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APRESENTAÇÃO 

"Um verdadeiro encontro, que abriu as 
portas para o conhecimento de muitos 
aspectos da realidade brasileira e 
polonesa, e de grande valor para 
aproximar as Igrejas dos dois países" . 
Assim, um dos participantes poloneses do 
Colóquio "A Igreja no Brasil e na Polônia
uma Tentativa de Comparação". realizado 
em agostq de 1987 por iniciativa do I SER e 
do grupo Znak, de Cracóvia, com o apoio 
do Comitê Contra a Fome e para o 
Desenvolvimento (CCFD), definiu os três 
dias de debates ocorridos no contexto de 
três semanas de viagens e contatos dos 
poloneses pelo país. Entre eles, estiveram 
presentes intelectuais ligados ao 
Solidariedade e a pastorais da Igreja 
polonesa, editores de revistas e jornais, 
além de um padre, que falaram sobre a 
identidade cristã e nacional de seu povo, 
sobre o marxismo e o socialismo, os 
problemas da pastoral , o catolicismo, bem 
como de suas experiências no Brasil. Do 
lado brasileiro, sacerdotes, leigos e 
estudiosos da religião abordaram as 
religiões populares, o sincretismo 
afro-brasileiro, as pastorais populares, a 
teolog1a da libertação e o engajamento da 
IgreJa na luta pela JUStiça social. 

Como primeiro resultado desse Col64uio, 
publicamos neste número as ''impressões 
de v1agem" dos part1c1pantes poloneses. 
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introduzidas por um artigo de Henryk 
Siewierski, editor em BrasRia do periódico 
Aproximações, que faz um relato dos 
principais assuntos debatidos durante o 
encontro. Apresentamos também uma das 
palestras dos brasileiros, a do padre 
Alberto Antoniazzi, sobre a sua 
experiência como padre, no Brasil. 

"A Igreja Católica e o poder feminino", de 
Maria José Nunes, e "O 'populismo' russo 
e a pastoral popular no Brasil", de 
Armando Lisboa, apresentam outras faces 
da Igreja no Brasil e no mundo. Segredos 
da economia e de rituais da umbanda são 
revelados por Yoshiko Mott e Micenio 
Santos. Um fisioterapeuta que trabalha a 
partir de seus conhecimentos em medicina 
oriental e ciências ocultas fala de sua 
iniciação religiosa, que inclui passagens 
pelo catolicismo, umbanda e ioga budista, 
e das suas experiências aluais de cura. 

Completam o número uma entrevista de 
Elie Wiesel, que explica a importância, que 
teve o genocfdio dos judeus sobre a sua 
caminhada e a sua obra, e o VITRAL e as 
PUBLICA<,;ÕES RECENTES, estas com 
uma novidade: a partir desta edição, 
trazem uma listagem das publicações 
periódicas recebidas nos últimos dois 
meses pela biblioteca do ISER, que estão 
à dispos1ção dos Interessados. 



A Igreja no Brasil e na Polônia
uma tentativa de aproximação 

HENRYK SIEWIERSKI 
Pró-Memória, MEC, editor do periódico Apro]!:imações, Brasma 

Entre os dias 19 e 22 de agosto deste ano 
( 1987) teve lugar no Rio um seminário cujo 
tema- "A Igreja no Brasil e na Polônia" -
deu margem não apenas a uma reflexão 
teórica, mas sobretudo propiciou a todos 
os participantes a oportunidade 
excepcional de um verdadeiro encontro. 
Os poloneses estavam representados 
pelos senhores Jerzy Turowicz, Stefan 
Wilkanowicz, Pawel Czartoryski, padre O. 
Andrzej Kloczowski, padre Jan Cep, 
Henryk Wozniakowski e Piotr Dabrowski. 
Por motivos óbvios, o grupo brasileiro 
pôde ser bem mais numeroso; estavam 
presentes eminentes especialistas em 
assuntos da área religiosa, sacerdotes e 
leigos, entre eles Luiz Alberto Gómez de 
Souza, Pedro-Ribeiro de Oliveira, Maria 
Clara Bingemer, Pierre Sanchis, padre 
Alberto Antoniazzi, Luiz J. Baraúna, 
Marcus Rodrigues, FÇiustino Couto 
Teixeira, Cássio Rodrigues e Rubem 
César Fernandes. Também estavam 
presentes o Presidente da CNBB, Dom 
Luciano Mendes de Almeida, o bispo 
Afonso Felipe Gregory e dois bispos de 
origem polonesa, Dom Ladislau Biernaski, 
de Curitiba, e Dom Isidoro Kosinski, de 
Três Lagoas. 

O seminário foi realizado por iniciativa do 
ISER (Instituto de Estudos da Religião) e 
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do grupo "Znak", de Cracóvia, e sob o 
patrocínio do Comitê Católico contra a 
Fome e para o Desenvolvimento (CCFD), 
organização do episcopado francês que 
esteve representada pelos senhores 
Claude Caillere e Artur Potocki . Durante a 
semana anterior ao seminário, o grupo 
polonês teve a oportunidade de conhecer 
de perto muitos aspectos da realidade 
brasileira. Divididos em três grupos, os 
poloneses visitaram São Paulo, Curitiba e 
Brasnia. Na capital, os srs. Jerzy Turowicz 
e Stefan Wilkanowicz foram recebidos pela 
CNBB e também pelo setor da CNBB que 
lida com a atividade missionária entre os 
índios (CIMI). Em Brasnia, o grupo polonês 
foi também recebido por alguns 
parlamentares e apresentou na 
Universidade de Brasnia um esboço da 
história e da situação aluai da Igreja na 
Polónia. No Rio, o programa abrangeu uma 
v:sita ao Cardeal Eugênio Salles, cantatas 
com organizações sociais/educativas e 
ecumênicas bem como visitas a lugares 
dedicados ao culto afro-brasileiro e 
algumas favelas. Em Petrópolis, teve lugar 
um encontro demorado com Leonardo Boff 
e com pessoas ligadas ao trabalho social 
desenvolvido por ele na Favela do Lixo. 
Houve também a oportunidade de 
conhecer melhor a questão agrária, e de 
um modo especial o problema dos conflitos 



da terra. Não faltaram contatos com a 
colónia polonesa e com sacerdotes 
poloneses no Brasil. Em resumo, antes do 
início do seminário, os seus participantes 
franceses e poloneses foram bem 
familiarizados com a realidade brasileira. 

Inaugurando o seminário, que iria durar 
quatro dias, Rubem César Fernandes, o 
seu principal articulador e organizador do 
lado brasileiro, sublinhou a necessidade de 
se contrapor à polarização ideológica que 
ameaça enfraquecer a missão universal da 
Igreja. Ele expressou a esperança de que 
o seminário representasse o início de uma 
nova aproximação entre a Igreja da 
Polônia e a Igreja do Brasil. É importante 
acrescentar que Rubem César Fernandes, 
redator-chefe da revista Religião e 
Sociedade e antropólogo, graduou-se em 
filosofia pela Universidade de Varsóvia nos 
anos 60, e é um coerente representante 
desse tipo de diálogo, tendo contribuído 
muito para familiarizar os seus 
conterrâneos com as experiências da 
Igreja na Polônia (vide "A Igreja no Brasil 
vista de perto. Conversa com R.C. 
Fernandes", Wicz, fevereiro/março 1987). 

Em nome dos poloneses falou Stefan 
Wilkanowicz, sublinhando a necessidade 
de uma colaboração dentro de um clima 
solidário. A seguir falou Claude Caillere, 
sobre os 25 anos de atividade do CCFD. A 

história da Igreja no Brasil e na Polônia, 
bem como o papel que a inteligentzia 
católica tem na Igreja, foi o tema principal 
do primeiro dia. O lado brasileiro, 
representado por sacerdotes e leigos que 
se definem claramente como a parte mais 
progressista da Igreja no Brasil, sublinhou 
com muito vigor os aspectos negativos do 
processo de "romanização" e das 
influências que a Igreja-instituição vem 
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exercendo há séculos sobre o povo. 
Embora durante a discussão houvesse 
quem alertasse para o perigo de um certo 
nacionalismo, não ficou bem claro o 
aspecto universalista da "romanização" da 
·Igreja e tampouco o processo tão evidente 
nos últimos anos da "desromanização". 
Parece que a consciência dos danos 
causados à religiosidade popular brasileira 
no confronto com a Igreja pós-tridentina 
vem dificultando bastante uma avaliação 
objetiva da questão missionária e da 
hierarquia da Igreja universal, tanto no 
passado como hoje em dia. A história da 
Igreja na Polónia foi definida através de 
algo que é muito presente nas gerações de 
hoje, ou seja, a identidade cristã e nacional 
do povo polonês. Falou-se também da 
história mais recente, vista e 
testemunhada pelos que dela participaram. 
Pela primeira vez no seminário ouviu-se a 
palavra totalitarismo, que será repetida 
várias vezes e que irrita a maioria dos 
anfitriões brasileiros. Mas é difícil não 
mencioná-la quando se fala da ligação da 
Igreja com a sociedade, ambas em 
confronto com o socialismo real. 

Falando sobre o papel da lnteligentzia 
católica na Polónia, os seus principais 
representantes sublinharam o seu 
engajamento na evangelização da cultura. 
Os brasileiros dão prioridade ao 
engajamento social e ao contato direto 
com o povo como fonte primordial para 
uma reflexão teológica. Mas nessa altura 
já se falava também da exagerada 
dependência do pensamento teológico das 
ciências sociais e de um certo 
enfraquecimento dos laços com o lado 
espiritual da religião cristã. 

No segundo dia do seminário, falou-se do 
catolicismo popular, do sincretismo 



afro-brasileiro, bem como das experiências 
do Solidariedade. A principal diferença 
entre o catolicismo popular na Polónia e no 
Brasil está na maneira de relacionar-se 
com a Igreja-instituição: no Brasil existe 
um certo paralelismo e com freqüência até 
forte antagonismo; na Polónia, ao 
contrário, pode-se falar de integração com 
a Igreja e com as suas estruturas. A 
comparação de estatísticas e da prática 
religiosa é bastante favorável à Igreja na 
Polónia. Todavia, ao considerar atitudes 
morais, os poloneses não escondem sua 
preocupação. Há muitos motivos para 
tanto. Também a atuação dos leigos não é 
significativa na Polônia, e nisso a prática 
brasileira, sobretudo a atuação das 
comunidades eclesiais de base e da 
pastoral da terra, despertou o entusiasmo 
e o interesse dos poloneses. O catolicismo 
IJOpular no Brasil não é uniforme e 
tampouco ortodoxo, pois ele absorveu os 
elementos de muitas religiões, sobretudo . 
as africanas. O sincretismo afro-brasileiro 
(Candomblé, Umbanda) é bastante 
enraizado na cultura e na religiosidade 
brasileiras. É ar também que os negros 
defendem a sua identidade e lutam por 
uma emancipação social e cultural. 

