realidade dinâmica concreta, da história. 
Oferece uma qualificaçAo quase que 
"metaffsica" à Igreja; não ajuda a 
compreender que a Igreja é também 
realidade histórica dinâmica inserida dentro 
do mundo concreto. 

Já o uso da categoria "comunhão" não 
aparece tAo "distante", tAo "de cima", 
abrangente e universal. Ela se Hga à 
realidade eucarfstica da Igreja local -
como tal, é uma categoria "de baixo". Seu 
uso revela diferenças Interessantes. Na 
Europa, em confronto com a reHglão 
burguesa, individuaHsta e privatizante, vai 
fundamentar uma forma de vida cristã 
alternativa e contestatória. Na América 
Latina, no contexto de uma "revolução 
cultural", vai fundamentar as CEBs, um 
"modo de a Igreja ser" a partir do povo. 
Seu horizonte jâ não é mais a própria 
Igreja (caso da Europa?), mas a sociedade 
injusta e desigual dentro da qual a 
comunidade eclesial se encontra. Leituras 
diferentes de lugares diferente§: Mesmo 
assim essa categoria se revela ainda 
genérica, insuficiente para detectar as 
realidades concretas e expressar o 

6 

dinamismo especffico do processo 
conflituoso em que a comunidade eclesial 
vive. 

Jâ o srnodo de 85 retoma a categoria 
"mistério", também usada no Vaticano 11 
(Lumen Gentium, cap. 1). O "Relatório 
Rnal" deixou no esquecimento a 
categoria-chave "Povo de Deus". Não 
vamos analisar aqui as intenções; mas, 
sem dúvida, constitui uma reorientação da 
doutrina eclesiológica do Concllo. 
Privilegia a dimensão lnvisrvel, 
transcendente e última da Igreja. Um · 
aspecto correto, mas que pode de novo 
criar uma distAncia do mundo e de seus 
processos reais. 

A categoria "mistério" na tradlçAo doutrinal 
denota uma relação fundante da Igreja com 
Jesus Cristo e, nele, com Deus. Portanto, 
do ponto de vista da fé cristA, essa 
categoria revela o próprio prináplo de 
inteligibilidade da Igreja. Mas ainda nAo diz 
tudo. Essa lgreja-"mlstério" só tem 
condições de realizar-se como •sujeito 
histórico". Temos então que reencontrar 
uma categoria que nos diga isso, que 
expresse a realidade histórica da 
comunidade de fé e ao mesmo tempo a 
remeta a esse fundamento. Noutros 
termos, temos um significado que só se 
"viabiliza" na mediação de umisignificante 
histórico localizado e datado. 

A tendência, pois, é de retomar ao ConcRio 
e à sua intenção mais profunda de situar a 
Igreja não ao largo do processo histórico, 
mas dentro dele, como "sinal e 
instrumento" da ação salvffica (libertadora) 
de Deus (cf. Lumen Gentium 1). 

Na prática, a dança das interpretações não 
pode esconder a História e suas 



contradições por longo tempo. As 
eclesiologias são sempre teorias de uma 
determinada prática eclesial em dada 
conjuntura histórica, mesmo que por 
detrás dessas teorias encontremos 
sempre o lastro permanente de uma 
•verdade" Insuperável. As mudanças das 
práticas eclesiais, sob a Influência dos 
processos históricos, vão Influenciar as 
teorias eclesiológicas. T ando em vista 
justamente esse ponto de partida, tento 
relacionar, num quadro mais amplo, 
eclesiologia, catolicismo como religião 
vivida e o marco de referência do texto de 
P. Sanchls, "Urna 'Identidade católica'?" .11 

IV - Eclesiologia e catolicismo 
como rellglio vivida 

"Catolicismo" é um conceito amplo de uma 
realidade múltipla de uma religião vivida e 
datada. Por isso, à medida em que nos 
aproximamos da realidade do povo em sua 
religião vivida, percebemos, por um lado, a 
diversidade de suas expressões, e, por 
outro, os limites de um enquadramento 
classificatório teórico, por mais cientifico 
que nos pareça. Trata-se sempre de uma 
aproximação, por paradigmas, modelos, 
pelos quais tentamos um conhecimento 
mais racional dessa reafidade. 

Trata-se do catolicismo como religião 
vivida e datada dentro de um tempo e lugar 
históricos, mas que ao mesmo tempo 
recolhe experiências cristãs de épocas 
culturalmente diversas. Dá-se a 
confluência no mesmo tempo histórico de 
experiências religiosas-culturais 
não-contemporâneas. 

Por isso mesmo, nessa situação é 
fundamental retornar aos modelos 
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pré-conciliares para poder compreender o 
que se passa atualmente com o 
catolicismo no Brasil, tal como ele é vivido 
e empiricamente observado. 

A Igreja Católica reproduziu durante 
séculos, até Pio XII, uma eclesiologia 
societária, quer na forma da cristandade 
medieval, quer na forma de 
socletss-perfecta (Trento), quer na forma 
de neocrlstaodade. 

Esse é um modelo de exahaçAo da 
Instituição como representação plena e 
exclusiva do reino e da salvação ("fora da 
Igreja não há salvação", numa 
interpretação excludente), uma Igreja 
centro do mundo e fimlar da glória 
triunfalista. O centro de coesão e de 
unidade (uniformidade) dessa visão de 
Igreja é a própria Instituição visfvel. 

A Igreja Católica vai então organizar-se 
éorno poder histórico Qnstituiçôes sociais), 
quer para fazer frente ao protestantismo, 
quer para se contrapor ao mundo 
moderno. 

Esse modelo vai ressaltar o significante e 
os que detêm o monopólio de sua 
produção, o clero. É um modelo de 
autoridade exclusiva do clero. O leigo tem 
pouco ou nada a fazer. 

Mas como funciona? Corno uma espécie 
de grande guarda-chuva sob o qual se 
expressam historicamente uma variedade 
imensa de experiências religiosas que 
buscam nele legitimação. O importante é a 
referência à instituição como centro do 
poder religioso e da produção de "bens 
religiosos". Esse é o cordão umbilical do 
catolicismo corno religião popular. O 
"espaço simbólico" é unificado a partir 



desse núcleo de poder religioso. Essa é a 
eclesiologia do catolicismo popular. 

A partir dos movimentos de renovação que 
datam do lnfcio deste século, afirma-se 
uma outra teoria eclesológlca que vai 
desembocar na Encfclica de Pio XII sobre 
o "Corpo Mfstico de Cristo" (1943). Essa 
teoria vai ressaltar o conteúdo interior da 
Igreja, entendida como mistério vital que 
transcende a própria instituição social 
visfvel. É a eclesiologia do "Corpo 
Mfstico". 

A descoberta da subjetividade modema, 
do personalismo, vai contribuir para 
emoldurar essa nova posição. Essa volta 
à Interioridade, à dimensão invisfvel, à 
vivência da Igreja como experiência 
espiritual e como cultivo da dimensão 
subjetiva da fé, acentua o significado, o 
conteúdo profundo e misterioso da Igreja. 
Abre um novo espaço para o leigo, espaço 
não mais imediatamente controlado pelo 
clero (o espaço visfvel, dos sinais 
exteriores, do rito etc.), mas o espaço da 
fé, dos "dons e carismas" do Espfrito 
(onde o fiel pode experimentar-se corno 
"sujeito"). 

É a eclesiologia que preside a visão dos 
Movimentos da Igreja ainda hoje 
(Cursilhos, Carismáticos etc.); supõe a 
separação de planos entre espiritual e 
temporal, entre politico e religioso. A Igreja 
só ultrapassa a fronteira através do leigo 
organizado em movimentos. Ele é a longa 
manus da hierarquia. O leigo exerce ar um 
papel supletivo e subalterno. A 
participação dos leigos é pensada mais em 
termos mfsticos e religiosos em contextos 
bem definidos, corno na liturgia, nas 
práticas piedosas e no exercfcio da 
caridade. 
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A descoberta dos processos históricos 
reais e a nova consciência histórica que 
dar emerge vão influir na reformulação da 
eclesiologia na direção do reconhecimento 
da plena historicidade da Igreja. Dar a 
Importância da categoria "povo de Deus". 
Ela vem justamente preencher esse vazio. 

Sem renunciar à dialética vlsfvel-invisfvel e 
à distinção de planos entre religioso e 
politico, essa teoria eclesiológica expressa 
uma nova prática eclesial de inserção na 
sociedade conflitiva. Parte de um novo 
conceito de encarnação como seguimento 
de Jesus Cristo pobre e sofredor, solidário 
com os pobres (opção preferencial pelos 
pobres ... ). Vàloriza a diversidade real das 
situações históricas e legitima o pluralismo 
de formas eclesiai~.12 

Essa é a eclesiologia das CEBs, das 
várias pastorais da Igreja no Brasil (como 
PO, CIMI, CPT etc.). 

Se o modelo societário acentua o 
significante e o modelo do Corpo mfstico o 
significado, esse terceiro vai acentuar o 
elo de ligação entre ambos. A marca 
dessa nova maneira de a Igreja ser é a 
busca constante da ligação entre fé e vida. 

Resta ainda verificar nessa nova 
experiência de Igreja o lugar real do 
lelgo.13 Corno membro pleno da 
comunidade de fé, ele também é sujeito 
histórico não apenas da fé eclesial, mas 
também do "agir pastoral" da Igreja, tendo 
como horizonte a própria sociedade. É 
uma concepção missionária da Igreja. Não 
cabe, nesta visão, a separação de âmbitos 
especfficos para o clero (o "espirituar) e 
para o leigo (o "temporal"). Superando 
esse dualismo, todos, enquanto formam a 
comunidade viva dentro do mundo, 



deverão realizar a missão da Igreja. 

Para concluir: pensar a Igreja é buscar 
instrumentos para compreendê-la em sua 
realidade dinâmica, pluriforme e até\ 
contraditória. O "caos eclesiológico" está 
ar. Ele desafia o pesquisador. A 
fragmentação dos significantes parece 
negar a "unidade católica", aquela nitidez 
de identidade que parece reger o 
catolicismo. Sob outro ângulo de visão, 
descobre-se uma "constelação" de 
significantes que convergem para 
expressar essa identidade. A Igreja 
Católica, como qualquer "corpo social", 
tem uma "memória" e vive dela. Atualiza 
essa "memória" (doutrina, práticas, ritos, 
organização, imaginário social etc.) e 
alarga seu olhar para o futuro. Urna coisa é 
investigar a identidade "antecedente" 
desse corpo social e de seus membros, 
uma identidade dada e recebida na e pela 
tradição de uma constelação de 
significantes/significados; outra coisa é 
investigar a identidade "conseqüente", 
fruto do exercfcio concreto da fé em cada 
situação histórica. A referência ao 
passado (memória) passa pela atividade 
reprodutora e ao mesmo tempo 
criativa/produtiva de um sujeito histórico, 
um "sujeito social" que "incorpora" a sua 
experiência mundana, socialmente 
bcalizada, ao legado da fé recebida. 
Alguns chamam isso de processo de 
encarnação da fé no mundo. Eu preferia 
chamar de processo de inculturação. Nele 
a fé é sempre um ato original que, pelas 
suas múltiplas referências (Deus, Cristo, 
Igreja, mundo), mantém aberta a 
experiência religiosa dos indivfduos e dos 
grupos para a experiência religiosa dos 
demais. A fé não é um princfpio 
"totalitário". Totalitário pode ser o esquema 
que a mantém prisioneira. A fé é, por ela 
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mesma, um princfpio de liberdade e de 
libertação. 

Notas 

Este texto é fruto de sugestões e emendas de C. 
Plácido, A. Antonlazzl e o redator. Possui caráter 
apenas ~xploratório, como contribuição do INP 
(lnstiMo Nacional da Pastoral) para o Encontro 
entre o ISER e o INP de 19 a 21 de março de 1987. 

1 A problemática da identidade católica foi 
amplamente analisada e discutida por J.B. 
Libânio, A volta à grande disciplina, Loyola, 1983. 
Partindo do fato de que todo corpo social possui 
uma "identidade social" (não como uma realidade 
estática, uma vez dada e imutável, mas corno 
dinâmica, sempre em processo), essa identidade 
mostra-se: 1) de forma negativa, em oposição a 
outras identidades; e 2) de forma positiva, pela sua 
auto-afirmação, auto-instituição (no sentido 
sociológico e não no sentido teológico da 
Instituição por Cristo). O autor en\I'Tlera quatro 
elementos da identidade de um corpo social: 1) um 
corpo de doutrina; 2) a prática de seus membros; 
3) as estruturas Institucionais (organização); 4) o 
Imaginário social (Castoriadis), pelo qual o crente 
organiza o seu mundo e lhe dá sentido (p. 17-22). 

2Tese de J.B. Metz. Cf. G. Alberlgo, Novos 
equiltbrios eclesiais além do Sfnodo, Concilium, 6, 
1986, p. 143-151. 

3Cf. G. Colombo, ll"popolo di Dlo" e 11 "mistero" 
della Chiesa nell'eccleslologia P<>st-conclllare, 
Teologia, 2, 1985, p. 104-106. 

4Cf. H. Potlmeyer, A Igreja como mistério e como 
instituição. Concilium, 6, 1986, p. 103~113. 

5 A. Huyssen & K. R. Scherpe, ed., Postmodeme, 
Zeichen eines kulturellen Wandels, RoRoRo, 
1986. Depois da alse das filosofias do sujeito, 
fala-se hoje na "morte do sujeito" como sinal de 
uma mudança histórica radical. 

6Huyssen & Scherpe, op. cit., p. 37 e ss. 

7G. Colombo, art cit, p. 103-135. Neste 
parâgrafo oriento-me por ele. 

8Cf. A. Dulles, A eclesiologia católica durante o 
Vaticano 11. Concilium, 6, 1986, p. 9-20. 



9Cf. G. Colombo, art cll, p. 135. 

1001e Klrche ais Sakrament lm Horlzont der 
Welterfahrung. Paderbom, 1972. 

11Cf. P. Sanchis, Uma "ldentldadecatSIIca"? 
Coroonlcaç(Jes do /SER, 22. Alo de Janeiro, ISER, 
1986, p. 5·16. 

12Nesle contem ae Inserem as dlact ISS(!es aluais 
aobre o plurallamo "legllmo" na Igreja, 80bre a 
"ec:leslalldade" das CEBe. o "especlllco" a1atlo, 
80bre oe crisllo8 e a pollca partlddrla. Eco dessa 
problel•lll1k:a etitOilliMie» noe debates enn 
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Clodovis Boi!, Frei Betto, P.R. de Oliveira, R. I. de 
Amelda Cunha, L. E. Wanderley, LA. G6mez de 
Souza. Cf. CED~ A partlclpaçao dos cristAos na 
politica partidária. Encartes de T 6rrfXJ e Presença, 
212 e 213. Cf. tambám: Os cristãos e a questAo 
partidária. A proposta de dlscussAo continua. 
Centro de Defesa dos Dlrelt:Js Humanos de 
Petropolls, Mmeo, s/d. 

13l..elgos e Par1lclpaçto na Igreja, Estudos da 
CN8B, 45, SAo Paulo, Paullnas, 1986. ~ 11118 
reftexlo 80bre a caminhada da Igreja no Brasil nos 
llllmol 20 anos. 



Considerações a respeito 
da noção de identidade 

PAULA MONTERO 
Antropdlogs - USP 

O artigo de Pierre Sanchis sobre a 
"identidade católica" publicado em 
Commicaçóes do /SER, 21, abre 
certamente um diffcil debate a respeito da 
definição do "ser católico". Não nos 
propomos a discutir aqui se os elementos 
que o autor nos oferece como 
caracterfsticos da "catolicidade" - o 
elemento sensfvel do signo, a 
materialidade dO significante, o privilégio da 
eficácia sobre o significado etc. -
representam ou não a "verdadeira 
natureza" do catolcismo. Antes, para 
incluir novos dados ao debate, parece-nos 
interessante tornar como pretexto a anâlise 
de Sanchis e refletir, de um modo mais 
geral, o que está em jogo quando se 
ievantà o problema da definição ou da 
"busca" de uma identidade. Certamente o 
autor está consciente das dificuldades que 
o esperam ao empreender essa tarefa e as 
enumera de antemão: dentro de urna 
mesma definição cabem não somente 
elementos diversos mas muitas vezes 
realidades inteiramente contraditórias; toda 
definição é histórica e portanto haverá 
tantos catolicismos quantos momentos 
históricos que o ràdefiniram; e ainda, diz o 
autor, é preciso lembrar que diferentes 
credos podem reivindicar as mesmas 
fontes teológicas para se 
auto-representarem, o que torna ditrcil a 
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definição de critérios de uma identidade. 
Como ~lar .então em "identidade católica"? 

Apesar das dificuldades enumeradas -
dificuldades que fariam qualquer um 
abandonar tão espinhosa tentativa -, o 
autor persevera e sai à procura deste 
inefável já sabendo de antemão, corno ele 
mesmo o confessa, que no final só poderá 
dispor de indicadores "não-exclusivos" e 
"não-substantivos" da "catolicidade". Por 
que então procurar analiticamente por urna 
definição do "ser cristão" se no final do 
caminho muitos não-cristãos caberão nas 
categorias assim construfdas e muitos que 
se autodenominam cristãos poderão 
certamente ficar de fora? A que 
motivações responde essa procura que, 
como numa vocação predestinada, 
empurra o autor a um esforço analltico que 
pareceria de antemão condenado ao 
fracasso? Certamente não posso 
responder pelas motivações do autor, mas 
gostaria de tecer aqui alguns comentários 
gerais a respeito do que me parece 
constituir as condições gerais subjacentes 
a toda definição social de identidade. 

A primeira indagação que me vem ao 
espfrito lendo o trabalho de P. Sanchis é a 
seguinte: por que, num certo momento, a 
definição da identidade se torna para 



determinado grupo social um problema a 
exigir "solução"? 

Na tentativa de. responder a essa 
complexa questão eu diria, mais por 
intuição do que por rigor de análise, que 
esse problema só emerge em situações de 
crise, em que a competição ou a luta 
polltiéa estão presentes. Se procurarmos 
caracterizar as condições em que essa 
definição se tornaria necessária, 
poderlamos de um modo geral identificar 
no mlnimo três situações: a) nos casos em 
que os grupos em questão constituem 
minorias, ou maiorias subjugadas; b) nos 
casos em que no interior de um mesmo 
grupo se produzem dissidências, disputas 
pelo predomlnio de uma visão possível; 
c) nos casos em que grupos emergentes 
passam a competir pela conquista de um 
mesmo espaço social. Evidentemente 
essas três situações estão na realidade 
intrinsecamente relacionadas. No entanto, 
para a clareza da exposição, optaremos 
por analisá-las separadamente. 

Na primeira situação, me parece 
esclarecedor tentar comparar a 
experiência do "ser católico" à experiência 
do "ser negro". Se nos perguntarmos em 
que condições o "ser negro" se torna um 
problema e objeto de luta politica teremos, 
como resposta mais ou menos óbvia, que 
a condição de ser negro só emerge como 
dilema para o negro quando ele vive no 
mundo dos brancos, organizado por 
brancos. Roger Bastide, estudando a 
imigração colonial dos haitianos para a 
França, sempre observava que os que 
imigravam só "descobriam" que eram 
negros quando decidiam viver na 
Metrópole. Antes de imigrar, acreditavam 
na ficção de serem - corno seus 
compatriotas franceses - simplesmente 
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cidadãos da República. Esse exemplo nos 
mostra que um dos aspectos relevantes 
do processo de construção da identidade 
está no fato de que a identidade é o 
resultado de uma designação feita pelo 
outro. O negro só passa a se "sentir 
negrb" quando o branco o define como tal. 
O branco, por sua vez, "simplesmente é", 
não precisa definir-se. Ainda que toda 
designação do negro tenha como 
conseqüência a definição complementar 
do branco enquanto branco, "ser branco" 
não constitui um problema. Nada que o 
branco possa fazer ou pensar (encrespar 
o cabelo, queimar a pele ao sol, viver na 
favela ou ser marginal) o destitui de sua 
condição de branco. O negro no mundo 
dos brancos se torna prisioneiro de uma 
alternativa duplamente odiosa: aceitar que 
é negro e portanto aceitar a definição de 
"ser degradado" que o branco faz dele, ou 
negar que é negro tentando ser branco. Há 
ainda uma terceira alternativa, que é a luta 
polftica: a luta para definir e impor uma 
outra versão do que é ser negro - a luta 
pela identidade. 

Quais as semelhanças e diferenças dessa 
problemática com a questão que aqui nos 
interessa, a identidade católica? 

É certo que "ser negro" difere do "ser 
católico" na medida em que incorpora 
condicionanteslbiológicos que não estão 
presentes na construção da experiência 
da "catolicidade". No entanto, exatamente 
por causa desses condicionantes o 
exemplo me parece esc.Jarecedor. "Ser 
negro" pareceria constituir-se numa 
condição óbvia dado seu substrato 
biológico. No entanto, o exemplo nos 
mostra que esse sentimento de pertencer 
a determinado grupo, até mesmo racial, só 
emerge em determinadas condições. 



Quando todo mundo é negro numa 
sociedade, ou quando as posições sociais 
se distribuem segundo critérios onde a cor 
não é relevante, "ser negro" não se torna 
objeto de reflexão e luta polrtica. Assim, 
poderramos dizer que a aparência negra 
só adquire relevância quando é 
"escolhida" por determinado grupo como 
elemento que designa e aponta para um 
certo lugar social1 . Poderramos fazer a 
respeito das identidades religiosas reflexão 
semelhante. Quando numa sociedade todo 
mundo é católico e essa qualidade não se 
torna critério de designação de lugar 
social, não é preciso definir o que é ser 
católico. A identidade se constrói a partir 
de um contingente de experiências 
comuns que são afirmadas contra outras 
experiências e crenças. Afirmar a 
identidade é sublinhar uma oposição. 

No segundo caso, parece-me que está em 
jogo a luta de diferentes grupos no interior 
de uma mesma instituição para lhe impor 
uma certa direção em detrimento de 
outras. Assim, para os grupos em luta é 
importante definir quem é o verdadeiro 
representante da tradição católica, já que 
dessa ctefinição depende a aceitação ou 
não de certas dimensões da crença. 
Nesses casos, a problemática da 
identidade não afeta da mesma maneira 
todos os integrantes de um mesmo grupo 
social. Parece-me que nesses casos os 
intelectuais assumem papel de destaque 
na reinterpretação e definição das 
tradições legitimas. O problema da 
identidade não é tanto, pois, um problema 
que diz respeito ao grupo como um todo, 
mas a certos setores que pretendem 
conduzir o grupo numa determinada 
direção2. No caso de religiões como a 
Umbanda, que ainda estão em processo 
de formação e cuja organização é menos 
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centralizada do que a do catolicismo, a 
função dos intelectuais enquanto 
definidores da identidade se revela de 
maneira cristalina: para o freqüentador dos 
terreiros que vai consultar seus guias na 
busca de algum consolo para seus ma!es, 
o problema da identidade não se coloca, 
tanto faz para ele ser esprrita, católico ou 
umbandista - as fronteiras aqui são 
bastante fluidas. O que importa é que ele 
encontra ali, e não em outro lugar, um 
"resultado" que o interessa. Nesse nrvel 
não há uma afirmação de uma identidade 
mas a busca de um efeito. Já a nrvel da 
direção de uma casa de culto, o problema 
se toma um pouco mais complexo. lEu diria 
que nesse momento a questão da 
identidade começa a emergir. O que uma 
mãe/pai-de-santo reivindica é sua 
autonomia, sua liberdade e originalidade na 
criação de crenças e práticas frente a 
outras casas de culto - o que atesta a 
legitimidade de sua prática é em última 
instância a eficácia de seu método. 
Estamos, portanto, diante de uma crença 
religiosa que ainda está inventando sua 
tradição e para quem, portanto •. a noção de 
heresia não faz muito sentido: é ainda 
amplo o arco de possibilidades. Por outro 
lado, a estrutura institucional, pouco 
hierarquizada, permite inúmeras versões. 
Mas para aquelas umbandistas que estão 
empenhados na organização centralizada 
da religião sob a égide das Federações, a 
construção de uma identidade religiosa se 
torna problema crucial. Seu trabalho será 
definir quem é ou não é umbandista, quem 
deve ser aceito, quem deve ser banido, 
quais as tradições legrtimas, quais as 
verdadeiras crenças. A centralização e a 
homogeneização das crenças facilitam o 
reconhecimento da Umbanda como uma 
religião existente e legrtima diante de 
outras crenças. No momento em que 



detenninado grupo conseguir itnpor os 
parâmetros da definição das crenças, 
ter-se-á institufdo uma organização 
hierarquizada, talvez de âmbito nacional, 
em que as partes perderão sua autonomia. 

E isto nos leva ao terceiro ponto de nosso 
argumento, que é a necessidade de 
definição de identidade numa situação de 
pluralidade e competiç~ religiosa. 

Aqui me parece que o processo de 
definição de identidade que um 
determinado grupo religioso produz diante 
de outro vem marcado pela sua posição 
relativa no conjunto da vida social. Essa 
posiç~ define ao mesmo tempo os 
interlocutores e a maneira como a 
identidade será construrda. 

No caso dos umbandistas, por exemplo, 
definir a crença significa distinguir-se de 
grupos de origem social semelhante, tais 
como o candomblé e o pentecostalismo. 
Os umbandlstas não precisam definir-se 
como diferentes dos católicos; no limite, 
até podem ser confundidos com eles. 
Essa diferença não é por eles reivindicada, 
já que o que parece propulsar sua 
afinnação das diferenças é o desejo de ser 
reconhecido como existente pelas crenças 
até então "dominantes". 

No caso do catolicismo, eu diria, a 
situação é a inversa. Ele não precisa 
afinnar-se como diferente do Candomblé, 
da Umbanda, do Pentecostalismo. Essa 
diferença já está dada pela "situação 
social" que lhe dá a condição privilegiada 
de não precisar definir-se. Nessa situação 
de privilégio, a diferença é banida como 
heresia. Se para o umbandista é possrvel 
autodenominar-se católico, para o 
catolicismo é preciso afastar aqueles que 
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introduzem na crença "práticas 
desviantes". 

A partir dessas observações, me parece 
claro que a questão que interessa às 
ciências sociais seria não tanto "qual a 
identidade do catolicismo?", mas "por que 
e como surge a temática da identidade no 
interior do próprio catolicismo?" 
Evidentemente a resposta a essa 
indagação exigiria toda uma análise que 
não ternos condições de realizar aqui. No 
entanto, em termos indicativos, eu diria 
que as duas últimas condições acima 
descritas podem elucidar em parte a 
natureza da crise que o catolicismo 
enfrenta na sociedade brasileira. Por um 
lado, está em processo um movimento de 
"usurpação" progressiva \do espaço 
religioso pelo surgimento de movimentos 
polfticos leigos e pelo crescimento do 
número de adeptos de outras crenças. 
Seria o caso de nos perguntarmos se 
nessas condições a posição ecumênica, 
ao retirar a ênfase na oposição, não acaba 
enfraquecendo o sentido da experiência de 
"ser católico". É preciso ainda levar em 
conta o fato de que a Umbanda, pela 
natureza de suas crenças, talvez esteja 
em melhor posição do que o catolicismo 
para se reivindicar "religião nacional". Por 
outro lado, percebe-se uma diversidade 
cada vez mais profunda no interior da 
prática católica (que vai desde o 
catolicismo popular tradicional !até as 
CEBs, partidos polrticos, catolicismo 
romanizado etc.) num momento em que 
nenhuma delas se configurou corno 
nitidamente hegemônica. Certamente essa 
variedade sempre existiu, mas houve 
momentos de maior coesão; corno durante 
a luta pelos direitos humanos em que a 
questão da identidade nem se colocava. 
Quando. Pedro R. de Oliveira pergunta, na 



Apresentação do mesmo n2 21 de 
Comunicações, "o que torna católico o 
catolicismo", ele o faz num momento em 
que os enfrentamentos internos se tornam 
cada vez mais agudos; ele o faz num 
momento em que vislumbrar essa 
resposta de modo a incorporar a variedade 
das diferenças significa constituir um 
grupo capaz de imprimir uma direção 
unitária ao conjunto. 

Situando o trabalho de Pierre Sanchis 
nesse contexto, nos parece interessante 
considerar a resposta que ele nos fornece 
à questão da "especificidade" do 
catolicismo frente a outras crenças (no 
caso o protestantismo). Se analisarmos de 
perto algumas das caracterfsticas que 
parecem definir, para o autor, a 
"catolicidade" - a compatibilização das 
diferenças, o lado visfvel do sacramento, 
seu "simbolismo real"-, dirfamos que 
esses elementos distinguem talvez o 
catolicismo de outras crenças cristãs, mas 
certamente não o tornam muito diferente 
de religiões como a umbandista, em que a 
"eficácia do significante" é igualmente 
decisiva. Nada mais concreto do que a 
presença "real" dos espfritos no corpo dos 
fiéis durante as sessões: pode-se até falar 
e beber com eles. 

Na verdade, sem entrar no detalhe da 
argumentação, me parece que não há 
como estabelecer "cientificamente" a 
identidade de um grupo social. As ciências 
sociais podem decerto procurar definir e 
interpretar o catolicismo em suas 
diferenças e semelhanças com outros 
movimentos religiosos; mas essa definição 
é de natureza muito distinta daquela que o 
movimento social realiza, e pbde até 
mesmo contradizê-la. A ciência de.fine a 
posteriori, e propõe caracterfsticas que 
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não pretendem, ou não poderiam 
pretender, constituir-se na natureza 
ontológica dos grupos. Cabe à teologia ou 
à filosofia descrever "aquilo que o ser é". 
Qualquer tentativa de definição ontológica 
da identidade por parte das ciências 
sociais, por mais completa que seja nos 
elementos que enumera, ou penetrante na 
análise do seu arranjo, sempre será, do 
ponto de vista da ciência, uma definição 
insatisfatória. As observações anteriores 
apontam para o.-tato de que a "identidade" 

- embora se construa a partir de 
experiências originais e especificas - não 
é, como o próprio autor o admite, algo de 
substantivo. Ao contrário: o que a 
caracteriza é o perecimento de sua 
definição que está sempre em processo. 
Ela pode até mesmo, corno vimos, nem 
existir corno "realidade" em certos 
momentos e sob ce'rtas condições, mas há 
perfodos em que ela se torna o centro da 
luta polrtica. Caberia ao pesquisador 
indagar quais são esses momentos em 
que a definição de uma identidade significa 
a construção de um conceito capaz de 
refletir a coesão de um grupo. Essa 
coesão só existirá na prática se a 
identidade concebida for capaz de levar 
em conta a diversidade das experiências 
sociais. Se essa "invenção" for 
suficientemente sutil e afinada com a 
dimensão afetiva e plural das experiências, 
certamente será capaz de se impor como 
hegemônica e criar a realidade de sua 
própria existência. 

Como expressão do consenso que unifica 
a diversidade, toda identidade é 
extremamente eficaz, mas nem por isso 
menos transitória. Não caberia, pois, 
menos ao pesquisador descobri-la do que 
aos movimentos sociais inventá-la? 



Notas: 

1 Esta possibilidade é apenas um exemplo. 
Sabemos que a realidade é muito mais complexa 
organizando os elementos mais variados. Se 
tomatmOs o movimento da negritude na Africa, por 
exemplo, "o outro" é ainda o colonizador branco, 
mas o que está em jogo é a definição da 
identidade nacional. Por outro lado, há inúmeros 
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exemplos em que as minorias sao dominantes, e 
nessr>s casos s sfirmaçáo da identidade está 
associada à manutenção de privilégios. 

2Aqui também as possibilidades reais são as mais 
Vélriadas possfvels. N/Io posso pretender analisar 
cada situaçáo particular. Os exemplos servem 
apenas de mediadores pa;a pensar uma 
problemática mais geral. 



O ''ser católico'': diferentes 
identidades religiosas 

JOSÉ IVO FOLLMANN 
Mestre em Ciéncias da Rel/giAo - PUC..SP 

"Nesta paróquia tem de tudo!" (EQ, 6.)1 
Frases como esta, querendo expressar 
que existem "os mais variados tipos de 
católicos nesta paróquia" (EQ, 3), são 
comuns nas respostas de todas as 
pessoas perguntadas sobre isto; e 
mostram, de forma muito viva, que a 
Paróquia Suburbana da Região 
Metropolitana de Porto Alegre, que é o 
"campo empfrico" de referência de nossa 
pesquisa, não se diferencia, no que diz 
respeito à "identidade religiosa" dos seus 
integrantes, da maioria das paróquias 
católicas do Brasil. 

Também nesta paróquia, além da grande 
diversidade de maneiras de viver o 
catolicismo, repete-se um fenômeno muito 
comum e constante nas paróquias de 
contexto urbano: "A maioria( ... ) está alheia 
à vida paroquial.. ." (EQ, 2.) Isto é: pode-se 
dizer que somente uma parcela 
relativamente pequena responde aos 
apelos da instituição paróquia, à qual foram 
oficialmente vinculados pelo batismo (rito 
de entrada). Ou, como se expressam 
outros entrevistados: "Tem católicos, 'só 
de nome'. Talvez representem uns 30% da 
população católica da paróquia. Ao"lado 
destes existem os de 'freqüência 
esporádica mfnima', também 30% ... " (EQ, 
6.) Para se comprovar ou não estas 
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estatfsticas seria necessário um amplo 
estudo, mas, para a finalidade proposta 
nesta pesquisa, é suficiente a constatação 
da unanimidade nos depoimentos colhidos 
e na observação feita de que se trata da 
maioria. Ou seja: o conjunto daqueles que 
estão total ou quase totalmente desligados 
e alheios da vida paroquial soma uma 
grande parte dos católicos. Há quem 
chegue a dizer que são acomodados: 
"Uma grande parte dos católicos de nossa 
paróquia eu classifico de acomodados." 
(EQ, 7.) 

A questão da resposta fiel aos apelos da 
instituição, que estâ centralizada no clero e 
seus imediatos, é algo muito problemático, 
urna vez que existe uma multiplicidade 
muito grande de maneiras de ouvir e de 
responder a eles, como farnbém os 
próprios apelos da instituição tendem a ser 
diferenciados, levando-se em conta sua 
heterogeneidade por definição.2 

Pode-se dizer que a paróquia que 
estudamos tem urna proposta 
relativamente clara da parte do grupo que 
estã à frente de sua orientação pastoral 
nos últimos dez anos. É uma parcela da 
Instituição com apelos fortemente 
alinhados dentro de urna direção com 
parflmetros bastante bem delineados 



(talvez mais na teoria do que na prática, 
mas também na prática ... ). Transcrevemos 
abaixo alguns textos ilustrativos extrafdos 
de documentos anteriores e posteriores à 
fundação oficial da Paróquia: 

Em 1976, o Editorial de nº 1 doj boletim A 
Salda, que foi iniciado por um grupo 
constiturdo por um padre e três estudantes 
da Faculdade de Teologia dos Jesurtas 
(que estavam morando no Bairro), no final 
de ur-11 curso .. que havia sido realizado no 
local, sobre o Uvro que narra os 
sofrimentos comuns do Povo Hebreu 
escravo no Egito e a maneira como este 
Povo encontrou uma Safda (Êxodo), se 
organizando, dizia o seguinte (referindo-se 
à situação vivida pelo povo no Bairro): 
"Nós também temos sofrimentos comuns 
que têm o mesmo motivo. Sabemos que é 
possfvel uma situação melhor. Para essa 
podemos encontrar uma safda. Se 
queremos achar uma safda, não o 
podemos fazer isoladamente. "3 

No nº 2 do mesmo] boletim, encontramos o 
seguinte comentáno feito peloJpadre: "Só 
ama a Deus quem também ama o irmão. 
Não adianta missa, nem confissão, nem 
terço, nem oração alguma, sem amor ao 
irmão, isto é: sem luta pela justiça. "4 

Em maio de 1978, o padre que chegava à 
vila, substituindo o anterior, escrevia o 
seguinte no Editorial do\boletim: "O dia 
primeiro de maio é um marco na nossa 
história e na nossa vida de trabalho e de 
comunidade. É o dia em que como 
comunidade de trabalhadores celebramos 
a luta dos trabalhadores de todo mundo 
por condições mais justas de trabalho e 
vida digna. Marcamos com este dia mais 
um passo na nossa caminhada, a mesma 
caminhada feita pelo carpinteiro José (São 
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José), por sua esposa Maria (Nossa 
Senhora) e por Jesus, seu filho (o Filho de 
Deus) ... Uma caminhada de fidelidade e 
uma missão (o Plano de Deus Pai): a 
maior Justiça e o maior Amor. Lembramos 
que foi uma caminhada que o próprio Deus 
(Jesus Cristo) fez conosco na luta por um 
mundo fraterno e justo. "5 

Dentro dessa mesma linha, um dos 
estudantes de teologia se expressava 
assim em sua Mensagem de Natal, 
intitulada "O Operário e o Natal": " ... Nos 
nossos dias os oper~rios slio, enquanlo 
unidos na luta, uma expressão privilegiada 
do Deus vivo que se manifesta sempre 
Dbertadoramente na história. •'6 

Textos expressando esta linha de 
pensamento e destacando as idéias que 
grifamos acima são muito recorrentes 
tanto em celebrações (homilias) como em 
reuniões de reflexão e estudo e em artigos 
do boletim A Safda, da parte de alguns dos 
principais membros do grupo que se foi 
sucedendo à frente da orientação pastoral 
católica, no local, nos últimos dez anos. 
Isso não passaria de um discurso 
puramente teórico, pouco diferenciado dos 
discursos que se ouvem em muitos 
lugares, se não houvesse possibilidade de 
sua comprovação na prática da paróquia 
ao longo desse ·tempo, às vezes com 
mais, outras vezes com menos 
intensidade e coerência. É um discurso e 
uma prática que convivem e se alternam 
sem grandes traumatismos (ao menos 
aparentes ... ) com outros discursos e 
práticas. 