O terceiro dia do seminário deu ensejo 
para que se conhecessem melhor os 
problemas da pastoral. Os poloneses 
falaram sobre a vida paroquial e sobre a 
pastoral dos trabalhadores , dos 
agricultores e da juventude universitária. 
Os brasileiros , por sua vez, relataram as 
suas experiências quanto à presença da 
Igreja entre os pobres e sobre as 
comunidades eclesiais de base, 
sublinhando o grande papel dos leigos, tão 
importante em vista da falta de sacerdotes. 
Um dos poloneses perguntou a Dom 
Afonso Gregory (que apresentou em linhas 
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gerais as atividades pastorais da Igreja no 
Brasil) se o status dos chamados agentes 
pastorais leigos não é usado para fins 
políticos. Dom Gregory respondeu que, ao 
contrário, existe uma correlação entre a 
atividade pastoral e a política, e que a 
motivação para um engajamento político 
maior tem o seu ponto de partida na fé . Por 
outro lado, Dom Gregory afirmou que o 
marxismo não tem IJapel destacado no 
Brasil, como acontece em outros países 
da América Latina. 

Nesse dia esteve presente também o 
Presidente da CNBB, Dom Luciano 
Mendes de Almeida. Ele falou sobre a 
Igreja, que, cumprindo o seu munus 
evangélico de servir aos mais pobres, 
enriquece-se com a sua sabedoria e a sua 
alegria. Enriquece-se também com a fé do 
povo. Porquanto - dizia Dom Luciano - , 
são os pobres que são os nossos 
benfeitores e nossos mestres, e é 
importante entender que eles têm mais . 
para nos dar do que nós a eles podemos 
ensinar. A Igreja está com aqueles que 
sofrem perseguição e com aqueles que 
exigem transformações sociais. A 
ideologização e a politização estão na 
margem das experiências dessa Igreja. 
Não se trataria aqui de um certo 
"romantismo da pobreza?" - é uma das 
perguntas que vem do lado polonês. Dom 
Luciano responde com um sucinto "não 
gostamos da pobreza, amamos os 
pobres". Outra pergunta: "A Igreja não 
procura agir também junto aos ricos?" 
Resposta: "Nunca fechamos as portas 
aos ricos, pelo contrário". Falou-se 
também do trabalho missionário junto aos 
índios, um tema bastante atual , já que está 
em andamento uma campanha contra a 
CNBB, que, ao defender os índios, está 
sendo acusada de atividades contra o país 



em conluio com países estrangeiros. À luz 
dos fatos apresentados por Dom Luciano, 
trata-se de uma acusação absurda, 
montada por grupos de pressão 
econômica e política interessados em 
explorar as riquezas minerais que se 
encontram nas terras ocupadas pelos 
índios . Isso é apenas um dos muitos 
exemplos que mostram quão difícil é a 
s1tuação da Igreja no Brasil, que, no meio 
de tantos conflitos soc1ais e políticos, 
cumpre a sua m1ssão de pregar a paz de 
Cnsto, "a paz que é fruto da justiça", como 
sublinha Dom Luciano. 

O seminário está terminando. Está na hora 
de apresentar sugestões e de tirar 
conclusões para o futuro. A opinião 
comum é de que o seminário foi muito rico 
em significado e de grande valor para 
aproximar as duas Igrejas, separadas pelo 
espaço e por experiências históricas 
diversas, mas que, ao mesmo tempo, 
estão un1das pelos mesmos fundamentos 
e estrutura da Igreja umversal. Aquilo que 
é o sinal evidente da unidade é aqui 
também, com freqüência excessiva, o 
sinal de contradição. Isso é também prova 
de quão grande é a necessidade de 
diálogo, que poderá servir de aproximação 
e também ser a resposta de toda a Igreja à 
grande dificuldade de diálogo do presente 
pontificado. 

Tanto. na Polônia como no Brasil, a Igreja 
tem a mesma atitude diante do Estado 
autoritário, e amiúde defende os direitos do 
homem com o sangue do martírio. Na 
Polônia, a união da Igreja com a sociedade 
cresceu e se desenvolveu na luta pela 
liberdade da Nação; no Brasil, a dramática 
situação do povo representa um imperativo 
moral do engaJamento da Igreja na luta 
pela justiça social. Tanto num como no 
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outro caso o aspecto ético e o 
engajamento social parecem sobrepor-se 
ao lado místico do cristianismo. É possível 
que isso tenha alguma relação com a 
atitude negativa - alérgica, diria - dos 
poloneses com respeito a qualquer utopia, 
e, quanto aos brasileiros, a tendência 
polftica da redução do providencialismo. • 
Ambos os lados têm consciência do 
anacronismo de certas distorções 
lingüísticas, introduzidas pelas ciências 
sociais no século passado. Até mesmo o 
conceito tão usado da "terceira via" parece 
pertencer a um tempo que já passou. 

Em sua última palestra, o sr. Jerzy 
Turowicz expressou profunda admiração 
pelo engajamento social da Igreja no 
Brasil, lembrando que a Igreja na Polônia 
tem af muito a aprender. Do ponto de vista 
da experiência polonesa, haveria apenas 
uma restrição com relação à linguagem de 
que a Igreja no Brasil se serve; porquanto, 
o marxísmo não é um instrumento 
insubstituível para definir a realidade social 
e para desmascarar o mal do capitalismo. 
Não é, também, um instrumento inocente. 
Em vista do Evangelho e da Doutrina 
Social da Igreja, esse instrumento parece 
ser dispensável, e do ponto de vista do 
socialismo real, perigoso. 

Nenhum dos dois lados evitou temas 
ditrceis. Não havia necessidade e 
tampouco tempo para esse tipo de 
diplomacia. Em comum havia a vontade de 
um entendimento mútuo e a alegria do 
encontro. Em comum ficaram, também, a 
preocupação pelas duas Igrejas, o que 
com certeza aumenta bastante a confiança 
mútua. 

Original em polonês publicado na revista Kultura. 

Tradução de Tomasz Lychowski 

·Providencialismo no sentido de 

Providência Divina. (N. do T. ) 



Impressões de viagem ao Brasil 

Após apenas 17 dias de visita ao Brasil, 
não se pode ter uma idéia precisa acerca 
desse país tão grande, nem mesmo 
levando em conta que essa visita foi muito 
rica nos cantatas humanos com núcleos e 
classes sociais as mais variadas e que 
fomos expostos a pontos de vista e 
realidades políticas às vezes radicalmente 
opostas. Como resultado, uma 
extraordinária troca de experiências e a 
aquisição de informações, mas, ao mesmo 
tempo, a consciência da nossa própria 
ignorância em termos dos contrastes e da 
magnitude dos problemas desse país, 
acrescidos de uma certa dificuldade de 
comunicação com os nossos parceiros 
brasileiros. 

Comecemos por este último problema. A 
cada passo, esbarramos em dificuldades 
lingüísticas, pois a mesma palavra tem um 
significado diferente na Polónia e no Brasil. 
Assim, por exemplo, o visitante da Polónia 
fica espantado ao deparar-se com a ampla 
aceitação e uso da linguagem marxista 
entre os intelectuais brasileiros, pois isso 
soa estranho na Polónia, país que vive 
uma era pós-marxista onde o marxismo 
desperta pouco interesse e onde existe a 
procura de uma nova linguagem e de uma 
nova maneira de entender a realidade. 
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Todavia, essa terminologia marxista 
refere-se a uma práxis totalmente diferente 
da práxis do socialismo real: enquanto na 
Polónia um socialismo estatal busca 
estender seu controle sobre todas as 
manifestações da vida social e individual 
do cidadão, no Brasil ele representa uma 
tendência contrária, que busca uma livre 
construção, a partir das bases, de uma 
solidariedade social com ênfase ·no 
estímulo da iniciativa e do desenvolvimento 
da habilidade de cooperação. 

Trata-se, portanto, da construção de uma 
sociedade do povo, de tornar a sociedade 
o "sujeito" de um processo, e não de 
"estatizá-la", ou seja, de sujeitá-la 
totalmente ao aparelho do poder. 

Para um polonês, é de resto uma surpresa 
verificar o enorme papel da máquina do 
governo na economia, mas não constitui 
surpresa nenhuma detectar os fatores que 
emperram o desenvolvimento económico 
(falando delicadamente): a burocracia e a 
corrupção são os fatores que mais 
interferem na gestão da economia. 

Outra surpresa é o leque salarial, não 
apenas o abismo que existe entre o lucro 
das empresas, dos latifundiários e a 
extrema miséria dos favelados e de grande 
parte da população do interior do país -



pois essa realidade é conhecida por todos 
na Polõnia -, mas sobretudo as 
inimagináveis diferenças salariais das 
diversas categorias profissionais. Na 
Polónia, os salários mais altos não 
passam geralmente de dez vezes o salário 
mínimo. A opinião generalizada é, no 
entanto, de que existe a necessidade de 
uma diferenciação salarial maior em 
função da qualidade do trabalho prestado e 
do seu valor para a sociedade, pois se não 
se paga bem um bom trabalho, a qualidade 
cai rapidamente - e isso é uma verdadeira 
praga nos países do bloco socialista. 

Os poloneses são muito ligados à sua 
história; instintivamente defendem a sua 
identidade cultural e a continuidade do 
desenvolvimento cultural. Isso é 
compreensível num país onde a língua e a 
cultura estiveram sempre ameaçadas por 
nações que partilharam a Polônia entre si. 
O quadro brasileiro é muito mais 
complexo, pois aqui as diferentes culturas 
se sobrepõem. Os poloneses podem se 
surpreender com o dinamismo e a 
extensão dos cultos afro-brasileiros; esses 
cultos parecem expressar não apenas a 
nostalgia dos descendentes dos antigos 
escravos, mas também a de todos os que 
hoje em dia se sentem dominados ou 
rejeitados . 

Na Polônia do século XIX, existia uma 
teologia de libertação própria, criada antes 
pelos poetas do que pelos teólogos-. Ela se 
concentrava sobretudo na libertação· da 
nação polonesa, deixando a problemática 
social num segundo plano. No Brasil 
acontece o contrário: fala-se de libertação 
do povo, enquanto a palavra nação 
palavra santa para os poloneses - não 
tem boa aceitação, pois é ligada à doutrina 
de segurança nacional, que por sua vez 
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cheira à ditadura militar. 

Até que ponto o presente está impregnado 
de História? Na Polônia, de maneira muito 
forte, no Brasil, aparentemente de modo 
discreto, embora eu desconfie que, na 
realidade, a divisão entre os descendentes 
dos antigos senhores e dos antigos 
escravos é muito mais fortemente 
enraizada na mentalidade dos homens de 
hoje do que possa parecer. Será que é por 
isso que se configura uma paixão tão forte 
pela teologia da libertação e, por outro 
lado, uma resistência igualmente forte a 
ela? 
Para um polonês, ela é simpática e 
próxima como uma generalização de um 
trabalho extraordinário em prol da 
libertação da miséria e da dependência, 
porquanto a liberdade é um valor 
imensamente valioso para os poloneses, e 
a sua procura tem o caráter de uma 
obrigação religiosa. Mas, ao mesmo 
tempo, o polonês desconfia dos 
empréstimos que se faz de alguns 
sistemas do pensamento europeu {do 
marxismo e de algumas tendências do 
pensamento teológico) , pois lhe parece 
que, ao invés de enriquecer, esses 
empréstimos podem distorcer e 
empobrecer tanto a reflexão teológica 
como a reflexão sobre o tema da liberdade. 
De modo especial, o polonês se inquieta 
com a aceitação da categoria da "luta de 
classes", pois suas experiências 
demonstram que esta última implica a 
promoção do ódio (ou então leva ao óel io) , 
o que é profundamente contraditório com o 
cristianismo e a longo prazo representa um 
processo suicida. 

Na minha opinião, as experiências e 
conquistas valiosas da Igreja no Brasil são 
aquelas que se referem à plena 



evangelização abrangendo a formação 
espiritual e a ação que disso decorre para 
a construção de uma sociedade melhor, 
mais livre e mais justa. O exemplo disso 
são as Comunidades Eclesiais de Base, 
mas não somente elas: em várias favelas 
encontramos gente trabalhando sob 
inspiração cristã, cuidando de crianças e 
de outras pessoas bem como mobilizando 
e organizando a ação comunitária em 
defesa dos seus direitos e da promoção do 
seu desenvolvimento social, cultural e 
económico. 

Acredito que, atualmente, este tipo de 
trabalho está mais desenvolvido e 
dinâmico no Brasil do que na Polónia. Este 
trabalho pode, portanto, servir-nos de 
inspiração, embora nem sempre seja 
viável imitá-lo. Sou da opinião, também, 
que tanto para o Brasil como para a 
Polónia pode servir de inspiração a 
experiência de outros pafses. Tenho em 
mente Burkina Faso (antigo Alto Volta) , 
onde as Comunidades Eclesiais de Base 
são a forma ordinária e generalizada de 
vida da Igreja - pertencem a elas quase 
metade dos católicos, e conforme o 
programa do episcopado, todos devem 
fazer parte dessas comunidades. 
No mundo de hoje, que é um mundo 
dividido, o diálogo multidirecional é 
imprescindfvel, tanto para a manuterrção 
da paz como para a procura de caminhos 
de desenvolvimento. A viagem ao Brasil foi 
para mim um forte estimulo para refletir 
sobre estes temas e aprofundou a 
convicção de que a colaboração entre 
pessoas que desejam entender-se e que 
procuram valores comuns é, talvez, o 
"algo mais" de que o mundo necessita. 

STÉFAN WILKANOWICZ 
Editor-chefe da revista Znak, Cracóvia. 

Traduçáo do poloi'HJs: 1Tomasz Lyçhowski 
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A primeira reflexão - ou melhor, o primeiro 
sentimento - que se impõe é um imenso 
reconhecimento a todos aqueles que 
tiveram a idéia de organizar este encontro 
polaco-brasileiro, e que comprometeram 
seus esforços e os meios à sua 
disposição para que ele fosse realizado. 
l::ste reconhecimento inclui todos aqueles 
que deram prova de uma hospitalidade 
muito generosa e não pouparam seu 
tempo para mostrar-nos os aspectos mais 
importantes da vida social e do trabalho da 
Igreja no Brasil. 

O papel crescente das Igrejas 
latino-americanas dentro da Igreja 
universal, sublinhado notadamente pelas 
freqüentes viagens do Papa à América 
Latina, faz com que o conhecimento o 
mais profundo e mais completo possível 
das realidades religiosas e sociais deste 
continente se torne obrigação para todos 
os católicos. O peso social (e político) da 
Igreja no Brasil e na Polónia permite supor 
que o aprofundamento e alargamento de 
contatos a todos os níveis entre nossas 
Igrejas podem ser úteis, enriquecedores e 
frutfferos para os católicos e para as 

. nossas respectivas sociedades. 
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Quero -enumerar somente alguns dos 
elementos - deixando uma reflexão mais 
profunda para um futuro próximo - dentre 
aqueles que chamaram mais 
especialmente a minha atenção no 
decorrer da viagem e do colóquio: 

a) A dimensão do problema social e 
económico do Brasil, ditrcil de imaginar, e, 
segundo as mentes honestas, sem 
possibilidade aparente de soluções 
"rápidas" 



b) Uma forte, muito impressionante, 
vitalidade social (e também económica), 
mesmo nos níveis de maior pobreza, sinal 
de esperança para a sociedade brasileira. 
Capacidade de auto-organização social 
(CEBs, ONGs, organizações nas favelas), 
de restauração do "tecido social"; o 
conhecimento prático de como usufruir dos 
benefícios do sistema democrático, a 
despeito dos entraves desta ou daquela 
instância administrativa. Ao mesmo tempo, 
um certo desprezo pela "democracia 
formal" , perceptível nos meios intelectuais. 

c) O papel da Igreja no despertar da 
consciência da dignidade humana, dos 
direitos inalienáveis da pessoa humana, da 

1 consciência cívica no povo. 

d) O estilo pastoral de grande número de 
bispos e sacerdotes visando a 
evangelização libertadora integral do 
homem, ligado à simplicidade e à 
generosidade do engajamento pessoal. 

e) O papel e a enorme responsabilidade 
dos leigos numa Igreja em que a falta de 
sacerdotes também é dolorosa. 

f) Uma certa ausência, parece-me, de uma 
estratégia pastoral conseqüente visando a 
uma "sacramentalização" mais profunda e 
mais valorizada. 

g) Uma certa deficiência do trabalho 
pastoral na classe média, entre os donos 
do capital e do poder político; deficiência 
motivada pela opção preferencial (mas não 
exclusiva) pelos pobres. 

h) O "peso da História" - séculos de 
Patronato, os esforços pela "r9maAização" 
- que provavelmente provoca um certo 
ressentimento em parte inconfessado. 
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i) O problema enorme do sincretismo 
religioso e todo um trabalho - que 
provavelmente resta realizar em grande 
parte - quanto à relação entre a identidade 
católica e as necessidades da 
espiritualidade popular. 

j) Quanto ao problema complexo da 
Teologia da Libertação (no sentido teórico 
da expressão, que parece muitas vezes 
muito afastado da prática efetiva), tenho 
agora a impressão de que seus defeitos 
são devidos: 1) a uma eclesiologia 
condicionada pela história da Igreja 
Brasileira; 2) a uma certa "timidez" 
intelectual que leva a buscar apoio nas 
teorias (ideologias) que afirmam sua 
auto-suficiência e segurança (como é o 
caso do marxismo); e 3) a uma certa falta 
de reflexão sobre as teologias da história 
(orto e heterodoxas) tais como existiram 
na lgrej~ desde Santo Agostinho, 
passando por Joachim de Fiore e sua 
"posteridade espiritual" etc. Mas, em troca, 
um dos méritos maiores desta teologia é 
que ela chama de novo a atenção dos 
cristãos sobre este tema tão importante 
que é a teologia da história. Deixo de lado 
um certo aspecto romântico (ou 
neo-rousseaniano) desta teologia, que é 
talvez apenas um reflexo de um certo 
populismo próprio de numerosas atitudes 
sociais na América Latina. 

Eis, pois, algumas observações 
apressadas - e talvez em parte erradas -
que são apenas o comeÇo de uma reflexão 
sobre as experiências oriundas desta 
"imersão" brasileira. Observações que não 
são de modo algum fruto de um sentimento 
de superioridade, mas têm suas rarzes no 
respeito muito profundo pelas tarefas 
assumidas com grande ardor pela Igreja 
no Brasil, respeito não isento de inveja. 



Asseguro que há palha nos olhos de meus 
próximos que receberia de bom grado nos 
meus próprios olhos se pudesse me 
libertar das vigas que neles se encontram. 

HENRYK WOZNIAKOWSKI 
Editor do semanário Tygodnlk Powszechny, 

Cracóvia. 
Tradução do francês: Henry Decoster 

III 

O que mais impressiona o visitante que 
vem ao Brasil é o extraordinário dinamismo 
social deste país. Tive oportunidade de 
participar do Colóquio Internacional 
Brasii-Polônia e de constatar 
pessoalmente que isso é um fato palpável 
que salta aos olhos especialmente quando 
se visita as favelas ou as cooperativas 
agrícolas. Isso também fica patente nos 
diversos órgãos científicos e sociais com 
os quais estivemos em contato. Esse 
dinamismo - que nasceu com a 
possibilidade de uma reconstrução 
democrática do Brasil - contrasta 
enormemente com a apatia de alguns 
segmentos da sociedade polonesa, 
ameaçada pelo totalitarismo após o 
banimento do Solidariedade. 

Essa viagem nos ajudou muito a entender 
a situação da Igreja, a profundidade das 
razões que levaram à opção pelos pobres, 
bem como o significado da Teologia da 
Libertação. A definição mais adequada 
parece ser aquela que afirma que a 
Teologia da Libertação representa a teoria 
da evangelização total, abrangendo o 
homem todo, com a sua dimensão social e 
política. Uma teologia assim, ou seja, a que 
surge da experiência, propicia uma ampla 
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participação dos leigos na vida da 
comunidade eclesial. 