Da parte do clero, que é tachado de 
"burguês" por alguns e "comunista" por 
outros, houve momentos de claro e 
explfcito apoio a chapas de oposição em 



eleições sindicais (um jornal do 
"sindicalismo autêntico" da região teve 
suas primeiras edições na própria "casa 
dos padres" em fins da década de 70), 
apoio a movimentos grevistas, a 
ocupações de solo urbano e a movimentos 
mais amplos como o "movimento dos 
sem-terra" etc. Também o discurso 
pastoral em algum momento assumiu 
delineamentos mais claros apontando 
orientações para um posicionamento 
definido dos católicos, ultrapassando 
quaHtativamente o genérico apontar para a 
direção. Neste sentido, por exemplo, um 
agente da Pastoral Operária, integrante da 
paróquia e membro ativo do Conselho de 
Pastoral da mesma, num artigo sobre "Os 
Trabalhadores Brasileiros e sua 
Organização", no boletim A Salda, 
concluiu com a seguinte reflexão: "O que 
os cristãos têm a ver com a CUT? Ora, se 
nós cristãos também queremos organizar 
as pessoas em comunidade, o fazemos 
para que a vida destas pessoas seja mais 
digna, humana e justa. Sendo isto o que 
nós queremos, é também tarefa nossa 
unir-nos à organização de todos os 
trabalhadores para apoiá-la e divuÍgá-la 
para aqueles que ainda náo a conhecem e 
participam. "7 

No entender de diversos agentes de 
pastoral que acompanharam de perto a 
vida católica ao longo dos dez anos 
(1976-1986) no local, trata-se de uma 
verdadeira história de tfmidos ensaios 
cheios de erros e acertos, na qual se 
avançou de fato muito pouco dentro da 
direção pretendida. Ou seja (poderia 
alguém concluir ràpidamente): trata-se de 
uma "identidade católica" que tem 
dificuldades muito grandes para ter 
adeptos ... 
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Antes de assumir esta conclusão é 
necessário termos presente, no entanto, 
que os fatores que levam a tal são muito 
mais complexos do que, à primeira vista, 
aqui transparece. 

Se fôssemos fazer uma descrição mais 
detalhada da história do empenho pastoral 
católico no local ao longo dos dez anos em 
questão, bem como da história das 
adesões ou resistências frente a este 
empenho, terrarhos que relatar inírneras 
iniciativas e realizações que se estendem 
desde minúsculas tentativas de cultivo e 
reconstituição dos valores, da tradição e 
das histórias das diferentes fammas e 
grupos integrantes do bairro, até um claro 
engajamento em organizações e lutas de 
vanguarda, e (dentro deste grande 
gradiente), também verificarramos desde 
um esforço por respeitar e valorizar todas 
as formas de viver a religião até uma clara 
afirmação da "identidade católica" que se 
alinha com a teologia da libertação. 
Durante vários anos a comunidade 
católica local (antes de ser paróquia) foi 
considerada como um ponto de referência, 
ou seja: uma experiência exemplar de 
"Comunidade Eclesial de Base" para a 
região. Esta "exemplaridade" aos poucos 
foi-se diluindo, por um lado, por causa de 
uma maior dinamização da pastoral de 
comunidades eclesiais de base em outros 
bairros impulsionada pela vinda de 
determinado grupo de agentes de pastoral, 
e, por outro lado, por causa da diminuição 
quantitativa e qualitativa da assistência 
pastoral no local por um bom espaço de 
tempo antes que se iniciasse o processo 
de constituição da paróquia. Depois de ter 
sido local de experiência pastoral de 
estudantes de teologia, que mantinham 
uma intensa presença na vida das famnias 
e na luta do povo, a comunidade católica 



local teve que se satisfazer, durante quase 
dois anos, com um acompanhamento 
pastoral bastante lnstável e dilurdo. A 
constituição da paróquia, apesar de ter 
significado um reavivamento da pastoral, 
foi também um momento em que algumas 
lideranças que tinham pouca identificação 
com o movimento da pastoral dos últimos 
anos, no local, apareceram em cena, 
enquanto outras ficaram na sombra. 

É· importante observar que se trata de uma 
história repleta de conflitos e problemas de 
toda ordem: desde conflitos e problemas 
de poder (de competição de liderança 
interna), conflitos e problemas por 
diferenças ideológicas, culturais ou 
sociais, até conflitos e problemas de 
ordem familiar ou interfamiliar ou ainda de 
ordem pessoal. 

Talvez os próximos caprtulos possam 
ajudar a lançar uma luz a mais sobre o 
porquê do "insucesso" da "identidade 
católica" expressa na proposta teórica e 
prática do clero ... Alguns atribuem à 
acomodação, ao medo ou à mã vontade 
dos fiéis; outros atribuem à falta de uma 
metodologia pastoral esclarecida e 
adequada, e outros ainda consideram que 
o fator fundamental deve ser procurado 
pára além destes dois me!'lcionados ... 

Na tentativa de estabelecer uma 
classificação dos católicos da paróquia 
segundo maneiras difer~ntes de "ser 
católico", ou seja, segundo "identidades 
católicas" diferentes, tomamos como ponto 
de referência a "identidade católica" 
expressa na proposta do clero e do grupo 
que predomina na orientação pastoral da 
paróquia, apesar da complexidade e das 
contradições de que é portadora. 
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Assim, apoiando-nos sobretudo nos 
depoimentos dos entrevistados (EQ), 
podemos traçar, ainda que a grosso modo, 
o seguinte quadro: 

a) Existe um pequeno grupo, bastante 
reduzido, que se identifica muito com o 
catolicismo pretendido pelo clero local. São 
aqueles que, na opinião do clero e agentes 
de pastoral mais identificados com sua 
orientação, estariam vivendo uma vida 
cristã consciente, independente de serem 
assrduos ou não à freqüência sacramental 
ou de concordarem ou não com certas 
atitudes do próprio clero, e independente 
da maneira como se posicionam frente aos 
outros (os diferentes, os não-católicos) ou 
da maneira corno se posicionam 
ideologicamente. O que caracteriza 
fundamentalmente estes católicos é a sua 
constante atitude de busca de novas 
formas de organização da comunidade, 
organização de "grupos de reflexão" 
visando uma maior participação de todos, 
numa atitude de serviço aos irmãos. 

Alguns exemplos talvez ajudem a 
descrever melhor esta "identidade 
católica" e qualificá-la em sua 
complexidade ... 

Através de algumas vistas informais 
realizadas por um agente de pastoral 
(RAP)8 à famnia de um integrante da 
paróquia! que participa da organização de 
uma nova Comunidade, este manifestou 
que se sente cansado, sobretudo, agora 
(as visitas se realizaram no Natal), depois 
da preparação para o Natal. O mesmo 
senhor participa, além da organização de 
Grupos de Novena de Natal, de diversas 
funções na comunidade, e a respeito disto 
comentou o seguinte: "A igreja não tem 
conseguido ainda fazer uma pastoral 



urbana. Quando uma pessoa se dispõe a 
ajudar, logo é sobrecarregada por diversas 
atividades." Situação semelhante ele 
afirma ter experimentado na comunidade 
em que vivia antes de chegar a esta 
paróquia. 

Em relação à igreja local (paróquia), 
sente-se satisfeito com a atuação dos 
padres, dizendo que estão agindo certo, 
"só que é diffcil conseguir fazer as 
mudanças ·que são apresentadas". A 
participação ativa e a disponibilidade de 
tempo para um engajamento maior são 
colocadas por ele corno uma questão 
problemática, Mpois o serviço (emprego) e 
a famRia ocupam muito tempo". 

Em relação às irmãs/noviças que moram e 
atuam na paróquia, ele manifesta-se 
satisfeito com o seu trabalho, amizade e 
incentivo. No entanto, questiona um pouco 
a maneira de as irmãs aluarem, pois acha 
que "não é certo as noviças tomarem a 
frente de tudo, como por exemplo nas 
novenas, limpeza da Matriz". Ele acha que 
elas "deveriam ser mais incentivadoras e 
não fazedoras de serviços" ... 

Conforme relato do agente de pastoral que 
realizou as visitas, "esta famRia não se 
encontra para momentos de oração. Mas 
não fala mal. Procura incentivar e educar 
os filhos no respeito à liberdade". Neste 
relato, o mesmo manifesta sua estranheza 
sobre a famRia que estava visitando: "Só 
um ponto mais negativo que achei é que 
ninguém da famRia foi à missa de Natal. 
Todos tiveram motivos para não ir, como: 
cuidar da casa, trabalho. Não sei, neste 
dia me ficou um sério questionamento." 

Também dentro deste mesmo grupo, 
embora com caracterrsticas diversas da 
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anterior, coloca-se a famRia de um outro 
entrevistado (EnD)9 , membro mais antigo 
da paróquia. A famRia toda (casal e filhos) 
costuma freqüentar regularmente as 
missas ou outras atividades promovidas 
na paróquia. Alémdisso, principalmente a 
esposa auxilia na organização e 
coordenação de um grupo de famRia, cujas 
reuniões são mais ou menos permanentes 
(não só em perfodo de Natal ou Páscoa). 
O marido faz questão de salientar que já 
participou, em diversas gestões, de cargos 
na diretoria da igreja, mas se encontra, no 
momento, um pouco afastado. Este seu 
afastamen'lo, afirma, ocasionou-se "por 
não ter dado certo com algumas pessoas 
do grupo e porque tinha pouca geAte que 
colaborasse e assim a gente se 
desgastava sozinho." 

Ainda nesta mesma "identidade católica", 
hã um terceiro caso exemplar (EnD), 
igualmente com caracterrsticas próprias e 
diferentes dos dois anteriores. Trata-se do 
caso de uma famRia que em anos 
anteriores tinha uma participação interna 
na comunidade, tendo o marido, inclusive, 
exercido o cargo de presidente da 
comunidade, antes de ser paróquia 
oficialmente. De momento esta famRia se 
encontra bastante afastada da participação 
na comunidade, fato este explicado desta 
forma pela esposa: "Meu marido é que não 
está participando de nada. Isto que já foi 
muito ligado; foi presidente da igreja, mas 
ele andou se desgostando com alglllmas 
coisas; ele não diz o que foi exatamente, 
mas eu percebo que ele está desgostoso. 
Mas isto passa ... " 

Esta situação interfere, inclusive, no seu 
modo de ser católico, quando a esposa 
assim se expressa: "Acho que não é só 
Indo na igreja que a gente se encontra com 



Deus. Eu rezo todos os dias, e durante o 
trabalho, quando estou lavando roupa ou 
fazendo outras coisas. Mas eu sei que não 
é bem certo a gente estar tão afastado da 
Igreja, principalmente ele (o marido)." Ela, 
particularmente, procura distinguir sua 
situação da do marido quanto à questão da 
participação: "Eu uns tempos ia de 
tardezinha, nas quintas-feiras, na missa lá 
nas irmãs (noviciado). Mas também jâ 
deixei de ir porque a minha turminha 
(filhos) é muito medonha pra levar junto." E 
completa: "Acho que a gente pode estar 
com Deus, não importa o lugar." 

A situação vivida pelo casal em relação à 
igreja o deixa meio inconformado. Por isso 
buscam formas e jeitos de como 
novamente se integrarem na comunidade. 
"A gente anda meio afastado ultimamente, 
mas temos vontade de começar a 
participar de novo em alguma coisa." 
Neste sentido a esposa comenta sobre o 
'"grupo de famnia', mas ultimamente parou 
um pouco; mas jâ falei para algumas 
vizinhas em nos reunir de novo, porque 
acho isto muito bom, a gente conversa de 
tudo nestas reuniões". 

b) Um outro agrupamento bem mais 
numeroso que o primeiro é constitufdo 
pelos católicos cumpridores formais de 
deveres tradicionais da religião, dentro da 
paróquia: freqüência à missa dominical e 
reza do terço ou alguma outra prática de 
vez em quando, a sós, na famma ou em 
grupo. Freqüentam regularmente os 
sacramentos e freqüentam passivamente 
muitas das diferentes atividades da 
paróquia ou comunidade, inclusive 
reuniões de "grupos de reflexão". Todas 
estas atividades são encaradas como 
deveres religiosos e cumpridos como tal. .. 
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Um dos casais que foi entrevistado (EnD) 
na paróquia manifesta um certo 
saudosismo em relação à prática e 
maneiras de viver a religião de tempos 
passados, bem como às rnudanças 
ocorridas entre o interior e a cidade: "Lá no 
interior todo o mundo ia à igreja e tinha que 
caminhar muito longe, às vezes mais de 
uma hora. Mas dificilmente a gente faltava. 
Me lembro quando começaram a fazer 
baile aos sábados de noite; a gente mal 
estava em casa do baile e os !velhos (pais) 
mandavam a gente pra missa mesmo 
assim." 

Vindo para a cidade, assistiam às missas 
dominicais nas igrejas das[ paróquias mais 
próximas ou no Santuário. Por influência 
de uma famma amiga, começam a 
freqüentar, aos poucos, a igreja da 
comunidade local, onde basicamente sua 
participação se restringe a ir às missas, 
em que "dificilmente a g·ente falta num fim 
de semana". Não se envolvem com 
compromissos maiores com a igreja, pois, 
na sua opinião, "se a gente vai na missa 
todo o fim de semana eu acho que isto 
serve. Tem tanta gente que quase nunca 
vai", comenta a esposa. 

Relembram e lamentam que a festa e 
procissão de Corpus Christi hoje em dia 
não sejam mais celebradas como em 
outros tempos: "Antigamente lá fora a 
gente gostava tanto deste dia, das 
procissões; hoje ninguém mais liga para 
esse dia." 

c) Muito parecido a este segundo grupo há 
um terceiro (só talvez um pouco mais 
amplo que o segundo), constitufdo por 
aqueles católicos cumpridores formais dos 
deveres tradicionais da religião, que 
procuram desincumbir-se destes deveres 



em locais que lhes parecem mais 
convenientes do que os locais em que a 
paróquia costuma ter suas celebrações. O 
Santuário, que fica dentro dos limites 
territoriais da paróquia, é para a maioria 
deste grupo uma ótima alternativa. 
Normalmente eles são mais arredios às 
diferentes atividades da paróquia ou 
comunidade, e muito poucos 
acompanham, ainda que passivamente, 
reuniões de "grupos de reflexão". 

São muitos os motivos que levam as 
pessoas a freqüentarem missas fora da 
paróquia, sobretudo no Santuário próximo. 
Talvez o motivo principal seja o de que 
todo "ritual" que envolve o Santuário, 
desde o toque do sino, os coroinhas, a 
distância "sagrada" do padre, o órgão 
eletrônico, o grupo de canto, até as filas do 
confessionário, dizem muito mais respeito 
à "cosmovisão católica" do que o clima 
pouco sacra! da igreja matriz, onde a 
maioria das vezes nem o sino toca. Para 
grande parte deste grupo, o fato de 
assistir às missas no Santuário e não 
na Matriz não é motivo de questionamento 
e até estranham a pergunta, ou não sabem 
o que responder ... 

Outros manifestam motivos mais 
espedficos. Às vezes por discordâncias 
com o andamento da paróquia ... Neste 
sentido, uma famma (EnD), vinda do 
interior hã 17 anos, faz questão de 
manifestar sua discordância quanto ao fato 
de terem sido retiradas da igreja as 
imagens de Santos, bem como por não se 
realizar as celebrações com exposição do 
Santrssimo. Isto, ~a sua opinião, "afastou 
muita gente da igreja e fez com que 
procurassem outras igrejas onde as 
pessoas encontram mais o que elas 
gostam". Neste sentido, sugerem que se 
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faça "ao menos uma vez por mês uma 
missa com o Santrssimo exposto, em 
intenção dos doentes da nossa 
comunidade. Garanto que ar a igreja ficaria 
sempre lotada." 

Associado ao fato de não encontrarem a 
satisfação destas necessidades religiosas 
na paróquia, grupos de pessoas, 
principalmente mulheres, se organizam e 
vão, nas quartas-feiras, às 18 horas, a 
uma paróquia de um municfpio vizinho para 
freqüentarem a missa naquela igreja. 
Conforme relato da esposa do casal 
entrevistado, "tem muita gente aqui' da vila 
que vai lá. A turma se combina e vai tudo 
junto. Lá o padre é muito mais animado; a 
igreja sempre enche; ele dá a bênção da 
saúde. Lá aparecem muitos doentes para 
se curar." 

Na mesma famma (EnD) ficou muito 
manifesto um certo desencànto, pois, 
segundo o seu depoimento, investiram 
muito esforço para ajudar a construir a 
comunidade local. Fizeram questão de 
afirmar que participam da comunidade 
desde que chegaram, "quando a vila ainda 
era pequena e quando existia só uma 
capelinha de madeira e um salão boião". A 
esposa afirma que "ele chegava a estar 
muito mais lá, na igreja, do que em casa", 
ao passo que ele se justifica, dizendo que 
"tinha muita coisa a ser feita e não tinha 
gente pra tudo; então os poucos tinham 
que trabalhar muito". 

d) Um quarto grupo, que é o mais 
numeroso na opinião de todos os 
entrevistados, é constitufdo pelos católicos 
"só de nome"ou de "freqüência mfnima 
esporádica"; a sua vida no cotidiano 
também se caracteriza por ser quase 
totalmente "externa" a quaisquer práticas 



religiosas. Balizam os filhos, mas se 
irritam com qualquer exigência que vise 
tornar este ato mais consciente. Também 
a primeira comunhão, o crisma, o 
casamento entram no mesmo esquema. 
Não se trata de a tos de pura conveniência 
social da parte da maioria, mas também 
não ultrapassam os limites do 
cumprimento de algo que deve ser porque 
sempre foi assim, porque "desde o inrcio 
do mundo Deus estabeleceu as coisas 
assim". 

•Nós sempre fomos tudo católicos", 
afirmou categoricamente um dos 
entrevistados (EnD). Esta é uma marca 
vaga, mas obrigatória, que a famOia leva ... 
É a impressão que ficou para o 
entrevistador depois de diversas visitas 
informais. Esta famOia, como grande parte 
das famOias provenientes de regiões de 
colonização lusa (do interior do estado), 
teve uma experiência bastante dilurda de 
catolicismo com uma missa mensal, 
momento em que acontecia o encontro 
social da redondeza. "Quando morava lá 
no interior, o padre vinha, quando muito, 
uma vez por mês na igreja. Mas todo 
mundo ia na igreja e todo mundo se 
conhecia." Hoje, na cidade, o dia-a-dia da 
vivência da religiâOI"vai ~io por conta de 
cada um. É muito difrcil de·'reunir a famOia. 
Todos trabalham em horas dHerentes, 
ootros estudam e assim fica ditrcil .. .", diz a 
esposa. 

Reforçando a idéia de que a vivência da 
religião é uma questão pessoal, o marido 
acrescenta: "Acho que cada um deve 
saber como viver a sua religião. Se a 
gente não gosta de certas coisas que se 
fazem na igreja eu não soo obrigado a ir lá. 
Então vivo a religião do meu jeito ... Por 
outro lado, apesar de tudo, acho que o 

certo mesmo seria que todos os católicos 
participassem da igreja, indo na missa. Por 
certo todos os pais também deveriam 
mandar seus filhos fazer a primeira 
comunhão e crisma, porque se não a 
religião não está completa." 

Os exemplos concretos mostram, com 
muita clareza, quão pobres são as 
classificações que se tenta estabelecer. 
Por dentro dos quatro grandes 
agrupamentos que reconstiturmos, 
tomando como referência a "identidade 
católica" dentro do qual o clero lo.cal se 
autodefine pela sua teoria e prática, 
podemos delinear os contornos de uma 
imensa variedade de "identidades 
católicas". Como alguns depoimentos já 
indicaram, poder-se-la quase acrescentar, 
para além das quatro classificações 
apresentadas, um quinto agrupamento, 
constiturdo daqueles que exercem 
privadamente, com certa intensidaae, 
práticas religiosas católicas de tradição 
popular, ou buscam regularmente 
satisfações religiosas mais profundas em 
lugares fora de controle da paróquia, 
inclusive junto a outras religiões, sem 
deixarem de ser católicos que se 
consideram integrados na paróquia (dentro 
de qualquer uma das quatro 
classificações ... ). 

Notas: 
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1 EQ = Entrevistado Qualificado. 

2Ver, a respeito desta questão, Lulz Alberto 
G6mez de Souza, A JUC: Os Estudantes 
Católicos e a Polftica, Petrópolis, Ed. Vozes, 
1984, p. 30 e ss. O autor se refere, entre outros, 
sobretudo ao pensamento de Antonio Gramscl, 
que chega a falar da Igreja Católica como uma 
"multiplicidade de religiões distintas e muitas 
vezes contraditórias" e que é "católica, justamente 



por seus esforços para permanecer unitária 
'superficialmente' •.. ". 

3ASaida,Anol, 1, 1976(ogrlfoénosso). 

4A Saida, Ano 11, 2, 1976 (o grifo é nosso). 

5A Salda, Ano 11~ 23, 1978 (o grifo é f10SS9). 

25 

6A Sa(da, Ano ri/, 37, 1979 (o grifo é nosso). 

7 A Salda, Ano VIII, 72, 1983 (o grifo é nosso). 

BT rata-se de um relatório de Agentes de Pastoral 
(RAP) que estagiaram na paróquia durante um 
mês convivendo e partilhando da vida de diversas 
famllias, no mês de dezembro de 1985. 

9EnD = Entrevista não-Direcionada. 



Os leigos 
Pe. JOSÉ COMBLIN 

Teólogo 

Introdução 
Estas notas são apenas um primeiro 
esboço destinado a orientar uma 
discussão aberta sobre o leigo na Igreja 
Católica contemporânea. São parciais e 
precisariam ser completadas. Não são 
escritas por um especialista de sociologia. 
Estão à espera de estudos mais 
aprofundados e mais técnicos, jâ que a 
proximidade do srnodo sobre os leigos 
toma mais urgente uma reflexão sobre o 
assunto~ De qualquer maneira, constituem 
especialmente um apelo para um estudo 
mais cientifico e baseado em 
investigações amplas da realidade dos 
católicos de hoje, particularmente no 
Brasil. Fala-se muito dos leigos, mas os 
leigos têm poucas oportunidades de 
explicitar o que são e querem ser. 

A) Fatos que condicionam a nova 
situação desde o Vaticano 11 

1 - A paróquia, que estava agonizante, 
morreu. A fórmula jurfdica sobrevive 
quando a paróquia consegue envolver uma 
coisa e permanece como fachada 
canônica para designar uma outra coisa. 
Porém a paróquia, tal como a enxerga o 
novo código de direito canônico, jâ não 
existe mais. Que o direito jâ não se aplique 
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a nenhuma realidade viva é fenômeno 
bastante comum nas sociedades 
religiosas, geralmente excessivamente 
conservadoras dos seus formalismos. 

2 - A Ação Católica como colaboradora 
da hierarquia, tal corno a hierarquia a quis 
nos tempos de Pio XI el Pio XII, 
desapareceu. A Ação Católica 
emancipou-se da hierarquia e 
transformou-se em movimentos de 
militantes que seguem uma inspiração 
própria bastante livre em relação à 
hierarquia. Basta ver a evolução histórica 
de cada forma de Ação Católica, o que deu 
a JOC e ACO, a ACR, a JUC: todas as 
formas evolufram para a militância, como 
movimentos de ação social. 

3 - Apareceram os novos Movimentos, 
transnacionais, representativos dai cultura 
da middfe-cfass trçmsnacional. Nos 
extratos superiores da sociedade, eles 
envolvem quase todas as pessoas que 
estão em contato com a instituição 
eclesiástica. Fora deles, o deserto. 

4 - Apareceram as comunidades 
eclesiais de base. Nas origens, alguns 
pensaram que poderiam fornecer à Igreja 
um modelo alternativo: todos os católicos, 
pelo menos na multidão dos pobres, 



poderiam estar um dia integrados nas 
CEBs. Pouco a pouco as CEBs 
transformaram-se em grupos minoritários, 
grupos de 20 até 100 adultos. Supondo 
que existam, como se diz, 80.000 CEBs 
no Brasil, elas não incluem mais do que 
5% do total dos católicos balizados. As 
CEBs formam uma organização original, 
cujo status ainda não está bem definido. A 
maioria do clero ainda mantém uma atitude 
negativa que se manifesta 
fundamentalmente pela abstenção. 

5 - Os militantes voltam para a religião, 
de modo principiante mas progressivo. É a 
primeira vez desde o Renascimento, pois 
desde então o movimento sempre foi de 
distanciamento e secularização. O próprio 
marxismo redescobre a religião: os passos 
dados até agora são realmente 
significativos. O movimento progride, cada 
ano está mais visrvel. 

6 - O futuro do episcopado está 
ameaçado. As nomeações atuais são 
sectárias no mundo inteiro. O cardeal 
Gantin é pior do que Baggio, porque muito 
mais dependente do Opus Dei. 
Virtualr:nente o Opus controla todas as 
nomeações feitas no Vaticano. Ora, o 
Opus é sectário, fechado, atua pelos 
meios do poder e em vista do poder; o seu 
modelo de leigo é perverso. As 
nomeações episcopais preparam fortes 
lutas futuras entre os bispos e os leigos. 
Ao optar pelo modelo holandês {repressão 
brutal), o Vaticano prepara uma Igreja 
universal em luta contra o episcopado. 

O Brasil está isento até agora. Mas 
quando Dom Luciano Duarte for 
cardeal-arcebispo primaz do Brasil, e Dom 
Boaventura Kloppenburg 
cardeal-arcebispo de Porto Alegre, muitos 
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leigos vão despertar e iniciar uma 
contra-ofensiva. Não se lhes deixará outra 
alternativa. Será um fato novo. Este está 
se gastando, e condicionará grande parte 
da ação dos leigos no futuro. 

B) Tipologia dos leigos 

Dois critérios para fazer a tipologia: a 
organização, o mundo em que estão 
presentes. 

Pela organização, temos os leigos 
organizados e os leigos não organizados. 
Esta distinção supõe o fato do 
desaparecimento da paróquia. Quando a 
paróquia existia, todos os leigos estavam 
organizados nela, e não havia 
organizações especrticas de leigos. 

Os leigos estão organizados ou na 
dependência da hierarquia, e agem a 
serviço e em colaboração com a hierarquia 
dentro da pastoral estabelecida pela 
hierarquia, ou em reação à hierarquia, 
procurando conter o poder dela e 
defender a sua autonomia de leigos. 

As rarzes desta distinção vêm de longe: 
desde a alta Idade Média hã na Europa os 
guelfos e os gibelinos, os que lutam pelo 
Papa contra o Imperador e os que lutam 
pelo Imperador cristão contra o Papa. O 
"leigo" gera por um lado o "apostolado 
leigo", e por outro lado o "laicismo". Esta 
oposição ainda tem vigência hoje em dia, 
ainda que seja de modo especffico. 

Por outro lado, de acordo com o mundo em 
que vivem e a sua cultura, os leigos se 
dividem entre: os militantes, cujo universo 
coincide com a nação e até as relações 
internacionais; as CEBs, cujo mundo é o 



bairro ou a cidade, o povoado, a vila, o 
sftio; o povão, cujo mundo está muito mais 
limitado ao circulo de algumas famRias e 
amigos, a sua casa, o seu lugar de 
trabalho e o caminho que reúne casa e 
lugar de trabalho. 

I - Lalcato organizado 
1 - O laicato colaborador da hierarquia, 
Inclusive face ao Estado, Inclusive contra 
o Estado ou urna sociedade civil hostil à 
Igreja ou à hierarquia. Há na história urna 
série de organizações semelhantes. 
Desenvolveram-se muito desde Pio XI no 
grande combate ao Estado moderno e à 
sociedade modema. A Ação Católica 
apareceu como o braço polftico da Igreja 
na sociedade civil. 

Hoje em dia haverá vários nfveis. Aqui-não 
é o lugar de insistir nas organizações. 
Lembremos: 

- Os leigos colaboradores diretos da 
CNBB, das ã~oeeses, dás paróquias, das 
universidades católicas e dos colágios e 
demais instituições católicas. Tais leigos 
prolongam dlretamente a ação do clero (de 
fato ainda que nem necessariamente de 
direito). Como leigos tiram um mfnimo de 
autonomia da sua especialização, da sua 
formação especifica ou da,sua 
experiência. Tal autonomia, porém, é muito 
limitada, já que inclusive no.plano 
econômico dependem do clero. O dnheiro 
sempre revela a realidade das relaçOes 
entre homens, como Jesus dizia: lá onde 
está o teu dinheiro está o teu coração; e 
também o teu pensamento, o teu projeto 
etc. 

- As organizações leigas que não 
dependem economicamente do clero; mas 
se põem voluntariamente a serviço do 
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clero. Entre estas, as mais importantes 
são as que não se referem aos vigários, 
nem aos bispos, mas dlretamente ao 
Papa. Assim fizeram outrora os religiosos; 
assim fazem.hoje em dia os movimentos 
transnacionais. Porém, hã também muitas 
organizações menos fortes que agem 
localmente a serviço do clero. Já que tém 
independência econOmica, estas 
organizações gozam de urna maior 
autonomia. Mas estão mais longe dos 
centros de poder. Às vezes, certos leigos 
que ganharam a confiança dos bispos ou 
dos padres e trabalham a serviço deles 
gozam de uma maior autonomia: 
aproveitavam urna capacidade técnica 
para insinuar as suas opções e orientar a 
pastoral da hierarquia. Mais controlados, 
aparentemente, podem ser mais 
autOnomos de fato. 

Estas organizações desenvolvem-se 
sobretudo quando a hierarquia está em luta 
contra a sociedade global e/ou o Estado. 
Tais leigos participam do profetismo. da 
Igreja e inclusive do profetismo pró~rio da 
hierarquia. Basta lembrar as associações 
que ajudaram a fgreja a lutar contra o 
regalismo do Imperador no Brasil ou contra 
o positivismo da Repclblica Velha. Nasce 
também um laicato na luta contra os 
regimes militares nos pafses em que o 
episcopado lutou contra eles; ou o laicato 
que lutou contra o Estado mexicano desde 
1910. 

Tais organizações podem ter 
Interpretações diferentes da História, do 
papel da Igreja e das suas lutas principais 
contra o mundo. Na mesma época haverá 
leigos~ue ajudam a hierarquia na sua luta 
contra o comunismo, outros movimentos 
leigos que ajudam a hierarquia contra os 
regimes militares ou contra uma estrutura 



social injusta mantida pelo Estado. O 
esquema é o mesmo, mas a aplicação 
pode ser diversa. Se a hierarquia define 
como prioridade da sua ação a luta contra 
o comunismo, certos movimentos leigos 
entrarão na mesma linha. Se a hierarquia 
define como prioridade a mudança para 
uma sociedade justa, certos leigos porão 
as suas capacidades a serviço desta 
ação. 

2 - O laicato como pólo oposto à 
hierarquia. Uma vez radicalizado, tal 
laicato formaria o laicismo. Do laicismo 
pode nascer o anticlericalismo. Desde a 
Idade Média o anticlericalismo é um 
componente fundamental do mundo dos 
leigos. Claro estã que o claro o detesta; 
mas o clero não é todo o povo de Deus. 
Os anticlericais são também o povo de 
Deus, inclusive no seu anticlericalismo. 

O número e a força dos leigos anticlericais 
dependem do número e da força do clero, 
da amplitude e da penetração do poder do 
clero ao qual eles se opõem. 

As preocupações dos "leigos" mais ou 
menos anticlericais são: 

-A autonomia do temporal, da 
especificidade de cada atividade humana, 
da ciência e da técnica, o respeito pelas 
condições da eficiência da ação temporal. 
Acusam o clero de perturbar ou atrasar a 
marcha da história pelo seu apego a tabus, 
preconceitos, utopias, Interesses de 
classe. Para eles, a Igreja clerical foi e 
ainda pode ser o maior fator de atraso na 
evolução social, cientifica, politica. 

- A Hberdade de consciência e de 
pensamento. O clero acabou depois de 
1.500 anos de dominação publicando o 
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decreto do Vaticano 11 sobre a liberdade 
religiosa. Assim mesnio o cardeal 
Aramburu acaba de dizer que seria 
necessário rever este decreto, e muitos 
pensam como ele, ainda que não se 
atrevam a dizê-lo. 

- Promover o poder do Estado como 
defesa da liberdade dos leigos e da sua 
autonomia contra a Invasão e o poder do 
clero. 

Devemos reconhecer que muitos valores 
do mundo contemporâneo foram 
promovidos por leigos bastante 
independentes do clero, inclusive 
anticlericais, contra o pensamento e até a 
vontade do clero, da hierarquia: a 
independência nacional, a República, a 
liberdade religiosa, a Abolição, o 
movimento sindical e a luta dos 
trabalhadores, o casamento civil, os 
cemitérios civis, a causa dos negros na 
atualidade, a causa dos fndios e da cultura 
indfgena etc. etc. Em todas estas causas e 
multas outras, a iniciativa veio de leigos 
bastante anticlericais que tiveram que lutar 
contra a hierarquia e contra o clero. Afinal, 
o clero acaba reconhecendo tais valores, 
mas somente depois de décadas ou 
séculos de lutas contra a resistência 
passiva ou ativa, os preconceitos, a 
preguiça mental da hierarquia e do clero. 

A missão dos leigos anticlericais na Igreja 
é salvá-la da dominação do clero, das 
estruturas Inertes que o clero mantém na 
Igreja e no agir social dos cristãos; salvar 
as liberdades e os direitos dos leigos 
contra a dominação do clero em matéria de 
pensamento, preceitos morais, 
organização; defender a pessoa humana 
contra os abusos das Instituições 
eclesiásticas que pOem os lndlvfcluos a 



serviço do seu poder. 

O perigo do anticlericalismo é que ele pode 
fortalecer um Estado sem controle, 
opressor em nome da dominação, que 
impOe sem paciência. Por outro lado, os 
anticlericais tendem a estabelecer a 
autoridade do Estado sobre o clero, e 
assim mesmo sobre a Igreja. Usam o clero 
para dominar a Igreja. Criam uma religião 
de Estado para emancipar os cristãos da 
religião dos clérigos. No Brasil esteve toda 
a tradição do regalismo desde Pombal: um 
anticlericalismo de Estado que impõe uma 
reHglão oficial desde 1750 até a RepCiblica. 