Todavia, a Teologia da Libertação pode 
suscitar algumas dúvidas e 
questionamentos: 

a) Algumas afirmações de teólogos (em 
contraste com o que dizem as pessoas do 
povo) parecem estar carregadas de um 
complexo anticlerical. Às vezes tem-se a 
impressão que, dentro da visão de alguns 
teólogos da Teologia da Libertação, foi a 
comunidade de fiéis de Jerusalém que -
através de um processo democrático -
est::olheu os apóstolos; que não foi Cristo 
que os escolheu e que não foram os 
apóstolos que reuniram em torno de si o 
povo de Deus. 

b) Ao homem, que carrega dentro de si a 
experiência do socialismo real do Segundo 
Mundo, causa espécie a ingenuidade de 
algumas posições utópicas que acenam 
com a promessa e com a possibilidade-de 
um paraíso terrestre. 

Em nome dessa visão do mundo já foram 
mortas milhões de pessoas e já nos foi 
possível descobrir que os mais perigosos• 
são justamente aqueles que querem 
aperfeiçoar a humanidade a muque. 

tJão me parece que o Brasil corra essa 
risco no momento, mas o grande 
envolvimento com a utopia - um certo 
namoro com o pensamento utópico - nos 
parece um tanto perigoso. E isso porque 
sabemos que "a justiça é a eterna fugitiva 
do campo dos vitoriosos" (Simone Weil) . 

O que eu disse da utopia diz respeito, é 
claro, também ao marx ismo. Tenho a 
impressão de que o diálogo e a troca de 



experiências apenas começou. Estou 
contente e esperançoso de que esse 
diálogo possa continuar com a vinda à 
Polônia de um grupo brasileiro. Durante o 
colóquio apenas estávamos começando a 
nos entender quando de repente chegou a 
hora de terminar. A continuação desse 
entendimento tão bem iniciado tem que 
acontecer. 

Pe. ANDRZEJ KLOCZOWSKI 
Assessor ao Solidariedade, responsável pela 

pastoral da juventude, Cracóvia. 

Tradução do polonês: Tomasz Lychowski 

IV 

Quero fazer apenas menção às coisas 
mais evidentes: a hospitalidade brasileira, 
·a oportunidade que tivemos de ver coisas 
que os própri0s brasileiros raramente 
vêem - favelas, ocupações de terras 
etc.-, a idéia que tivemos da miséria e da 
pobreza. Em ;:>oucas frases , quero 
sublinhar o que mais me impressionou, 
pessoalmente. 

1) A atitude dos bispos que trabalham com 
o povo: sua simplicidade, seu contato 
direto com o povo e a gente simples, 
exigências rudes de sua vida cotidiana. 

Resultados obtidos: pastorais estruturadas 
- pastoral de base, pastoral de operários e 
de camponeses, pastoral de favelas etc., e 
mesmo das prostitutas. Tipo de 
re ligiosidade baseada na Bíblia (sobretudo 
no Novo Testamento) e na oração em 
comum, visando as necessidades da 
comunidade e as tarefas a cumprir. 

2) O caráter dos brasileiros: suave e 

acolhedor, cheio de sorrisos e de bom 
humor. Ausência de atitudes marcadas por 
ódio ou frustração, mesmo nos meios 
miseráveis. Surpreendente capacidade de 
organizar-se para fins comuns. 
Provavelmente esta capacidade aponta 
mais para a defesa dos direitos 
elementares do que na direção da 
economia (cooperativas de produção e 
comercialização, fundos comuns etc.). 
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3) A decalagem entre a teoria e a prática 
do desenvolvimento económico e a 
realidade social. As teorias do 
desenvolvimento dos economistas (de tipo 
anglo-saxão), assim como os caminhos do 
desenvoivimento de uma economia 
ultramoderna, não levam ern consideração 
que 80 por cento da população vivem à 
margem desta "economia". O imenso 
trabalho de base realizado pela Igreja 
Católica, outras Igrejas e comitês 
religiosos, grupos de boa vontade etc. 
garante uma ajuda material e 
principalmente moral, mas não está em 
condições de mudar o sistema. 

Nas condições atuais, considerando a 
corrupção, a inflação e a crise política, 
parece-me difícil encontrar fatores que 
conciliem estas contradições. 

4) Dom Luciano Mendes de Almeida 
falou-nos sobre a campanha de intrigas e 
mentiras dirigida contra a Igreja, que, na 
Amazônia, defende· a preservação das 
condições naturais indispensáveis à 
sobrevivência dos índios. Tais condições 
estão ameaçadas pelos interesses 
económicos de grupos poderosos 
desejosos de explorar as riquezas naturais 
da região. Seria desejável um forte 
movimento de solidariedade internacional a 
fim de salvar as últimas tribos indígenas e 



preservar o equilíbrio ecológico da 
Amazônia, e, talvez, em certo sentido, de 
toda a Terra. 

PAWEL CZARTORYSKI 

Historiador da Ciência, Academia de Ciências da 

Polónia (Varsóvia), assessor da pastoral dos 

lavradores. 

Tradução do francês: Henry Decoster 

v 
Gostaria de enfatizar, de início, a 
benevolência das pessoas que nos 
receberam, sua amabilidade e sua 
facilidade de comunicação, sua simpatia 
para conosco, seu entusiasmo, sua 
alegria. 

Todas as pessoas que encontramos, 
inclusive os bispos •. falam de modo muito 
direto e aberto. 

O que mais me chocou foram as vítimas 
inocentes da violência, crianças, adultos, 
sacerdotes, e o fato de que os culpados 
não são identificados. 

Falei com um sacerdote a respeito do 
padre Popielusko, assassinado pela polícia 
secreta na Polônia em 1984, e ele me 
disse que conhece vários casos 
semelhantes na sua diocese. 

Surpreendeu-me o número de leigos que 
fazem trabalho voluntário em diversas 
organizações da Igreja, muito bem 
organizados, participando da vida da Igreja 
em diversos níveis, paroquial, regional e 
nacional. 

Quanto à vida política, pareceu-me que o 

partido mais próximo à doutrina social da 
Igreja é o PT; tive a oportunidade de 
conversar com um representante deste 
partido no Paraná, Gilberto Carvalho. 

Graças ao seminário que reuniu 
intelectuais brasileiros e poloneses, 
aprendi muito sobre a situação 
sócio-económica do Brasil e o papel da 
Igreja. Parece-me que o trabalho da Igreja 
na Polônia é mais simples, na medida 
que a maioria dos problemas daqui não 
existe lá, como ocupações de terra, 
violência, favelas. 

Observações 

Quais as formas de trabalho pastoral 
utilizadas na Polônia que podem ser úteis 
à Igreja no Brasil? 

- Desenvolvimento da pastoral 
profissional: operários, camponeses, 
docentes, motoristas etc.; 

- desenvolvimento da pastoral dos 
estudantes e dos trabalhadores jovens; 

- seminários, encontros com intelectuais 
, (grupo social que na Polônia se chama 

intelligensia); 
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- sensibilização das classes médias para 
o problema dos pobres; 

- melhor informação sobre as atividades 
da Igreja. 

Que podemos aprender sobre o trabalho 
realizado pela Igreja no Brasil ? 

- Cooperação entre sacerdotes e leigos; 

- organização do trabalho, publicação de 



documentos etc.; 

- relacionamento mais direto com as 
pessoas; 

- coragem para trabalhar em favor dos 
pobres. 

Pe. JEANCEP 
Organizador de romarias 

Tradução do francês: Henry Decoster 

VI 

O mundo do Brasil e seus problemas, 
totalmente diferentes e todavia 
conhecidos e comuns, de certo modo, era 
ao mesmo tempo surpreendente e 
esperado. Nossa viagem nos mostrou 
vários aspectos em dimensões mais 
amplas, mais profundas e, espero, mais 
objetivas, confirmando o que era apenas 
uma suposição ainda não comprovada por 
nossa experiência. No entanto, encontros 
e contatos diretos ainda são insubstituíveis 
e de valor inestimável. Deste ponto de 
vista, é necessário começar por agradecer 
e felicitar àqueles que conceberam e 
organizaram este colóquio inédito, tão 
bem-sucedido e interessante. 

A semelhança dos problemas e das 
experiências, ainda que vivenciados em 
circunstâncias diametralmente diferentes, 
parece da maior importância. Um destes 
problemas, no Brasil, é a questão agrária. 
Creio que podemos acentuá-la como 
problema primordial, ainda que 
reconhecendo que os mecanismos de 
poder e suas opções serão essenciais na 
solução desta questão específica, como 
de muitas mais. Coloco a questão agrária 

em primeiro plano não por interesse 
pessoal e profissional, mas porque estou 
convencido de que soluções neste setor 
estão na origem direta dos conflitos mais 
tensos a respeito da terra: o surgimento 
das "favelas" e os problemas que 
provocam têm uma ressonância social e 
económica muito ampla. 

É difícil não citar aqui idéias da encíclica 
Laborem Exercens, onde a agricultura é 
vista como a base de uma economia 
sadia, exercendo papel fundamental no 
desenvolvimento equilibrado do país. Os 
exemplos, infelizmente negativos tanto no 
Brasil como na Polônia, confirmam a 
evidência desta tese. 

Os problemas agrários não resolvidos 
provocam fenômenos de penúria, de 
tensões, de conflitos e de violência, de 
inesperada amplitude. A situação das 
camadas sociais mais desfavorecidas, 
que são também as mais numerosas, é 
realmente desastrosa e supera todos os 
padrões, sobretudo num país tão rico e de 
tradições cristãs. 

Em tal situação, não pode surpreender a 
profunda atração pela ideologia socialista 
que se nota nos meios progressistas. Tal 
atração não é e não pode ser o resultado 
de doutrinação ou propaganda; é a 
situação em que vivem que leva os 
brasileiros a exigir a garantia de emprego, 
os cuidados médicos, o acesso à 
educação e à cultura, a certeza do mínimo 
vital. 
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Os ideais expostos desde sempre pela 
"esquerda", em sentido amplo, e mais ou 
menos concretizados nos países 
socialistas, provocam por sua vez outros 
problemas, por exemplo no domínio do 



subjetivo ou das perspectivas de 
desenvolvimento. Os meios progressistas 
brasileiros têm essa consciência, mas 
adiam para mais tarde uma solução. Em 
certo sentido, é compreensível: a realidade 
exige soluções rápidas. É preciso 
reconhecer que as condições de vida em 
alguns países da Europa do Leste são 
apenas um sonho para a maioria dos 
brasileiros (outra coisa é a realidade que 
corresponde às tradições, aspirações e 
possibilidades dos habitantes destes 
países). Em contrapartida, há muito a 
refletir sobre os exemplos dos países do 
Terceiro Mundo que se encontram no 
caminho do socialismo real. 

À luz das constatações acima, é difícil 
surpreender-se com certa confusão nas 
idéias e com a necessidade óbvia do 
desenvolvimento do diálogo entre pessoas 
vivendo em realidades tão diferentes. 
Entre os brasileiros, encontram-se opções 
articuladas de modo diferente em favor da 
igualdade social chamada socialismo. Os 
poloneses não falam em restauração do 
capitalismo, mas são favoráveis ao 
respeito pelas leis da economia, à 
atividade económica individual e não 
submetida a restrições administrativas, o 
que significa de fato a volta às relações 
econômicas de tipo capitalista- até hoje o 
único sistema que garante um progresso 
económico significativo. 

Em ambos os países, a concretização 
destas duas metas - a justiça social e a 
eficiência económica - parece necessária. 
E aqui notamos semelhanças, ainda que 
as tentativas citadas não sejam 
contraditórias na realidade, mas apenas 
diferentes em razão da di•;ersidade de 
condições. 
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A superação das dificuldades e conflitos 
parece exigir a democratização das 
relações políticas e a retomada paulatina, 
pela sociedade, da influência decisória 
sobre os caminhos do desenvolvimento. 
Nos dois casos em pauta, a sociedade 
ainda não está preparada para tal situação, 
que exige. um trabalho de fôlego. 
A conscientização das possibilidades reais 
tanto do socialismo como do capitalismo 
permanece uma promessa. Pode-se 
arriscar a hipótese de que ambos os 
sistemas vão aos limites de suas 
possibilidades quanto ao sentido do 
desenvolvimento humano, amplamente 
compreendido. Tomei a liberdade de expor 
algumas sugestões neste campo. 

A analogia essencial entre os dois países 
está no papel da Fé e da Igreja, tanto no 
"interior" da sociedade como no 
relacionamento com o poder. O trabalho da 
Igreja, dos religiosos e leigos, no Brasii, a 
despeito de todas as diferenças estruturais 
e culturais, lembra o engajamento 
contemporâneo da lgíeja polonesa. Certas 
ações são idênticas, como o movimento 
das romarias ligadas à pastoral da terra 

(pastoral dos camponeses na Polônia). É 
preciso admirar e respeitar o esforço, o 
compromisso e a dedicação dos 
sacerdotes - especialmente dos bispos -
brasileiros. 

O que preocupa é a permanência 
do fenômeno do sincretismo religioso, 
e isto, de maneira nenhuma por 
razões teológicas ou doutrinárias. Uma 
sociedade jovem, nascida nos cem últimos 
anos como mistura de culturas totalmente 
diferentes e dezenraizadas, está marcada 
não somente por forte dinamismo, o que é 
positivo, mas também pelo desequilíbrio e 
enfraquecimento dos sistemas filosóficos e 



sociais, religiosos e espirituais. 
"Antigamente e lá [nas origens]", estes 
sistemas eram apropriados; hoje, estão 
cortados de suas raízes e num mundo 
novo. É pois necessário refletir e encontrar 
a possibilidade de elaborar novo sistema 
de valores, estruturado e límpido, tão 
indispensável ao desenvolvimento sadio 
da unidade e da sociedade. O sincretismo 
tão difundido parece significar que os 
brasileiros se encontram no início d~ste 
caminho, e a ação esclarecida e a longo 
prazo da IgreJa pode ter um preço 
inestimável. 

Pode-se enfatizar de modo muito otimista 
que, dentre tantas patologias sociais 
preocupantes, não existe o problema do 
alcoolismo com a mesma força que na 
Polónia. ·suponho que este fenômeno pode 
se explicar pelo desenvolvimento bastante 
amplo de diferentes formas de autogestão, 
de associações e de organizações 
não-governamentais, usando da liberdade 
bastante ampla de circulação e das trocas 
de informações e de idéias, da imprensa. 
As possibilidades de auto-organização e 
de atividade social são próprias daqueles 
sistemas que, mesmo mais ou menos 
autoritários, não tendem ao totalitarismo. 
Perspectivas, mesmo limitadas, de 
melhoria da situação pessoal graças ao 
progresso da formação profissional que 
abre melhores possibilidades de trabalho, 
permitem neste caso uma orientação sadia 
das posições e comportamento do homem. 

Os encontros com "favelados" foram muito 
simpáticos, ainda que breves demais. A 
cordialidade, a simplicidade, o contato 
direto foram surpreendentes para nós, 
confirmando as palavras do presidente da 
CNBB, que nos falou da "alegria de viver 
que se pode aprender com os pobres". 

Sem dúvida, sua posição provém dos 
laços sociais que os unem e dos 
sentimentos de solidariedade na difícil 
tentativa por um futuro melhor. Uma 
pergunta: como atingir este futuro sem 
perder estes valores próprios dos pobres? 

Para terminar, é precisar fazer algumas 
observações mais globais (neste colóquio, 
estávamos sobre meia-esfera: não só a do 
Ocidente mas também a do Sul). 
Parece-nos que o Brasil é um bom 
exemplo da situação mundial: diferenças 
·sociais, o papel do grande capital e a 
situação dos deserdados assemelha-se 
muito às relações entre os países ricos da 
Europa-América do Norte e do Terceiro 
Mundo. Sob este ponto de vista, o destino 
do Brasil, considerando-se as soluções 
aplicadas, traria uma experiência 
instrutiva. Ou talvez experiências em 
escala mundial haverão de inspirar os 
brasileiros a resolver seus problemas 
internos? 
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Parece que o caráter e a amplidão das 
tensões, tanto no Brasil como no mundo, e 
o sentimento bastante generalizado de 
falta de perspectivas reais e de soluções 
satisfatórias, indicam a possibilidade de 
mudanças "de longo alcance, porém não 
longínquas". É preciso estar pronto, pelo 
menos a nível intelectual e moral. 

PIOTR DABROWSKI 
Especialista em assuntos agrários, 
assessor do Solidariedade, 
assessor da pastoral dos lavradores, 

Va/Wvia. 
Tradução do francês: Henry Decoster 

Mais "'Brasil-Polónia"' no Vitral 



Ser padre hoje , no Brasil 
pe_ ALBERTO ANTONIAZZI 

1- Há no Brasil, hoje, cerca de 13.700 
padres, dos quais 5. 700 diocesanos e 
8.000 religiosos. Os religiosos são, pois, a 
maioria (58,4%), apesar de que o número 
deles esteja diminuindo lentamente (eram 
61,8% em 1965). Apenas 60% dos padres 
nasceram no Brasil; quase 40% são 
brasileiros "de coração" (ou seja: 
brasileiros por opção, missionários). Eu 
mesmo pertenço a este grupo. As 
estatísticas sobre a composição do clero 
por nacionalidade não são muito 
atualizadas (os últimos dados de que 
disponho são de 1979).' Mas éreio que os 
padres nascidos no exterior são um pouco 
mais da metade entre os religiosos e cerca 
de 20% entre os diocesanos. 

Para esta breve comunicação, escolhi um 
caminho no meio entre o depoimento 
pessoal e a informação objetiva_~obre 
alguns aspectos da vida e da ação do 
clero brasileiro. 

2- Há cerca de 20 anos que o número 
dos padres, no Brasil, continua estável em 
volta de 13.000. Nos últimos anos houve 
um pequeno crescimento. Isto significa 
que a relaçio padre/habitantes se 
modificou substancialmente. Em 1960, 
havia 11 .151 padres para 70 milhões de 
habitantes, ou seja, um padre para 6.300 
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habitantes. Hoje, a relação é um padre 
para mais de 10.000 habitantes. A "carga 
pastoral" quase duplicou. 

As causas? Houve muitas saídas entre o 
clero, especialmente nos anos 1966-73. 
Houve cerca de 2.000 laicizações neste 
período e muitos retornos ao exterior. Nos 
anos 1974-83, as laicizações foram cerca 
de 500 para os padres diocesanos e 646. 
para os religiosos . Na mesma época, os 
retornos ao exterior foram cerca de 1_.000. 

As ordenações também diminuíram: a 
média era de 337 por ano no período 
1957-61 e de 200, aproximadamente, nos 
anos 1973-77. 

Como conseqüência , além do aumento da 
carga pastoral, há também um certo 
envelhecimento do clero. Os padres com 
66 anos ou mais eram 8,5% em 1970, e 
são 20% em 1985. O envelhecimento é 
mais forte entre os religiosos (de 7,4% 
para 20,4%) do que entre os diocesanos 
(de 10,3%para 19,1%). 

3 - Por outro lado, percebe-se também 
uma recente tendência ao 
rejuvenescimento do clero. Os padres com 
menos de 35 anos, que eram 10,5% em 
1977, são hoje 15,6%. (A diferença entre 



diocesanos e religiosos é forte: 18,9% de 
jovens entre os diocesanos e apenas 
13,2% entre os religiosos.) 

Esta tendência deriva do aumento rápido 
das vocações sacerdotais desde 1978. 
Havia 3.000 seminaristas em 1960 nos 
Seminários Maiores (que, no Brasil, 
incluem geralmente dois ou três anos de 
Filosofia e quatro de Teologia). Depois da 
crise dos anos 1966-76, este número foi 
alcançado novamente em 1977 (3.052 
seminaristas maiores). Em 1979, foi 
superado o número de 4.000 e, em 1985, 
chegou-se a quase 6.000 (3.067 
seminaristas diocesanos e 2. 734 
religiosos). É notável a diferença de ritmo 
entre diocesanos e religiosos: os primeiros 
tinham cerca de 1.000 seminaristas em 
1960; e, até 1985, fizeram um progresso 
de 200%; os religiosos, que tinham cerca 
de 2.000 seminaristas em 1960, 
aumentaram apenas em 50%. 