A tradição regalista foi até certo ponto 
retomada pelos militares no poder. 
Assumiram a luta contra o episcopado 
para impor uma religião mais de acordo 
com os Interesses do Estado e da classe 
dominante. Houve e ainda há um laicato 
anticlerical no Estado e nas classes 
dirigentes ligadas ao Estado: na imprensa, 
na TV, na Universidade, em várias âreas 
de poder, Exército,l ltamarati, PDS, UDR. 
A oposição à hierarquia não é sempre boa 
- pode constituir uma tentativa para 
subordinar a Igreja aos interesses do 
Estado ou das classes dirigentes. 

3 - Ambigüidades. 

a) Do clericalismo ao anticlericalismo. 

Os clericais de uns são os anticlericais de 
outros. 

Hoje em dia, a direita acusa a "Igreja 
popular" de ser anticlerical, oposta à 
hierarquia. Ao mesmo tempo acusa-a de 
clericalismo, isto é, de querer restabelecer 
o poder da Igreja e do clero mediante um 
poder popular. Exemplo: Nicarágua. Dizem 
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que ar hã um anticlericalismo de uma Igreja 
popular e dizem que hã um clericalismo de 
esquerda. Por outro lado, a esquerda pode 
acusar as classes dirigentes de 
anticlericais: matam sacerdotes, inclusive 
bispos, e lutam contra as organizações de 
Igreja. Há um anticlericalismo dos Estados 
militares e das oligarquias. Por outro lado 
ainda, os Estados e as oligarquias são 
também clericais porque usam a religião a 
serviço do seu poder, dispõem de um clero 
subserviente e dócil que defende as suas 
teses e os seus privilégios. Quais são os 
leigos clericais e anticlericais no Brasil? A 
ambigüidade resulta da divisão da Igreja. 
Quem colabora com a hierarquia? Quem 
trabalha contra a hierarquia? A divisão da 
hierarquia permite a ambigüidade. 
O Opus Dei é um movimento de 
colaboração com a hierarquia ou de 
oposição à hierarquia? De colaboração 
com uma certa hierarquia e de oposição à 
outra hierarquia: com certos bispos, mas 
contra a CNBB. 

Hoje em dia, quase todas as organizações 
podem ser consideradas corno 
organizações trabalhando com a hierarquia 
ou contra ela, defendendo tanto as causas 
da hierarquia quanto as causas opostas a 
ela. Tudo depende da parte da hierarquia 
considerada. Da mesma maneira, um 
movimento pode ser de colaboração com a 
hierarquia durante certo tempo e de critica 
à hierarquia em outros tempos. Se a 
liderança da CNBB muda, o que 
acontecerá com a CPT, o CIMI, a Ação 
Católica, os Movimentos etc.? 

Na Igreja de hoje, como desde as origens 
da Idade Média, clericalismo e 
anticlericalismo, colaboração com a 
hierarquia ou luta contra a hierarquia são 
posições instáveis, variáveis. Os leigos 



organizados, em certos casos, estão 
associados à hierarquia; em outros estão 
organizados para limitar o poder da 
hierarquia e pressioná-lo para restringi-lo. 

Colaborar com a hierarquia ou lutar contra 
ela não é nem deve ser uma posição 
definitiva. Os leigos organizados precisam 
fazer um discernimento para decidir de 
acordo com os sinais dos tempos. Podem 
e devem passar da colaboração para a 
luta ou vlce-versa, de acordo com o 
discernimento. Terão que dar apoio ao 
clero, ou, pelo contrário,\ limi~r o poder do 
clero de acordo com as situações. 

11 - Os três nfvels do lalcato. 
Trata-se aqui dos leigos não organizados 
em função da Igreja, ou dos leigos 
considerados previamente à sua 
organização. Pois os leigos não são 
apenas colaboradores da hierarquia; os 
leigos são o povo de Deus que tem a sua 
missão própria. A hierarquia está a serviço 
do povo de Deus. Portanto, os leigos não 
organizados não são os colaboradores da 
hierarquia. Eles têm - cada um e cada 
multidão - a sua missão própria, que 
executam sob a vigilância dos pastores, 
mas não como colaboradores dos 
pastores. Por isso um plano de pastoral 
definido pelos pastores nunca pode 
envolver toda a atividade dos leigos -
apenas uma parte, e uma parte pequena. 
Os leigos reafizam a maior parte da sua 
missão por iniciativa própria, de acordo 
com fatores, prindpios e orientações 
definidos e encontrados por eles próprios. 

Por sinal, a imensa maioria dos católicos 
fica bem distante dos planos pastorais; 
mas nem por isso deixa de exercer um 
papel na Igreja e na sociedade. A maior 
parte do agir cristão no mundo escapa 
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totalmente ao planejamento pastoral. 
Graças a Deus. O papel do clero é 
reconhecer, aceitar, ajudar, iluminar, 
eventualmente, e com muita cautela 
Integrar ou coordenar as atividades dos 
leigos, mas sem lhes tirar a Iniciativa e a 
independência. Freqüentemente os leigos 
tiveram que se esconder do clero porque 
este queria meter-se em tudo. Os leigos 
exercem o seu papel de profetas, 
sacerdotes é reis no mundo por si 
mesmos, de acbrdo com as solidariedades 
e formas de colaboração que lhes são 
oferecidas pela situação em que se 
encontram. Exercem esta missão no 
mundo que lhe é próprio. Este mundo se 
acha definido por três nfveis: o povão, as 
CEBs e demais comunidades equivalentes, 
e os militantes. 

1 - Opovão. 
O povão é muitas vezes desprezado e 
tratado como massa inerte, sem iniciativa 
nem criatividade, puro objeto nas mãos 
das CEBs ou dos militantes, ou doi clero. O 
povão é o produto da casta clerical. Os 
leigos foram tratados como puros 
receptores da ação do clero. T ai condição 
gerou as atitudes trpicas do povão na 
Igreja. 

O povão reage aO! clero pela resistência 
passiva. Não tem força nem poder para 
lutar contra o clero. Defende-se pela 
inércia, pela fuga. Esconde-se para não 
sofrer imposições. 

O povão adota para com o clero as 
mesmas atitudes! q4e lhe servem para se 
defender de todos os poderosos: fazer-se 
de tonto, responder o menos possrvel, 
fazer o menos possfvel. Acontece que o 
clero quis impor ao povo uma religião que 
ele não aceita, uma interpretação e uma 



estruturação do cristianismo nas quais o 
povão não se reconhece. O mesmo clero 
não deu ao povão a religião que ele 
esperava. Por Isso mesmo o povão 
procura o ,que lhe! é útil nas religiões 
africanas, ou no pentecostalismo 
protestante. 

O povão não pode ser definido 
negativamente por todos os atributos que 
supostamente lhe fazem falta. O povão é a 
maior parte dos leigos. O povão é a maior 
parte do povo de Deus, e deve ser 
respeitado como tal Deve ser ouvido, 
escutado, compreendido. 

1.1 - As preocupações do povão. 
Estas são algumas das preocupações que 
condicionam as atitudes do povão na 
Igreja e no mundo. 

- O seu mundo é pequeno: a famllia, a 
casa, alguns vizinhos e amigos, o trabalho 
ou qualquer meio de subsistência, algumas 
ruas. 

- As preocupações são a sobrevivência e 
a procura de pequenas felicidades 
temporárias aqui neste mundo: as festas, a 
comida, o sexo, os filhos, a vida e a morte. 

-A sua religião é simples. Trata-se de 
uma religião de famnia, transmitida na 
famnia. Consta da fé em Deus que estâ 
côm os pobres, os santos de famnia, as 
romarias, os ritos de passagem, o 
aconselhamento (pajé, pai-de-santo etc.), 
festas e ritos públicos. O povão resiste a 
uma religião aborrecida, de muita palavra 
complicada, que não traz alegria. A Igreja 
oficial não o atrai. Por isso a participação 
nos batizados do culto católico é muito 
reduzida. Certamente não alcança os 10%, 
no Brasil. 
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1.2 - A sua missão. 
O povão é povo de Deus. Tem uma 
missão para realizar. Ele é o povo de Deus 
que evangeliza. Evangeliza pelo clamor 
dos pobres. Este clamor exprime o clamor 
de Deus, o sofrimento de Deus na cruz. É 
mensagem de cruz e de confiança na . 
vitória da vida. O povão é portador do 
Evangelho. Como portador do Evangelho 
chama a Igreja para uma conversão. 
Chama sobretudo para uma conversão do 
clero, para que este se interesse por ele. 
O povão evangeliza porque transmite a 
sua fê às gerações seguintes e a faz . 
circular no meio dos pobres. O povão está 
na base da evangelização na América 
Latina. 

Frente ao clero e à Igreja organizada, o 
povão dispõe de poucas oportunidades de 
comunicação e de ação. Ele age 
coletivamente em forma de multidão. 
FreqOentemente o clero nega-se a ouvir e 
atender a voz da múltidão. Atomiza o povo 
de Deus para poder se Impor a cada 
indivfduo em particular; dessa forma 
aniquila o povo de Deus. 

As expressões do povão não são muito 
explfcitas. São opções e posições globais, 
fundamentais, radicais. Precisam ser 
descobertas, interpretadas e conduzidas. 

Expressões do povão, expreqsões 
multitudinârias, foram em 1984 as grandes 
marchas das cidades do Sul pela eleição 
de Tancredo Neves, assim como a 
rejeição da oligarquia pelo povo nordestino 
nas eleições de novembro de 1986. A 
insurreição do povo nicaragOense em 1978 
é outra expressão coletiva, como também 
o peronismo popular na Argentina. 

Sozinhos tais movimentos não fazem uma 



Igreja, uma organização, uma 
transformação social. Daf a necessária 
mediação de outros agentes. Quem será o 
mediador? O clero? Os leigos organizados 
que colaboram com a hierarquia? Os 
militantes? As CEBs? O Estado? Os 
partidos anticlericais? 

O que se requer do mediador é que 
permaneça atento ao povão, se submeta 
realmente às aspirações da multidão, não 
use as energias populares para consolidar 
ou aumentar o seu próprio poder, pois o 
povão presta-se a todas as manipulações. 
Pode resistir passivamente, mas não é 
capaz de dar a si mesmo uma liderança. 
No Brasil, quem interpretará as aspiraçõe~ 
populares? Clero? Leigos? Quais leigos? 
Um partido? Um movimento católico? O 
que mais importa não é a etiqueta, mas a 
autenticidade do serviço ao povão e a 
fidelidade às verdadeiras aspirações 
coletivas. 

O povão é suscetrvel de ser manipulado, 
enganado. Hoje em dia existem meios 
poderosos, graças à TV que penetra em 
todos os lares com uma cultura alheia à 
cultura do povão. No entanto, nada 
suprimira o verdadeiro povo. Este nunca 
se transformará em puro objeto. 
Manifesta-se para todos os que querem 
saber e entender. 

2- As CEBs. 
O que são as CEBs ainda não está bem 
claro. IEstão numa trajetória que parte de 
um projeto de nova estrutura de Igreja para 
desembocar numa realidade concreta que 
jã existe parcialmente. As CEBs não 
podem definir-se completamente pelo que 
são realmente hoje em dia. Elas são um 
projeto em processo de realização, e um 
processo á mais do que a sua atual fase 
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de realização. Entretanto, jã éxlstem hã 
mais de 20 anos. Jã existem muitas CEBs 
com uma história e uma estrutura 
observáveis. Entre o sonho e a realidade 
hã muitas diferenças. Jã é possrvel 
estudar, a partir da observação, o que são, 
e prever o que serão as CEBs, até certo 
ponto. As primeiras limitações aparecem. 
As CEBs não são toda a Igreja: tomam 
uma certa configuração dentro da Igreja. 
As CEBs estão entre o seu projeto e a sua 
realidade. Nem o projeto é toda a verdade, 
nem a realidade é toda a verdade. 

No infcio hâ um projeto: o projeto de 
transformar a Igreja toda, fazendo dela 
uma comunidade de comunidades, o 
projeto de fazer da Igreja uma força de 
transformação da sociedade. A CES seria 
o novo modelo de Igreja como comunhão e 
participação, corno compromisso com a 
libertação. Nela e por ela a Igreja seria feita 
de sujeitos ativos e fraternos. A CES seria 
a célula-base desta nova Igreja, a 
célula-base do povo de Deus, povo que se 
liberta. 

Na prática, as CEBs reúnem apenas uma 
parte dos balizados: grupos de 20 a 1 00 
pessoas, geralmente mais perto de 20 do 
que de 100, no meio de uma população de 
500, 1.000, às vezes 10.000 batizados 
dispersos que não se incorporam na CES. 
Habitualmente não são os mais pobres 
que se Incorporam nas CEBs. As CEBs 
tendem freqüentemente a se fechar em si 
mesmas, não por vontade, mas 
inconscientemente, em virtude de forças 
sociológicas. Uma vez separadas, as 
CEBs adquirem um linguajar próprio, 
atitudes próprias, verdadeiros ritos 
coletivos que as isolam da população e as 
aproximam dos comportamentos das 
Igrejas de crentes. 



Freqüentemente há um antagonismo 
inconsciente e mais ou menos latente 
entre o que os agentes de pastoral 
esperam das suas CEBs e as realizações 
concretas. As CEBs adotam o linguajar 
dos agentes de pastoral, mas resistem 
passivamente aos apelos deles. 

2.1 - As preocupações das CEBs: 
- A transformaÇão da Igreja pela criação 
do novo modelo. 

- Formar comunidade: atividades comuns, 
serviços comuns, intercâmbio, diálogo, 
participação de todos, celebrações 
comunitárias. 

- Assumir os problemas da comunidade 
humana em que estão inseridos os 
problemas do bairro, do sitio, da cidade, 
em vista de uma transformação total da 
sociedade. 

2.2 - A sua missão. 
As CEBs constituem um sujeito novo: os 
leigos evangelizam e agem coletivamente 
como um só sujeito - pelo menos ar está a 
intenção. No agir da comunidade todos 
participam: a CEB preparou ela própria o 
seu agir, ela não é puro reflexo dos 
projetos ou das decisões dos agentes de 
pastoral. Na CEB, os leigos são sujeitos 
ativos na Igreja. 

Nas CEBs, os leigos pretendem mudar a 
sociedade mediante ações locais lpont!Jais 
e mediante a participação nos grandes 
movimentos sociais e pollticos nacionais. 
Dão testemunho de um cristianismo ativo e 
transformador mediante ações locais. 

As CEBs evangelizam na medida em que 
conseguem liderar a população do 
ambiente ou suscitar novas comunidades. 
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2.3 - Os perigos. 
É bastante freqüente que as CEBs não 
tenham conseguido uma verdadeira 
autonomia e reflitam a personalidade dos 
agentes de pastoral. Os agentes usam o 
nome de CEBs para legitimar os grupos de 
seguidores que lhes servem como 
mediadores da sua projeção pessoal. 
As CEBs são vivas quando estão 
incorporadas num agir dramático: luta pela 
terra, luta pelas condições do bairro. Uma 
vez que enfraquecem as lutas pelas 
necessidades básicas da vida, elas 
tendem a se fechar sobre si mesmas, 
reduzindo a sua presença no mundo a 
alguns gestos simbólicos repetitivos, sem 
querer expansão. Freqüentemente as · 
comunidades de adultos fecham a entrada 
aos jovens, adquirem um estilo próprio e 
formam laços interpessoais que se tomam 
exclusivos. A comunidade, então, já não 
só não deseja a expansão mas exclui a 
expansão. Torna-se comunidade fechada 
como as comunidades de crentes, 
mantendo um linguajar que não 
corresponde à realidade. Aos leigos das 
CEBs facilmente faltam horizontes, 
criatividade, capacidade de renovação. Dar 
a necessária interferência de militantes e 
de agentes de pastoral, assim como o 
permanente contato com o povão. Como 
reação espontânea, os leigos das CEBs 
evitam os contatos com o povão: eles 
subiram, promoveram-se, e o povão ficou 
atrás. Não gostam de olhar para trás. 

3 - Os militantes. 
Os militantes dedicam-se aos seus 
compromissos com a transformação do 
mundo: conscientização, organização de 
classe, manifestações públicas, ações de 
pressão sobre as autoridades, sindicatos, 
partido politico, cooperativas etc. 
Assumem tais compromissos como 



exigências da sua vocação cristã. Foram 
formados em CEBs, grupos de jovens 
cristãos, movimentos de Ação Católica 
etc. Geralmente deixaram grupos, 
movimentos ou comunidades porque estas 
não se dedicavam inteiramente às 
atividades de compromisso público. 
Acham-se mais adiantados, e acham as 
comunidades mais atrasadas. 

3.1 - As suas preocupações. 
-Transformar o mundo mediante a 
mudança das estruturas, por conseguinte 
mediante leis e por conseguinte mediante o 
poder politico, direta ou indiretamente. 

- Vivem num mundo grande que é um 
mundo feito de Idéias e representações 
mais do que de experiências vivenciais. O 
seu conhecimento abstrato ultrapassa de 
longe a sua experiência de vida. 

- Procuram liderar tanto as CEBs corno o 
povão, mas encontram muita resistência. 

- Procuram pOr a serviço da sua causa os 
agentes de pastoral e o poder da Igreja, o 
que suscita desconfiança. 

- A sua religião é essencialmente ética, 
um compromisso com a libertação do 
povo; o resto é para eles tempo perdido, 
energias derivadas do essencial para o 
acessório. 

3.2 - A sua missão. 
-Trazer para a Igreja o conhecimento do 
mundo, das suas estruturas, da 
conjuntura, dos projetos em processo. 

- Encarnar na Igreja urna forma especffica 
de compromisso com a libertação dos 
oprimidos. 
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- Liderar um movimento global da Igreja, 
ainda que isto exija paciência e 
perseverança para convencer as CEBs e 
o povão. Devem estar atentos aos tempos 
e momentos para ponderar as 
oportunidades e saber dar as orientações 
quando as situações são favoráveis. 
Durante longos perfodos os militantes 
estarão na espera até que se apresente 
uma conjuntura favorável. 

- Tornar a lgrejà presente nos movimentos 
do mundo de modo explfcito e vlsfvel. 

3.3 - Os perigos. 
- Os militantes tendem para a 
secularização, a especialização. Tendem 
ao rnonotematismo. A sua religião 
desaparece, pouco a pouco, se não 
participam de urna comunidade e se eles 
se afastam do povão. Então vivem no 
abstrato; objetivam a existência; deixam de 
pensar na sua vida subjetiva; enxergam a 
religião corno força social objetivada e não 
corno a sua própria vida fntirna. 

- Os militantes são os que mais precisam 
do clero, por causa da força social que 
este representa. O povão não precisa do 
clero, as CEBs preferem que os padres 
apareçam o menos possfvel, mas os 
militantes não podem prescindir deles 
porque precisam da sua força polrtica. Isto 
mesmo é fonte de conflitos e de suspeitas, 
porque o clero teme ser manipulado, e 
acusa os militantes de querer reduzi-lo a 
urna forma especffica e exclusiva de ação 
pública. 

- Os militantes procuram a desalienação, 
tendem a considerar todos os outros corno 
alienados - as CEBs alienadas, na medida 
em que se dedicam alatividades 
desinteressadas, festivas, sem finalidade 



---

POIRica direta. O povão é visto como 
alienado porque mergulha no imediato e 
examina tudo desde o ponto de vista da 
felicidade que pode trazer corno 
compensação aos sofrimentos da vida. 
Uma vez cortados do povão e das 
comunidades, os militantes encontram-se 
Isolados e sem força poiRica, pois a força 
tem que vir do apoio das multidões. Por 
1sso, espontaneamente sentem-se mais à 
vontade num sistema autoritário e 
ditatorial: para lutar contra a resistência 
passiva da multidão, recorrem à força da 
lei, da intimidação ou da ameaça. Na 
militância há um fermento de Ieninismo, 
que não precisa de doutrina. Está sempre 
presente em virtude da situação em que 
eles se acham. 

C) Os Intelectuais. 

Onde estão os Intelectuais leigos 
Católicos? Este é um problema muito diffcll. 
Na atualidade, a teologia da libertação 
serve como intelectualidade para a Igreja. 
Trata-se de um movimento essencialmente 
clerical. Os poucos leigos que participam 
~são stmiles-sacerdotais, ex-padres ou 
ex-seminaristas marcados pela psicologia 
sacerdotal. Onde estão os leigos? De 
certo modo a Ação Católi~a evoluiu de tal 
modo que não produziu intelectuais para a 
Igreja. Deve haver intelectuais dispersos, 
mas não aparecem como categoria. Há 
uma teologia da libertação muito visfvel, 
mas não há nenhuma rede visfvel de 
Intelectuais, embora haja alguns sinais 
pelo lado dos sociólogos católicos. Estes 
porém ainda não se sentem uma missão 
própria dentro da Igreja, nem se sentem 
muito acolhidos. 

Há dois nfveis de intelectuais: os criadores 
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e os multiplicadores. Os primeiros são os 
que dirigem e orientam a cultura, as idéias, 
os movimentos intelectuais. R. Debray 
estima que na França são 3.000 ou 4.000 
pessoas. Os outros são os que 
reproduzem e multiplicam: professores, 
redatores de jornais, revistas, rádios, TVs, 
escritores comuns. Na França seriam 
mais de um milhão. Quantos no Brasil, 
entre professores de faculdades, 
escritores, redatores? 

Onde se situam os criadores que orientam 
a cultura? Nem sempre os mesmos. R. 
Debray acha que houve evolução na 
França: 1) Entre 1880e 1910, foram os 
professores universitários; 2) Entre 1920 e 
1960, foram os responsaveis pelas grandes 
editoras; 3) Desde 1960 são os dirigentes 
dos serviços de TV e dos grandes meios 
de difusão. No Brasil, certamente as 
universidades têm um papel muito 
reduzido: a cultura não se orienta desde as 
universidades. Influência determinante têm 
algumas casas editoriais, alguns grupos 
corno o Cebrap tiveram essa função, 
algumas revistas de oposição nos tempos 
da ditadura. Seria interessante fazer o 
católogo de tudo o que tem valor de 
orientação da cultura no Brasil, quais são 
os centros que inspiram as idéias. Então, 
qual é o lugar dos católicos em tais 
centros e qual é o lugar que se lhes 
reconhece na Igreja? Na Europa, de modo 
geral, os centros intelectuais estão 
praticamente sem contatos com a Igreja, 
salvo talvez na Itália. Os católicos aderem 
aos movimentos que dão pouco valor à 
inteligência, tipo o Opus Dei, que é 
tipicamente antiintelectual. Existe urna 
comissão de cultura no Vaticano; o trpico é 
que é uma comissão antiintelectual feita 
para lutar contra a cultura em lugar de 
dialogar com ela. No Brasil, qual é a 



situação? 

Onde deve situar-se a pastoral dos 
intelectuais? Quais são os centros 
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importantes? Qual é o papel intelectual das 
universidades católicas? Para que serve 
tanto Investimento de dinheiro e pessoal? 
Não estamos com um século de atraso 
sobre a evolução da sociedade? 



Catolicismo popular 
e controle eclesiástico 

RA YMUNDO HERALDO MAUÉS 
Antropólogo - UFPa 

O catolicismo popular é aqui entendido em 
oposição ao catolicismo "oficial", isto é, 
aquele que é professado pela Igreja 
hierãrquica, que o procura incutir no 
conjunto da população. Não se trata ds um 
"catolicismo das classes populares", pois 
o conjunto da população católica (os 
leigos, em oposição aos sacerdotes), 
independentemente de sua condição de 
classe, professa alguma forma de 
catolicismo popular, que às vezes é 
partilhada mesmo pelos clérigos, assim 
como os leigos também partilham do 
catolicismo i oficial. 

Entendemos, pois, por catolicismo popular, 
aquele conjunto de crenças e práticas 
socialmente reconhecidas como católicas 
de que partilham sobretudo os 
hão-especialistas do sagrado, quer 
pertençam às classes subalternas ou às 
classes dominantes. Embora possamos 
admitir, numa abordagem weberiana, que 
os interesses religiosos das classes são 
distintos, e mesmo, numa aproximação 
marxista, de caráter contraditório, não se 
pode negar que, em conjunto, os leigos, 
não produtores de uma sistematização do 
saber religioso, não tendem também a um 
monopólio das instâncias do sagrado, 
esperando, de sacerdotes e profetas - e 
também de feiticeiros-, a satisfação de 
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seus interesses religiosos e mãgicos 
(embora diferenciados, em certas 
situações) . Mas os leigos não 
permanecem passivos diante desses 
especialistas, e agem muitas vezes em 
conjunto (anulando-se provisoriamente as 
diferenças de classe), quando seus 
interesses comuns são contrariados, ou, 
como também ocorre, quando são 
contrariados os interesses de alguma 
classe, que age isoladamente, e às vezes 
consegue mesmo levar com ela outras 
classes, em suas manifestações de 
protesto e contestação. 

Pretendemos apresentar a seguir alguns 
aspectos da discussão do problema 
central de um estudo mais vasto que 
estamos empreendendo sobre o 
catolicismo popular na microrregião do 
Salgado, Estado do Pará, especialmente 
no município de Vigia, isto é, o problema do 
controle eclesiástico sobre a religião 
popular e as festas de santos. Partiremos 
de exemplos diferentes, que não se limitam 
à área em estudo, para poder chegar à 
análise, concluindo com algumas 
considerações sobre a oposição 
sacerdote versus leigo (ou agente do 
catolicismo popular) e a relação entre 
Igreja, Estado e classes sociais 



1. Três exemplos ilustrativos 

1.1 Portugal: as origens 
O primeiro exemplo, retirado da obra de 
Pierre Sanchis (1983: 65-77}, é distante no 
tempo e no espaço, mas bastante próximo 
do ponto de vista ideológico e cultural. 

Na Península Ibérica do século VI, quando 
se deu a conversão do rei dos suevos, do 
arianismo ao catolicismo, a Igreja Católica, 
sob a liderança de S. Martinho de Dume, 
bispo de um mosteiro rural - mais tarde 
nomeado metropolita de Braga -, 
empreendeu reação contra uma heresia1 

muito difundida na Galiza e na Lusitânia, o 
priscilianismo, e contra os restos de 
paganismo, exacerbados na região como 
conseqüência do clima de insegurança 
criado pelas invasões bárbaras, alterando 
profundamente os quadros da cultura 
romana e cristã imposta sobre antigos 
conteúdos célticos e pré-célticos. 

O priscilianismo, movimento ascético de 
cunho gnóstico e maniqueísta, pode ser 
entendido como uma espécie de protesto 
dos leigos (sobretudo mulheres) e de 
membros do baixo clero contra o poder 
hierárquico. 

Quanto aos restos de paganismo - não só 
de origem romana, mas muito enraizados 
em práticas de épocas ainda mais 
remotas -, ele se manifestava em 
cor)sultas de adivinhos e áugures, em 
veneração de dias consagrados aos 
ídolos, em lumes que eram ;acesos nas 
encruzilhadas ou junto às árvores, às 
rochas, às fontes;· manifestava-se no 
costume de as pessoas não se casarem 
às sextas-feiras (dia de Vênus), na 
representação de partes do corpo humano 
(em madeira ou linho) para fins medicinais, 
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na invocação do nome de demõnios .na 
preparação de feitiços; manifestava-se, 
mesmo, nas encantações e nos amuletos 
confeccionados por membros do clero, 
nas missas rezadas sobre sepulturas no 
campo, nas purificações praticadas em 
casas de cristãos, em costumes como o 
de observar a lua e os astros para 
construir uma casa, semear oulcasar; e 
muitas outras práticas. 

O empreendimEÍnto controlador da 
hierarquia eclesiástica, que v~i do campo 
para a cidade e se manifesta latravés das 
resoluções de dois concmos, além de 
textos de grande importância redigidos por 
S. Martinho, dirige-se tanto aos leigos 
como aos clérigos, contando com apoio 
decidido do Estado, que visa controlar não 
só as classes populares como também as 
elites. Ele tem, porém, um duplo caráter: 
aquilo que não pode "cristianizar", das 
práticas populares, com signo positivo, 
integrando às práticas de um catolicismo 
"ortodoxo", ele também de alguma forma 
"integra", mas com sinal negativo, 
relegando à condição de práticas 
demonfacas e de feitiçaria, que devem ser. 
tenazmente combatidas.· 

O catolicismo, religião sincrética, se 
consolida na área da Península que mais 
tarde seria o território português através 
dessa ação controladora da Igreja e do 
Estado. 

Mas o povo não permanece passivo diante 
da ação da Igreja: integrar as suas 
práticas, colocando umas do lado da 
ortodoxia e outras do lado do erro e do 
diabo, é algo que a cultura popular 
interpreta (e reinterpreta) a seu modo. O 
demónio de S. Martinho não é o mesmo 
diabo do povo; este é um ser ambfguo, ao 



mesmo tempo mal e benfazejo, figura dos 
antigos deuses que tinham sido como que 
"lançados no inferno" Pelo santo bispo. 

Oaf duas conseqüências: elo ponto de vista 
da hierarquia, está instaurada a origem do 
mecanismo que levará à Inquisição e à 
caça às bruxas (cujos efeitos se 
estenderão ao Brasil, no perfodo colonial); 
elo ponto de vista do povo, a ambigüidade 
sempre presente nas práticas e 
concepções religiosas, onde o caráter de 
divertimento e devoção na festa de santo e 
a figura elo santo "vingativo" e "perigoso", 
mas ao mesmo tempo muito querido e 
"milagroso", são apenas dois aspectos a 
assinalar.1 

1.2 Belém: a Festa de Nazaré 
A devoção à ~.St .de Nazaré foi 
transplantada de Portugal para o Brasil · 
ainda no século XVII, tendo iniciado em 
Vigia e dai provavelmente passado pára 
Belém.2 

Em Portugal, a origem da devoção está 
ligada ao surgimento da Nação 
Portuguesa, tendo se desenvolvido, a 
partir elo final elo século XII, com a 
ocorrência elo primeiro "milagre autêntico" 
atribulclo à sua Imagem, o famoso milagre 
de O. Fuas Rouplnho, al~ide de Porto de 
Mós, cavaleiro que se destacou na luta 
contra os mouros, sendo homem de 
confiança de O. Afonso Henriques. O 
próprio Estado nascente, na figura elo 
prineiro soberano da dinastia de 
Borgonha, empenha-se no 
desenvolvimento da devoção, como forma 
de afirmação da nacionalidade que se 
constitura na luta contra o herege 
muçulmano (cf. Boga, 1948: 19-28; e 
Vlanna, 1904: 228-229, entre outros). 
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"Achada" a imagem de N.Sª de Nazaré 
por Plácido, na passagem do século XVII, 
junto à estada do Utinga (igarapé 
Murutucu), tomou-se esse homem um 
clono de santo, como muitos do interior, 
cuja imagem provavelmente começou 
rapidamente a se tomar objeto de 
veneração da população das redondezas, 
atraindo logo muitos romeiros da cidade 
vizinha de Belém (cujos limites não se 
estendiam então além do bairro da 
Campina). 

Pouco depois de ter tomado posse em sua 
diocese, o primeiro bispo do Pará, 
O. Bartolomeu elo Pilar, na década de 20 
elo século XVIII, visitou a ermida da santa 
e incentivou a devoção inicida por Plácido 
(cf. Almeida Pinto, 1906: 39; citado 
também em Rocque, 1981 : 32). 

Era o inicio elo controle eélesiástico, que 
se acentuou em 1 na, quando o 59 bispo 
paraense, O. João Evangelista, que 
também visitou a imagem de Plácido, 
oficiaMzou a devoção, colocando Belém 
sob a proteçAo de N.S' de Nazaré, é' 
solicitando mais tarde permissão à rainha 
e ao papa para a realização de uma festa 
pública em homenagem à santa (cf. 
Almeida Pinto, 1906: 89; e Rocque, 1981 : 
33-35). 

Vlglndo nessa época o regime elo 
padroado, era necessário o concurso do 
Estado. Igreja hierárquica e Estado, 
unidos, exercem seu controle sobre a 
devoção popular, e, por ocasião da 
realização elo primeiro Clrio - programado 
pelo governador Francisco de Souza 
Coutinho para setembro de 1793 -, esse 
controle se toma mais evidente, 
especialmente na ordem dada pelo 
governador aos diretores das vilas e 



povoações do interior para que não 
permitissem às fndias comparecerem 
desacompanhadas de seus irmãos ou 
maridos à festa religiosa (Vianna 1904: 
235, citado também por Rocque, 1981: 39) 
É de se supor que a ordem revele o que 
não diz: a ocorrência anterior de "abusos" 
em festas de outros santos. 

Ao longo de sua história, o Cfrio de 
Nazaré, em Belém, tem sido objeto de 
muitas polémicas e interferências da 
autoridade, laica e eclesiástica, todas elas 
de algum modo relacionadas com o que 
Isidoro Alves (1980) chamou de "ideologia 
do controle". Todavia, se, de um lado, 
sempre existiu a preocupação, de parte 
das autoridades, de controlar as 
manifestações populares vistas como 
"excessos" ou "abusos", de outro, em 
certas ocasiões, houve atritos entre os 
próprios poderes laico e clerical em torno 
da romaria. 

Essa ideologia do controle surge também 
em algumas manifestações de intelectuais 
que, no infcio do s~culol XX, verberaram 
contra certos aspectos da procissão que 
consideravam atentatórios aos bons 
costumes e, mesmo, "ofensa" e 
"vergonha" à nossa condição de "povo 
civilizado".3 

Dois incidentes mais importantes 
ocorreram no final do século passado e no 
infcio deste século, envolvendo como 
protagonistas os bispos O. Antônio 
Macedo Costa e O. lrineu Joffily. O 
primeiro, em 1877, alegando pretensas 
"representações indecorosas" ocorridas 
no arraial de Nazaré, suspendeu a 
realização de cerimônias religiosas na 
Festa. O povo, revoltado, e com respaldo 
da imprensa e do governo estadual, tomou 
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em suas mãos a realização dos atos de 
culto. Como a questão se estendesse 
pelos anos seguintes, foram realizados os 
Cfrios Civis de 1878 e 1879 sem a 
participação do clero e das autoridades 
religiosas. Só no ano de 1880 é que a 
questão ficou resolvida, através de um 
acordo entre a diocese, o governo do 
Estado e a irmandade de Nazaré, voltando 
o clero a participar do Cfrio e da Festa (cf. 
Rocque, 1981: 63-83) . 

O segundo episódio ocorreu em 1926, 
quando o arcebispo D. lrineu Joffily, 
alegando normas emanadas da Sagrada 
Congregação dos Ritos, no Vaticano, 
introduziu uma série de mudanças no 
Cfrio, entre elas a abolição da corda e dQ 
carro da Berlinda, que passava a ser l!m 
andor, transportado nos ombros dos fiéis . 
Apesar da forte reação popular e da 
Imprensa, as modificações foram 
mantidas, com apoio do governador do 
Estado, Dionfsio Sentes, que colocou a 
polfcia nas ruas para garantir, de forma até 
violenta, o cumprimento das ordens do 
arcebispo. A questão só foi resolvida em 
1931, durante a interventoria de Magalhães 
Barata, que, colocando-se ao lado das 
manifestações populares, e 
manipulando-as em beneffcio polftico, 
conseguiu a interferência do Ministério das 
Relações Exteriores junto ao Vaticano, 
para que a corda fosse restabelecida no 
Cfrio (cf. Rocque, 1981: 85-121). 

1.3 Zona do Salgado: Curuçá e VIgia 
Desde a época de D. Macedo Costa que 
as esmolações com imagens de santos 
estavam proibidas na diocese de Belém. 
Essa proibição foi renovada por seus 
sucessores até a época de D. Mário 
Miranda Vilas-Boas (1945-1957), o que 
demonstra que o povo, especialmente no 



interior, continuava a descumprir a norma 
eclesiástica. 

Este último arcebispo tencionava criar, no 
Salgado, uma nova prelazia, 
desmembrando-a da arquidiocese de 
Belém, e, para isso, entregou a paróquia 
de Curuçá aos padres crúzios, que 
deveriam mais tarde implantá-la. O vigário 
era um homem decidido a fazer cumprir as 
determinações arquieplscopais, numa 
paróquia onde a devoção a S. Benedito 
Achado, datando do final do século XIX, 
inclufa uma festa anual, que, realizando-se 
em 26 de dezembro, ofuscava 
compl(3tamente as celebrações do Natal. 
Além disso, várias imagens do santo, 
quando se aproximava a festa. safam em 
esmolação pelo Interior, conduzidas pelas 
chamadas "tripulações de S. Benedito", 
que percorriam vãrios municfpios vizinhos, 
chegando mesmo a atravessar a bafa do 
Marajó, penetrando no território da ilha do 
mesmo nome, cantando suas folias, para 
regressarem os foliões triunfalmente em 
dezembro, com o produto de suas coletas, 
que inclufam até bois doados por 
fazendeiros. 

Uma noite estava o vigário numa 
localidade do interior quando os foliões 
chegaram com uma imagem de gesso de 
S. Benedito e quiseram·fazê-la pernoitar na 
capela do lugar. O sacerdote não 
consentiu, e, arrancando a imagem das 
mãos da menina que a conduzia, partiu-a 
acidentalmente em três pedaços, 
lançando-a, atónito, ao solo. A população 
investiu contra o padre para linchá-lo, só 
não o matando pela interferência de um 
professor muito respeitado no lugar, que o 
retirou do meio da multidão quando já 
estava desacordado. 

42 

Em conseqüência, os crúzios acabaram 
por se retirar da paróquia, frustrando-se 
também a tentativa de criação da prelazia. 
Durante algum tempo, nenhum padre quis 
ser vigário de Curuçá, até que essa 
Incumbência foi aceita por um sacerdote 
de origem cabocla, devoto de S. Benedito, 
chamado Edmundo Igreja. 

O novo vigário, agindo com grande 
habilidade e energia, como uma espécie de 
interventor da arquidiocese em Curuçá, 
conseguiu disciplinar a devoção - até 
certo ponto ao gosto da hierarquia-, 
abolindo as esmolações com as imagens 
do santo e antecipando a festa para antes 
do Natal. Para isso, fazia desobrigas 
conduzindo a imagem de S. Benedito -
forma "domesticada" das esmolações 
condenadas-, demonstrava ao povo sua 
condição de devoto do santo - chegou 
mesmo a acompanhar descalço uma 
procissão, como pagamento de 
promessa -:. ~ alegava também o fato de 
que S. Benedito, devoto do Menino Jesus, 
e que gostava de presépios, não ficaria 
satisfeito com o ofuscamento das 
celebrações natalinas pela realização de 
sua festa a 26 de dezembro.4 

No que diz respeito a Vigia, o mais famoso 
vigário da paróquia foi sem dúvida o Pe. 
Alcides Paranhos, cujo paroquiato se 
estendeu por mais de 40 anos (191Q-51), 
tendo começado pouco depois da 
ocorrência de um grave incidente com a 
população local, que expulsou da cidade, 
em 1909, o vlgãrio anterior, Côn. R. 
Ulysses Pennafort. Pe. Alcides gostava 
muito de música, reorganizou a Banda 31 
de Agosto, em Vigia, e com ela fazia suas 
desobrigas pelo interior, rezando missas 
cantadas e acompanhadas ao som de 
instrumentos musicais, que muito 



agradavam o povo. Nas festas de santos 
que freqüentava por todo o território da 
paróquia, gostava de ficar na "barraca do 
santo" até o término do leilão, 
acompanhando os festejos ditos 
"profanos", e só então ia dormir, quando 
seus músicos passavam a tocar no baile 
que se fazia em seguida.5 Condenava 
apenas o carnaval e o tango que, já em 
1915, era uma dança "excomungada", 
assim como restringia às Filhas de Maria o 
comparecimento a bailes pagos, andar 
"atrás de divertimentos do boi bumbá" e 
outras restrições menores.6 A despeito das 
reiteradas proibições arqulepiscopais 
quanto às esmolações com Imagens de 
santos, permitia e até certo ponto 
incentivava essa prática.7 

No final de seu paroquiato, já velho, 
precisou da ajuda de um vigário-coadjutor, 
tendo sido nomeado para essa função o 
jovem Pe. Milton Pereira, mais tarde bispo 
auxiliar de Belém e arcebispo de Manaus. 
logo ao chegar a Vigia, o Pe. Milton 
conseguiu abolir duas "tradições": a 
esmolação "com uma pequenina imagem 
do Senhor Bom Jesus" durante a 
Quaresma e a representação de figuras da 
Paixão de Cristo, no recinto da igreja, 
durante a Sexta-Feira e o Sábado Santos, 
"sem respeito pelo Santfssimo".8 

No final do ano de 1950 ocorreu, porém, 
um incidente mais grave. A despeito das 
proibições feitas pelo próprio 
vigário-coadjutor, as imagens do Menino 
Deus e de S. Sebastião, respectivamente 
das capelas de ltapuá e Arapiranga, 
sarram para esmoiar. Pe. Milton, vendo 
sua autoridade desprestigiada, recorreu ao 
arcebispo D. Mário, que, nos primeiros 
dias de janeiro de 1951, interditou, por um 
ano, as capelas dos dois lugares, 
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impedindo a realização das festa de seus 
santos padroeiros.9 

2. Análise: Igreja, Estado, povo e poder 
Muitos outros exemplos poderiam ser 
arrolados, tanto em Portugal, como em 
Belém, como no Salgado. Esses, porém, já 
bastam para proceder à análise. 

Duas questões precisam ser 
consideradas, de inrcio: o controle interno 
da instituição eJiesiástlca e o controle dos 
leigos. Ao contrário do protestantismo -
que tende ao sacerdócio universal e por 
isso à fragmentação em numerosas igrejas 
e seitas -, o catolicismo é uma religião que 
tende, por seu lado, a conviver com as 
diferenças e assimilá-las, até certo ponto, 
num todo sincrético.1o 

O primeiro exemplo acima - o de Portugal 
-nos mostra um aspecto dessalquestão, 
no esforço promovido por S. Martinho de 
Dume para condenar o priscilianismo e, ao 
mesmo tempo, trazer ao rebanho os 
clérigos "desviados". Outro exemplo se 
poderia buscar, também na Idade Média, 
no movimento franciscano, pois é sabido 
como S. Francisco de Assis esteve a 
ponto de ser condenado como herético: o 
reconhecimento papal de sua ordem 
ganhou para a Igreja um importante 
movimento purificador, o que não impediu 
que muitos movimentos inspirados :~:; ~-v-..:r---- -

ensinamento acabassem por ser 
condenados pela hierarquia. Mais 
recentemente, o debate sobre a teologia da 
libertação, que a hierarquia acatou, 
impondo-lhe porém certos limites rfgidos, é 
outro exemplo do mesmo tipo. 

Pode-se afirmar, por outro lado, que não 
há nenhuma diferença de natureza no 
esforço do controle eclesiástico entre a 



atitude do catequista do interior do 
municfpio de Vigia - que insiste na 
presença do leigo comum no culto 
dominical, sob pena de não poder partilhar 
do sacramento da eucaristia no domingo 
seguinte, sem confissão - e a convocação 
a Roma de Frei Leonardo Boff para 
apresentar explicações diante da Sagrada 
Congregação para a Doutrina da Fé a 
respeito de seu livro Igreja: carisma e 
poder e sua posterior condenação. A 
diferença, que realmente existe, é, no 
entanto, apenas de grau. 

Trata-se, pois, não propriamente de duas 
questões, mas de uma só, com um caráter 
dúplice, que, pela sua importância, não 
pode ser omitido, pois envolve a oposição 
entre sacerdotes e sacerdotes (ou 
profetas) e também a oposição a que mais 
me atenho ne!,)te texto: entre sacerdotes e 
leigos. 

Esta é, certamente, uma questão de poder, 
e, para compreendê-la, não se pode 
esquecer, pelo menos, a história mais 
recente da Igreja Católica. No plano 
universal, desde o final do século XIX, com 
a perda dos Estados Pontiffcios, a Igreja 
travou uma acirrada batalha contra a 
secularização e o liberalismo - este que já 
a vinha ameaçando hâ mujtos anos, desde 
as suas formas precoces de iluminismo do 
século XVIII -, e reagiu com a encfclica 
Quanta Cura, com o Syllabus e com o 
Concmo Vaticano I, além do incentivo a 
devoções populares "domesticadas", as 
"peregrinações" de Lourdes e de Fátima 
(ao contrário das romarias, que calam 
mais à alma popular). 

No Brasil, travou-se a luta contra o 
padroado nos últimos anos do Império, que 
contribuiu para a República, mas 
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representou também o ultrarnontanismo de 
um clero formado no exterior, como bem o 
exemplificam os próceres da chamada 
"questão religiosa", os bispos de Olinda e 
Recife, D. Vital Maria Gonçalves de 
Oliveira, e de Belém, D. Antônio de 
Macedo Costa. Neste momento se 
exacerbou o conflito entre a Igreja e o 
Estado, mas o pretexto eram as 
irmandades religiosas, dominadas por 
maçons (e liberais). 

É nesse contexto que se deve situar o 
conflito ocorrido em Belém nos anos 
1877-1879, que resultou nos chamados 
Cfrios Civis, já que a irmandade de N.Sª 
de Nazaré era dominada por maçons. Aqui 
temos um conflito em que o Estado se 
opõe à Igreja, colocando-se ao lado de 
pelo menos alguns setores da população, 
especialmente da classe dominante, que 
controla a festa religiosa e a utiliza como 
elemento de manipulação e controle das 
classes populares. 

Mas na questão de 1926, quando a 
República já tinha sido proclamada há 36 
anos e já se assentara mais a "poeira" 
levantada pela separação entre a Igreja e o 
Estado, este acaba por intervir em favor 
das disposições arquiepiscopais, 
colocando a polfcia nas ruas, para conter, 
até de forma violenta, a população revoltada 
contra a abolição da corda no Cfrio. Não 
obstante, com a mudança politica ocorrida 
em 1930 e com a atitude populista de 
Magalhães Barata, o Estado acaba por 
assumir a causa popular, servindo de 
mediador - até no plano internacional -
para resolver o conflito entre clero e 
laicato. 

Ainda em relação ao crrio de Nazaré, vale 
notar que a posição assumida por 



intelectuais que se aliam às disposições 
controladoras da hierarquia e que 
condenam os "excessos" e "abusos" da 
população reflete provavelmente uma 
aliança das classes dominantes 
belenenses com a Igreja oficial. 

A Igreja, portanto, em certas ocasiões, 
alia-se ao Estado para controlar o 
catolicismo popular; em outras, a ele se 
opõe ou anfrenta sua oposição; e ainda em 
outras - ou nas mesmas situações -
coAta com o apoio e a aliança das classes 
dominantes, ou para se contrapor ao 
Estado ou (e mesmo quando a ele se 
contra!OOe) para reprimir as maAifestações 
religiosas indesejadas das classes 
populares. Faltaria examinar as situações 
em que a mesma Igreja -e elas 
certamente existem, e podem ser 
exemplificadas - se une ao conjunto da 
população para se contrapor ao Estado e, 
mesmo, às classes populares, para se 
opor às classes dominantes.11 

A ação controladora da Igreja não pode se 
fazer, porém, sem conflitos, pois o povo 
(leigos em geral) não se deixa facDmente 
dobrar. Alguns sacerdotes, corno 
instrumentos da hierarquia, por estarem 
mais Identificados com o povó, e por 
questões de temperamento e 
personalidade, acabam por exercer um 
controle multo frouxo, como é o caso do 
exemplolacima do Pe. Alcides Paranhos. 
No extremo oposto, ternos o exemplo do 
vigário crúzio de Curuçá, que, por sua 
ação violenta e inábil, terminou provocando 
conflito de dif(cil solução. Melhor serviço 
prestam à instituição - segundo a lógica 
do poder da Igreja - sacerdotes que, como 
o então Pe. Igreja, identificados com o 
povo, sabem porém agir com energia e 
habilidade - não importa o quanto estejam 
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•divididos" em suas lealdades - para 
impor os ditames disciplinadores da 
hierarquia. 

Mesmo, porém, que essa ação 
controladora se exerça com êxito, a 
capacidade popular de inventar, 
interpretar, reinterpretar, seleclonar o que 
deve ou não deve adotar elos ditames da 
Igreja oficial é um constante desafio, e 
vimos acima como desde o século VI ela 
se exerce no catolicismo popular 
português, e certamente continua hoje se 
exercendo no catolicismo popular 
brasileiro. 

No caso do Salgado, um dos resultados 
dessa ação da Igreja oficial tem sido o 
quase desaparecimento, ou o 
enfraquecimento notâvel, de certas formas 
populares de manifestação religiosa, corno 
as folias, as tirações de Reis, as 
irmandades de santos e mesmo, em 
algumas âreas, o carimb6 associado à 
festa do santo. É verdade que outros 
fatores devem ser considerados e, entre 
eles, uma espécie de massificação 
imposta pelos meios de comunicação, a 
proliferação de "aparelhagens sonoras" 
para tocar nas festas religiosas· e nos 
bailes, e urna certa "vergonha" pelo que é 
tradicional e visto como·"atrasa-do", em 
oposição ao "progresso" da cidade 
grande. Mas novas formas sãó 
Inventadas, os "apelos" substituem as 
esmolações proibidas, os bailes são 
dançados sem o conhecimento do vigârio, 
as folias ganham nova roupagem e às 
vezes recrudescem, o carimbó reaparece 
em certas festas (e não apenas corno 
sinples manifestação "folclórica"). 

Isidoro Alves, em seu estudo sobre o Cfrio 
de Nazaré em Belém, opõe aquilo que 



chama de "ideologia do controle" a uma 
"ideologia da communitas", identificando a 
primeira com a diretoria da festividade, "a 
quem cabe tomar as medidas que 
compatibilizem os objetivos da empresa de 
bens de salvação, a Igreja Católica, com 
as aspirações que emergem no contexto 
ritual". E prossegue, mais adiante: 

"O que chamamos de ideologia da 
communitas (grifo no original) 
correspondente às disposições coletivas 
no sentido de mobilização de um conjunto 
de sfmbolos que permitam, 
momentaneamente, aos diferentes grupos, 
ideais comunitários, concepções, atos e 
gestos informais, e atitudes que não 
aspiram à sacralização. Ela emerge então 
como disposição coletiva em resposta a 
uma demanda estrutural representada pela 
ordem e controle da festa." (Alves, 1980: 
102-103.) 

Ora, essa análise, limitada a um ritual 
especffico, deixa de considerar questões 
mais gerais, e embora aponte para 
aspectos fundamentais do controle 
eclesiástico, não chega propriamente a 
atingir o cerne da questão, que é o da 
disputa pelo controle do poder. Não 
obstante, indica pistas muito importantes 
para a compreensão do problema mais 
vasto, sugerindo o que de fato ocorre, isto 
é, a resistência sempre presente da parte 
do povo (o conjunto dos leigos) ao controle 
eclesiástico, que se faz por fluxos e 
refluxos, com momentos de maior ou 
menor intensidade, de avanços e recuos, 
de ocasiões em que o controle avança até 
quase atingir o limite da anulação das 
iniciativas populares, . seguidas de 
momentos em que o povo avança até 
quase retomar o domfnio completo da 
devoção. 

4. Considerações finais 
De acordo com Bordieu, "as diferentes 
formações sociais podem ser distribufdas 
em função do grau de desenvolvimento e 
de diferenciação de seu aparelho religioso 
( ... )segundo sua distância em relação a 
dois pólos extremos, o autoconsumo 
religioso, de um lado, e a monopolizaçao 
completa da produção religiosa por 
especialistas, de outro lado" (grifos no 
original). Para esse autor, a constituição 
de um campo religioso autónomo é 
acompanhada por um processo de 
"sistematização e de moralização das 
práticas e das representações religiosas", 
que implica também um processo de 
desapropriação ou destituição - por parte 
dos especialistas deste campo - daqueles 
que são privados de seu "capital religioso", 
e, por essa razão, se tornam leigos, ou 
"profanos", enquanto os especialistas - ou 
sacerdotes - tendem a monopolizar os 
"bens simbólicos" que, acumulados, 
constituem esse "capital" (cf. Bordieu, 
1974: 36-40). 

A metáfora económica com que o 
sociólogo francês procura caracterizar 
alguns dos aspectos mais importantes do 
fenômeno religioso implica, como acontece 
com toda metáfora, o fato de que devemos 
precaver-nos contra ela. Religião não se 
confunde com economia (nem com 
política) e não pode ser reduzida ao social: 
há outros fatores implicados e, entre eles, 
o mais evidente - a fé dos sujeitos que a 
praticam-, que certos preconceitos de 
origem iluminista e positivista nos fazem 
freqüentemente esquecer. 
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Com essa ressalva, porém, podemos 
considerar que o sacerdote, no limite 
(mesmo que pessoalmente não esteja 
consciente disso), tende a uma 



"monopolização completa da produção 
religiosa", embora isto de fato não chegue 
a se concretizar em nenhuma sociedade 
humana, o que significa, por exemplo, que, 
no plano de análise em que estamos nos 
colocando - o do catolicismo popular e, 
mais especificamente, o da festa de 
santo -, o chamado "profano" deve ser de 
todo abolido, assim corno são exclufdos e 
anulados os esforços dos leigos ou 
"profanos", que só sãq admitidos ao nfvel 
de auxiliares subalternos da realização do 
empreendimento especificamente 
"religioso", isto é, do "litúrgico", 
"doutrinário" ou "sagrado". 

Por outro lado, do ponto de vista do leigo 
(o praticante do catolicismo popular), 
aparece a tendência oposta ao 
"autoconsumo religioso", surgindo o 
sacerdote como um elemento auxiliar de 
suas práticas - importante, não há dúvida 
- e sempre solicitado, mas não 
indispensável, já que a festa do santo pode 
ser feita sem ele. O que não pode deixar 
de existir é, obviamente, o santo. Por outro 
lado, nessa festa, assim como o leigo não 
se deixa excluir de pelo menos uma 
parcela de domfnio do "capital religioso", 
não podendo, pois, aceitar ser relegado à 
condição de "profano", também ele não vê, 
com a mesma nitidez do sacerdote, a 
distinção entre o sagrado e o profano, pois 
todos os elementos da festividade, mesmo 
a música e a dança, os foguetes, o jogo de 
futebol, a comida e a bebida, o leilão, a 
diversão do arraial, são como que 
"sacralizados", por pertencerem também à 
festa do santo. 

Num plano mais geral, a oposição entre 
sacerdote e leigo católico não pode estar 
desligada de uma análise institucional e, 
também, da consideração, de caráter mais 
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estrutural, das classes sociais que 
compõem nessa sociedade. Isto significa, 
como vimos acima, que a Igreja Católica 
tem que se defrontar, de um lado, com o 
Estado, e, de outro, com classes 
dominantes e subalternas, com as quais 
este mesmo Estado também se defronta. 
A rigidez de uma análise que não 
considerasse, porém, a autonomia relativa 
do campo religioso e da Igreja, e também a 
autonomia relativa do Estado - quer 
consideremos uma instituição frente à 
outra, quer cada uma delas de per si, 
diante das classes sociais -, estaria 
fadada ao insucesso. Esta porém é uma 
questão que aqui é apenas indicada, 
reservando-nos o seu aprofundamênto 
para uma ocasião mais propfcia. 

Notas 

1 Dois exemplos de santos multo queridos, 
"milagrosos" e, ao mesmo tempo, "perigosos" e 
"vingativos": São Bento, em Portugal, e São 
Benedit>, no Brasil. 

2Em 1693, a antiga povoação que os tupinambás 
chamavam de Uruitá foi elevada à categoria de 
vila, com o nome de Vila de N.S~ de Nazaré da 
Vigia; quatro anos depois, um jesutla que por lá 
passou referiu a existência nessa vila da 
"milagrosa imagem da Virgem Nossa Senhora de 
Nazareth", segundo refere Betendorl (1910:630). 

3 Arthur Vianna, historiador e diretor da Biblioteca e 
Arquivo Público do Pará, assim se relere ao Cfrio 
de Belém, em 1904: 

"Do primitivo cfrio, como da primitiva feira, nada 
resta; o carro, onde o bispo levava ao colo a 
Imagem, foi substitufdo pela berlinda, e 
desatrelaram as vagarosas juntas de bois que o 
tiravam, para junglr às cordas, aos eixos e aos 
varais a turba multa dos devotos, que enxameam 
ridiculamente em volta à santa, em desrespeitoso 
desalinho, num atropelo e aglomeraçáo pouco 



decentes, numa vozeria ensurdecedora. A disputa 
dos lugares faz-Se violentamente aos encontr6es, 
à viva força multas vezes, entre homens e 
roolheres promiscuamente, sem recato e sem 
respeito. Acontece não poucas vezes arrebentar 
uma corda, tensa em excesso pela !ração, e ali, 
diante da senta dtfo-se os mais cdmlcos 
trambolh6es; e o decoro sofre rudes ataques. Com 
um pouquinho mais de exagero, ter-se-ia em 
Bel6m, a reproduç;jo do passeio triunfal da estA tua 
de Bmma,de que nos fala Jacolllot, nos 'Filhos de 
Deus' " (grifos nossos). 

E, mais adiante, cita as palavras de D. Macedo 
Costa. para quem a festa da santa "se tomaria 'em 
fonte perene de corrupç;Io para o povo, de gmves 
IIJstlmas e desordens para as famRias, como eram 
as satumais do paganismo'." (Vianna, 1904: 237 e 
241; grifos nossos.) 

José Verfssimo, um Intelectual de ainda mais 
prestigio na época, cuja extensa obca deixa 
sempre transparecer suas posições racistas e 
Intolerantes em relaçlio ao povo, chega a declarar 
em seu livro As populaç(Jes indfgenas e mestiças 
da Arna.zónia que desejava "ardentemente" a 
extinção "da pomposa e célebre solenidade 
paraense de Nossa Senhora de Nazaré( ... ) para 
honra de nossa civilização" (apud Alves, 1980: 79). 

4Depoimento de Mons. Edmundo Igreja, oferecido 
ao pesquisador nos dlas 8 e 9 de dezembro de 
1984; parcialmente confirmado por Informantes da 
cidade de Curuçá. 

5Depoimentos de Informantes da cidade de Vigia. 

sAlas das reuniões mensais da Pia União das 
Filhas de Maria da Paróquia d& Vigia, de 1912 a 
1915. 

1fdem, Livro de Tombo da Paróquia da Vigia, de 
192Ba 1951. 

8Livro de Tombo da Paróquia da Vigia, de 1928 a 
1951. 

9Livros de Tombo da Paróquia da Vigia, de 1928 a 
1951 e de 1951 a 1954. 

10A respeito, cf. Fernandes (1982: 105-112), que 
conclui sua análise das relações entre catolicismo 
e protestantismo com a seguinte observação: "Em 
resumo, pode-se dizer que, enquanto a tradiç;Io 
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católica elaborou a arte ambfgua da Incorporação, 
a tradiç;jo protestante desenvolveu os m6todos. os 
valores, a clareza e os preconceitos da 
segmentaç;jo. São diferenças cruciais para a 
cultura ocidental, cujas Implicações para o campo 
religioso brasileiro ainda nao foram exploradas 
como merecem" (grifos no original). 

11 O caso da prisão e condenação dos padres. 
franceses Aristides Camlo e Francisco Gouriou, 
ocorrido em 1981-82, que teve repercussões 
sobre o C !rio de Nazaré em Belêm e Imensas 
repercussões na politica paraense -e mesmo 
nacional - em vista das eleições de 1982, é um 
bom exemplo, entre outros. Sobre o assunto, cf. 
Maués, 1982, 1982a. 
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O Papa no Cone Sul 
PEDRO A. RIBEIRO DE OLIVEIRA 

Sociólogo - /SER 

Não dispondo ainda de informações 
fidedignas e suficientes, não arrisco um 
balanço da viagem de João Paulo 11 ao 
Chile e Argentina. Quero no entanto propór 
uma chave para a Interpretação 
sociolÓgica daquele evento, isto é, uma 
hipótese .que vá além das 
intencionalidades das pessoas e alcance a 
lógica de funcionamento do sistema 
eclesiástico e de suas relações com os 
processos sociais chileno e argentino. Em 
outras palavras, quero sugerir uma chave 
que permita decifrar a racionalidade que 
rege o comportamento e o discurso do 
Papa em suas viagens, aplicando-lhes o 
instrumental das ciências do social. 

Uma visita papal é muito mais do que um 
encontro entre o Papa e o pafs visitado: ela 
é ao mesmo tempo um encontro do pars 
consigo mesmo, tendo o Papa por 
espectador. O Papa é sem dúvida o 
destinatário oficial dos discursos e 
manifestações, mas muitas vezes o seu 
objetivo real é o próprio público presente 
ou quem assiste ao evento pela televisão. 
Esse encontro do pais consigo mesmo 
não poderia ocorrer se não fosse a visita 
do Papa, mas certamente ele a transcende 
de muito. Um bom exemplo é o episódio 
dos balões soltos no Estádio Nacional 
de Santiago pouco antes da entrada de 
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João Paulo 11. Subiu um baloo levando uma 
faixa com a palavra AMOR, e pouco . 
depois outro com a faixa da VERDADE. O 
terceiro levantou a palavra JUSTIÇA. Mas 
o último balão, com a inscriçoo de 
LIBERDADE, após um primeiro impulso 
para o alto começou a descer. A multidão 
pOs-se a gritar em coro Mliberdade, 
Hberdade", fazendo enorme vozeiro, até 
que afinal o vento o fez subir. Segundo a 
revista que relata o episódio, talvez tenha 
sido este o momento mais emocionante da 
visita do Papa ao Chile, embora ele nem o 
presenciasse ... 

A importância desse encontro de um pais 
consigo mesmo, por ocasião de uma visita 
papal, dificilmente pode ser avaliada. O 
fato d~ abrir-se o espaço público para 
manifestações sociais fora do controle da 
censura, ainda mais com a cobertura da 
televisão e da imprensa, é muito maior do 
que o encontro entre um chefe religioso e 
seu rebanho. A visita do Papa ao pais é 
apenas uma parte de um todo muito mais 
complexo que é a visita papal. É esta 
complexidade que permite tantas e tão 
diferentes análises, cada uma com 
enfoque próprio. Esta observação 
preliminar noo visa diminuir a importância 
do encontro entre o Papa e a Igreja local; 
ao contrârio, ali está a chave de 



interpretação de todo o complexo da visita 
papal, e é sobre esse ponto que 
focalizaremos esta análise. 

As informações aqui chegadas indicam 
que João Paulo 11 mantém a mesma linha 
de atuação de outras viagens à América 
Latina: na relação entre Igreja e Estado, 
João Paulo 11 segue o episcopado local. 
Alguns exemplos evidenciam essa linha. 
No Brasil, o Papa não só manifestou 
dstãncla em relação ao Governo 
Figueiredo, respaldando as posições da 
CNBB, como ainda recentemente deu seu 
recado a Sarney quando este foi 
queixar-se da Igreja quanto à reforma 
agrária. Na Nicarágua, João Paulo 11 
comportou-se exatamente como 
esperavam os bispos que apóiam os 
"contra": mesmo contrariando a grande 
massa popular, não pronunciou-se sobre a 
paz nas fronteiras, nem rezou pelos 
mortos na guerra contra-revolucionária. No 
Chile, fez gestos inequfvocos de 
condenação à tortura e de apoio aos que 
lltam pelos Direitos Humanos; já na 
Argentina quase não se manifestou sobre 
as violações dos Direitos Humanos. 
Essas atitudes aparentemente 
contraditórias, que podem confundir o 
observador superficial, expressam na 
realidade um comportamento 
extremamente coeren~e: João Paulo 11 . 
nunca enfraquece o episcopado local face 
ao Estado. 

No caso argentino, essa coerência é 
cristalina: se o Papa, ainda que de leve, 
reconhecesse a omissão dos bispos na 
defesa dos Direitos Humanos, ou 
mencionasse a conivência da maioria dos 
bispos com a ditadura militar, estaria 
colocando em situação delicada o 
episcopado argentino. Ora, justamente no 
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momento em que aquele episcopado 
enfrenta uma diffcil luta politica, tentando 
evitar a aprovação da lei do divórcio, não 
seria João Paulo 11 quem lhe tiraria o 
respaldo moral, dando às forças 
democráticas e liberais um motivo de 
crftica aos bispos. Se, num improviso, o 
Papa fez menção às torturas e 
desaparecimentos, noutro ele fez um 
explfcito elogio ao episcopado argentino, 
cujo silêncio tem razões que Deus 
conhece. O episcopado argentino saiu 
reforçado da visita papal: pode continuar 
lutando contra a lei do divórcio com toda 
a força moral, como se sua conivência 
obsequiosa com a repressão argentina 
não fosse motivo de vergonha. 

No caso chileno, as relações do 
episcopado com o Estado são mais 
complicadas. Ali não hã a conivência 
obsequiosa com o regime militar, como 
houve na Argentina, mas também não hã 
uma clara ruptura com o regime, como foi 
o caso no Brasil. A hierarquia católica tem 
uma atitude firme na defesa dos Direitos 
Humanos, mas politicamente não vai além 
da perspectiva democrata-cristã marcada 
pelo anticomunismo. Hã, sem dúvida, 
repulsa à ditadura de Pinochet; mas não 
hã, como no Brasil, efetivo apoio aos 
movimentos populares de resistência 
democrática. Ao contrário do Brasil, onde 
algumas universidades católicas 
tornaram-se baluartes da liberdade 
intelectual e da resistência democrática, a 
universidade católica do Chile foi 
praticamente entregue ao controle dos 
militares. Ora, o comportamento de João 
Paulo 11 parece ter seguido exatamente 
essa linha: critico em relação à ditadura de 
Pinochet, apoio na defesa dos Direitos 
Humanos, mas reservado quanto a um 
processo de mudança radical e claramente 



contrário a qualquer solução que 
implicasse o uso das armas. Ao que 
parece, João Paulo 11 ajudou a encaminhar 
um acordo de cúpula entre os dirigentes 
polrticos, assegurando uma transição 
democrática à brasileira, sem em momento 
algum incentivar a organização popular ou 
a mobilização das bases sociais na luta 
pela democracia. E esta é a tendência 
hegernônica no episcopado chileno, que 
sai muito fortalecido da visita papal. 

Se esta chave de leitura é correta, 
levanta-se então a questão: isso significa 
que João Paulo 11 não tem uma linha 
polrtica própria? Que ele limita-se a 
respaldar com seu carisma a tendência 
predominante do episcopado local? A 
resposta não é simples, mas seu ponto de 
partida deve ser a afirmativa. Realmente, 
João Paulo 11 não demonstra ter um projeto 
politico próprio. Engana-se quem o vê 
como um fiel aliado da administração 
Reagan, compartilhando seu projeto de 
capitalismo neoliberal. Isto não significa 
que João Paulo 11 não desempenhe um 
papel importante no projeto politico da 
administração Reagan; desempenha, mas 
não de modo simples e direto. O papel 
politico do atual Papa só pode ser 
corretamente avaliado a partir do seu 
próprio, que é um projeto t~c/esial. 

Não é um projeto politico, mas um projeto 
eclesial, que marca o pontificado de João 
Paulo 11. Qualificado como "restaurador", 
"neoconservador" ou "integrista", o projeto 
que conduz o pontificado de João Paulo 11 
é uma estratégia que visa reforçar a Igreja 
como instituiç~o hegemónica no carrpo da 
moral e da cultura. Ela inclui medidas ad 
intra e ad extra. As medidas ad intra têm 
por finalidade reforçar a própria instituição 
restaurando o poder das autoridades 
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eclesiásticas. Este é hoje o ponto mais 
sensrvel à Cúria Romana: a autoridade 
religiosa do Papa e aquele que dele deriva 
é intocável. Ainda que corra o risco de cair 
na "papolatria" - a doença senil do 
catolicisrnQ -, a autoridade religiosa deve 
ser preservada de toda critica. É ela que 
mantém a integridade da doutrina e da· 
moral católica, afastando da Igreja as 
divergências internas. As medidas ad 
extra seguem uma estratégia de ação no 
campo cultural e moral. Definindo a crise 
do mundo contemporâneo corno uma crise 
cultural e moral, /o projeto de João Paulo 11 
visa dotar a Igreja Católica de uma 
identidade capaz de resgatar os valores 
mais profundos da civilização ocidental, 
fazendo nela desabrochar o que possui de 
mais humano. Os principais executores 
desse projeto seriam os chamados 
"movimentos espirituais", para os quais o 
cristianismo na sua forma mais pura - a 
Católica Romana - é o mais perfeito 
humanismo, válido para todos os povos e 
todas as culturas. A Igreja Católica 
Romana seria então como um rochedo 
mutável contra o qual as tormentas da 
crise contemporânea nada podem, pois ali 
se encontrariam as reservas humanas e 
morais de que necessita o mundo para 
reencontrar sua humanidade perdida. 

A rigor, este projeto do qual João Paulo 11 é 
a expressão mais notável não é um projeto 
propriamente politico ou económico; em 
tese, ele poderia coexistir com o 
capitalismo e com o socialismo, com um 
regime elitista ou com uma democracia. 
Sendo um projeto eminentemente 
eclesiástico, ele só não admite alternativas 
para a Igreja. Esta deve continuar sendo 
exatamente o que é, sem mudar nada de 
essencial, pois sendo obra divina ela tem a 
perfeição possrvel. lnconcebrvel para este 



projeto é uma Igreja "democrática", uma 
Igreja popular. Ar reside a grande 
oposição: a Igreja popular é condenada 
não por optar pelo socialismo, mas por 
propor uma Igreja participativa e igualitária. 
A Teologia da Libertação é aceita enquanto 
propõe uma ação transformadora no 
mundo, mas é rejeitada quando legitima 
uma nova forma de ser Igreja constitufda a 
partir das bases. Mas é óbvio que tal 
projeto eclesial tem evidente dimensão 
pol~ica: o reforço da Igreja como instituição 
que saive o Ocidente da crise cultural e 
moral não está desvinculado de um projeto 
de hegemonia dos pafses capitalistas. E, 
correlativamente, o projeto de uma Igreja 
"democrática" não está dissociado de um 
projeto social e polftico popular, 
democrático e anticapitalista. Dar as 
inevitáveis implicações politicas e 
ideológicas das visitas papais, embora sua 
chave de interpretação deva situar-se no 
interior do sistema eclesiástico. 

Se esta chave de interpretação é válida, 
ela pode explicar por que João Paulo 11 
sempre respalda o episcopado local em 
suas relações com o Estado (exceto, 
talvez, na Polônia, que é um caso à parte), 
e às vezes se opõe fortemente a ele em 
assuntos Internos· da Igreja. Ad intra o 
Papa tem uma linha \de atuação da qual 
não se afasta de modo algum: restaurar 
sua própria autoridade e a identidade da 
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Igreja no mundo. As nomeações 
episcopais - que são, afinal de contas, a 
melhor expressão do poder papal -
deixam nltida essa linha de ação: só são 
alçados a cargos de relevo na hierarquia 
homens de confiança do grupo 
hegemónico no atual pontificado: a Cúria 
Romana, os "movimentos espirituais" e os 
arcebispos e cardeais da linha 
"integrista''.1 Nada indica que as 
nomeações eclesiásticas sofrerão 
mudanças depois da viagem do Papa ao 
Cone Sul. Ao contrário: provavelmente os 
setores eclesiais identificados com a Igreja 
popular continuarão sendo marginalizados 
e os setores alinhados ao projeto 
"integrista" continuarão aumentando seu 
poder I')O Interior da instituição. Se houve 
progresso no sentido da democracia no 
Cone Sul, este progresso provavelmente 
será devido mais ao encontro dos povos 
chileno e argentino consigo mesmos do 
que a seu encontro com João Paulo 11. 

1 A este respeito, cf. "Uma análise de conjuntura da 
Igreja Católica", em Tempo e Presença, 203, 
p. 23-24. 

Texto elaborado dentro da programaçAo do 
Núcleo de Estudos Comparados da Amfjrlca Latina 
do ISEBI-InstitutJ Superior de Estudos Brasileiros 
e lntemacionals- da UERJ. Serviu como roteiro 
para spresentaçllo em mesa-redonda promovida 
pelo ISEBI na. UERJ em 15 de abril de 1987. 