É preciso explicar as razões desse 
crescimento das vocações sacerdotais , 
que encheu os Seminários e que está 
rejuvenescendo o clero, embora sem 
fazê-lo crescer mais do que a população. 
(Hoje seriam necessárias cerca de 500 
ordenações por ano para manter a mesma 
relação padre/habitantes. Este número de 
ordenações ainda é difícil de alcançar.) 

As razões do aumento das vocações 
devem ser procuradas de dois lados: o 
crescimento da influência da Igreja na 
sociedade durante os anos 70, até hoje, e 
a entrada no Seminário de jovens das 
classes populares. 

Não é preciso fazer análises sociológicas 
aprofundadas para descobrir que a atração 
da vocação sacerdotal está ligada à 
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posição social da Igreja. Grosso modo, 
parece possível afirmar que a influência da 
Igreja cresceu nos anos 70, e que este 
fato favoreceu o crescimento quantitativo 
das vocações sacerdotais. Do outro lado, 
torna-se necessário considerar outros 
fatores. Uma pesquisa da Conferência 
Episcopal, a CNBB, realizada nos 
Seminários Maiores no fim de 1982, 
revelou que o número dos seminaristas de 
origem rural aumentou de 44% para 56% 
de 1960 a 1982, enquanto a população o 
na agricultura decrescia de 54% a 32% no 
mesmo período. Os seminaristas de 
origem operária não aumentaram; são 
cerca de 10%, como eram em 1960; 
mesmo tendo a população operária 
duplicado de 1960 a 1982. Do ponto de 
vista da renda da famnia dos seminaristas, 
também houve uma diminuição. Há poucos 
seminaristas nas famRias mais ricas . As 
escolas católicas (onde estudam os filhos 
da classe t médi~-superior) produzem 
poucas vocações: cerca de 10% 
atualmente, contra 30% em 1960 para os 
religiosos. É provável que o fato de hoje 
em dia a entrada no Seminário se dar aos 
18-20 anos para a maioria dos jovens 
candidatos (é o caso de pelo menos 65% 
dos seminaristas diocesanos) tenha 
facil itado o acesso dos jovens das classes 
populares, que não podiam pagar o 
Seminário Menor. É também provável que 
o aumento do número dos seminaristas 
(principalmente diocesanos) esteja ligado a 
uma seleção menos rigorosa, ou até 
me.smo relaxada. 

É também duvidoso que a maioria das 
vocações sacerdotais dos anos 80 
proceda das experiências pastorais de 
renovação da Igreja, ou mais engajadas 
nos movimentos populares ou de 
transformação social. As vocações 



parecem influenciadas mais pela 
religiosidade popular, pela imagem do 
padre do ambiente tradicional, pela 
educação recebida na famma. 
Questionados sobre o seu próprio futuro, 
os jovens seminaristas respondem 
mostrando suas aspirações a participar 
ativamente da pastoral popular, muitas 
vezes numa perspectiva tradicional, a 
serviço dos pobres, mas - talvez! - para 
escolher o ambiente mais favorável ao 
padre, mais acolhedor. Os seminaristas 
rejeitam a ação pastoral junto aos 
intelectuais, aos dirigentes de empresas, 
aos "ricos". Até a carreira de capelão 
militar- menosprezada pela grande 
maioria dos seminaristas atuais - encontra 
mais candidatos que a pastoral 
universitária ou a pastoral da cultura! 

Isto significa- e é umltemor manifestado 
muitas vezes hoje pelos padres menos 
jovens - _que a renovação ainda não 
ganhou a partida. A pastoral "libertadora" 
poderia sofrer um recuo em razão de um 
certo_çonservadorismo do clero novo e de 
uma insuficiente disposição para enfrentar 
os problemas da sociedade moderna. 

Havia, pelo menos em 1982, no 
recrutamento dos novos padres, uma 
tendência inversa à "modernização" da 
sociedade moderna. (Sobre este assunto, 
pode-se ver o nº 40 da coleção "Estudos 
da CNBB": Sitüação e vida dos 
seminaristas maiores no Brasil). 

4 1- Falamos que os últimos 20 anos viram 
duplicar a "carga pastoral" dos padres. 
A este fato deve ser acrescentada a 
amplitude do território e das tarefas 
pastorais, que o padre deve assumir. 
Cerca de 3/4 dos padres desempenham 
atividades paroquiais. As paróquias, 
atualmente, são menos de 7.000. (É 

impossível multiplicá-las, por enquanto, 
porque não há padres aos quais 
entregá-las.) Cada paróquia, em média, 
tem mais de 1.000 quilómetros quadrados 
em território! Há apenas um padre em 
quase todas as paróquias. A média de 
habitantes por paróquia é de 20.000! 
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Este dado é, na minha opinião, 
fundamental para compreender a situação 
do padre no Brasil. Ele vive 
permanentemente o desafio de uma 
extrema generosidade pastoral e o risco 
da dispersão, do esgotamento, da 
frustração. 

S1- O episcopado brasileiro fez um esforço 
para estudar os problemas do clero nos 
anos 1968-70. Houve muitas -reuniões de 
bispos e de padres, muitos projetos, 
muitas esperanças. Depois, houve muitas 
decepções e saídas. O "clima" espiritual e 
eclesial mudou no fim dos anos 70. A 
Comissão Nacional do Clero (CNC)- um 
dos modestos resultados das iniciativas 
dos anos 1968-70 - promoveu uma 
retomada da reflexão sobre os problemas 
dos padres e algumas iniciativas de 
encontros regionais e nacionais, além de 
algumas formas de intercâmbio e 
solidariedade. Em 1980 foi feito um 
inquérito nacional (publicado no nº 29 de 
Estudos da CNBB) e em outubro de 
1985 foi realizado o 1 º Encontro Nacional 
de Presbíteros, que será seguido por um 
segundo em outubro de 1987. Com base 
nessa documentação, podemos propor 
algumas considerações sobre a vida e o 
ministério dos padres. De passagem, 
sublinhamos a importância dessas 
atividades da CNC, que representa um 
esforço para vencer o individualismo e o 
isolamento do clero , individualismo e 
isolamento cujas raízes são antigas, mas 



que toram reforçados pelas decepções 
dos anos 70. 

6 - O inquérito de 1980 revelava que a 
situação económica do clero estava 
bastante tranqüila, especialmente para os 
religiosos . Havia, contudo, cerca de 25% 
dos padres diocesanos que se ressentiam 
de alguma intranqüilidade em relação ao 
presente e 40% em relação ao futuro. 
(Entre os religiosos, apenas 9% 
manifestavam alguma intranqüilidade em 
relação ao futuro.) 

A maioria do clero se dizia "satisfeita" com 
a sua vida e o ministério. Quase todos se 
diziam convencidos que, se tosse 
possível, escolheriam de novo o 
sacerdócio ou presbiterato. No inquérito, 
todavia, tinha sido evitada a questão do 
celibato . Durante o Encontro Nacional dos 
Presbíteros de outubro de 1985, a maioria 
conseguiu, com pequena margem de 
votos , a aprovação de um texto no qual se 
diz que "há crises na vida do presbítero 
que ainda não estão totalmente 
superadas" e "a maioria dos presbíteros 
presentes julga que o celibato deveria ser 
opcional". 

Creio que não há dúvidas em relação à 
generosidade pastoral da grande maioria 
dos padres e à sua vida sacrificada, ou 
mesmo sobrecarregada, estressante. Mas 
esta condição comporta, evidentemente, 
fraquezas e riscos: a fadiga, o nervosismo, 
o pessimismo, a superficialidade, a 
frustração, a falta de atualização e de 
estudo, algumas vezes também uma vida 
espiritual muito fraca. 

Não é-sem razão que o tema escolhido 
para o próximo Encontro Nacional é a 
"pessoa" do padre, a busca de um 

equillbrio pessoal mais maduro e de uma 
integração mais sólida. 

O próximo encontro deveria também pôr 
novamente a questão e apoiar os esforços 
de alguns grupos, que procuram mais 
unidade e "colegialidade" entre os padres 
e maior participação nas decisões de 
nível diocesano. 

7 - O pequeno número de padres em 
relaçãoJl.O número de católicos e à 
amplitude das tarefas pastorais, o 
,desenvolvimento vigoroso dos ministérios 
dos leigos e das comunidades de base, a 
nova eclesiologia que quer o padre como 
"animador" da missão da comunidade 
eclesial, e também a opção pelos pobres, 
tudo contribuiu para definir uma nova 
concepção do papel do padre, que foi 
assumida também pelo documento-base 
do Encontro Nacional de 1985: "O 
presbítero na Igreja, povo de Deus, 
servidora do mundo". 
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A realidade, porém, é um pouco diferente. 
Ou, como se diz por aqui, "na prática a 
teoria é outra". Sem desconhecer o 
admirável esforço de uma minoria, que 
desempenha um papel profético e inaugura 
formas realmente novas de existência 
sacerdotal, a maioria dos padres 
concentra suas atividades nas paróquias e 
conserva um estilo de ação bastante 
autoritário e centralizador. Isto não impede, 
contudo, o desenvolvimento vigoroso das 
atividades dos leigos e das comunidades 
de base, pr.incipalmente no meio rural e 
nas periferias ou subúrbios. Existe, porém, 
o perigo de um certo dualismo, de uma 
justaposição de duas maneiras de ser 
Igreja. 

O engajamento político do clero, tanto 



criticado pela imprensa e às vezes pelos 
bispos, parece bastante pequeno. Mesmo 
em dioceses onde a renovação avançou 
mais, a maioria do clero continua muito 
ligada à liturgia e à pastoral paroquial 
tradicional. 

8 - Dizendo isto, não quero diminuir ou 
esquecer o trabalho pastoral, que creio 
qualitativamente multo importante, dos 
pequenos grupos de padres - geralmente 
associados a leigos e a rel igiosas 
pastoralmente muito ativos - que abriram 
novas "frentes" ao ministério presbiteral. 
Se não me engano, há principalmente três 
"pastorais específicas" (como se diz na 
linguagem um pouco burocrática do 
planejamento pastoral): a Pastoral da Terra 
(que não é uma pastoral rural qualquer ... ), 
a Pastoral Operária e a Pastoral 
lndigenista. Os padres ligados a esses 
esfórços pastorais e missionários não 
apenas deram à Igreja os i mártires de que. 
ela precisava (Pe. Ezequiel, missionário; 
pe_ Josimo, brasileiro, jovem, vindo de 
uma famma do povo), mas despertaram a 
consciência de toda a Igreja e da 
sociedade a respeito dos problemas da 
grande massa da população, problemas 
que a elite brasileira tem muita dificuldade 
em reconhecer. 
Os padres mais engajados na 
problemática social e política, mais em 
contato com o mundo secularizado da 
ciência e da economia, são também os 
que enfrentam mais dificuldades para 
conciliar sua fé, seu ministério, suas 
obrigações clericais, com o engajamento 
social ou a atividade cultural, política ou 
promocional que praticam. Entre eles 
houve mais "crises" de identidade e 
rupturas com a instituição eclesiástica, 
principalmente nos anos 70. Mas o desafio 
de pensar "fé e política" continua muito 

forte e agudo, especialmente no contexto 
do pluralismo politico do atual regime 
"democrático". 