A Igreja e a Reforma Agrária 

MARTINHO LENZ 
Mestre em Sociologia, 

Professor da UNIS/NOS, S. Leopoldo 

I - Raizes do envolvimento da 
Igreja com a questão agrária 

A presença secular da Igreja no Brasil e a 
sua atuação em todo o território nacional 
ganhou novo sentido nos últimos vinte 
anos. Impulsionada pelo ConcRio Vaticano 
11 e pelas Conferências do Episcopado da 
América Latina, em Medellfn (1968} e 
Puebla (1979}, a Igreja no Brasil
"presença ausente" por longo tempo, na 
expressão do historiador Riolando Azzi -
passou a ter uma presença mais engajada 
na vida do povo. Por certo, a Igreja sempre 
teve no Brasil uma presença e um 
compromisso polrtico e social; uma 
mudança que se verificou estã em que 
este compromisso, tradicionalmente 
voltado para a defesa da ordem 
constitufda, passou a pender cada vez 
mais a favor de transformações profundas 
em beneffcio das maiorias pobres, com a 
participação dessas maiorias. 

A nova perspectiva proposta pelo Vaticano 
11, que compreende a Igreja como povo de 
Deus, abriu espaços para a irrupção do 
povo pobre para dentro da Igreja, um povo 
cujos dramas não são apenas espirituais e 
que se sente profundamente 
desamparado. 
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No interior, sobretudo na Amazônia, onde 
a Igreja ê, muitas vezes, a única instituição 
presente, organizada e/ou confiãvel, os 
agentes pastorais da Igreja, sacerdotes, 
religiosos ou leigos, se sentem expostos à 
conflitiva situação de posseiros, 
lavradores, bóias-frias e migrantes, vftimas 
de toda a sorte de misérias, violências e 
injustiças. Cada vez mais, a Igreja, em 
contato vivo com essa realidade 
questionadora, vê sua missão religiosa 
ganhar novo sentido com a defesa dos 
direitos humanos e com a luta pela 
renovação de toda uma estrutura social, 
marcada pelo pecado do egofsmo 
institucionalizado. 

A Igreja respondeu aos clamores do povo 
com um compromisso histórico de opção 
preferencial e solidãria pelos pobres, 
assumido em Puebla para toda a América 
Latina e reafirmado pela CNBB para o 
Brasil. Em resposta à crescente violência 
hO campo, ela criou, em 1975, a Comissão 
Pastoral da Terra (CPT), organismo que 
se tornou a voz dos que não tinham voz e 
a tradução prãtica das exigências éticas 
da justiça social para o campo. Sua 
atuação se estendeu a todo território 
nacional, sendo presidido por um bispo e 
contando com a colaboração ativa de 
outras Igrejas, particularmente da Igreja 



Evangélica de Confissão Luterana no 
Brasil (IECLB). Recente relatório da CPT 
da Regional Araguaia-Tocantins mostra 
que a missão da CPT continua necessária. 
O relatório traz números relativos aos 
conflitos pela posse da terra nos 
municfpios de Cristalãndia, Porto Nacional, 
Miracema do Norte (todos na região norte 
de Goiás), São Felix do Araguaia (Ml) e 
Conceição do Araguaia (PA), no perrodo 
de 12 de janeiro a 31 de dezembro de 
1986: 23 trabalhadores rurais assinados, 
11 O ameaçados de morte, 85 espancados, 
1 09 casas queimadas, 402 lavradores 
detidos, 8.242 famRias ameaçadas de 
despejo, 793 despejadas, 191 lavradores 
submetidos a cárcere privado {Cf. Folha 
de S. Paulo, 12/04/87, p. A-11). Segundo 
o diagnóstico da CPT, expresso no 
mesmo relatório, "a raiz da violência se 
encontra na estrutura fundiária da região, 
que se caracteriza pela concentração da 
propriedade". Enquanto isso, a maior parte 
das áreas destinadas à Reforma Agrária e 
que tiveram os respectivos decretos de 
desapropriação assinados continua 
embargada na justiça. 

11 - Posicionamento da Igreja 
sobre a Reforma Agrária 

O drama dos conflitos de terra, dos 
migrantes que são sucessivamente 
expulsos das terras que ocupam, a fome 
de milhões de brasileiros, num pafs de 
imensas extensões de terras 
agriculturáveis, os sofrimentos dos peões 
e bóias-frias sensibilizaram a Igreja e seu 
órgão máximo no pafs, a CNBB, que em 
1980 assumiu a questão agrária como 
tema principal de sua 18ª Assembléia 
Geral. Nessa Assembléia foi aprovado o 
Documento "Igreja e Problemas da Terra", 
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amplamente debatido na época, e no qual 
a Igreja do Brasil tomou uma posição 
corajosa sobre o assunto. 

Já na introdução, o documento deixa Clara 
a posição da Igreja: "procuramos valorizar, 
preferencialmente, o ponto de vista, o 
modo de pensar e a experiência concreta 
dos que sofrem por causa do problema da 
terra". 

O texto toma p6sição firme ao lado dos 
trabalhadores rurais, dos lavradores e dos 
sem-terra, a favor da Reforma Agrária. 
Analisa e denuncia o processo de 
concentração de propriedade rural nas 
mãos de minorias gananciosas e todo o 
processo de expropriação e exploração de 
que são vitimas os pequenos lavradores e 
trabalhadores rurais. Denuncia, também, o 
avanço sobre as terras indfgenas e a 
demora do governo em demarcar essas 
terras. "Apoiamos", dizem os bispos, "os 
esforços do homem do campo por uma 
autêntica Reforma Agrária, em várias 
oportunidades já definida, que lhes permita 
o acesso à terra e condições favoráveis 
para o seu cultivo" (n2 99). O documento, 
ademais, deixa clara a preferência da 
CNBB pelo regime da propriedade familiar, 
com defesa da terra de trabalho, contra o 
uso da terra corno instrumento de 
exploração, mas sem excluir a empresa 
rural que una a eficiência com a 
observância da justiça social. Reclama 
ainda que, junto com a reforma fundiária, 
se defina e implante uma polftica agrfcola e 
de assistência técnica ao agricultor. 
Aponta ainda para o nexo profundo 
existente entre a questão rural e urbana, 
particularm~nte no aspecto da posse e uso 
do solo. (Sobre q solo urbano, a CNBB 
tomou posição, em 1982, num texto 
intitulado: "Solo Ufbano e Ação Pastoral".) 



Depois da divulgação do Projeto do 1 º 
Plano Nacional da Reforma Agrária (I 
PNRA), 96 bispos brasileiros, presentes 
ao encerramento do 11 º Congresso 
Eucarrstico Nacional, em Aparecida, São 
Paulo, a 21 de julho de 1985, assinaram 
nota pedindo urgência para a realização da 
Reforma Agrária, "com execução imediata 
do projeto de Reforma Agrária do Governo 
Federal, em cumprimento do Estatuto da 
Terra, ainda em 1964, através do 
Ministério da Reforma e Desenvolvimento 
Agrário, saldando compromisso assumido, 
em praça pública, com o povo brasileiro e 
superando resistências infundadas" 
(SEDOC, nov. 1985, p. 498). 

Mais recentemente, por ocasião da sua 
21 ª Assembléia Geral, em abril de 1986, a 
CNBB apresentou sua proposta numa 
declaração pastoral intitulada "Por uma 
nova ordem constitucional". Nesta 
proposta, a Igreja renova seu apoio à 
implantação da Reforma Agrária e explicita 
alguns conceitos que a fundamentam: a 
destinação univer~al dos bens da terra, a 
primazia do trabalho sobre o capital e a 
difusão da propriedade da terra. No texto, 
aprovado pela Assembléia Geral, a CNBB 
propõe a realização da justiça social pela 
implantação da Reforma Agrária e da 
Reforma do Uso do Solo Urbano, de 
forma a: 

- "garantir a terra para quem realmente 
nela trabalha; 

- proibir despejos daqueles que estão 
efetlvamente utilizando a terra no campo e 
na cidade para o sustento de sua famOia, 
cabendo ao Estado a regularização 
fundiária, através de legislação espectfica;. 

- propiciar uma politica agrária e uma 
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politica agrfcola adequadas, que dêem 
condições ao homem do campo para 
permanecer na terra e cultivá-la; 

- criar mecanismos que impeçam a 
concentração fundiária, sendo na própria 
Constituição fixado módulo máximo para 
uma propriedade rural; 

- implantar uma justiça agrária que previna 
os conflitos ou agilize sua solução; 

- propiciar uma polrtica relativa ao uso do 
solo urbano que possibilite o acesso à 
moradia a todos os cidadãos. Tal polrtica 
implica a necessidade de impedir a 
estocagem de áreas urbanas e reprimir a 
especulação imobiliária" (nº 127). 

Entre as propostas articuladas de Reforma 
Agrária, a CNBB, através da Linha 6 e de 
diversos organismos a ela ligados, dá seu 
apoio à proposta da Campanha Nacional 
pela Reforma Agrária, coordenada pela 
CONTAG, CPT, ABRA, IBASE, CGT e 
UNI. 

III - Fundamentação das posições 
da Igreja sobre Reforma 
Agrária 

a) Exigência de justiça social na 
repártlçio da tena 
Produção e produtividade devem ser 
buscadas,lna visão da Igreja, não como 
valores em si, mas como valores 
subordinados a uma ordem social justa. 
Princrpio fundamental dessa ordem social 
é a destinação universal dos bens da terra 
e o direito de todos a uma vida digna. A 
repartição concreta dos bens, 
especificamente da terra, deve possibilitar 
a todos o acesso aos meios necessários a 



sua sobrevivência e desenvolvimento. Dar 
o entendimento que a função social é 
inerente a toda propriedade e não apenas 
uma decorrência. O direito de acesso de 
todos a um mfnimo necessário de bens é 
anterior a qualquer direito especffico de 
propriedade. Por isso mesmo, segundo 
proposta firme da Doutrina Social da Igreja, 
o direito de propriedade privada não é um 
direito primário e absoluto, mas secundário 
e relativo. Na expressão do Papa João 
Paulo 11, "sobre toda propriedade privada 
pesa uma hipoteca social". 

Outro direito a fundamentar o acesso do 
trabalhador rural à posse da terra é o 
direito ao trabalho, isto é, o direito de 
ganhar o próprio pão através do trabalho 
na terra; a forma mais humana de garantir 
esse direito, na visão da Igreja, será 
facultar o acesso à propriedade da terra a 
todos os que nela trabalham, e aos que 
querem fazer do trabalho na terra seu meio 
de vida. Muitas vantagens da produção em 
escala podem ser obtidas, segundo esta 
posição, através da união dos agricultores 
em cooperativas ou em outras formas de 
organização coletiva da atividade 
econômica. 

Num pars de abundante mão-de-obra e 
escassez de capital, um sistema que usa 
intensivamente o fator trabalho na 
economia parece bastante razoável. 
Tendo em vista a garantia de estabilidade 
e de bem-estar da famRia que o regime de 
propriedade familiar normalmente oferece, 
entenderemos por que a Igreja insiste no 
fortalecimento e difusão do regime familiar 
de produção no meio rural. 

b) Defesa do direito à justiça em 
questões de terra 
A segunda grande exigência da Igreja para 
fundamentar a necessidade da Reforma 
Agrária é a questão da justiça no campo, 

especialmente no que se refere a litfgios 
sobre terras. 
Assistimos, hoje, ao escândalo do 
exercfcio da justiça pelas próprias mãos, 
que faz imperar a lei do mais forte (isto é, 
do mais rico e poderoso), conduz ao 
exercfcio do arbftrio e da violência, ao 
esbulhoj de direitos, às ameaças de morte 
e aos assassinatos, com impunidade geral 
para executores e seus mandantes. 

É desnecessário dizer quem leva a pior 
nesta guerra não declarada que tem 
ensangüentado o solo brasileiro, numa 
seqüência de crimes que bradam aos 
céus. Só haverá condições para uma justa 
Reforma Agrária na medida em que o 
Estado estiver em condições de expropriar 
os donos e pretensos donos de terra 
daquilo que é estrita competência do 
Estado: lo monopólio dos meios de coerção 
e exerc(cio da justiça. Enquanto se 
formarem milfcias particulares e exístir 
justiça privada no campo, enquanto houver 
impunidade para crimes contra a vida e 
para declarações \atentórias às leis 
vigentes, saberemos da incapacidade do 
Estado de impor o domrnio da lei e de 
garantir o direito do mais fraco (Cf. Vanilda 
Paiva, "A Igreja e a Questão Agrária", 
Comunicações do ISER, julho 66, p. 22). 
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Na medida em que o povo não tiver 
garantido um mfnimo de segurança e 
proteção aos seus direitos básicos, ele 
terá necessidade de se organizar e 
defender contra o injusto agressor. O 
método de resistência que Igreja e povo 
têm desenvolvido no contexto de violência 
urbana e rural é o da "Não-Violência Ativa" 
ou "Firmeza permanente", base de 
algumas vitórias alcançadas e de novas 
esperanças nesta diffcilluta pela 
sobrevivência com dignidade com o 
acesso à terra necessária para viver. 



Do Planalto e das Baixadas- de economistas 
e antropólogos nos .anos recentes 

RUBEM CÉSAR FERNANDES 
Antropólogo- Museu Nsclonsl 

lntroduçAo 

O tema desta palestra me foi sugerido pelo 
prof. lgnacy Sachs, coordenadOr deste 
Seminéno*. Devo-lhe portanto não apenas 
a oportunidade de estar aqui como a 
abordagem de um assunto que, confesso, 
não me teria ocorrido espontaneamente. A 
existência de relações entre a antropologia 
e as polftlcas de desenvolvimento 
aplicadas no Brasil não é uma evidência 
que salte aos olhos. Sinto-me, pois, 
forçado a contornar o problema, buscando 
entender ao menos alguns dos fatores que 
o tornam de diffcll apreensão. 

Falar da "antropologia brasileira" em geral 
pode ser enganoso. Ela é \praticada 
hoje em todo o pars, e há diferenças 
regionais significativas: os quatro centros 
principais (BrasRia, Museu Nacional, 
Unicamp, USP) estão em comunicação 
quase constantemente, mas há diferenças 
importantes entre eles; mesmo um único 
departamento, corno o do Museu Nacional, 
onde trabalho, composto corno é de uns 15 
pesquisadores em tempo integral, 
comporta linhas e estilos de trabalho multo 
diferentes entre si. Generalizar sobre a 
produção intelectual de tantas cabeças 
seria complicado demais para esta 
ocasião, sobretudo a propósito de um tema 
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cuja presença é mantida, via de regra, em 
estado lmplrclto. 

Optei então por um ponto de vista 
superficial. Vou restringir-me à Imagem da 
disciplina, ou seja: destacar as suas 
marcas distintivas no contexto das 
ciências sociais no Brasil na última 
década. Mais especificamente, vou 
contrastá-la às imagens da "economia" e 
da "sociologia", conforme a opinião 
corrente nas faculdades ou nos meios de 
comunicação. Sinto-me mais seguro nesta 
perspectiva porque me permite comentar 
uma série de lugares comuns, que jé foram 
inclusive motivo de pesquisas especfficas, 
diversos ensaios e algumas boas 
discussões.1 Vou proceder portanto a uma 
vasta simplificação, que só é aceitável se 
não perdermos de vista o carâter 
Impressionista desta exposição. Não se 
trata, insisto, de uma "resenha" que 
pretenda resumir o state ofthe arts.2 

1. Frente aos economistas 

1.1 O Planalto e a Baixada 
Começo por uma fofoca. Em meados dos 
anos 70, o Instituto de Filosofia e Ciências 
Humanas da Unlcamp abrigava dois bons 
conjuntos de antropólogos e economistas. 



Os primeiros contavam, e ainda contam, 
como dos melhores do pais; e os 
segundos estavam destinados a dirigir as 
finanças nacionais alguns anos mais tarde 
- evidentemente, eles não sabiam disto 
àquela época. Os economistas e os 
antropólogos possulam a mesma idade 
média e compartilhavam experiências 
geracionais comuns. Entre elas, o 
engajamento nos movimentos estudantis 
dos anos 60. Utilizavam as mesmas salas 
de aula e ensinavam aos mesmos alunos, 
ao menos nas primeiras séries da 
graduação. Mas os corredores que nos 
uniam eram carregados de tensão, como 
se antropólogos e economistas formassem 
pólos opostos de algum campo magnético. 

As diferenças não se apresentavam em 
termos ideológicos, polfticos ou de 
metodologia cientifica, embora 
perpassassem todos estes domfnios. 
Eram, na verdade, mais abrangentes, e de 
uma natureza mais fugidia. lnclulam 
maneiras de se vestir, de morar, de 
festejar. Compunham uma diferença de 
ethos. Possulamos os mesmos tltulos 
universitários, mas a imaginação 
sociológica colocáva-nos mundos à parte. 

Aos nossos olhos, os economistas 
caminhavam pelo campus campineiro 
como se pudessem descortinar dali aquela 
vastidão de horizontes que é obtida no 
Planalto Central - enquanto nós, 
antropólogos, pareclamos nos ocupar de 
assuntos curiosos, porém menores, como 
os faits divers que mobilizam os 
moradores das "baixadas" e "periferias" 
das nossas cidades. Era assim, ao 
menos, q~ eu percebia os olhares mútuos 
que trocávamos pelos corredores: eles nos 
encarando de cima para baixo, e nós 
retrucando meio de soslaio, como quem 
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desafia o outro de baixo para cima. Não 
admira que boa parte da pequena politica 
interna do I FCH fosse consumida pela 
disputa entre antropólogos e economistas, 
os primeiros encontrando-se via de regra 
no lado perdedor. 

1.2 "Declslon makers" 
Os economistas pensavam como 
"decision makers" em um jogo cujo 
tabuleiro mostrava, nada mais nada 
menos, que o Brasl inteiro, situado no 
cenário internacional. Algo assim como os 
war games encontráveis nas lojas de 
brinquedo. O objetivo do jogo consistia em 
obter dois resultados dificilmente 
compatfveis entre si: o crescimento 
econónico e a distribulçSo da renda. 

Suas pesquisas e seus debates 
produziam diferentes modelos estratégicos 
para a obtenção desses resultados. E.m 
princrpio, toda estratégia imaginável 
poderia ser considerada, mas na prática 
as pesquisas e os debates foram limitados 
por uma condição introduzida pelo fator 
"tempo". As estrat~ias relevantes 
deveriam ser apliCIJveis a curto prazo, 
pois a situação era percebida como 
critica, necessitando correçOes urgentes. 
Nessas condições, formou-se um 
consenso tácito de que os modelos 
concorrentes não deveriam propor uma 
ruptura com as regras do jogo do mercado. 
As implicações de uma mudança radical 
nas regras vigentes não pareciam 
compatfveis com soluções a curto prazo. 
"Não havia condições" para isto. 
Eventuais propostas revolucionárias 
passaram a ser percebidas como 
expressão de uma falta de competência 
profissional, se não mesmo como 
francamente •provocadoras". 



Os economistas assumiram pois a 
responsabilidade de propor alternativas 
viáveis para o Brasil. Nossos colegas 
economistas pareciam ler os jornais como 
quem se imagina lna pele dos personagens 
da notfcia, e nesta posição quase 
mediúnica avaliam o que foi ou deixou de 
ser feito. Tornaram-se então especialistas 
em análise das conjunturas, abrindo para 
nós leigos mais uma dimensão 
insuspeitada de determinações diárias. 
Ganharam pos.ição de destaque nas 
colunas nobres dos jornais, onde se lêem 
os sinais dos tempos e se prenuncia o 
futuro imediato. Como os mestres da 
astrologia no passado, trouxeram as 
deduções da ciência para orientar as 
decisões diffceis, cujas conseqüências, 
benéficas ou nefastas, os governantes 
gostariam de conhecer de antemão. 

É natural, portanto, que fossem 
procurados por Instâncias situadas fora 
dos meios universitários. Tornaram-se 
interlocutores asskluos das "peças" do 
jogo Imaginado em seus modelos -
ingressaram pois no rol dos "decision 
maker57. tornando-se eles próprios 
"p9ças" do jogo que procuravam 
"modelar". Governos, partidos polrticos, 
mkfia, associações patronais e sindicais, 
cada um passou a ter o seu economista 
preferido. É curioso observar que nas 
eleições para a Constituinte, ao menos no 
Rio e em São Paulo, entre os mais 
votados estão justamente alguns 
economistas cujo carisma está associado 
à sua competência técnico-cientffica 
(César Maia, Dornelles, Serra, Delfim). 

A carreira brilhante dos economistas na 
vida pública brasileira a partir dos anos 60 
hâ de divertir algum historiador futuro. A 
passagem pelo marxismo, os ideais 
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revolucionários, freqüentemente o exRio, 
onde aprovelta"ram para estudar, resultou 
paradoxalmente na formação de urna 
geração acadêmico-polrtica bem integrada 
na elite modernizada do pars, que exerce 
inclusive uma função pedagógica frente 
aos meios empresariais. Com palestr~s. 
revistas semanais, presença constante na 
TV, noticiário dos jornais, alguns livros 
best-sellers, têm efetivamente contriburdo 
para a educação de um capitalismo ainda 
quase selvagem. Fazem pensar nos 
"marxis1as legais" russos dos finais do 
séc. XIX, que pela primeira vez sugeriram 
aos socialistas de um pars 
subdesenvolvido que a sua sociedade 
faria bem em passar pela "escola do 
capital". 

Por outro lado, o destaque expôs a 
profissão às oscilações da opinião quanto 
à capacidade de o poder público planejar o 
seu futuro - o prestrgio da "economia" 
cresceu no perfodo áureo da ditadura 
(tempo do "milagre"), caiu sensivelmente 
com a crise do final dos anos 70, voltou a 
estourar no inrcio da Nova República, 
graÇas ao sucesso da maravilha simbólica 
que foi o "Plano Cruzado•, e sofre nova 
queda la partir do "Cruzado li". O valor 
atribufdo aos analistas da conjuntura oscila 
conjunturalmente. 

1.3 Macho e Fêmea 
Enquanto isso, os antropólogos marcaram 
a sua imagem por freqüentar os outros 
extremos da estrutura social. Uma série de 
reportagens publicadas numa edição de 
domingo na Folha de S. Paulo, em 1977, 
tinha por tftulo "Na Boca do Lixo". lndios, 
camponeses, moradores das periferias, 
favelados, desviantes - o "lixo social", em 
suma - formariam a matéria-prima por 
excelência para o trabalho dos 



antropólogos. 

As diferenças frente aos economistas, no 
entanto, não se limitavam à polaridade 
estrutural entre lugares sociais "superiores 
e inferiores". Este contraste, 
evidentemente crucial, combinava-se a 
todo um outro relacionamento com o ato de 
pesquisar. O "trabalho de campo", muito 
valorizado, um verdadeiro rito de iniciação 
profissional, colocava o pesquisador em 
contato com um grupo especffico em uma 
situação concreta. A qualidade dos dados 
etnográficos seguindo o exemplo das 
monografias élâssicas, tendo Malinowski 
como emblema, servia como um critério de 
competência e reforçava a tendência à 
definição de "microobjetos". Ao invés do "o 
Brasil e o Mundo" dos modelos 
económicos, predominou entre os 
antropólogos um recorte analrtico na 
medida de um lugar e um tempo que ele ou 
ela poderiam observar pessoalmente. 
Nesta perspectiva, no entanto, o "micro" 
não é necessariamente sinOnimo de 
"pequeno", e não tem nada de "simples". 
O "concreto" é complexo, quando não 
simplesmente confuso. E os fenômenos 
observados num lugar e numa situação 
podem revelar problemas universais e 
seculares. O contraste entre "o macro e o 
micro" combina-se pois a uma outra 
diferença, talvez mais significativa, entre o 
gosto pela abstraçáo dos modelos ou pela 
densidade do concreto. 

É verdade que além da densidade 
etnográfica aprendida da antropologia 
inglesa, recebeu-se uma influência intensa 
das construções abstratas do 
estruturalismo francês. Mas ao nfvel do 
concreto, as abstrações tendem a se 
projetar na longa duração: fonnas rituais, 
relações simbólicas etc., que não se 
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transfonnam a cada mudança de 
ministério. Ao contrário dos economistas, 
centrados nos problemas da mudança, os 
antropólogos tendiam a buscar relações 
duradouras, assumindo inclusive uma 
certa preferência pelo estudo de coisas 
tidas como "superadas" - os fndios, por 
exemplo, a religiosidade popular ou a 
famma. 

No "campo", as relações interpessoais 
ganham uma importância só comparável à 
importância que efetivamente têm na vida 
de cada um. Elas interferem no trabalho do 
pesquisador, selecionando o que lhe é 
dado ou não observar, e prolongam-se em 
sua vida pessoal, de muitas e variadas 
maneiras. A racionalidade pura suposta na 
re!ação entre as "peças" do jogo de 
ganhos e perdas Imaginado pelo 
economista é conturbada no contexto 
interpessoal em qu3 o antropólogo se 
encontra. As pessoas não deixam de 
"calcular" em suas relações, mas os 
valores em jogo são dificilmente 
mensuráveis. Lealdades, prestfgios, 
crimes, doenças, morte implicam fonnas 
qualitativas de avaliar o que vale e o que 
não vale. 

Em sua posição tfplca, "no campo", o 
antropólogo não tem condições de assumir 
a postura do "decision maker";· ele não 
pertence! ao local e não tem portanto 
como assumir as decisões. É bem mais 
um "intérprete" que procura compreender 
o que se passa. Quando lê jornal, no 
campo, o faz com a perspectiva de quem 
se indaga as conseqüências que uma 
dada notfcia pode ter para as pessoas à 
sua volta. Um decreto presidencial ou uma 
chuvarada, deste ponto de vista, não 
guardam entre si grandes diferenças 
epistemológicas. 



Reunindo-se os contrastes -
"superior/inferior", "macro/micro", 
"abstrato/concreto", "mudança/duração", 
"relações impessoais/relações pessoais", 
"quantitativo/qualitativo", "atividade do 
decision maker/passividade dos que 
sofrem as decisões" -, tem-se a tentação 
de fechar a série com a sacrossanta 
oposição "Macho/Fêmea". Com efeito, nas 
fofocas da Unicamp, ouvia-se às vezes 
que a "antropologia", no fundo, é coisa de 
bicha, com a resposta evidente de que a 
"economia" é transa entre machões ... 
A fofoca pode baixar a nfveis 
surpreendentes, mas, como sempre, 
espelha alguma tensão significativa. Com 
efeito, a presença feminina é majoritária 
entre os estudantes de antropologia, e são 
várias as mulheres que ocupam posição 
de destaque na antropologia brasileira. 
Tendo-as como colegas, os homens da 
profissão são pressionados a mostrarem 
uma certa deUcadeza ... 

2. Frente aos sociólogos 

2.1 Ideólogos da cidadania 
As relações dos antropólogos com a 
"Sociologia" sempre foram boas no Brasil. 
Alguns mestres da geração anterior são 
referência obrigatória para as duas 
disciplinas. É o caso de Gilberto\ Freyre, 
Emilio Willems, Roger Bastide, Florestan 
Fernandes e outros. Antropólogos, 
sociólogos e cientistas pollticos formam 
juntos uma "Associação Nacional de 
Pós-Graduação em Ciências Sociais", 
onde praticam regularmente a 
comunicação interdisciplinar. No entanto, a 
diferença tradicional entre as disciplinas foi 
reforçada nos últimos anos. Seria exagero 
falar de "oposição", no entanto; trata-se, 
antes, de diferenças entre partes afins. 
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Caricaturando, pode-se dizer que os 
antropólogos viam os sociólogos (e 
igualmente os cientistas pollticos) como os 
seus parceiros no "grande mundo" 
dominado pelos economistas; e os 
sociólogos, por sua vez, utilizavam, 
eventualmente, argumentos antropológicos 
para convencer seus parceiros 
economistas de alguma nuance sutil. 

Hã mesmo uma zona de aproximação 
entre as pesquisas feitas nos 
departamentos de sociologia e de 
antropologia no Brasil nos últimos arios. 
Mas a tônica principal marca um claro 
distanciamento. Os sociólogos 
compartilham o plano de anãlise dos 
economistas, tendo o "Brasil" e as suas 
relações internacionais como objeto de 
consideração. Focalizam, no entanto, 
aspectos que costumam ser abstrafdos 
nos modelos econômlcos. Resumindo, 
indagam-se sobre as instituições e a 
legitimidade do "decision making process": 

O peso de São Paulo, centro industrial do 
pafs e sua maior metrópole cultural, não 
deve ser omitido desta caracterização 
caricatural das relações Interdisciplinares. 
A problemática "do capital e do trabalho" 
define as linhas fortes do horizonte 
intelectual das entes paulistas. Nos anos 
que nos ocupam, as principais figuras da 
economia e da sociologia vêm justamente 
de São Paulo, com algumas incursões por 
outros estados. Ora, "a viagem ao 
campo", própria à formação antropológica, 
é tradicionalmente percebida como um 
afastamento do lugar de origem do 
pesquisador - um "afastamento" espacial 
e sobretudo simbólico. Assim, enquanto 
sociólogos e economistas de todo o pais 
são atrafdos pela problemática paulista, 
que ocupa o centro do cenârio 
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descortinado por estas disciplinas, na 
antropologia dá-se um movimento inverso, 
com os próprios antropólogos de São 
Paulo viajando freqüentemente para outras 
regiões; ou quando, em sua cidade, 
"viajando" simbolicamente para outras 
situações, à margem do centro visual 
configurado pela dupla "capital/trabalho". É 
significativo, por exemplo, que apesar do 
interesse manifesto pelas "classes 
populares", são raras as pesquisas feitas 
por antropólogos sobre os meios sindicais 
urbanos. Não sei de nenhuma sobre os 
empresârios. Já entre sociólogos, hã 
tantas pesquisas sobre sindicatos e meios 
empresariais (sobre os primeiros, 
sobretudo), que chegam a configurar uma 
certa especialização no interior da 
disciplina. 

A leitura longa e minuciosa de O capital, de 
Karl Marx, feita em geral em "grupos de 
estudo", foi parte significativa da formação 
dos atuais mestres da sociologia no pars. 
Max Weber, porém, cresceu em 
importância na medida em que se puseram 
a pensar os "tipos de dominação" 
caractensticos da vida pública brasileira. A 
problemática das relações entre "Estado e 
Sociedade Civil" definiu, com efeito, a 
outra metade do horizonte intelectual 
paulista. Na verdade, o conjunto da 
imaginação sociológica do pars foi atrafda 
para este tema, cuja relevância no 
contexto da crise do regime autoritário era 
evidente. 

Os temas da representação e da 
cidadania, enquanto componentes da 
legitimidade das áecisões públicas, 
levaram os sociólogos a compartilhar com 
os economistas o debate nacional. Seu 
discurso também assimilou uma dimensão 
prático-pedagógica: a demonstração da 
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eficácia das estratégias democráticas 
deveria ser acompanhada da formação 
dos mecanismos representativos e da 
consciência civil. 

Os sociólogos também discursavam, 
portanto, sobre Mas alternativas viáveis 
para o Brasil", com a diferença contudo de 
que, em seu plano de anâlise, as 
estratégias relevantes deveriam, sim, 
incluir mudanças nas regras do jogo: a 
passagem do a~toritarisrno para um 
regime democrático. A margem das 
alternativas defensáveis em termos 
profissionais parecia bem mais ampla 
entre os sociólogos do que entre os 
economistas. Vastas mudanças 
sócio-politicas deveriam ser combinadas a 
estreitas mudanças econõmicas no jogo 
intrincado do "decision making process". 

A análise critico-prática-pedagógica dos 
sociólogos não se limitava contudo a 
demonstrar a ineficiência politica da 
ditadura. Isto não era diffcil naquele 
contexto. Seu trabalho maior consistiu na 
caracterização e critica do tipo de 
dominação predominante no Brasil de 
antes de 1964. Seu debate principal foi 
sobre e contra o "populismo". 
Tornaram-se, pois, ideólogos de uma 
modernização das representações 
polfticas, em defesa de formas 
racionais-legais de legitimidade e domrnio 
contra o poder personalizado, trpico das 
tradições brasileiras. 

As carreiras de Fernando Henrique 
Cardoso e de Francisco Weffort, dois dos 
principais sociólogos paulistas, que 
passaram à politica em meados dos anos 
70, ilustram com inteligência e beleza as 
imagens da aventura sociológica nestes 
anos. A maior parte dos cientistas sociais 



poderia ser classificada, naquela 
conjuntura, pelas suas afinidades com a 
figura de um ou de outro. Com Fernando 
Henrique, os que privilegiavam a 
modernização dos mecanismos 
representativos no relacionamento entre a 
sociedade civil e o governo; com Weffort, 
os que se apegavam à formalização dos 
direitos de cidadania e de representação 
entre os trabalhadores. Os dois temas e 
os dois personagens se complementam, 
mas as circunstâncias (incontroláveis!)! 
radicalizam as diferenças. 

A parceria entre economistas e sociólogos 
no jogo pela racionalização do poder deixa 
bem clara a ambigüidade profunda que 
caracteriza a palavra "modelo" -
instrumento analrtico, por um lado, e ideal 
normativo, pelo outro. E as dificuldades 
práticas que têm enfrentado tingem de 
dramaticidade e de ironia as suas 
estratégias cientrfico-ideológicas. Não há 
como negar que a "realidade" tem resistido 
aos modelos de racionalização 
econOmico-democrática. 

2.2 Relativizando ... 
Quando se fala em "realidade", no Brasil, 
pensa-se no "povo" - o grande, 
desconhecido, imprevlsrvel, ambivalente 
alter ego'Oas elites intelectuais. Foi 
portanfo em sua direção que a maior parte 
dos antropólogos "viajou". A tradição 
disciplinar de ocupar-se de terras 
estranhas foi assim assimilada com um 
interesse genurno pelo exótico interno - as 
coisas populares, em geral, mas também 
as "minorias", os bichos-raros, as 
situações insólitas. 

A viagem antropológica executou, 
portanto, um movimento conceituai inverso 
ao que prevalecia entre os parceiros 
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sociológicos. Enquanto estes 
concentraram seus estudos em torno de 
uma problemática central para a teoria 
clássica, que parecia ademais decisiva 
para a atual conjuntura, os antropólogos 
dispersaram-se pelo mundo da "realidade 
brasileira". De retorno, as pesquisas 
antropológicas traziam não uma dupla 
estruturante, do gênero "capital/trabalho" 
ou "Estado/Sociedade Civil", mas uma 
multiplicidade indefinida de identidades 
sociais: ao invés da categoria genérica 
"fndio", própria aos textos legais, uma 
diversidade impressionante de sociedades 
tribais; ao invés do abrangente 
"campesinato", múltiplas situações e 
identidades sociais no campo; na cidade, 
então, hâ de tudo, como nas feiras 
suburbanas: surfistas, punks, gays, 
favelados, nordestinos da periferia, 
festeiros do profano e do sagrado, 
analistas, homeopatas, fãs dos discos 
voadores etc. - cada uma dessas 
múltiplas identidades condicionando 
fortemente o espaço, o tempo e as demais 
categorias do entendimento dos seus 
adeptos. 

O retomo, portanto, não formava um 
quadro claro. E, no entanto, em sua 
heterogeneidade mesma, passava urna 
certa mensagem em contraponto às teses 
sociológicas. Esta mensagem foi 
sublinhada no titulo de um livro de 
introdução à antropologia escrito por 
Roberto da Matta: "relativizar''. 

A crftica ao etnocentrismo, caracterrstica 
da disciplina no séc. XX, foi assimilada 
pelos viéis de um questionamento dos 
lugares comuns conceituais correntes 
entre nossos colegas cientistas sociais. 
A "Lei" é, sem dúvida, um conceito 
fundamental para a modernidade, mas o 



que significa "Lei" no contexto de uma 
favela e no discurso dos seus moradores? 
O cálculo de perdas e ganhos é o princfpio 
da racionalidade econômica, mas como é 
feito o cálculo econOmico em uma famRia 
camponesa? O "indlvfduo" tem um valor 
em si, mas como se concebe a "pessoa" 
entre os fndios do Xingu? Que significado 
tem o "crime" na lógica dos ataques e 
defesas mfsticas da macumba? Como se 
obtém a legitimidade nos meios 
umbandistas? Por que os dias feriados, do 
não trabalho e da não politica, são tão 
expressivos no Brasil? Insistindo em 
perguntas deste tipo, a viagem 
antropológica poderia ser rotulada como 
um esforço de afastamento simbólico de 
suas afinidades sociológicas. Melhor 
dizendo, posicionando-se como 
"intérpretes" de representaç()es alheias, 
os antropólogos passavam urna dupla 
mensagem: de um lado, defendiam a 
racionalidade própria de cada identidade 
recortada pelas suas pesquisas, no 
sentido de quem se bate pelos 
esquecidos, fracos e oprimidos; de outro 
lado, multiplicando indefinidamente as 
racionafidades atuantes na totalidade 
social, os antropólogos introduziam urna 
dúvida episteroológica quanto à 
universalidade pretendida pelas categorias 
sociológicas programadas para 
fundamentar uma nova Constituição para o 
pafs. 

A dupla mensagem faz pensar nas 
ambigüidades da palavra "estrutura". Os 
antropólogos projetavam uma imagem de 
si mesmos corno situados numa 
"antiestrutura", e isto num duplo sentido
de um lado, pensamos em Gramsci, pela 
Identificação com os "subalternos" 
(obtemos então a imagem de uma 
"estrutura" movida por uma dialética 
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interna, cuja dinâmica projeta uma 
perspectiva de superação dos 
antagonismos em um consenso futuro); de 
outro lado, contudo, é o funcionalismo 
estrutural inglês, muito lido pelos 
antropólogos, que vem à mente. Nesta 
perspectiva, a "estrutura" é o conjunto das 
posições fonnalmente constitufdas, cujo 
relacionamento, ainda que conflitlvo, define 
as regras de um certo consenso atual. A 
"antiestrutura·, neste sentido, encontra-se 
nas posições e situações liminares, 
quando e onde as regras do ediffcio social 
são mal definidas, suspensas ou 
invertidas. Ambas as concepções pensam 
a "estrutura" como um conjunto 
organizado de relações de poder, cuja 
hierarquia implca o seu contrãrio, 
projetando um horizonte implfclto (um 
"anti-horizonte") onde prevalece a 
igualdade. O marxismo, no entanto, situa a 
negação no centro mesmo da estrutura, 
atribuindo-lhe urna dinâmica histórica 
instituinte da Igualdade, enquanto o 
funcionalisrn<Htstrutural situa a negação 
nas margens e nos interstfcios dos 
poderes estruturados em cada momento 
presente. 

Apesar das ambigüidades, parece que a 
versão Inglesa predominou na 
auto-Imagem projetada pelos antropólogos: 
especialistas das relações e tensões que 
se manifestam à margem dos centros 
(superiores ou subalternos) do poder. É 
curioso observar que nas três disciplinas o 
marxismo deixou marcas que foram no 
entanto superadas por outras leituras: de 
Keynes, com a mediação de Kalecki e dos 
balancetes financeiros entre os 
economistas; de Weber, com os 
sociólogos; Idos estruturalismos, inglês e 
francês, com os antropólogos. Marx não 
desapareceu, mas ficou no passado, 



ajudando a configurar uma geração de 
"pós-marxistas". 

3. Entre antropólogos 

3.1 O channe Indiscreto da antropologia 
Pelo sim, pelo não, a antropologia foi 
bem-sucedida. A carreira não paga bem 
(fato que não deve ser subestimado num 
contexto de ascensão das classes 
médias), mas ainda assim tem exercido 
uma atração inconteste. Em 1954, havia 
41 pesquisadores registrados na. 
Associação Brasileira de Antropologia; em 
1959, eles eram 109; em 1968, 141; em 
1979, 408; atualmente chegam a quase 
700. Cursos de pós-graduação em 
antropologia foram organizados por todo o 
pafs. A imprensa, o rádio e a TV abriram 
um lugar também para os antropólogos -
são convidados, via de regra, pata 
comentar assuntos que os técnicos da 
média classificam como do 
"comportamento". 

O sucesso ocorreu em um duplo sentido: 
para dentro e para fora das universidades. 
Para dentro, pela profissionalização da 
carreira, com padrões de competência 
estimados como compatfveis com a 
comunicação \intemacionai. A passagem 
dos pesquisadores brasileiros por centros 
europeus ou norte-americanos tomou-se 
uma prática normal, e a visita de cólegas 
de além-mar aos centros brasileiros 
também é regular, ainda que o fluxo neste 
sentido seja menos expressivo. Além do 
domfnio técnico da linguagem cientffica, o 
sucesso interno associava-se a outros 
valores: a opção pelo "concreto", a ênfase 
em "relativizar", uma certa marginalidade 
etc. marcavam um distanciamento frente à 
retórica dos grandes embates ideológicos. 
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Para uma geração egressa da militância 
estudantil, esse distanciamento não era 
um fato natural, mas uma conquista do 
espfrito que se firmava pela valorização da 
ciência enquanto espaço autónomo, regido 
por regras próprias de argumentação. 

Para fora, no entanto, a atração da 
antropologia despertava uma associação 
tle imagens que se prolongavam em 
tendências diversas da opinião entre as 
classes letradas. Seria dlffcil reunf-las 
todas $Ob uma categoria programática ou 
ideológica. Apesar das suas ambigüidades 
- ou melhor, graças a elas-, a idéia de 
"antiestrutura" talvez seja adequada: os 
programas de antropologia revelaram-se 
capazes de atrair uma variada gama de 
tipos "antiestruturais" ... 

3.2 Com o "povo" e as "minorias" 
A "viagem em direção ao povo" 
associou-se a um movimento muito mais 
amplo que teve lugar nos anos 70, num 
surdo e profundo contraponto à 
concentração de poderes pelo Estado e ao 
entusiasmo consumista das classes 
médias. Foi a Igreja, como é sabido, que 
carreou maiores recursos, deu proteção, 
articulou idéias, formou o ethos de um 
populismo de novo tipo. Era "novo", entre 
outras razões, porque rompia com a forma 
costumeira latino-americana das grandes e 
paternais lideranças carismáticas; e 
afirmava, ademais, a necessidade e o 
valor de uma convivência com o povo, 
num movimento de idéias que faz lembrar 
o populismo russo do séc. XIX. Não havia 
como escapar à analogia entre este 
movimento eclesial e a "observação 
participante" que os antropólogos 
preconizavam frente aos grupos em cujo 
território apartavam. Antropólogos e 
padres encontraram-se "no campo", como 



é aliás tradicional; mas desta feita, em 
contraste com os padrões do passado, 
acharam-se freqüentemente em aliança 
diante dos representantes locais dos 
poderes constitufdos. 

As alianças não excluem as tensões, e o 
estranhamento entre antropólogos e 
missionários continua a ser a regra. 
Alguns antropólogos, no entanto, 
passaram a trabalhar efetivamente com as 
"pastorais populares", e outros, talvez em 
maior número, associaram-se a um tipo 
novo de instituição cuja relevância 
cresceu, justamente, no percurso desta 
"longa marcha em direção ao povo". São 
chamadas uorganizaçOes 
Não-Governamentais", ou simplesmente 
"ONGs", e reúnem intelectuais em um 
trabalho cu~ objetivo úhlrno é a promoção 
social dos •oprimidos". São em geral 
organizações pequenas cujos 1 projetes 
são dirigidos a grupos sociais e a locais 
especfficos. Embora se movimentem em 
um espaço simbólico polarizado por 
grandes instituições (Estado, Igreja, 
Partidos, Associações Populares etc.), 
são zelosas de sua autonomia 
orçamentária, institucional e programática. 
Multiplicaram-se corno cogumelos durante 
os anos 70. Num levantamento ainda 
parcial, contamos 1 .041 organizações 
deste tipo espalhadas pelas 23 unidades 
da Federação (Fernandes, 1985, e 
Fernandes & Landim, 1986). Pela sua 
autonomia e pela vinculação ao 
"concreto", estas organizações são 
atrafdas pelas possibilidades de uma 
·assessoria" antropológica. Por intermédio 
delas, por sua vez, um bom número de 
antropólogos vinculou as suas pesquisas 
ao que se passava nos "movimentos 
sociais". 
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Uma outra vertente vinculou-se às 
"minorias". Ela se confunde em parte com 
a anterior, mas tem as suas 
especificidades e ultrapassa os limites do 
"popular". É amplfssima, como se sabe. A 
levar a sério a sua retórica, compreenderia 
a quase totalidade da população de um 
país como o Brasil. Inclui as mulheres, os 
negros e os mulatos, os fndios, grupos de 
origem alemã, japonesa, italiana, polonesa, 
judia, libanesa etc.; os nordestinos no sul, 
os sulistas no oorte; os grupos 
marcadamente desviantes, como os gays 
ou os punks; hé quem queira incluir ainda 
as crianças e os velhos; e não se pode 
esquecer as inúmeras "seitas" que 
eventualmente reivindicam o tftulo. Só 
sobram mesmo os executivos de meia 
idade, e ainda assim nem todos. Chamar 
tudo isto de "minoria" só faz sentido tendo 
em vista o peso simbólico menor que 
estas categorias possuem nos moldes 
sociológicos dominantes. Falar de 
"minorias" é um convite a pensar em 
"antiestrutura", ao menos em um dos 
sentidos mencionados anteriormente. 
Numa ótica mais próxima do marxismo, 
porque definida em termos de classe, a 
"antiestrutura" está no "povo", que é 
evidentemente "maioria". Na perspectiva 
que chamamos "anglo-saxã", ela constitui 
um contingente talvez até mais numeroso, 
que é percebido no entanto corno uma 
série de "minorias". Óticas distintas 
delineiam posturas, idéias e valores 
diversos. No caso, o tema da pluralidade 
de códigos cuhurais constituintes do tecido 
social aproximou os movimentos 
"minoritários" dos antropólogos. 

Junto ao "povo" ou às "minorias", 
entretanto, os antropólogos carregam 
consigo as marcas da "relativização" que 
os distinguem entre seus pares 



universitários. Não se passa impunemente 
pelos seminários antropológicos 
utilizando-se categorias essencialistas, 
sobretudo em se tratando de entidades 
designando sujeitos coletivos. Impossível 
escrever "povo", "nação", "proletariado", 
•rndio", "mulher", "negro" etc. sem cercar 
a palavra com as aspas devidas, para que 
fique claramente sinalizado que estas 
palavras pertencem a um certo contexto 
discursivo especifico, diferente de outros 
contextos onde as mesmas palavras 
ganharam significados inteiramente 
distintos. Esquecer as aspas em tais 
casos é um sinal de incompetência 
prOfissional. Resulta uma dualidade de 
lealdades e de linguagens que é 
caracterrstica do relacionamento entre 
antropólogos e seus eventuais parceiros 
de envolvimento nos movimentos sociais. 

Encontram-se, pois, entre ·dois fogos. Em 
um ensaio vigoroso, Eunice Durham 
adverte contra uma inversão sutil, porém 
decisiva, da chave metodológica: 
pesquisando a sua própria sociedade, sem 
a barreira da l(ngua, sem o estranhamento 
radical dos signos culturais, mobilizado 
Interiormente por simpatias e por 
sentimentos de culpa, é fâcil transformar a 
"observação participante" em 
''participação observante"! o que nos deixa 
a um passo apenas da militàhcia pura e 
simples. A etnografia vira ideologia. O 
etnólogo vira "nativo". Perde a sua 
identidade distintiva. Na verdade, contudo, 
nada disso ocorre plenamente, porque as 
diferenças são ineludfveis . O resultado é 
uma pretensão de identificar-se com o 
"outro", em palavras ingênuas e gestos 
inaut~nticos : O pesquisador perde-se, 
pois, no meio do caminho, distante de um 
modelo de "antropologia" que o liga à 
universidade, mas distante também dos 
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"nativos" que não chega a alcançar. Se 
nÉW:> cuidar, termina urna presa fâcil do's 
movimentos sectários que anunciam à 
supressão das diferenças sociais. 

Por outro lado, os movimentos e às vezes 
os próprios "nativos" (nem sempre é fácil 
distinguir entre eles) cobram a 
identificação, que se não pode ser total, 
posto que não foi dada nas origens, que o 
seja ao menos corno um projeto 
simbolicamente construído. Aos olhos 
daqueles que não têm escrúpulos em tirar 
as aspas das suas palavras e 
sentimentos, a reserva antropológica 
parece manter as pessoas atrás de uma 
janela indiscreta- observam sem 
participar de fato, pois que significado teria 
ainda a palavra "participação" se ela exclui 
as crenças comuns? Os antropólogos, se 
ouve dizer, são voyéurs'por profissão. 

O qülproquó focaliza-se em tomo da 
interpretação daquilo que, no jargão 
antropológico, se denomina "categorias 
nativas". Todos- padres, agentes de 
promoção social, militantes e por fim os 
antropólogos - posicionam-se corno 
"intérpretes" dos modos de ser e pensar 
dos grupos em questão. Os primeiros 
fazem as suas traduções incorporando as 
categorias do grupo em conceitos que são 
considerados de abrangência universal, 
seja sociológica ou teológica - conceitos 
estes, ademais, que orientam o modo de 
ser e pensar dos próprios tradutores, o 
que possibilitaria aliâs o seu esforço de 
identificação com o grupo. Os 
antropólogos, por outro lado, sublinham a 
diferença especffica, denunciando a 
imposição de significados externos nas 
outras traduções. A denúncia do 
etnocentrisrno é uma constante dos 
comentários antropológicos aos discursos 



produzidos pelos demais agentes, sejam 
eles padres, polrticos ou técnicos da 
engenharia social. Como não há tradução 
que não i!llllique o comum e o diferente, 
claro está que este não é um filme do tipo 
que sêpara the good and the bad guys do 
começo até o fim. 

O problema se agrava com a constatação 
de que, hoje em dia, as "viagens" são 
feitas pelo interior da sociedade a que 
pertence o viajante. Vale dizer, elas 
configuram trajetórias pelo interior de 
categorias do pensamento e por 
sentimentos que são próprios ao 
pesquisador em alguma medida. Se os 
relatos resultantes restam polarizados entre 
expressões universalizantes, de um lado, 
e diferenciais, de outro, isto significa que o 
viajante perdeu a cabeça, e já não 
consegue comunicar-se consigo mesmo. 

O problema aparece em outros níveis. Se 
é verdade que a "relativização" é obtida 
pela valorização das diferenças, o seu 
sentido há de ultrapassar a escala dos 
colecionadores de borboletas, de que falou 
Leach, na medida em que seja interpretada 
como um comentário a um conjunto de 
teses tidas como de valor absoluto. O 
"relativo" não basta a si mesmo. A 
marcação das inúmeras diferenças 
constitutivas do social é esclarecedora 
enquanto contraponto aos modelos 
integradores dominantes; ela não 
reconstitui, por si mesma, a sociedade que 
vem de fragmentar. Apesar de seus 
esforços de distanciamento, os 
antropólogos continuam dependentes de 
seus parceiros, sociólogos e economistas, 
e talvez mesmo, como os padres nos 
lembram, de seus antecessores 
teológicos. É uma dependência 
semelhante à que existe entre uma 
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estrutura e as inversões e desvios que 
são elaborados em suas regiões liminares. 

3.3 Outros ares 
Há outras correntes de opinião que 
contribufram para envolver a antropologia 
com um certo charme característico entre 
as ciências sociais no Brasil. São mais 
vagas e alusivas que as anteriores, 
embora nao sejam menos inportantes 
para a configuração do quadro de alunos. 
Meu limite de tempo não me permite senão 
uma breve referência. 

Há no ar um certo cansaço com a 
onipotência suposta no ethos do "decislon 
maker". A experiência da ditadura, que 
combinou a potência militar aos modelos 
lógicos de plane]amento da tecnocracia, foi 
sem dúvida a principal referência negativa; 
mas as oposições democráticas não 
parecem oferecer uma alternativa ao ponto 
especffico a que este sentimento se refere. 
À direita e à esquerda, o "plano"jestá no 
centro. São todos, no fundo, "executivos". 
Variam os mecanismos, mas permanece a 
idéia de que o ambiente está af para ~er 
manipulado segundo os desfgnios de um 
sujeito soberano que, para o cúmulo da 
sorte, sou eu (ou "somos nós"!). O 
"tropicalismo" expressou nas artes o 
repúdio a este modelo. Surgiu nos 
primeiros anos da ditadura, e permaneceu 
criativo durante todo o seu percurso. Gil e 
Caetano ainda são os melhores para muita 
gente de meia Idade. Ora, se um jovem 
Odara decidia fazer ciências sociais, sua 
melhor opção parecia ser a antropologia. 
As razões desta escolha não deveriam ser 
difíceis de perceber a esta altura - os 
antropólogos colocavam-se, 
freqüentemente, em situações onde a 
pergunta "o que fazer?" perdia aquela 
densidade quase metafisica que adquire 



para alguém que se imagina estar (já, ou 
algum dia) no centro do poder. 

Associado ao anterior, mas sem 
confundir-se com ele, está um certo 
desgaste do modelo de ciência associado 
ao nome de Descartes, que predomina nas 
universidades. Os Bacon, talvez, voltam a 
ser mais interessantes, com a sua mente 
dirigida antes para a "experiência" do que 
para os modelos geométricos. A palavra 
readquire inclusive as conotações 
misteriosas que possura na Idade Média. 
Cresce nos meios letrados o interesse e a 
ansiedade diante dos fenômenos 
paranormais. O pragmatismo 
unidimensional, muito estimulado no jogo 
com o dinheiro e com o consumo nestes 
anos, foi acompanhado por um 
surpreendente reavivamento dos 
sentimentos e das linguagens místicas nas 
mesmas classes médias. Embora 
resistente, a antropologia não é de todo 
insensível a este tipo de indagação, pois 
tem uma familiaridade tradicional com os 
xamanismos de outras culturas. 

Conclusão 

Seria insensato "concluir" diante de um 
quadro tão polivalente. Arrisco apenas um 
breve comentário. Parece claro que uma 
maior comunicação entre a antropologia 
que é feita no Brasil e as suas parceiras -
a economia, a sociologia e mesmo a 
teologia - faria ·bem a todas elas. Não 
creio contudo que isto seja fácil. A primeira 
idéia, de resolver o quebra-cabeça 
tentando encaixar as peças vistas "de 
cima" com as peças vistas "de baixo", não 
parece boa, pois o problema consiste, 
justamente, em que a mudança do ponto 
de vista altera o desenho das peças. 
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Uma outra pergunta parece melhor: como 
é possível pensar a coexistência de várias 
visões de um mesmo mundo? O peso da 
pergunta, no sentido que lhe quero dar 
aqui, está na palavra "coexistência". Não 
se trata de imaginar um desenho composto 
de "ângulos" diversos, que nos permita 
colocar cada "visão" em seu lugar. A 
metáfora visual pode ser enganosa, 
portanto, pois o problema está em que 
cada um de nós é constantemente 
chamado a se ver, por assim dizer, de 
"cima" e de "baixo" ao mesmo tempo. Dito 
assim, parece que procuramos um Círculo 
quadrado, o que para nós é sinOnimo de 
insensatez, quando na verdade é 
justamente isto que procuramos, e talvez 
seja a imagem geométrica que nos 
bloqueie. 

A pergunta é tão geral que beira a 
impostura. No entanto, ela se coloca na 
banalidade do dia-a-dia, sobretudo em uma 
sociedade como a brasileira. Se a 
Assembléia Constituinte conceder os 
direitos plenos de cidadania aos índios 
brasileiros, teremos pessoas que dirão de 
si mesmas, por exemplo, "sou brasileiro e 
terena". As mães-de-santo que se crêem 
católicas e macumbeiras, intemalizam 
categorias do entendimento e normas de 
comportamento que são não apenas 
diversas, mas contraditórias entre si. E, no 
entanto, elas não parecem conturbadas 
por esta "contradição", ou melhor, elas 
parecem saber como lidar com ela. Os 
operários de São Bernardo fazem um voto 
de "classe", e descarregam as suas 
cédulas todas em Lula, o seu líder 
carismático, deixando de eleger 
importantes dirigentes sindicais e 
partidários . A grande votação de Lula é, a 
um tempo, moderna e tradicional, anti e 
pró-populista .. 



Já se falou do "subdesenvolvimento" como 
uma conjunção de assincronismos . Os 
antropólogos, que nos últimos anos 
mapearam tantos códigos diversos no 
interior de sua sociedade, poderiam, 
talvez, num movimento de retorno, 
contribuir para o desenvolvimento desta 
idéia. Poderiam mesmo, quem sabe, ir 
além: abstrair a marca de uma 
comparação pejorativa 
("sub"-desenvolvimento) e questionar a 
naturalidade dos supostos arquitetOnicos 
dos nossos mestres ocidentais, que 
buscavam por toda parte os sinais de um 
sistema coerente em todos os seus 
planos, e solidário em todos os seus 
elementos. 

' Texto apresentado em Semim1rio promovido pelo 
Centre de Recherches sur le Brésll 
Contemporaln, Maison des Sciences de 
I'Homme, Paris, dez. 1986. 

Notas 

1 O caráter impressionista deste artigo dificulta o 
registro de uma bibliografia. Diversas referências 
deveriam ser feitas a cada frase, o que afinal 
poderia ser enganoso, já que não me preocupo em 
resenhar a literatura pertinente. Evitei portanto as 
injustiças reduzindo as referências ao mtnimo 
necessário. 

2
A série do BIB (ANPOCS) contém uma boa 

colação de resenhas bibliográficas das ciências 
sociais brasileiras. Publiquei ali (nl118, 1984) um 
ensaio sobre a produção recente no campo dos 
fenômenos religiosos. 
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"Nunca se sabe se aquilo que mais nos encanta é 
a vista de novas margens ou a decoberta de novas 

vias de acesso Aquilo que, conhecido desde 
S8fTJ)re, já está também quase esquecido. " 

C.G. Jung 

Uma das muitas descobertas que podem 
ser feitas pela leitura da versão mais rntima 
do pensamento junguiano -Memórias, 
sonhos, reflexões (Nova Fronteira, 1975) - é 
a de toda a polêmica sobre l)Ua c:Jémarche ser 
pensável como reflexo das dúvidas do 
próprio Jung quanto à sua vocaÇão. 

· " ... Meu pai falou-me várias vezes 
seriamente sobre esse problema: podia 
escolher a profissão que quisesse, menos 
a de teólogo!( ... ) Hesitava, entre as 
ciências da natureza e as do espfrito, 
fortemente atrafdo por ambas ... Nessa 
época, quando alguém me perguntava o 
que pretendia ser mais tarde, respondia 
habitualmente: filósofo, ao que associava 
secretamente arqueologia egfpcia e 
assfria. ( ... )Entretanto, meus recursos só 
permitiam que estudasse em Basiléia, 
onde não havia sequer professores para 
isso. Assim, abandonei tal plano; mas não 
me decidia ... Meu pai começou a 
preocupar-se. Certa vez ouvi-o 
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comentando: 'O garoto se interessa por 
tudo, mas não sabe o que quer.' ... " (p. 75-6 
e 83.) 

Seu pai era um modesto pastor luterano. 
Ao que Jung conta, foi por um complicado 
cálculo de conveniência que acabou 
optando pela Medicina. Vivia, 
especialmente por essa época, num 
m:,~ndo repleto de fenômenos 
parapsicológicos diversos, desde 
fantasmas e poltergeinsten atê, dentro dele 
mesmo, seu n9 2 - o sãbio anciào que se 
contrapunha ao nQ 1, o colegial indeciso. 
Quanto à sua crença em tais fenômenos, é 
interessante o que ele diz a respeito do 
"n!! 2": 

" ... Eu não o representava como uma 
individualidade precisa, a de um Zumbi, por 
exemplo, se bem que ITinha origem 
CBTTfXHlesa tomasse essa possibilidade 
aceitável. No campo, conforme as 
circunst~cias, acredffa-se nessas coisas: 
elas são e não são ao mesmo tempo. O 
único aspecto claro do nQ 2 era seu caráter 
histórico, sua extensão no tempo, sua 
iltemporalidade ... Ele desempenhava o 
papel de um fator mal definido, se bem que 
existisse definitivamente no fundo da 
minha vida." (p. 87, grifo meu.) 



No primeiro ano da faculdade, Jung 
descobre e mergulha na literatura espirita. 
Constata que em todas as épocas e 
lugares as mesmas histó~as eram 
contadas e que isso deve estar 
relacionado ao comportamento objetivo da 
alma humana. Lê praticamente todos os 
livros sobre o espiritismo da época e tenta 
conversar com seus colegas sobre o 
assunto. E nota o resultado: 

" ... Eu me espantava com a segurança de 
suas afirmações sobre a impossibilidade 
dos fantasmas, das mesas giratórias, e 
com a certeza que tinhan de que tudo isso 
era um embuste. Admirava-me também 
com a atitude de recusa que denunciava 
os de caráter mais medroso. É claro que 
não estava convicto da veracidade de tais 
fatos, mas afinal de contas por que não 
deveria haver fantasmas? De um modo 
geral, como poderfamos saber que algo é 

· ifTJ)Ossfvel? E o que significava aquela 
ansiedade?" (p. 96, grifo meu.) 

Para Jung, "essas possibilidades" eram 
muitfssimo atraentes, embelezavam sua 
existência: o mundo ganhava em 
profundidade. Mas ele percebia que "o 
arrolente geral era desencorajador": 

" ... Até então eu apenas colidira contra a 
rocha das idéias tradicionais; agora colidia 
com o aço dos preconceitos e com a 
incapacidade efetiva de abrir campo para 
as possibilidades não convencionais, 
mesmo por parte de meus amigos mais 
próximos. Para eles, meu Interesse por 
essas coisas parecia ainda mais suspeito 
que minhas preocupações teológicas!( .. . ) 
Tudo isso era natural no mundo em que 
até então vivera, mas eis que de repente 
parecia que eu era o único a saber disso. 
Perguntava a mim mesmo, perplexo, em 
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que mundo carra! Naturalmente, esse era o 
mundo das cidades, que ignorava tudo 
acerca do campo, do mundo real das 
montanhas, de rios e florestas, dos 
animais e dos pensamentos divinos ... 
Achei essa reflexão consoladora; em todo 
caso ela aumentou minha auto-estima, 
fazendo-me compreender que o mundo 
citadino, apesar da plenitude de seu douto 
saber, era espiritualmente /irritado." (p. 97, 
grifo meu.) 

Vale extrair disso uma questão, 
primeiramente ainda com o foco no 
pensamento junguiano. Ternos que 
Anthony Storr aborda o contraste entre 
Freud e Jung a partir também das 
"diferenças parentais" entre eles. Isto é, 
ele aponta para o fato de Jung, ao contrário 
de Freud, ter pertencido ao "considerável 
grupo de pessoas criativas oriundas de 
famOias em que a mãe é a figura mais 
poderosa e dinâmica". A questão que cabe 
agora levantar é a possibilidade de rever 
este contraste partindo da diferença 
cultural entre suas origens - Freud foi 
criado em Viena desde os quatro anos de 
idade. Freud, no entanto, cumpre aqui 
meramente a função de um bom 
paradigna do que, então, poderfamos 
apelidar de pensamento citadino. Outro 
modo de esboçar a questão seria propor 
que se pense a que ponto a origem 
camponesa de Jung terá "engendrado" o 
desvio (do qual ele é mais freqüentemente 
acusado) em toda a sua peculiaridade. E, 
por conseguinte, a que ponto o 
menosprezo, pelo qual comumente seu 
pensamento é exilado, pode ser relido 
corno apenas mais uma evidência da 
hegemonia do eidos urbano. 

Outra questão, que vale ser esboçada 
parenteticamente, é a que pode resultar 



se, a partir do depoimento de Jung, 
remetemo-nos à discussão do 
determinismo das tradições sobre os 
indivfduos oriundos delas. Jung, por 
exemplo, estaria mesmo extrapolando em 
relação a seu berço? A tradição a que ele 
pertenceu poderia mesmo ser rotulada 
simplesmente como judaico-cristã, ou 
coisa que o valha? Se adotâssemos tal 
redução, como haverfamos de entender 
que ele tenha passado a maior parte de 
sua vida em constante e flagrante choque 
cultural com seus "semelhantes"? Seria 
portanto pertinente adotar urna postura um 
tanto mais sutil ao pensar a pertinência de 
cada indivfduo à sua tradição? 

Prosseguindo com essa visão de Jung 
enquanto outsider e, conseqüentemente, 
"observador participante" de seu próprio 
meio, temos a seguir como ele descreve o 
infcio de sua carreira psiquiãtrica, seu 
ingresso como assistente no hospital de 
Burghõlzli. 

" ... Era o ingresso no claustro do mundo, a 
submissão ao voto de acreditar apenas no 
verossrmil, no médio e no banal, naquilo 
que tivesse escassa significação; era o 
voto de renunciar a tudo o que fosse 
original e significativo e de banatizar tudo 
aquilo que não o era. Apenas importavam 
as superffcies que nada cobriam: começo 
sem continuação, contingências sem 
relações, conhecimentos que se 
comprimiam em crrculos cada vez 
menores, insuficiências que pretendiam 
ser problemas, horizontes de uma 
estreiteza opressiva, um deserto 
incalculável de rotina. Durante seis meses 
encerrei-me nas paredes desse claustro 
para habituar-me à vida e ao espfrito de um 
asilo de alienados; li então 50 volumes do 
Allgemeine Zeitschrift für Psychiatrie para 
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fazer uma idéia da mentalidade 
psiquiátrica .. . " (p. 107, grifo meu.) 

Devo dizer, en passant, que tanto a 
metáfora como a descrição em si me 
parecem perfeitas. (E que é 
impressionante como a distância espacial 
e temporal, ao que tudo indica, podem ser 
irrelevantes.) Note-se a extemalidade da 
postura de Jung que, pairando acima de 
seus supostos semelhantes, os normais 
afienados, mais parece um etnólogo em 
campo, e faz da literatura psiquiátrica fonte 
de informações não sobre a doença 
mental, mas sobre a mentartdade dos que 
se propõem a tratá-la. 

" ... Queria saber como o espfrito humano 
reage à vista de sua própria destruição, 
pois a psiquiatria me parecia a express§o 
articulada dessa reaç§o biológica que se 
apodera do espfrito considerado são, 
diante da doença mental. Meus colegas 
pareciam-me tAo interessantes quanto os 
doentes ... " (Idem, idem.) 

Como que para compensar a excessiva 
introversão dos anos 1913-18 (fase do 
"confronto com o inconsciente"), a partir 
de 1920 Jung extroverte-se viajando para 
pesquisas em campos (inclusive 
espacialmente) distantes. Argélia, Túnis e 
Soussa foram as primeiras paragens que 
visitou. O estilo com que descreve suas 
experiências parece-me ter algo de 
lévi-straussiano. 

" ... Às vezes permanecia horas a fio 
sentado num bar escutando conversas 
sem entender urna só palavra. Estudava ... 
a mrmica e principalmente as significações 
afetivas das pessoas. Observava a 
mudança sutil dos gestos quando falavam 
com um europeu, e aprendia assim, de 



certo modo, a ver com outros olhos e a 
observar o que é o 'homem branco' 
quando está fora de seu meio.( ... ) 

Permanecia ainda sob a esmagadora 
impressão do tempo infinito, da existência 
estatrstica, quando pensei, de repente, em 
meu relógio de bolso, símbolo do tempo 
acelerado dos europeus. Era esta, sem 
dúvida, a inquietante nuvem sombria que 
passava ameaçadora sobre a cabeça 
desses ingênuos. Subitamente deram-me 
a impressão de animais selvagens que 
não vêem o caçador, mas que o 
pressentem - por uma sensação 
imprecisa de opressão - a ele, deus do 
tempo, que fragmentará e encurtará em 
dias, horas, minutos e segundos sua 
duração ainda contida na eternidade.( ... ) 

.. . Faltava-lhe ainda aquela leve k>ucura 
que marca o europeu. Naturalmente, o 
europeu está persuadido de que não é 
mais o que fora no passado, mas não sabe 
ainda o que se tornou. $eu relógio diz-lhe 
que desde o que se costuma chamar de 
Idade Média, o tempo e seu sinónimo, o 
progresso, esgueirou-se pelo seu ser e 
subtraiu-lhe o que nunca mais virá. Com a 
bagagem aliviada, continua sua 
peregrinação rumo a metas nebulosas, 
com aceleração progressiva. Compensa a 
perda de peso e o sentiment 
d'incomplétude que lhe corresponde pela 
ilusão de seus sucessos: a estrada de 
fen:o, o barco a motor, o avião, os foguetes 
que, por sua rapidez, roubam-lhe sempre 
mais de sua duração e o transportam cada 
vez mais para uma outra realidade de 
rapidez e acelerações explosivas ... " 
(p. 212-4.) 

Para Jung, viajar pela África é buscar um 
lugar psíquico exterior ao europeu, busca 
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esta que traduz o desejo inconsciente de 
encontrar em si mesmo a parte de seu ser 
tornada invisível sob a pressão do fato de 
ser europeu. Na véspera de seu retorno à 
Europa, um sonho o teria avisado do risco 
envolvido no confronto com tal modalidade 
de "sombra". Ele, porém, cita Holderlim: 
"Mas lá, onde está o perigo, cresce 
também a salvação." Acredita que nada 
emerge do inconsciente sem uma boa 
razão. para emergir, e que se urna 
"possibilidade de vida" nos volta sob a 
forma de um conflito, "é preciso mantê-la 
na consciência e confrontar, uma com a 
outra, as duas possibilidades - a que se 
vive e a que se esqueceu" (cf. p. 217-8). E 
Jung parece ter achado nó afã etnológico 
um espaço particulannente propicio para 
esses confrontos . 

" ... Temos sempre necessidade de um 
ponto de vista fora do objeto de nossas 
preocupações a fim de podermos 
considerar eficazmente a alavanca da 
crítica ... Corno, de fato, poderfamos tomar 
consciência de particularidades nacionais 
se nunca tivéssemos tido a ocasião de 
olhar de fora nossa própria nação? Olhar 
de fora significa olhar do ponto de vista de 
uma outra nação. Para isso precisamos 
adquirir um conceito suficiente da alma 
coletiva estrangeira e, nesse processo de 
assimilação, chocamo-nos sempre com 
todas as incompatibilidades que 
constituem o preconceito nacional e a 
particularidade da nação. Tudo o que me 
irrita nos outros pode ajudar-me no 
conhecimento de mim mesmo ... 
Compreendi o quanto estava fechado e 
aprisionado ... na consciência cultural do 
homem branco. Nessa época amadureceu 
em mim o desejo de levar mais longe as 
comparações.( .. . ) A viagem que realizei 
em seguida ... conduziu-me ao Novo 



México, onde habitam os (ndios pueblos ... " 
(p. 218-9.) 

O contato de Jung com os pueblos parece 
ter sido bem mais rico que suas 
experiências na África do Norte, muito 
talvez pelo fato de ter tido a chance de 
conversar com o chefe dos Taos. Esse 
diálogo, primeiro de Jung com um homem 
não-branco, deixa-o profundamente 
impressionado, encantado por se sentir 
flutuando em mares estranhos e 
profundos. (A frase que serve de epfgrafe 
a este capitulo é seu comentário acerca 
desse encanto.) A reação de Jung ao que 
o fndio lhe disse dos brancos remete ao 
Monod de Viva la Etnologia. 