9 - Não falamos das relações dos padres 
com os bispos, nem dos padres que 
trabalham nos Seminários (cerca de 10% 
do clero), nem de muitas outras coisas ... 
Mas gostaria de terminar com algumas, 
oreves, notas pessoais. 

Eu venho de uma experiência de militante 
da Ayão Católica juvenil, em Milão (Itália). 
Fiz meus estudos universitários de filosofia 
na Universidade Católica de Milão. Entrei 
no Seminário Maior com 25 anos de idade, 
para fazer o curso teológico. Estudei aqui, 
no Brasil, durante os anos do Concnio 
(1963-65). 

Minha vocação era "apostólica", mais que 
"sacerdotal". Venho da experiência do 
apostolado leigo, e procurava, no 
presbiterato, um prolongamento de minha 
experiência anterior. Creio quE! o encontrei, 
ajudado por diversos fatores: 

- sem que eu o soubesse, o Concmo 
Vaticano 11 estava transformando a 

. teologia do sacerdócio numa teologia do 
presbiterato, que dá mais espaço à 
dimensão apostólica, profética e pastoral 
do ministério; 
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- a situação brasileira (principalmente se 
comparada com a situação milanesa ou 
italiana) era mais a situação de uma Igreja 
in fieri, a fazer, do que uma estrutura 
burocrática, bastante pesada, com pouco 
espaço para a inovação; 

- havia o risco de um certo individualismo 
e isolacionismo clerical, mas tive a chance 
de encontrar, desde o início do meu 



ministério, um trabalho de equipe com 
excelentes colegas (a equipe do Seminário 
Maior de Belo Horizonte, com alguns 
padres que conheciam bem a experiência 
da Ação Católica, nos anos 1966-68; o 
corpo docente de nosso Instituto 
Teológico, desde 1967 até 1986-20 anos 
de continuidade de uma equipe bastante 
heterogénea, onde se achavam um 
franciscano holandês, um salesiano 
alemão, um secular italiano, um 
redentorista brasileiro etc. e, mais 
recentemente, alguns dos nossos 
ex-alunos brasileiros; também o grupo dos 
assessores da CNBB, especialmente do 
Instituto Nacional de Pastoral. .. ). 

Nessas condições, tenho vivido o 
ministério presbiteral não como rotina mais 
ou menos burocrática, nem como função 
principalmente ritual ou paroquial, mas 
como esforço de pensar e construir a 
igreja, num contexto de mudanças sociais, 
culturais e políticas bastante rápidas. A 
mudança social e o regime autoritário 
tornavam essas tarefas mais difíceis, mas 
também mais estimulantes, provocantes. 

Nessas condições - é preciso 
acrescentar-, minha experiência não 
representa uma experiência típica do 
ministério presbiteral no Brasil dos anos 
pós-conciliares. Não sou um dos "padres 
de paróquia", que procuram ajudar apenas 
nos fins-de-semana e que representam 
quase 80% do clero brasileiro. Eu seria de 
preferência - na terminologia de Bourdieu 

-um "herdeiro", mais que um "oblato". 
Conservo uma certa distância crftica face 
ao papel do padre. Eu não sou um bom 
exemplo de rten que prêtre (nada mais 
que padre). 

Atualmente eu sinto - problema pessoal ou 
reflexo de uma mudança da situação 
cultural?- a necessidade /de um 
aprofundamento, teológico e também 
espiritual, do papel específico do padre. 
Mas não entendo este aprofundamento 
como um encolhimento sobre si mesmo ou 
um isolamento do padre; creio que o 
aprofundamento deve ser feito no interior 
de um projeto global de presença da Igreja 
na sociedade, logo, em diálogo com os 
leigos e com o "mundo". 

••• 
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Durante todos esses anos de experiência 
da vida eclesial no Brasil, sempre tive a 
impressão de uma grande fragilidade de 
nossos esforços e nossas estruturas. 
Espero não tê-lo escondido nesta 
comunicação. A experiência apostólica 
continua sendo a de Paulo: "Trazemos 
este tesouro em vasos de argila, para que 
esse incomparável poder seja de Deus e 
não de nós" (2 Cor. 4,7). 

Comunicação apresentada aó Colóquio "A Igreja 
no Brasil e na Polónia: uma tentativa de 

comparação", Rio de Janeiro, 119-2218/1987. 



Igreja Católica e poder 
feminino 

MARIA JOSÉ F. ROSADO NUNES 
Socióloga - Universidade de Louvain 

Introdução 

Em estudo precedente- "A Questão da 
Mulher na Igreja Católica" - procurei 
mostrar a contradição fundamental que 
atravessa a instituição eclesial, no que diz 
respeito às mulheres. Tomando como 
referência a prática da Igreja no Brasil 
junto às chamadas "classes populares", 
pode-se constatar a enorme contribuição 
do trabalho ar desenvolvido no sentido de 
alargar a consciência social do contingente 
feminino. Em outras palavras, a prática 
pastoral católica aparece como um 
elemento positivo na tomada de 
consciência das mulheres da situação de 
exploração económica e de dominação 
política sofrida pelas classes trabalhadoras 
brasileiras. Também positiva é sua 
contribuição para o alargamento do espaço 
de atuação feminina. Ainda que sempre 
resguardando o papel específico da mulher 
enquanto mãe e esposa, a Igreja 
incentivou as mulheres ao apoio e à 
participação efetiva junto aos 
trabalhadores, em seus movimentos 
reivindicatórios e de resistência à política 
económica estabelecida no país. Através 
do apoio explícito aos movimentos de 
bairro, as CEBs contribuíram 
decisivamente para que as mulheres 
rompessem, embora parcialmente, a 
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barreira entre esfera privada e esfera 
pública. Assim, pode-se afirmar que a 
Igreja Católica no Brasil tem contribuído 
para que a população feminina das 
classes subalternas se torne "sujeito 
político", i.e., para que adquira o estatuto 
de cidadania plena, que implica 
possibilidades efetivas de participação e 
de influência. 

Por outro lado, porém, notava-se no artigo 
citado - no que diz respeito às questões 
especificamente femininas -que a Igreja 
Católica esbarra em sua multissecular 
tradição androcêntrica. Em três áreas, 
precisamente, esta se manifesta: na 
elaboração de uma ética sexista; em sua 
·simbologia marcadamente masculina; e na 
organização do poder interno, domínio 
absolutamente reservado aos homens. 

O presente estudo propõe-se a levantar 
algumas pistas de compreensão da 
manutenção do estatuto subordinado da 
mulher na instituição eclesial católica. São 
apenas pistas que deverão ser mais 
profundamente analisadas em trabalhos 
posteriores. 

A pergunta que orienta o texto refere-se às 
razões pelas quais uma Igreja 
reconhecidamente aberta às questões 



sociais, como a brasileira, em que as 
mulheres cada dia mais exercem papéis 
de liderança a nfvel dos organismos de 
base - as CEBs -, não colocou até hoje 
em pauta, de maneira sistemática, a 
problemática feminina. Há motivos óbvios. 
Pode haver outros, menos óbvios, porém 
mais determinantes., 

O texto apresenta, em primeiro lugar, os 
fundamentos antropológicos clássi.cos que 
sustentaram a atribuição de uma posição 
subalterna à mulher, para, em seguida, ver 
como foram superados, sem contudo 
alterar-se a condição feminina na Igreja, 
uma vez que se mantém uma desigual 
distribuição de funções. 

Outro aspecto abordado é o que se refere 
ao exerdcio efetivo do poder na instituição, 
Interessa, aí, ver como os mecanismos de 
controle existentes na Igreja estão em 
perfeita consonância com a sociedade 
moderna reguladora e normativa -
opressiva, portanto. Necessário se faz, 
nesse contexto, analisar a relação 
saber-poder, inclusive para destacar a 
importância da elaboração teológica 
feminina. 

Finalmente, após se apresentarem 
algumas proposições a respeito da 
situação da questão feminina na Igreja 
Católica do Brasil, conclu[-se com a 
tentativa de se levantar as possibilidades 
ar oferecidas para a superação da 
condição subordinada da mulher. 