" ... car numa profunda reflexão. Pela 
primeira vez na minha vida alguém me 
dera uma imagem do verdadeiro homem 
branco. Era como se até então só tivesse 
visto reproduções coloridas, 
sentimentalmente embelezadas ... Senti 
como se algo desconhecido, e no entanto 
profundamente familiar, ascendesse em 
mim como uma neblina difusa. E, imagem 
após imagem, destacavam-se nessa 
neblina, primeiro as legiões romanas, 
irrompendo nas cidades da Gália ... Eu via 
a águia romana sobre o Mar do Norte e 
nas margens do Nilo branto. Via Santo 
Agostinho transmitindo aos anglo-saxões, 
na ponta das lanças romanas, o credo 
cristão; e Carlos Magno ... Depois as 
hordas e as pilhagens assassinas ... dos 
Cruzados ... Depois, foi a vez de Colombo, 
Cortez e dos outros conquistadores que a 
ferro e fogo, torturando e cristianizando, 
aterrorizaram até mesmo esses 
longrnquos pueblos ... Vi também as 
populações das ilhas dos mares do Sul 
dizimadas pela escarlatina ... 
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Era o bastante. Aquilo a que damos o 
nome de civilização, missão junto aos 
pagãos ... etc., tem uma outra face, a de 
uma ave de rapina ... espreitando a próxima 
vrtima, face digna de larápios e piratas. 
Todas as águias e outros animais rapaces 
que ornam nossos escudos heráldicos me 
parecem os representantes psicológicos 
apropriados de nossa verdadeira 
natureza ... " (p. 219-20.) 

Jung discorre também sobre o halo de 
mistério que envolve as práticas religiosas 
dos pueblos. Percebeu nesse segredo um 
carát~r vital: trar-lo poria em risco tanto o 
indivfduo como a coletividade, pois sua 
preservação dá-lhes coesão, unidade e 
força para resistir à invasão por parte do 
branco. Jung portanto renuncia a fazer 
perguntas di retas -observa seu 
interlocutor atentamente, à medida que 
abordam o assunto tangencialmente. A 
profunda emoção com que o rndio lhe 
parece reagir quando Jung toca "no 
essencial" fá-lo deduzir que para o fndio as 
concepções religiosas não são teorias, 
mas fatos importantes e significativos. 
Vale notar en passant: mais uma vez o 
fndio comparece como espelho do 
pesquisador. 

Este fenômeno etno- ou psicológico, aliás, 
ressurge de modo mais expressivo nos 
trechos em que Jung aborda algo que lhe 
parece extremamente instigante: o fndio 
crê que suas práticas religiosas são de 
proveito para o mundo inteiro. É graças a 
elas que eles ajudam o Sol, seu Pai, a 
atravessar constantemente o céu; caso 
cessassem-nas, ao cabo de dez anos viria 
a noite eterna. Jung compreende então em 
que repousa a "dignidade" (aspas dele), a 
certeza serena do indivrduo filho do Sol: no 
sentido cosmológico de sua vida. Reflete 



então que se compararmos isso ao sentido 
que a razão tem emprestado à nossa vida, 
impressionados com nossa miséria, não 
podemos deixar de rir da ingenuidade dos 
rndios, "ainda que de puro ciline", 
vangloriando-nos de nosso intelecto e 
evitando descobrir o quanto degeneramos 
ao nos afastarmos cada vez mais do 
mftico. 

Se por um lado pode bem ser que Jung 
invejasse mesmo o sentido cosmológico 
da vida de seu rndio, por outro, muitos são 
os trechos desse livro que denotam 
claramente que, ao fazê-lo, Jung estaria 
invejando a si mesmo. Temos, por 
exemplo, quando ele se remete à sua 
adolescência: 

" ... Pressentira desde o infcio a 
singularidade do meu destino; o sentido da 
minha vida seria cumpri-lo. Isso me dava 
uma segurança Interior que nunca pude 
provar a mim mesmo, mas que me era 
provada. Não tinha esta certeza, mas ela 
me possura, apesar de todas as 
convicções contrárias. Ninguém 
conseguiu demover-me da certeza de que 
estava no mundo para fazer o que Deus 
queria e não o que eu queria. Em todas as 
circunstâncias decisivas isto sempre me 
deu a inpressão de não estar entre os 
homens, mas de estar a sós com Deus. 
Selll>f'e que estava 'lá' e, portanto, não 
mais a sós, me sentia fora do tempo, nos 
séculos, e Aquele que me respondia era O 
que sempre foi e sempre será. Este 
diálogo com o 'Outro' constituiu minha 
mais profunda vivência: por um lado, luta 
sangrenta e, por outro, supremo 
arrebatamento ... " (p. 54.) 

Do mesmo modo que, para 
compreendermos o "estilo de vida" do 
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lndio pueblo - Inclusive o que designamos 
como suas "prãticas religiosas" - parece 
indispensável contextualizá-lo no sentido 
cosmológico que os irr4>regna, é 
inprescindfvel oonsiderar esse "outro 
lado" da atitude de Jung para compreender 
sua obra (inclusive). Para compreender, 
parafraseando-o, sobre o que repousava a 
"dignidade", a certeza serena do indivrduo 
isolado. 

"Face à ação de Deus sobre o homem, 
coloca-se o ato cultual do homem, que é 
urna resposta e uma 're-ação' - talvez não 
apenas isto, mas também uma 'solicitação' 
ativa, uma forma de coação mágica. 
Sentindo-se capaz de uma réplica 
plenamente válida à Influência 
todo-poderosa de Deus, e de prestar-lhe 
em troca uma contribuição essencial, 
mesmo em se tratando d'Eie, o homem se 
sente exaltado, pois o humano acede à 
dignidade de um fator metafrsico. 'Deus e 
,nós' (mesmo que se trate apenas de um 
subentendido inconsciente): esta 
equivalência na relação está, sem dúvida, 
à base da invejável serenidade do fndio 
pueblo. Tal homem se encontra. no sentido 
pleno da palavra, em seu lugar ... " (p. 223, 
grifo meu.) 

Em 1925 Jung ruma de novo para a -África, 
desta feita como chefe da Bugishu 
Psychological Expedition -"designação 
que nos fora Imposta pelo Foreign Office 
de Londres como locus a non lucendo." 
Visita Quênla e Uganda, particularmente o 
Monte Elgon, passando a maior parte do 
tempo como os elgonyis. É sobre eles que, 
em suas Memórias ... , Jung escreve mais 
extensa e detalhadamente, detendo-se na 
questão dos "papéis" diferenciados 
feminino/masculino, valorando a 
diferenciação em si e o mundo feminino, no 



contraste com a sociedade européia 
modema (oiclamor pela igualdade de 
direitos etc.). Refere-se à sorte que ele e 
seus companheiros tiveram "de ver o 
mundo primitivo africano - em sua 
fabulosa beleza e em seu sofrimento 
igualmente profundo - antes de seu fim". 
Iniciado por seu gula na "etiqueta da 
palavra", todas as manhãs satisfazia a 
curiosidade dos homens, constantemente 
acocorados em I volta de seu 
acampemer*>, reunindo-se a eles para 
explicar o shauri, i.e, o tema da palavra, 
valendo-se de seus parcos conhecimentos 
da lfngua (souaheli) e de um léxico. 
Conversando com o laibon (pajé), 
interrogando-o quanto aos sonhos, Jung 
teve o desprazer de ouvir dele que 
"Outrora os laibons tinham sonhos e 
sabiam quando haveria guerra ou 
doenças, se a chuva viria e para onde os 
rebanhos deviam ser levados." Seu avô 
ainda sonhara, mas depois da chegada 
dos brancos ninguém mais sonhava, pois 
era desnecessário: os Ingleses sabiam 
tudo. Jung-então reflete que o lsibon 
perdera sua razão de ser, a voz divina 
tomara-se inútil. "Todo o valor da vida jazia 
agora no mundo imediato daqui debaixo, e 
a tomada de consciência por parte dos 
negros do poder ffsico me parecia ser 
apenas uma questão de tempo e de 
vitalidade da raça." (p. 234.) 

Ao amanhecer, os nativos saram das 
cabanas, cuspiam ou sopravam nas mãos 
e voltavam as palmas para o sol nascente. 
Jung perguntou-lhes do significado, da 
razão disso, porém a única resposta que 
tinham para dar era que se111>re fizeram 
assim. Veneravam Adhista, que é o Sol no 
momento em que se ergue. S6 então ele 
era mungu, Deus, bem como o primeiro 
crescente de ouro da lua nova na púrpura 
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do céu do Oeste. Jung deduz que a saliva 
"encerra a mana pessoal, a força salutar 
mágica e vital", e que o sopro representa o 
espfrito, concluindo que o gesto expressa 
um "Ofereço a Deus minha alma I viva", 
uma prece muda provavelmente 
significando: "Senhor, ponho meu espfrito 
entre Tuas mãos." (p. 235.) 

Segundo Jung, para os elgonyis o criador 
fez tudo belo, e de dia tudo para eles é 
belo (m'zuri). Jung sente-se tocado por 
esse ·otimísmo", mas descobre que, a 
partir do poente, "essa filosofia cessa de 
repente": é o reinado ele Ayik, o mundo 
obscuro do mal e do medo. A Jung isso 
evoca "a concepção primitiva dos dois 
acólitos de Osfrls, Hórus e Seth"; no 
entanto, mais expressivo que as 
associações que traça neste sentido, 
temos seu relato sobre a experiência que 
ele mesmo tinha da aurora: 

" ... A aurora, nessa latitude, era um 
acontecimento que sempre me subjugava. 
Era menos o jorrar, em si mesmo 
magnifico, dos primeiros ralos, do que 
aquilo que se seguia ... Inicialmente, tudo 
era um violento contraste entre o claro e o 
escuro; depois, tudo tomava forma e 
contorno na luz que enchia todo o vale de 
uma claridade compacta ... Pouco a pouco 
a luz ascendia, parecendo insinuar-se nos 
próprios objetos que se iluminavam por 
dentro e acabavam ficando transparentes 
como vidros de cor, transformando tudo 
em cristal cintilante. O apelo do pássaro 
'tocador de sino' enchia o horizonte. 
Minha impressão, nesses momentos, era a 
de que me achava num templo. Era a hora 
mais sagrada do dia. Diante desse 
esplendor, eu experimentava uma 
admiração insaciável, ou melhor, um 
êxtase Intemporal..." (p. 236.) 



É portanto depois de experenciar ele 
próprio o fenômeno, compartilhando-o a 
seu modo com os nativos, que Jung se vê 
capaz de compreendê-lo. Compreende 
que, desde a origem, uma nostalgia da luz 
e um desejo inesgotável de sair das trevas 
habitam a alma e transparecem nos olhos 
dos "primitivos" e dos animais. 
Etnocentricamente, considera a 
experiência das trevas e o anseio pela luz 
como algo que corresponde à primitividade 
da África, correlacionando a luz à 
consciência - aparentemente ao modo 
"ocidental" de se ter consciência. Um tanto 
paradoxalmente, diz também que o 
instante em que a luz se faz é Deus, que 
esse instante é liberador, e que essa 
experiência é algo que jâ se perde e 
esquece quando se pensa que o sol é 
Deus, por Isso jâ é uma racionalização. 

Em 1938 Jung vai à lndia, convidado pelo 
governo britânico. Já lera bastante sobre a 
filosofia indiana e a história religiosa do 
pars. Talvez por isso mesmo, além do fato 
de ter passado a viagem toda estudando 
filosofia alquimista e do caráter formal de 
sua visita (note-se que saiu de lá com três 
diplomas de doutorado), suas experiências 
nesse pars parecem ter sido bem menos 
imediatas. Ele diz inclusive ter evitado 
todos os possrveis encontros com os 
homens "santos", ladotanélo para isso 
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justificativas bastante "tradicionais" que 
passam a idéia de ele ter se precavido 
contra um contágio direto com a sabedoria 
"do Oriente", não obstante prezá-la como 
valiosa. Em sua narrativa, o único 
momento em que diz ter se deixado levar 
pela atração e ter se entregue totalmente à 
abnosfera de um local sagrado - as 
stupas de Sãnchi - fez com que o 
budismo se revelasse a ele numa nova 
realidade. A partir ldisso ele traÇa 
comparações ehtre Buda e Cristo, 
vendcros a ambos como encarnações (I) 
do self mas em sentidos bem diferentes. 
Após contrastá-los brevemente enquanto 
modelos, comenta (e/ou lamenta) que no 
budismo acabou produzindo-se a mesma 
transformação que no cristianismo, com 
Buda tornando-se um modelo que se Imita. 
No cristianismo, original, Cristo é um 
modelo que vive em cada cristão, 
expressão de sua personalldaçje totál; no 
entanto, a evolução históricà conduziu à 
imitatio Christi: o cristão já não seguindo 
mais seu próprio caminho à totaHdade, e 
sim tentando Imitar o caminho do modelo. 
Para Jung isso significa uma debilitação da 
idéia, uma antecipação da detenção fatal 
de sua evolução: " ... Cristo podia gritar aos 
judeus: 'Vós sois deuses!' (João, X, 34); 
mas os homens foram incapazes de 
compreender ... " (p. 246.) 



Santo Daime: a luz da esperança 

GEOVÂNIA CORRÊA BARROS 
Bacharelem Cllnclas Sociais - UFPb 

1. Introdução 

No presente artigo, colocamos a religião 
em um lugar central, visto que tal lugar ela 
ocupou nas formulações teóricas dos seus 
fundadores. Veja: "No infcio da Sociologia 
francesa, depois que Saint-Simon morreu, 
seus estudantes iniciavam uma série de 
conferências. Numa rua estavam as 
conferências dadas por Augusto Comte, e 
numa outra estavam as conferências que 
competiam com as suas, pronunciadaas 
por Elefantin e Bazard. Cada um deles 
explorava a pergunta: o sociólogo, quem é 
ele, o que é ele? E, no fim, todos deixaram 
bem claro que o seu propósito era o 
estabelecimento de IJma nova religião, uma 
·religião da humanidade, e que a sua 
crença era que os sociólogos constituiriam 
o seu corpo sacerdotal. Em resumo, o 
sociólogo foi compreendido primeiramente 
corno um tipo de sacerdote."1 

Conforme nos diz Luiz Eduardo Soares em 
"O autor e o seu duplo": "O Universo 
simbólico do espiritismo é um campo 
riqufssimo, ainda inexplorado pelos 
cientistas sociais interessados no estudo 
do fenOmeno religioso e de práticas rituais 
na sociedade brasileira."2 

Neste artigo pretendemos apenas 
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introduzir alguns elementos da religião do 
Santo Daime e afirmar que, dentro de um 
contexto global, ela enquadra-se enquanto 
fenômeno novo/particular na Doutrina 
Espfrita Maior, na ideologia kardecista, na 
vasta literatura psicografada por Francisco 
Cândido Xavier e nas publicações da 
Federação Espfrita Brasileira. 

A linguagem, os valores espirituais -
assim como a verdade sobre a 
humanidade - são valores universais; 
vários são os caminhos para esta 
descoberta. No entanto, todos nos levam a 
este vasto mundo novo, ao 
desenvolvimento desta nova ótica, jâ tão 
difundida no mundo oriental. O que 
acontece é que a religião, principalmente a 
religião exótica, vem sendo marginalizada 
no mundo ocidental. A religião do Santo 
Daime sofreu, e ainda sofre, tal efeito 
marginalizador. Depois de estudos e 
prerrogativas realizadas pelo Consélho 
Federal de Entorpecentes (CONFEM), a 
liberação da ayanuasca é fato 
comprovado. 

Muitos são os que tomam Daime 
(Banisteriopsis carapi e Psychotria viridis 
nos Estados do Acre, Amazonas e 
Rondônia, e no Peru e na Bolfvia). Recebe 
nomes diferentes em outros grupos. O 



"Centro Espfrita Beneficiente União do 
Vegetal" (UDU) utiliza a expressão 
"vegetal"; a bebida também é conhecida 
pelos fndios peruanos e bolivianos como 
ayahuasca, uasca, mariri, caapi ou ainda 
yagé. Outro termo bastante conhecido é 
"cipó da Amazônia", principalmente nos 
municfpios acreanos de Tavanacá e Feijó. 

Realizei uma pesquisa de campo na 
Comunidade Céu do Mapiá (Amazonas), 
cujos comentários, de real importância, 
elucidarei aqui neste artigo. Sendo 
impossfvel o relato por inteiro da pesquisa 
em si, resta explicitar que abordamos o 
culto do Santo Daime como folélore 
regional, tendo por objeto de estudo o seu 
próprio sistema de crenças, rituais, 
danças, música, enfim, uma cultura 
popular oriunda da própria região. 

O Santo Daime no Acre é um 
conhecimento, profundamente marcado por 
um toque especial da miscigenação 
brasileira: o fundador da Doutrina, o mestre 
Raimundo lrineu Serra, migrante do Estado 
do Maranhão, tornou-se seringueiro e 
entrou para a Polfcia Militar do Estado do 
Acre. Era um homem preto e influente, 
recordando os escravos negros vindos díi 
África para o trabalho forçado no Brásil. 
Por outro lado, a cultura indfgena muito 
contribuiu na utilização folclórica da bebida 
mágico-religiosa. 

2. Alguns aspectos da 
Doutrina do Santo Daime 

É importante ressaltar a existência de 
várias escolas de Daime (linhas diferentes 
de trabalho) em Rio Branco e demais 
grupos que utilizam a bebida. O presente 
estudo prendeu-se mais à análise das 
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relações preestabelecidas no grupo da 
colónia Cinco Mil e Seringal Céu do Mapiá, 
cuja liderança é a mesma: a do Padrinho 
Sebastião Mota de Melo. Por que este 
grupo denomina o Santo Daime? A 
expressão trpica é extrafda inclusive do 
grupo do Alto Santo, onde o mestre lrineu 
fundou a doutrina, e de cujo centro ela 
expandiu-se.3 Classificamos tais grupos e 
demais seguidores como inclufdos no 
sistema de Juramidam, e o seu complexo 
de informações e cultura como o projeto de 
ordem do Santo Daime. 

Todo este projeto de ordem está contido 
nos hinos, ou seja, nos ensinamentos 
doutrinários do sistema Juramidam.4 Tanto 
que a própria história da doutrina está 
inclufda no conjunto de hinos recebidos 
pelos mestres e demais seguidores, os 
quais constituem os "Hinários". Os hinos 
apresentam uma reinterpretação da Bfblia 
Sagrada em uma linguagem igualmente 
simbólica, no entanto renovada e contada 
em versão popular, lfrica e musical. Para 
dar um exemplo, neste hino que vamos 
.citar encontramos boa explicação do "por 
que Santo Daime", hino nº 33- Hinário de 
Maria Marques Vieira-Maria Damlão:5 

"A lua me apareceu" 

A lua me apareceu 
Por debaixo das nuvens 
Eu pude compreender 
Que é o poder de Jesus 

11 

O poder neste mundo 
Ércerto que ele existe 
Que ele é a luz 
E esta luz é de Jesus 



III 

Nenhum não se domina 
O poder é quem os leva 
O Mestre nos mostrou 
Que é para nós sair das trevas 

IV 

O Mestre roga por todos 
Mas ninguém roga por ele 
'Todos fim obrigaçlo 
De fazer suas irrploraçóes"· 

Então neste hino está citado, está explicito 
que esta expressio nasceu da 
rogativa/oraçAo dos adeptos que bebem o 
santo cálice num ritual cerimonioso, e em 
comunhão com Jesus Cristo, com fé no 
recebimento de suas Implorações: "Dai-me 
fé; Dai-me amor, Dai-me força, Dai-me luz" 
etc. 

Em um estudo sobre o culto do Santo 
Ôalme, Monteiro Cteferíde a tése de que 
este encerra um ritual de transcendência e 
despoluição, o qual responde a 
necessidades e pressões do contexto 
macrossocial amaz0nico.8 Concordamos 
plenamente com este aspecto e 
desenvolvemos outra hipótese: "o Santo 
Daime enquanto agente de 
transformação". A bebida mágico-religiosa 
permite um autoconhecimento, 
consciência do seu próprio eu. Quando 
invocamos o Santo Daime, também 
invocamos o nosso Mestre Ensinador, ou 
seja, o processo primário (o eu superior) 
que cada um de nós possui dentro do seu 
subconsciente é acordado (veja quadro 1). 
Segundo Joseph Chilton Pearee, no livro A 
criança mágica, "uma capacidade 
surpreendente para o poder criativo está 
contido em nossos genes, pronta para ser 
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desenvolvida". 

O primeiro estudo a ser feito no culto do 
Santo Daime é acerca de si próprio; a 
partir dar tem infcio uma longa caminhada, 
na medida em que vai surgindo, 
gradualmente, a grande necessidade que o 
ser humano sente de se aperfeiçoar 
integralmente. Este grau de iniciação 
também marca o começo da batálha 
interior, entre o seu eu inferior e o eu 
superior, onde este último recebe muita 
•Força" nos hinários e demais trabalhos 
ritualzados, podendo dominar 
completamente o outro, pois através dos 
hinos chegam as mais variadas 
mensagens de Fé, Alegria, Esperança, 
Amor e Justiça. 

Procuramos na pesquisa definir o que é o 
Santo Daime. O Mestre lrineu assim nos · 
define a bebida consagrada, no seu hinário 
"O Cruzeiro". 

"Eu tomo esta Bebida" 

Eu tomo esta bebida 
Que tem/poder inacreditável 
Ela mostra todos nós 
Aqui dentro desta verdade 

Subi,Subi,Subi 
Subi foi com alegria 
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Quando eu cheguei nas alturas 
Encontrei com a Virgem Maria 

Subi, Subi, Subi 
Subi foi com Amor 

III 



Encontrei com o Pai Eterno 
E Jesus Cristo Redentor 

IV 

Subi,Subi,Subi 
Conforme os meus ensinos 
Viva o Pai Eterno 
E viva todos seres divinos 

Veian1os o que um outro hino nos diz, 
desta vez do Padrinho Sebastião Mota de 
Melo, hino n9 6. 

"Eu vivo na Floresta" 

Eu vivo na floresta 
Eu tenho os meus ensinos 
Eu n4o me chamo Daime 
Eu sou é um Ser Divino 
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Eu sou um Ser Divino 
Eu venho aqui para te ensinar 
Quanto mais puxar por mim 
Mas eu tenho que te dar 

III 
Muito eu tenho que te dar 
Também tenho para te dizer 
Quem tem dois olhos enxerga 
Mas os cegos também vfJem 

IV 

Os ensinos da Rainha 
Todos eles são dívinal 
Eles são das cortinas 
Léi do affo do Astral 
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v 

Eu te entrego estes ensinos 
Como que seja uma flor 
Gravai bem no teu peito 
Este tão grande Amor 

VI 

Este tao grande Amor 
É para todos ITJfHJS ifTF'WJs 
Os ensinos da 'Rainha 
E do Mestre Jurarridam 

VI/ 

Meus amigos e meus lrmAos 
Todos vão gostar de ver 
Que aqui neste sa~ 
Tem muito que se aprender 

VIII 

Aquele que não aprender 
É· porque não presta atenção 
Muito terá que sofrer 
Aqui na reunião~ 

IX 

O Mestre e a Rainha 
Eles têm um grande Amor 
Eles estão fazendo Paz 
Como Cristo Redentor 

X 

Jesus Cristo veio ao mundo 
E sofreu até morrer 
Mas deixou os seus ensinos 
Para quem quiser aprender 



Na pesquisa de campo na Comunidade 
Seringal Céu do Mapiâ entrevistamos 24 
pessoas, entre homens e mulheres. 
Obtivemos os seguintes quadros e as 
seguintes respostas: 

Quadro I 

Sistema de Juramidam/Processo de Conhecimento 

O Santo Daime Antes do Daime Depois do Daime 
como agente 
de mudança 
psicossocial Eu inferior Eu superior 

Comportamento Comportamento 
inconsciente consciente 
(auto-intuitivo) (autodeterminado) 

--- - --------- -- - -

Quadro 11 

O que é o SANTO DAIME Nº de respostas 

01 - Ser Divino 06 
02 - É minha vida, o 
~egulmento do estudo 
de si próprio 09 
03 - Luz e Força no 
caminho do conhecimento 04 
04 - Bebida Santa que 
nos defende - Santo Remédio 05 

TOTAL 24 
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Projeto de Ordem 

Evolução do 
Eu Superior 

Práxis: 
comportamento 
ativolconsciente 

----~-

%do total 

25% 

35% 

20% 

20% 

100% 



Traduziremos algumas das respostas 
obtidas na entrevista, a respeito do 
segundo quadro: 

"É um ser muito forte, de todas as forças 
que existem nesse plano terrestre. Não 
existe outra força igual." 

"Pelas angústias que eu venho passando, 
pela doença que eu tive, eu acredito que 
foi ele quem me deu a vida." 

"O Daime é minha vida." 

"Ele ~ I um Ser Divino, é Deus vivo em 
nós." 

. "É uma luz que mostra tudo. Ela é reta, 
mostra o caminho, nos defende. O Daime 
jâ me tirou de multa sinuca. Há pessoas 
que cruzam o caminho, mas no Daime não 
existe Isso." 

"O Daime é o estudo de si mesmo, é uma 
escola onde se descobre a si mesmo." 

"Eu entendo que ele seja a luz, o caminho, 
porque antes do Daime eu não tinha 
conhecimento; estava dentro da luz mas 
não tinha luz, porque quando tomamos 
Daime, entramos num estudo." 

"Ele é um dos seres que nos ampara, que 
nos defende de multa coisa, pela nossa 
fé." 

Conclusão 

Em revista dos depoimentos, podemos 
compreender que a bebida sagrada 
representa para os daimistas a própria 
essência da vida. Reunimos as quatro 
categorias, conforme o quadro 11, a fim de 

melhor demonstrar as formas concebidas. 
Considerando tais experiências, podemos 
afirmar que o Santo Daime é o vefculo para 
a manifestação do ritual e das chamadas 
dos seres do astral através do canto e 
bailado. Sem a bebida mágico-religiosa, a 
doutrina é uma doutrina morta, cujo 
professor está ausente. O Daime é o 
mestre ensinador de todos e de cada um 
Internamente, na sua própria mente. É 
bastante notória a ação do Santo Daime 
enquanto agente educador e curador, "nos 
livrando de todo mal pela fé". 

Na verdade, o ~nto Dalme acorda o 
pensamento mágico, e o processo primário 
como eu superior começa o seu pleno 
funcionamento com uma nova 16gica 
operacional:. a de que nasceu de novo. 
Cem por cento dos meus entrevistados 
afirmam terem nascido de novo depois que 
conheceram a doutrina. A hipótese central 
da pesquisa é que a bebida é um agente 
de transformação pslcossocial e 
sócio-cultural, e este conhecimento em si 
Inicia o processo da educaçAo permanente 
e aperfeiçoamento pessoal. Não há limites 
para as possibilidades dentro da luz do 
Santo Daime: quanto mais aprendemos 
por melo de experiências pessoais, mais e 
mais podemos aprender ... Tudo é 
processo: o conhecimento da doutrina e o 
conhecimento do seu eu Interno. O Dalme 
descortina o véu do mundo espiritual, e 
descobre a intencionalidade do ser, que 
funciona de acordo com o seu "eu", o qual 
pode emitir força criativa (esta pode ser 
negativa ou positiva, depende da escolha 
do indivfduo. Em geral esse movimento 
não é consciente, mas os "Ensinos 
Doutrinários" acordam o sujeito para o 
nascimento desta consciência). Ver os 
ensinamentos do M,.estre lrineu (Hino nl1 
19) e do Padrinho Sebastião, 
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respectivamente. 

O Amor Eternamente 

O Amor eternamente 
Eu desejo publicar 
Para ser um filho seu 
·FtJZer bem, ~ fazer mar· 

11 

Estou 1111 Terra, estou 1111 Terra 
Esbu 1111 Tena, eu devo amar 
Para ser um flho seu 
FtJZer bem, ~ ftJZer mal 

III 

A Virgem Máe que me ensinou 
De vós ~ devo apartar-me 
Para ser um filho seu 
Fazer bem nAo fazer mal 

Exarrine a ConsciMcia 
(Hinon!? 71) 

Examine a consciéncia 
Examne direitinho 
Sou Pai e ~o sou Filho 
Mas eu nflo faço assim 

11 

Chamo de um a um 
A todos eu mostro o caminho 
Fazendo como eu mando 
Tudo fica bem ,facinho 
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1/1 

Todos podem se lembrar 
Do tempo de Noé 
A Doutrina do Meu Pai 
Eu ensino corrrJ tJ 

IV 

Vamos, meus irmlíos 
Vamos todos se humilhar 
Pedir nosso perdlo 
Pàra nosso Psi nos perdoar 

v 

Quem quiser que se agüente 
Nflo tem alc7uem se queixar 
Eu bem que avisei 
Que havia de chegar 

Nota 
1GOULDNER, AMn. The Comlng Crtala of 
Weatem Soclology. Nova Iorque, Avon Books, 
1971, p. 24. 

2SOARES, Lulz Eduardo. O autor e o seu duplo: a 
pslcografta e as proezas do Simulacro. Rellgllo e 
Sociedade, Alo de Janeiro, CMIIzaçAo Brasileira, 
4. Programa de Pós-GraduaçAo, Museu Nacional. 

3Veja Monografia "O lm~ do Beija-Flor"
autoria de GeovAnla Corrêa Barros-, 
oontemplada com terceira mençAo honrosa pelo 
Instituto Nacional do Folclore - FUNARTE. 

4Juramldam, segundo o hino "Somos Mldam": 
"Meu pai se chama Jura I E nós todos somos 
MIDAM". 

50 Hinário dos Moms são 1rês: Maria Marques 
DamiAo, lrmAo Gennano e Antonio Gomes -lodos 
seguidores e mes1res da linha es1rulurada no 
sistema de Juramldam, disdpulos notórios do 
Mestre lrineu (Alto Sant>). 

6MONTEIRO, Clodomir. O Santo Daime: um ritual 
de despoluição e transcendência. Dissertação de 
Mestrado em An1ropotogla Cultural, UFPe. 



Leia o Dvro, 
não veja o fUme 

Nem sempre literatura e cinema caminham 
juntos de maneira convincente. Para quem 
não leu O nome da rosa, o filme do 
mesmo nome poderá ser uma distração 
aceitável, um policial mais ou menos bem 
dirigido. O gênero pesou mais do que a 
verdadeira trama - a luta entre o mundo 
exterior corrompido, incluindo t~ndências 
teológicas e filosóficas e a natureza 
humana, sobretudo a de monges 
devotados ao sacriffcio de uma disciplina 
onde até o riso podia ser uma heresia. E 
assim as aparências, tão necessárias às 
superproduções, superam a essência da 
pesquisa de Humberto Eco. 

Inevitável? Não necessariamente. O nome 
da rosa - livro - consegue um bom 
equillbrio entre a ação e os diálogos e 
discursos - e na verdade estes conduzem 
o turbulento drama de um mundo apenas 
aparentemente isolado das verdades e 
mentiras dos tempos medievais. O filme 
perdeu a grande sfntese encarnada no 
mosteiro, colocando os crimes acima de 
suas motivações teológicas e filosóficas. 

"Universos sem fim" 

Com este titulo ("Universes without end"), 
Newsweek de 20/04/87 divulga uma 
possfvel bomba, provavelmente cientmca, 
de um jovem ffsico soviético - de que 
novos mundos estão sempre surgindo no 
universo. Andrei Unde contesta a teoria de 
que· existe apenas um universo que 
nasceu de uma explosão inicial - o famoso 
blg-bang- há 10 ou 15 bilhões de anos. 

· Sua hipótese anuncia separados 
mini-universos, cujas leis da natureza 
podem diferir radicalmente dás nÕssàs, 
com "diferentes espécies de ffsicas e 
diferentes espécies de espaço-tempo". 
Unde admite, inclusive, que em outros 
mini-universos existam tipos de vida 
diversos dos que conhecemos. "Há 
infinitamente muitos mini-universos", 
afirma também o cientista. E conclui que o 
"universo" - todos os mini-universos 
juntos - é portanto eterno, uma vez que há 
sempre novos mundos nascendo. 
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A nova teoria, como a da explosão inicial, 
tem suas implicações para a teologia. À 
questão que realmente interessava a 
Einstein - se Deus poderia ter feito o 
mundo de um modo diferente-, Linde dá 
uma resposta que envolve altas 
especulações no campo da ciência e da 



teologia: "Não somente Deus poderia ter 
criado o mundo diferentemente, como ele o 
fez - muitas vezes." 

Um novo desenvolvimento 

Em maio passado o Brasil foi sede de um 
encontro que merece registro: um 
seminário internacional que reuniu 
cientistas estrangeiros e brasileiros em 
ltaipava e no Rio para discussão sobre 
uma nova visão do mundo, capaz de 
superar, segundo se disse (JB, 10/05/87), 
a crise atual da civilização. A partir de uma 
critica radical do pensamento cientifico 
fragmentado, que separa corpo e mente, 
razão e intuição, màtéria e esplrito -
privilegiando sempre o primeiro-, anuncia 
que valores como o.esplrito, a intuição e a 
emoção terão que ser considerados na 
visão ocidental. Um dos participantes é 
diretor do lnstitute on Culture and Creation 
Spirituality, da Califórnia. E o mais influente 
pensador da nova filosofia é o tisico 
austrlaco Friijof Capra, àutor de O Tao da 
Ffslca, um best-seller que vendeu 500 mil 
exemplares no mundo, já traduzido para o 
português pela Cultrix .. 

Alternativas? Mario Kamenetzky, qulmico 
argentino e coordenador cfo programa de 
seleção de tecnoÍOgia do Banco Mundial, 
propõe uma economia de satisfação de 
necessidades, que incluem não somente 
aspectos bâsicós e bidTógicos como 
também psicológicos e sócio-culturais. 
"Na nova economia, o principio 
organizador poderia ser achado no reino 
da experiência interior e ser 
relacionado com a consciência." 
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O Globo, o bispo 
e a violência 

A manchete cruza as seis colunas de toda 
a página 9 de O Globo de 22/06/87: 
"Bispo diz que só justiça social acaba com 
violência." O bispo é D. Adriano Hipólito, 
presidente da Comissão de Justiça e Paz 
da Diocese de Nova lguaçu, que não 
acredita em efeito algum resultante da 
operação baixada "se não forem tomadas 
simultaneamente medidas para solucionar 
a médio e a longo prazos os problemas 
sociais causadores dos delitos que a ação 
policial pretende eliminar." · 

A reportagem é relativamente longa, 
correta. D. Hipólito falou muito- e O 
Globo publicou. E mais: no dia 26/06/87, 
outra boa manchete destaca o 
pronunciamento de D. Mauro Morelli, 
dizendo que "os cem primeiros dias do 
Governo Moreira Franco se transformaram 
em cem noites de terror e de extermlnio na 
Baixada Fluminense". E ainda que "a 
violência na Baixada reflete a estrutura do 
Pais, organizado economicamente em 
função de oligarquias". 

Estas falas dos conhecidos bispos não 
são novas. O novo está no seu destaque 
no O Globo, maior e mais completo do 
que nos outros diários cariocas. 

Guerra santa? 

Newsweek (como outras revistas e jornais 
norte-americanos, além da televisão) tem 
insistido no mais recente escândalo da 
"igreja eletrônica" nos Estados Unidos, no 
qual religião, sexo e dinheiro se 
comprometem mutuamente. Alguns 
leitores já estão até escrevendo e pedindo 



que o semanário mude de assunto, que na 
edição de 1/R/87 ganhou o tftulo de 
"Go.spelgate 11", e em 8/6/87 de "Holy war" 
e "Heaven can wait". Os valores 
envolvidos são da ordem de milhões de 
dólares, o novo mediador entre a fé e a 
vida, sexo e milagres inclufdos, estes 
como instrumento público de atração e de 
levantamento de fundos. O pregador Jerry 
Falwell, batista, fundador da Maioridade 
Moral, conclamou os fiéis a levantarem 1 
milhão de dólares em uma semana e 7 
milhões até fins de maio. O primeiro milhão 
veio em um dia, disse ele, e assim 
aumentou o alvo de maio para 10 milhões. 
O seu império foi avaliado em 172 milhões 
de dólares em 1986. Também os 
escândalos sexuais dos lfderes 
carismáticos explodiram na imprensa e na 
televisão. Com repercussão detalhada nos 
jornais brasileiros. 

Medlunidade, Daime, tarot, 
Santa Clara etc. 

A Ura, semanário de Resende (RJ), 
dedica muito espaço da edição de 4-1 O de 
junho de 1987 ao médiun Carlos Eustáquio 
Barbosa, o Garrfncha, que atende em 
ltatiaia 600 pessoas por dia, pOucos 
segundos para cada uma, suficientes para 
uma pequena incisão com bisturi, sutura 
com uma pinça, mercúrio, gaze e 
esparadrapo. 32 espfritos incorporam-se 
no médiun, incluindo o dr. Fritz. Fala às 
vezes em inglês, outras em espanhol. 
uCorno Deus é o Universo, e eu sou parte 
de Deus, eu também sou o Universo", diz 
Garrlncha. Idéias, suplemento do Jornal 
do Brasil de 9/5/87, fala sobre a literatura 
do Daime, vários livros produzidos aqui ou 
traduzidos. Entre os nacionais, Os 
alucinógenos e o mundo simbólico, de 

Vera Penteado Coelho (Edusp), e, mais 
conhecido, O livro das mlrações, de Alex 
Polari (Rocco). 

Mas também Balcão, em todos os 
números, entre milhares de anúncios 
comerciais, tem seções de Astrologia, 
Espiritismo e Parapsicologia, Orações. 
Entre as santas, aparecem Santa Clara e 
Escrava Anastácia. E o Espfrito Santo, 
assim como o Cristo, a quem se dedica 
uma "Oração chave de Cristo morto." 
Ficam os registros. 

Telenovela cristã? 

"A doce flor do Senhor" é apenas o trtulo 
de matéria do JB (21 17 /87) sobre a atriz 
Darlene Glória, e não o de uma novela 
cristã, cujo papel principal será dela. 
Convertida ao pentecostalismo hã alguns 
anos, Darlene renunciou ao cinema e 
agora volta para viver o papel de uma 
cantora que se converte ao cristianismo. A 
novela se chamará Cannen e estréia em 
outubro na TV Manchete. 
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Darlene é vice-presidente da Igreja 
Evangélica da Paz,jcujo presidente é o 
seu marido, o pastor Marcos Brandão. Ao 
lado de uma Intensa atividade na igreja, 
Darlene vai dirigir um programa na futura 
TV Rio, do pastor Nilson do Amaral Fanini. 
Pretende alcançar o maior número de 
conversões, use possrvel de toda a rede 
Manchete." 

Carisma é show 
também entre católicos 

Ainda o JB (1 /8/87) dá uma página aos 
carismáticos. Só no Rio mais de cem 



grupos se reúnem "com show de emoção" 
(sic), semelhantes aos cultos 
pentecostais, buscando uma nova vida, 
milagres, trabalho, paz. A Renovação 
Carismática tem até uma estrutura de 
apoio, o'ConselhoArquidiocesano da 
Renovação Carismática do Rio de Janeiro. 

Hora e vez de 
Moscou na religião? 

Não se trata de guerra fria nem quente, do 
fracasso da economia agrfcola ou da 
redescoberta das vantagens do 
capitalismo. Agora é a religião que parece 
ocupar lugar de destaque no noticiário 
soviético. 

Há pouco Nóvisti, agência de notrcias de 
Moscou, passou a editar um boletim 
mensal que se intitula1simplesmente 
"Religião na Rússia". E em sete idiomas, 
entre os quais o espanhol e o português. 

O primeiro número desenvolve o tema 
"Por um mundo desnuclearizado e pela 
sobrevivência da humanidade"; e outros, 
quem sabe mais religiosos, sobre a 
"Responsabilidade cristã no mundo 
contemporâneo" e a respeito da luta para 
salvar o sagrado dom da vida. E notfcias 
sobre a fabricação do pão ázimo em 
Moscou, atividades muçulmanas etc. E 
ainda comentários sobre as relações entre 
a Igreja Ortodoxa Russa e o Vaticano. 

Mais recentemente, como foi noticiado, um 
grupo de cristãos brasileiros foi convidado 
para uma visita de duas semanas à União 
Soviética. Foram eles: Leonardo e 
Clodovis Boff, Frei Betto, Pedro Ribeiro de 
Oliveira e Jether Ramalho, este último 
protestante (congregacional). 

O entusiasmo é grande e revela uma 
abertura pouco conhecida, que tem 
provocado algumas reações dentro e fora 
da igreja, sobretudo pela aceitação mais 
ou menos tranqüila dos visitantes no que 
se refere à quase total liberdade de cultos 
e de vida religiosa, assim como da 
sociedade soviética em geral, "uma 
sociedade sã", na expressão de Leonardo 
Boff. 

Numa entrevista coletlva em 1 O de agosto 
passado, na sede do ISER, à qual 
compareceram vários órgãos da imprensa 
e canais de televisão, Frei Betto justificou 
a sua falta de critica, que existe, mas que 
deve ser feita lá e não de público ou a uma 
imprensa que pode deturpar suas palavras 
ou enfatizar os aspectos negativos. 
Leonardo Boff também afirmou que não se 
trata de um pararso, mas que "é mais fácil 
pecar aqui do que lá, é mais fácil viver lá 
as bem-aventuranças". Betto disse ainda 
que "o socialismo não é um pararso, mas 
está a mil anos luz de distância do nosso 
mundo". 

A viagem não foi propriamente oficial, 
disseram Pedro e Jether. Foi um convite 
da Igreja Ortodoxa, condicionado pelos 
viajantes a uma visita à LetOnia e Lituânia, 

· onde predomina uma população cristã, 
luterana no. primeiro e católica no segundo. 
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Quais as reflexões sobre a viagem para o 
trabalho no Brasil? Pedro Ribeiro disse 
que a opção pelo socialismo é mais forte 
do que antes, porém com uma participação 
maior da sociedade - e não somente do 
Estado. Frei Betto, que esteve três ve~ 
na União Soviética, vê um lugar 
privilegiado da teologia da libertação no 
diálogo com o socialismo real - o 
marxismo oficial; e opina que esta teologia 



é um instrumento eficaz no processo de 
desenvolvimento e de mudança da 
sociedade no Brasil. A União Soviética 
estâ num estágio de construção da 
sociedade, de descontração ideológica 
frente à crise económica, segundo ele. 

Frei Leonardo Boff, respondendo a 
perguntas elos jornalistas, esclareceu 
várias distorções sobre o processo que o 
ex-Santo Offcio moveu no Vaticano contra 
ele. "O mundo da fantasia é ilimitado", 
disse. E criticou fortemente a imprensa e 
sua censura ou invenção de notfcias e de 
opiniões. 

WaldoCesar 

Para quem pensa que Igreja Católica no 
Brasil é sinônimo de Teologia da 
Ubertação, aqui vai um convite à reflexão. 
Uma celebração que reúne as torças vivas 
da 2ª Arquidiocese em importância do 
pais: 
Prociss~o. missa e coroaç~o marcam a 
homenagem dos cariocas à Nossa 
Senhora, promovida pela Arquidiocese do 
Rio de Janeiro no encerramento das 
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comemorações do mês de maio, dedicado 
à Virgem Maria, no próximo domingo, dia 
31, em preparação ao Ano Mariano que 
será iniciado no dia 7 de junho. 

A partir da 15h, na Avenida Brás de Pina, 
trecho compreendido entre a igreja Bom 
Jesus e o Largo da Penha, formarão todas 
as entidades religiosas com suas 
bandeiras e estandartes: Filhas de Maria, 
Legioo de Maritt Apostulsdo da Oraçao, 
Congregados Marianos, Irmandades, 
Ordens Terceiras, Ligas Católicas, 
Cnizadas Eucarfsticas, colégios católicos, 
representaç6es paroquiais, religiosas, 
Juventude de AçaG Mariana, Movimentos 
Mariais e outros movimentos de 
apostolado leigo. No final da prociss~o 
estará a imagem de Nossa Senhora da 
Penha, padroeira da zona leopoldinense do 
Rio, que será levada pelos membros da 
Irmandade de Nossa Senhora da Penha, 
seguidos pelo Clero, o Cabido 
Metropolitano, os Vigários Episcopais, os 
Bispos Auxiliares e pelo Cardeal Eugênio 
Safes. 

Transcrito do Jornal do Brasl~ 2815187. 
Pedro Ribeiro de Oliveira 



P·UBLICAÇOES 
RECENTES 

M/CEN/0 SANTOS 
Mestrando em Ci~ncias Sociais no IFCSIUFRJ 

Nesta seção, COMUNICAÇÕES DO 
!SER procura reunir os tftulos lançados 
recentemente no Brasil e no exterior na 
área de estudos sobre religião, incluindo 
livros, artigos em periódicos, teses de 
mestrado e doutorado e pesquisas. A 
intenção é fornecer uma bibliografia 
atualizada e um panorama das tendências 
nesse campo. 

Envie-nos um exemplar de sua publicação 
mais recente para que ela possa ser 
relacionada aqui. 

Uvros 

ALMEIDA, Maria Isabel Mendes de 
Maternidade: um destino Inevitável. 
.Rio de Janeiro, Editora Gampus Ltda., 
1987. 132p. 
A questão da maternidade é tratada como 
uma das portas para a reflexão sobre o 
processo acelerado de mudanças sociais 
e culturais da famOia de classe média 
urbana brasileira. 

BARTHOLO, Roberto 
Labirintos do silêncio: cosmovlsão e 
tecnologia na modernidade. 
Rio de Janeiro, Editora Marco 
Zero/COPPE-UFRJ, 1987. 
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BRIEND, Jacques 
O livro de Jeremias. 
São Paulo, Edições Paulinas, 1987. 

CIRNE, Moacyr et ali. 
20 anos de resistência. Alternativas da 
cultura no regime militar. 
Rio de Janeiro, Editora Espaço e Tempo, 
1987. 

COELHO, Claudete de Araújo & 
COELHO, Antonio Salvador 
Pequenos e pobres- meditando o 
Evangelho a partir do menor 
empobrecido. 
São Paulo, Ediç6es Paulinas, 1987. 148p. 
Pastoral do Menor da Arquidiocese de São 
Paulo. 

COMPARA TO, Fábio Konder 
Educação, Estado e poder. 
São Paulo, Editora Brasiliense, 1987. 

CULTURAS AFRICANAS. 
São Lufs do Maranhão, UNESCO, 1987. 
Documento da Reunião de Peritos sobre 
u As sobrevivências das tradições 
religiosas africanas nas Caralbas e na 
América Latina". 



DANIEL, Herbert 
Alegres e irresponsáveis abacaxis 
americanos. Imagens dos dias de medo 
(dias, aliás, é anagrama de AIOS). 
Rio de Janeiro, Editora Espaço e Tempo, 
1987. 

DROOGERS, André 
EaUmbanda? 
São Leopoldo-RS, Editora Sinodal, 1985. 

FORTE, Bruno 
A missão dos leigos. 
São Paulo, Edições Paulinas, 1987. 

GALLARDO, Jorge Emilio & 
CAMBEIRO, Fernando Garcfa 
Presencia africana en la cultura de 
América Latina - vlgencla de los cultos 
afroamerlcanos. 
Buenos Aires, Gráficos HUR, 1986. 

HARTMANN, Attilio 
Espaço da festa -espaço de Deus 
São Paulo, Edições Paulinas, 1987. 

MARCONDES DE MOURA, Carlos 
Eugênio, org. 
candomblé: desvendando Identidades. 
São Paulo, EMW Editores, 1987. 

PINGUET, Maurice 
A morte voluntária no Japlo. 
Rio de Janeiro, Editora Rocco, 1987. 
A obra do autor francês levanta a questão 
da morte voluntária no Japão partindo da 
tradição, religião e história do pars. 

SAULNIER, C. 
Gritos de justiça. 
São Paulo, Editora FTD S.A., 1986. 

VERGER, Pierre 
Fluxo e refluxo do tráfico de escravos 
entre o golfo do Benin e a Bahia de 
Todos os Santos- dos séculos XVII a 
XIX. 
Salvador-BA, Editora Corrupio, 1987. 
718p. 
Trata-se do mais completo documento -
apresentado como tese de doutorado na 
Sorbonne em 1966 e publicado na França 
em 1968 - sobre o tráfico de escravos 
entre a África e a Bahia durante os séculos 
XVII, XVIII e XIX, só agora editado no 
Brasil. 

XERRI, João & AZEVEDO, Lilia 
Cartas da Afrlca do Sul: uma 
experiência do apartheld. 
São Paulo, Ediçóes Paulinas, 1986. 

Teses 

BORDIN, Luigi 
Marxismo e teologia da libertação. 
Tese de doutoraclb defendida no Curso de 
Filosofia do Instituto de Filosofia e Ciências 
Sociais da UFRJ (1986). 
Orientador: Ollnto Pergoraro. 

DIAS, Romua/do 
A metodologia na educaçlo popular: o 
projeto educativo da Igreja católica na 
Arquidiocese de Vltórta-ES. 
Dissertação de mestrado apresentadi}J na 
Faculdade de Educaç~ da UNICAMP 
(1986). 
Orientador: Roberto Romano. 
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FARIA, Yara Silveira 
Relaçio entre atitude sobre eutanásia e 
crenças religiosas. 
Dissertação de mestrado apresentada no 
Instituto Superior de Estudos e Pesquisas 



Psicossociais do Centro de 
Pós-Graduaçao em Psicologia da 
Fundaçao Getúlio Vargas {1987). 
Orientadora: Monique Rose Aimée Augras 

GIUSTINA, Joacir De/la 
A Pastoral do Menor no Brasil, hoje. Os 
fundamentos bfbllco-teológlcos e a 
dlmenaio profética. 
DissertaçSo de mestrado apresentada no 
Curso de Teologia da PUC/RJ {1986), 
Orientador: Antonio da Silva Pereira. 

NETO, M8doro de Oliveira Souza 
Serviços e novos ministérios nas CEBs: 
recriaçlo da Igreja neo-testarnentMia. 
DissertaçSo de mestrado apresentada no 
Curso de Teologia da PUCIRJ (1986). 
Orientador: Antonio da Silva Pereira 

SCHMITT, José Francisco 
O m~nlstérfo pastoral das religiosas face 
aos desafios da pastoral urbana. 
DissertaçAo de mestrado apresentada no 
Curso de Teologia da PUCIRJ {1985). 
Orientador: Antonio da Silva Pereira. 

Leituras 

MELLO E SOUZA, Laura de 
O Diabo e a Terra de Santa Cruz 
São Paulo, Companhia das Letras, 

1986, 1396p. 

Fazia falta, na historiografia brasileira, uma 
descrição objetiva do modo pelo qual o 
mundo e a vida eram encarados no Brasil 
colonial. Basicamente ainda estávamos 
entregues aos "explicadores do Brasil" 
dos anos 30, desde a exuberância de 
Gilberto Freyre até a tristeza tropical de 
Paulo Prado, ambas frutos de uma 

imaginação que - embora generosa e 
criadora - não estava baseada em sólidas 
pesquisas nas fontes. 

A devassa cuidadosa que Laura de Mello e 
Souza empreendeu junto aos documentos 
principalmente inquisitoriais na famosa 
Torre do Tombo, em Lisboa, vem nos 
revelar de fonna definitiva que o Brasil 
colonial fonnava uma cultura "encantada" 
ou "enfeitiçada". Tudo tinha seu encanto, 
tudo era codificado por meio de encantos, 
desde as "bolsas de mandinga" até os 
calundus ou catimbós. O encanto, ou 
"feitiçaria", cumpria funções ligadas à 
sobrevivência material (cap. 3), 
deflagração de conflitos (cap. 4), 
preservação da afetivldade (cap. 5), 
comunicação com o sobrenatural (cap. 6). 
Seja para conseguir uma situação melhor 
na vida, resolver um conflito, atrair-se um 
namorado ou conseguir um "pacto" com 
as forças sobrenaturais que nos dominam, 
a feitiçaria entrava em ação. Ela pertencia 
ao dia-a-dia dos habitantes elo' Brasil 
Colônia. O "encanto" constitura a chave 
Interpretativa dos acontecimentos, desde a 
Invasão européia em geral até as últimas 
conseqüências desta na vida diária: a 
pobreza onipresente, o abandono e o 
desenraizamento. Um passado mltico 
sempre repetido estava presente atrás dos 
provérbios e gestos rituais, rezas e 
histórias transmitidas, adivinhações, 
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curas, benzeduras, cartas de tocar, 
sortilégios, sonhos, possessões e pactos 
com poderes sobrenaturais. O estudo 
denso de Laura de Mello e Souza tem dois 
alicerces: de um lado, um exame, rigoroso 
e quase exaustivo das fontes (veja as 
afirmações da autora na página 18); do 
outro, um trânsito ágil e muito diversificado 
entre os mestres historiadores do cotidiano 
na Europa: Le Goff, Delumeau, Ladurie, 



Arles, Foucault, Mandrou da França, N. 
Cohn e K. Thomas, da Inglaterra, Giordano 
e Guinzburg, da Itália. 

Penso que o valor básico deste livro está 
nessa dialética entre encanto e 
desencanto, expressa através do binOmio 
sincretismo-inquisição, que percorre o 
texto de ponta a ponta. O sincretismo se 
apresenta como a face aberta da vida oo 
Brasil colonial, a experiência oova do 
encontro entre culturas e "encantos", urna 
complementação mútua e sobretudo t.ma 

"refundição" cultural, segundo a feliz 
expressão de Leonardo Boff ("Em favor do 
sincretismo", cap. 7 do livro Igreja, 
carisma e poder). A inquisição, pelo 
contrário, se nos apresenta como a face 
adversa, hostil e contrária à vida. Sem 
querer ser provocativo, eu diria que a 
inquisição - por degradante e aviltante (p. 
31 O) que tenha sido - cumpriu uma função 
histórica de alta relevância, no sentido de 
praticar uma erosão da sarda milagrosa e 
mágica dos problemas da vida e de forçar 
uma eventual passagem para soluções 
rnais racionais e secularizadas. 
Combatendo sortilégios e rezas 
milagrosas, curas e benzeduras, a 
inquisição deixou os problemas fundantes 
dessas práticas simbólicas intactos, é 
claro, mas conseguiu desencantar a 
própria vida cotidiana e torná-la mais · 
independente das leis eternas e do "eterno 
retorno" dos mitos religiosos. Essa função 
da inquisição, embora quase não 
explicitada, foi a grande lição que a leitura 
deste livro me ensinou, sobretudo na 
segunda parte (cap. 3 a 6), que é 
trabalhada em cima de fontes primárias. 

Como todo bom livro, O Diabo e a Terra 
de Santa Cruz evoca questões de ordem 
metodológica. A autora deixa bem claro 
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que é impossrvel escrever a história do 
Brasil colonial sem aprofundar a história da 
Europa medieval. Acontece que ela não 
aplica essa "lei" aos horizontes africanos e 
amerrndios. De maneira significativa, a 
narrativa do livro se inicia pelas palavras 
"a descoberta" (pág. 21, também 74, 75, 
273, 371 etc.). O texto todo constitui uma 
magnffica evocação do "imaginário do 
~scobridor:" (p. 371 ). E o "descoberto"? 
Não se toca na pré-história da América, 
nem da África. Tanto os fnã10s como os 
africanos são expHcados através do 
•sincretismo" com os brancos. O texto 
deixa entender que as práticas de feitiçaria 
"tinham chegado à colónia com os 
portugueses" (p. 273). Esse enfoque 
quase exclusivamente europeu constitui 
um limite talvez insuperável na atual 
situação da historiografia brasileira que só 
será ultrapassado por leituras mais 
ecumênicas e menos "sintetizantes" (p. 
273) do que comumente chamamos de 
sincretismo. Se é verdade que "viver em 
colónias" significa estar "condenado" (p. 
87) ou ''fadado" (p. 93) ao sincretismo, é 
verdade também que sincretismo não 
significa necessariamente mistura ou 
srntese: pode significar "refundição"' para 
voltar à expressão de Boff. 

Numa recente consulta sobre cultura 
negra e teologia na América Latina 
(publicada pelo CEDI, Rio de Janeiro, sob 
o trtulo: Identidade Negra e Religião, 1980), 
afirma-se: "O que se entende por 
sincretismo com o cristianismo é na 
maioria das vezes um conceito superficial, 
além de ser usado pelo observador 
exterior para recusar qualquer tipo de 
autonomia às religiões africanas das 
Américas e a$sim evitar qualquer espécie 
de projeto ecumênico com o cristianismo." 
(p. 47.) 



O material extremamente rico reunido no 
volume O Diabo e a Terra de Santa Cruz 
só revelará todas as suas potencialidades 
na medida em que for colocada a questão 
metodológica. Por isso mesmo o livro 
constitui para mim um desafio, não se me 
apresenta como um texto acabado e 
"completo". É um leque aberto para muitos 
questionamentos e variados horizontes 
interpretativos. Aqui só apontei um deles, o 
que mais me questiona no momento. Mas 
deve ter muitos desdobramentos que nem 
consigo captar. Ainda hoje, escrever sobre 
a cultura popular no Brasil é entrar numa 
experiência parecida com a do bom jesulta 
Azpilcueta Navarro, que desabafou, 
já no século XVI: "A letra, que por essas 
partes me parecia clara, cá se me toma 
obscura ... " (cit. na pp. 77). A teimosia em 
clarear o que nos atinge na opacidade e 
obscuridade é algo que ainda hoje nos 
desafia. 

Eduardo Hoomaert 

Instituto Teológico PastoraJ.CE 

DAVIS, Wade. 
A serpente e o arco-frts 

Rio de Janeiro, Zahar, 1986 

Uvro que tem sido elogiadt> por alguns e 
que, segundo informação de um livreiro de 
São Paulo, encontrava-se com edição 
esgotada em maio de 1987. Outros o 
consideram ruim talvez devido à análise 
etnobiológica, ou por apresentar 
descrições de rituais feitos para 
impressionar turistas. Trata-se entretanto 
de trabalho interessante e complexo que, 
como informa o editor brasileiro, apresenta 
algumas semelhanças com A erva do 
Diabo, de Carlos Castaneda, embora com 
menor peso literário. O autor não deixa de 
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incorrer, talvez involuntariamente, num 
certo sensacionalismo, muito presente na 
visão sobre a religião dos vodus do Haiti, 
divulgada tanto no passado como hoje, 
pela literatura, jornalismo e o cinema 
americano. Mas, de fato, o tema do livro -
vodus, zumbis e magia negra no Haiti - é 
em si mesmo assunto que se presta ao 
sensacionalismo, embora o autor seja um 
acadêmico da Universidade de Harvard. 

Com bastante vivência da pesquisa de 
campo e bom manejo da literatura sobre a 
história do Haiti, a religião dos vodus e. 
sobre sociedades secretas no Haiti e na 
África, o autor apresenta boas descrições 
etnográficas de algumas1cerimônias. 
Toma-se entretanto por vezes cansativo, 
com longas descrições - comuns em 
romances do século passado - sobre a 
paisagem, que parecem desnecessárias.· 
A tradução parece-nos que não tenha sido 
bem feita, pelo excessivo emprego de 
palavras pomposas e empoladas, 
dificultando a leitura e a compreensão. 
Trata-se porém de obra inegavelmente 
difrcil de ser bem traduzida, pelo uso de 
grande quantidade de termos técnicos do 
jargão especifico da antropologia e da 
etnobiologia. 

Apesar de algumas falhas é um trabalho 
bastante instigante para os interessados 
no tema. Entre outros assuntos tratados, o 
autor apresenta dados pouco conhecidos 
dos leitores brasileiros sobre a história do 
Haiti dos séculos XVIII ao XX, mostrando, 
por exemplo, a extraordinária prosperidade 
desta ex-coiOnia na época da Revolução 
Francesa, "quando cerca de meio milhão 
de escravos geriam dois terços do 
comércio ultramarino da França (p. 61). 
Afirma que a independência do Haiti 
apoiou-se num campesinato agrário, 



gerado pelo excesso de mão-de-obra das 
plantations, e foi coordenado pelas ·elites 
mulatas (p. 65) . Refere-se às inúmeras 
revoltas de escravos, principalmente à que 
foi liderada pelo legendário François 
Macandal (p. 185). Mostra as relações 
fntimas então existentes entre as 
comunidades de maroons ou quilombos 
com as sociedades secretas que existem 
até hoje no pafs e com a religião dos 
vodus. No fim do livro interpreta a 
dominação polrtica do ex-presidente 
François Duvalier, o Papa Doc,e sua 
famosa polfcia secreta, os T on-T on 
Macoute, como uma reação da maioria 
negra aos excessos anteriores da elite 
mulata (p. 241-242) . As notas 
bibliográficas por capftulos, apresentadas 
ao final do livro, poderiam ser mais 
elucidativas, embora correspondam talvez 
à pretensão do autor de realizar trabalho 
de divulgação com caráter literário. A 
nosso ver Wade Davis é muito melhor 
enquanto cientista do que como literário, 
sobretudo em sua atual versão em nosso 
idioma. 

O autor, embora sem o citar, apoia-se, em 
algumas passagens (p. 130), no artigo "O 
feiticeiro e sua magia", de Lévi-Strauss, e 
também (p. 165) no conhecido caprtulo "A 
noção de bruxaria como explicação de 
infortúnios", de Evans-Pritchard. Discute, 
de maneira talvez não muito antropológica, 
a oposição entre o feiticeiro maligno e o 
sacerdote-curandeiro benevolente, vividos 
pela mesma pessoa (p. 91), 
relacionando-os à oposição entre 
pensamento cientffico e pensamento 
religioso (p. 165). Afirma que "as 
conclusões do antropólogo constituem 
observações, não explicações" (p. 169), 
mostrando, assim, como a pesquisa em 
antropologia das religiões levanta reflexões 
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e problemas metodológicos de capital 
importância para a ciência do homem. 

Wade Davis reúne dados comparativos 
muito interessantes sobre o transe, o 
hipnotismo, o êxtase, a catalepsia e a 
morte {p. 127-128). Apresenta os cinco 
elementos que captou corno componentes 
da noção de alma na religião vodu do Haiti 
(p. 171). Como PhD em Etnobotânica, em 
Harvàrd, e inspirado em estudos 
anteriores na Amazônia, estuda alguns 
venenos que compõem a fórmula da droga 
utilizada pelos feiticeiros do Haiti no 
processo de zumblficação, o que constitui 
a contribuição mais interessante e original 
deste livro. O autor relata aspectos de um 
amplo estudo comparativo de venenos de 
origem vegetal e animal, apresentado 
dados sobre suas propriedades 
alucinógenas, tóxicas e venenosas e 
sobre sua utilização em diversos pafses. 
Analisa os ingredientes utilizados em 
venenos e contravenenos contidos em 
plantas como a datura {chamada de 
figueira-do-diabo ou pepino-do-zumbi) e a 
fava-de-Calabar, ou de origem animal, 
como o sapo-bufo-marinus e o peixe 
baiacu. Mostra que este é utilizado como 
alucinógeno em iguarias da cozinha 
japonesa e no processo de zumblflcação 
do Haiti. Compara conhecimentos 
cientfficos e populares sobre o uso destes 
venenos e suas dosagens, variações de 
toxicidade com as épocas do ano, 
localização etc. 

Ampliando os elementos curiosos de sua 
interessante pesquisa, Wade Davis 
preocupa-se em conhecer os processos 
de iniciação na religião dos vodus do Haiti 
e a atuação das sociedades secretas. 
Comprova, com outros pesquisadores, a 
importância de uma iniciação paralela do 



pesquisador para captar a confiança de 
lfderes religiosos, descrevendo algumas 
etapas do processo de iniciação religiosa 
no Haiti, como a utilização de banhos, 
limpezas e sacriffcios de animais. 
Refere-se aos sinais de reconhecimento 
mútuo dos membros das sociedades 
secretas, conhecidas no Haiti com o nome 
~ "Bisango", palavra certamente derivada 
de Bijagõ, grupo étnico original da 
Guiné-Bissau. Constata que só se 
pode entrar em uma sociedade secreta 
e que elas existem em todas__as 
f-eQíões dd pais, cada uma ass001indo o 
controle de um determinado terrllórlo. 
Essu sociedades, abertas a homens e 
mulheres, com organizaçlo hierárquica e 
rituais iniciáticos complexos, destinam-se 
à proteção da comunidade e estão 
vinculadas a grupos de cultos religiosos 
paralelosj semelhantes aos terreiros 
afro-brasileiros. As sociedades bisango 
são apresentadas como protetoras da 
religião dos vodus. Segundo o autor, as 
pessoas que cometem determinadas 

r infraçOes contra a comunidade são 
julgadas por elas e condenadas à 
zumblftcaçlo. 

Apesar de algumas passagens cansativas 
e da abordagem às vezes superficial de 
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alguns temas, trata-se de um fascinante 
relato de pesquisa sobre vodus e zumbis 
do Haiti. Lendo o trabalho podemos 
encontrar alguns paralelismos com 
determinados aspectos das religiões de 
origem africana no Brasil, especialmente 
com o tambor de mina, a religião dos 
vodus do Maranhão. Entre tais 
paralelismos, podemos indicar, por 
exemplo, além do culto aos vodus, a 
manipulação de drogas de origem v•tal 
e animal, o uso de banhos, as acusações 
de feitiçaria, a existência de provas de 
fogo e de espinhos para comprovar o 
transe, o uso de vestlmentas e de danças 
rituais, a preservação ciosa dos segredos, 
o componente de sociedade secreta dos 
grupos de culto etc. São fatores que 
tornam atraentes, ao leitor brasileiro, a 
curiosa aventura antropológica 
empreendida por Wade Davis e relatada 
em seu livro, que apresenta, após o trtulo -
A serpente e o arc:o-frls -,longo e 
ilustrativo subtftulo, a[ saber: "zumbis, 
vodu, magia negra. Viagens de um 
antropólogo às sociedades secretas do 
Haiti e suas aventuras dignas de um novo 
Indiana Jones". 

Sergio Figueiredo Ferrelli, 
professor da UFMA. São Paulo, junho de 1987. 
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NOTICIAS 

Seminários sobre catolicismo, 
protestantismo, diversidade religiosa e 
AIOS; lançamentos de revistas e vfdeos 
com debates; assessorias; um Encontro 
Regional de Mulheres Teólogas e outro 
entre o ISER e o Instituto Nacional de 
Pastoral (INP); e ainda o I Encontro 
Nacional de Prostitutas e um Curso de 
Teologia Negra foram algumas das 
atividades desenvolvidas pelo ISER nos 
sete primeiros meses de 1987. 

Logo em janeiro, o Grupo de Estudos do 
Catolicismo (GEC) se reuniu para 
prosseguir o seu trabalho de pesquisas e 
debates sobre a Igreja Católica no Brasil 
atual. Entre os temas, a questão da 
"identidade católica" se destacou, e o 
artigo de Pierre Sanchis, membro do 
grupo, publicado em Comunicaç6es do 
/SER, 22, foi utilizado para as discussões. 
O encontro entre representantes daquele 
grupo e do INP, em março, também 
abordou a questão da "identidade 
católica", e as contribuições dos 
participantes compuseram urna edição de 
Comunicações, a de nº 26, dando 
continuidade à publicação do debate. 

Em abril, foi realizado o Encontro Regional 
de Mulheres Teólogas, no qual 30 
mulheres debateram "A mfstica feminina 
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na luta pela terra". Outra produção dp 
programa Mulher e Teologia, c:Onclu~a 
nesse mês, foi um relatório sobre "Moral 
sexual na Igreja Católica", elaborado para 
o Slnodo dos Leigos qu_e se realizará em 
Roma, no final do ano. As ativldades de 
abril se encerraram com um debate sobre 
o vldeo Retratos da diocese de Volta 
Redonda e Barra do Piraf- produzido pelo 
ISER-VIdeo com o apoio do programa de 
Assessoria-, que reuniu cientistas 
sociais, agentes de pastoral e animadores 
de comunidade. 

Maio começou com o I Seminârlo 
Interdisciplinar sobre a AIOS (promovido 
pelo ISER e pela ABIA - Associação 
Brasileira Interdisciplinar de Combate à 
AIOS), que discutiu, com a participação· 
de cientistas, comunidade e teólogos 
morais, os aspectos éticos, pessoais, 
médicos, refigiosos e morais relacionados 
com a doença. Este enContro foi 
documentado pela .equipe do ISER-VIdeo e 
serâ parte de um programa sobre o terna. 
Também em maio, continuou a pesquisa 
sobre as ONGs· (Organizações 
não-Governamentais), já numa segunda 
fase, com reuniões entre representantes 
dessas entidéldes que prosseguirão pelos 
próximos meses. 



Em junho, o programa de Protestantismo 
realizou vârias atividades, entre elas dois 
seminârios. O primeiro, com a professora 
Valentina da Rocha Lima, explorou o tema 
"Metodologia de pesquisa em história de 
vida e história oral". O outro teve a 
participação do professor Reginaldo 
Gonçalves, que fez uma exposição sobre 
"Identidade e cultura - uma comparação 
entre Brasil e EUA". Além disso, uma 
reunião dos participantes do programa 
debateu "O que é ser protestante no 
Brasil", a partir de artigos publicados em 
Comunicações do /SER, 24. Também 
nesse mês, foi conclufdo o Levantamento 
das Obras Sociais das Igrejas 
Evangélicas do Munidpio do Rio de 
Janeiro, pesquisa encomendada pela 
Prefeitura ao ISER e realizada pelo 
programa de Protestantismo. Junho 
inaugurou ainda um Curso sobre Teologia 
Afro-Americana e/ou Afro-Brasileira e/ou 
Negra. Este curso itinerante, promovido 
pelo programa Religião e Negritude, se 
estenderá até novembro e conta com a 
participação de professores convidados, 
abordando os temas "Relação e 
divergências entre a Igreja e a população 
negra", "Os projetos polrticos das Igrejas 
para a comunidade negra da Colonização 
ao perrodo pós-Vaticano 11", "Métodos e 
técnicas de produção teológica", entre 
outros. 

A "Diversidade religiosa brasileira" esteve 
em discussão em julho, por iniciativa do 
programa que estuda a questão. Os dois 
dias de seminârio contaram com a 
participação de religiosos e cientistas 
sociais da religião, que debateram as 
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"Seitas", "A nova consciência religiosa" e 
"Os problemas de classificação da 
diversidade religiosa". No mesmo mês, 
foram lançados o vfdeo.CEBs -nova 
forma de ser Igreja - uma reflexão sobre a 
eclesialidade das CEBs - e a revista 
Comunicações do ISER, 25, uma 
coletãnea de textos sobre a "ferramenta 
marxista". Os dois eventos foram 
marcados por debates muito concorridos. 
Além disso, veio a lume Religião e 
Sociedade, 1313, reunindo artigos sobre 
escatologia, poder e finitude. O I Encontro 
Nacional de Prostitutas encerrou o mês de 
julho alcançando grande repercussão. 

Outra atividade desenvolvida pelo ISER, 
dando continuidade a um I 
trabalho iniciado hã dois anos, foi o 
acompanhamento, já em fase de 
finalização !, pelo programa de Assessoria, 
da Grande Avaliação da Arquidiocese de 
Vitória (GRAVA), que inclui a produção de 
textos e relatórios. Todos esses meses 
foram marcados também pelo intenso 
trabalho do programa ISER-Vfdeo, que 
finalizou, além de CEBs ... , os vfdeos Santa 
Marta: duas semanas no Morro, com 
direção de Eduardo Coutinho e 52 minutos 
de duração, Coleta seletiva de lixo, dirigido 
por Bienvenido Gómez, e iniciou a edição 
de Anastácia - negra, escrava e santa. 

Foi um perfodo, enfim, de muito trabalho e 
produção, que demonstrou o crescimento 
da instituição e sua importância no estudo 
dos fenômenos sociais, culturais e 
religiosos que constituem o compromisso 
do ISER com a realidade brasileira. 



s 

O que são as Comunicações do ISER: 
O ISER - Instituto de Estudos da 
Religião-, órgão dedicado à atividade de 
pesquisas e assessoria na ãrea da 
religião, vem com as Comunicações 
incentivar um novo espaço de intercâmbio 
entre os diversos trabalhos em andamento 
no âmbito da religião, possibilitando uma 
linguagem sem os rigores da academia, 
num tom de quem põe à mesa os seus 
rascunhos para discussão. Ao remeter a 
sua contribuição, procure mantê-la em 
torno de 10 laudas de 30 linhas. 
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