1. Androcentrtsmo 
antropológico e teologia 

1.1 As fontes clássicas 

E, Schüssler Fiorenza apresenta a 
seguinte tese: "o silêncio e a invisibilidade 
das mulheres são gerados pelas 
estruturas patriarcais da Igreja e mantidos 
por uma teologia androcêntrica, l.e., 
definida pelos homens" .1 A autora - teóloga 
feminista - distingue, em seguida, as 
categorias analrticas fundamentais com 
que trabalha: patriarcado, sexismo e 
androcentrismo. "O androcentrismo ou 
dualismo androcêntrico é uma construção 
de mundo, na linguagem, mentalidade ou 
ideologia, que legitima o patriarcado, 
enquanto que sexismo, racismo e 
classismo são componentes estruturais de 
um sistema de sociedade patriarcal de 
dominação e de exploração."2 

A proposta teórica de Fiorenza supõe a 
compreensão do conceito de patriarcado a 
partir da definição aristotélica: "um sistema 
graduado de dominação e de 
subordinação, de autoridade e obediência, 
de mestres e escravos, no lar e no 
Estado". O fundamento \das relações 
patriarcais, para Aristóteles, não se coloca 
nas convenções sociais, mas na 
"natureza". "Os escravos e as mulheres 
livres", sustentava ele, não são feitos 
"para dirigir", em razão de sua "natureza". 
A democracia ateniense necessitava de 
uma justificativa filosófica que legitimasse 
a contradição entre o ideal igualitário 
proclamando a dignidade de todo ser 
humano e as estruturas sócio-polfticas 
excludentes, que restringiam a plena 
cidadania aos chefes de famRia do sexo 
masculino, livres por nascimento, e 
proprietários. Essa justificativa é dada pelo 
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recurso às diferentes "naturezas" 
atribufdas aos homens e aos escravos e 
mulheres livres. "As legitimações 
androcêntricas tornam-se necessárias 
cada vez que uma ordem social ou 
religiosa diferente se faz possfvel", diz 
Fiorenza.3 

Admitindo que essa mesma contradição 
caracteriza as sociedades ocidentais 
modernas, a autora considera que ela se 
apresenta também como característica do 
Cristianismo desde o século I. Ao 
adaptar-se à cultura greco-romana, o 
Cristianismo assimilou "o ethos político 
aristotélico de submissão e dominação", 
fundado sobre a concepção das naturezas 
distintas. Sobre essa base filosófica, 
construiu-se a teologia cristã. A 
conseqüência evidente é que ela acabou 
por "fornecer legitimação religiosa ao 
racismo, ao colonialismo, ao classismo e 
ao heterossexismo· na sociedade e na 
lgreja".4 

Elisabeth Borresen, outra teóloga 
feminista, fala de uma "sexologia 
teológica" que atravessa toda a teologia 
clássica. A tipologia estabelecida a partir 
da interpretação de alguns textos básicos 
do Cristianismo - o relato da !criação e 
certas referências ou comentários 
escriturfsticos a eie - estabelece uma 
"relação hierarquizada entre Adão e Eva, 
e, em conseqüência, entre o homem e a 
mulher em geral, [servindo] para descrever 
a hierarquia ontológica entre Deus e a 
humanidade". Portanto, "androcentrismo e 
teocentrismo são postos em paralelo".5 

Tomando dois dos maiores inspiradores de 
toda a teologia católica, Agostinho 
(354-430) e Tomás de Aquino 
(1224/25-1274), a autora citada mostra 

como ambos desenvolvem seus trabalhos 
fundados sobre a concepção de uma 
hierarquia fundamental dos sexos. 
Conforme tal concepção, somente o 
homem se apresenta como urn ser "à 
imagem de Deus". A mulher, embora 
enquanto ser humano seja também 
imagem· da divindade, enquanto ser 
corporalmente diferente do homem, "é 
incapaz de simbolizar a excelência da 
imagem divina". A exemplaridade do 
homem como ser humano conduz à 
definição da mulher em termos de 
"diferente da norma". Trata-se, pois, para 
Borresen, delum processo de interação 
entre teologia e antropologia: "Deus é 
descrito através de metáforas 
provenientes de uma sociedade patriarca:, 
e este conceito da divindade determina a 
definição do ser humano enquanto imagem 
de Deus. Da mesma forma que o homem é 
teomorfo, Deus é 'andromorfo', 
apresentado como rei, juiz, 
patriarca-esposo, senhor e pai." Em · 
conseqüência, estabelece-se uma tipologia 
segundo a qual "o elemento masculino 
representa o parceiro divino (Deus , Cristo) 
e o elemento feminino, o parceiro humano 
(Israel, lgreja)".6 Há, aí, uma ordem 
hierárquica que supõe uma união entre 
partes desiguais em que a função da 
mulhet é subordinada, pois auxiliar. Tanto 
para Agostinho como para Tomás, a 
finalidade da criação da mulher está em 
sua tarefa de colaboração. Baseando-se 
nos conhecimentos biológicos de suas 
épocas, segundo os quais a mulher 
aparece como rece(Jtora passiva da 
semente geradora masculina, ambos os 
autores atribuem à mulher um papel 
complementar e subordinado, correlato de 
sua função biológica. 
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1.2 Por uma mudança de paradigmas 

Não é diffcil compreender a impossibilidade 

da manutenção das concepções de 
Agostinho e Tomás. Borresen lembra que 
toda linguagem sobre Deus é 
sócio-culturalmente condicionada. 
Assim, a antropologia de base dos dois 
autores provém de umlcontexto patriarcal , 
atualmente posto em discussão. Pode-se 
dizer que na sociedade contemporânea 
não há "condu,;ões de possibilidade" para 
que tal discurso se mantenha e se 
reproduza. A antropologia teológica 
contemporânea trabalha sobre 
conhecimentos biológicos distintos 
daqueles que fundavam o pensamento 
teológico clássico. A compreensão do 
processo gerador implicando a 
participação ativa do elemento feminino, 
por exemplo, nega o papel puramente 
receptivo da mulher. 

Assim, supera-se no discurso 
teológico-eclesial a ruptura entre 
feminilidade e humanidade. Em outros 
termos, "A identificação entre o masculino 
e o teomorfo é abandonada, assim como 
seu correlativo, a disparidade entre o 
feminino e a qualidade da imagem divina".7 

Todos os seres humanos são 
considerados portadores dessa imagem, 
enquanto homens e mulheres. No entanto, 
a concepção de que a mulher é "para 
gerar" se mantém na afirmação constante 
da função materna, o que conduz à. 
manutenção de uma distribuição 
estereotipada de papéis. A Igreja 
proclama, pois , a desigualdade dos sexos, 
reafirmando, porém, papéis desiguais. 

Além disso, a manutenção da restrição do 
sacerdócio ministerial a "um verão 
balizado" supõe "uma interpretação 

androcêntrica da encarnação, que dâ ao 
sexo histórico de Cristo uma significação 
teológica: Deus se fez homem no sexo 
exemplar (homo =vir factus est)".8 

Portanto, a rigor, só o ser masculino é 
teomorfo, pois só ele pode exercer a 
função de ·:representar" Cristo. A 
argumentação tipológica marca assim 
"uma Incoerência entre estas premissas 
(androcêntricas) teoricamente 
abandonadas e as conclusões tradicionais 
conservadas".9 A bem dizer, dificilmente 
um membro do clero ·católico - padre ou 
bispo - aceitaria a afirmativa de uma 
inferioridade do ser feminino face ao 
masculino. Porém, grande parte - se não a 
maioria - se diria contrária à ordenação 
das mulheres, ainda que alegando razões 
diversas. 

Tanto para Borresen quanto para Fiorenza, 
a quebra das estruturas patriarcais exige 
uma mudança radical de "paradigmas", no 
sentido que Khun dá a esse termo. 
Borresen fala numa "verdadeira revolução 
afetando toda a linguagem humana sobre 
Deus. Trata-se da mais profunda mudança 
de paradigmas conhecida pela história das 
doutrinas cristãs", transformando não só 
"as verbalizações humanas sobre o divino, 
mas também o sistema simb61ico".10 

Fiorenza apresenta uma proposta ainda 
mais larga: "Não buscamos simplesmente 
ser incorporadas no trabalho intelectual ou 
teológico androcêntrico; acabamos por 
perceber mais ou menos que todas as 
instituições intelectuais e disciplinas 
acadêmicas tinham necessidade de ser 
redefinidas e transformadas, se se quer 
que elas permitam às mulheres participar 
como sujeitos, e não como objetos, da 
pesquisa universitária e da ciência 
teológica."11 Para ela, a mudança de 
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paradigma significa passar "de uma 
ciência centrada sobre o homem macho, 
caracterrstica das instituições acadêmicas 
patriarcais, a uma concepção feminista do 
mundo, da vida humana e da fé cristã". 12 

Não se trata, pois, de integrar a mulher 
numa sociedade e numa Igreja onde 
prevalece o masculino como norma, mas 
de transformar radicalmente as estruturas 
patriarcais, que necessitam de uma 
legitimação misógina e de um 
conhecimento androcêntrico do real. A 
manutenção do patriarcalismo socíetal e 
eclesial exige uma ideologia de 
sustentação. A elaboração de um 
pensamento ginocêntrico- se assim· se 
pode dizer, por oposição a androcêntrico
possibilita "a reconceptualização de nossa 
linguagem e de nossos quadros 
intelectuais de tal maneira que as r;nulheres 
possam, tanto quanto os homens, se 
tornar sujeitos da cultura humana e do 
discurso savant.13 

Para a teologia e o discurso eclesial 
católico em geral ,. uma tal proposição 
significa romper de fato com os 
fundamentos antropológicos clássicos A 
teologia feminista aparece no horizonte 
cristão como a possibilidade efetiva de 
estabelecimento de oma tal ruptura, na 
medida em que intenta colocar-se como 
espayo de elaboração teórica de um novo 
paradigma intelectual. Daí, a importância 
da análise do significado dessa teologia 
para a compreensão das possibilidades de 
mudanças significativas da situação da 
mulher na Igreja Católica. 

2. Quando saber é poder 

A antropologia androcêntrica - de 
Aristóteles a Agostinho e Tomás de Aquino 
- foi constantemente reforçada: 

- pela elaboração teológica construrda a 
partir dessa base; 
- pela prática sexista de exclusão das 
mulheres, codificada em lei: o Código de 
Direito Canónico. 

Há, assim, de uma parte, um saber que 
sustenta é justifica ideologicamente o 
poder clerical masculino na Igreja Católica. 
De outra parte, esse mesmo poder 
engendra as condições de elaboração de 
um saber que o legitime. Dá-se, pois, uma 
interação entre produção de conhecimento 
e exerdcio de organização e controle 
institucional. Nas palavras de Foucault: "É 
preciso admitir que o poder produz 
saber( ... ), que poder e saber implicam-se 
diretamente um ao outro, que não há 
rela<,:ão de poder sem constituição 
correlativa de um campo de saber, nem 
saber que não suponha e não constitua ao 
mesmo tempo relações de poder."14 

A análise dessa relação saber~poder 

torna-se particularmente interessante, uma 
vez que permite reconhecer, ao mesmo 
tempo, a importância da manutenção de 
um controle estrito sobre o discurso 
produzido no interior da Igreja e as 

·'possibilidades contidas na gênese de um 
outro discurso, que veicula a palavra até 
então não dita- no caso, a palavra 
feminina. "Romper o silêncio e reivindicar o 
'poder de nomear que nos foi roubado' 
(Mary Daly) deve, pois, tornar-se um 
elemento constitutivo de nossa luta pela 
libertação de estruturas patriarcais."15 
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Atacando os grandes sistemas e as 
grandes teorias , Foucault considera 
"indigna loucura falar para outros, 
prescrever-lhes a lei de seu ser. Isto é 
oferecer uma nova ortodoxia, e, portanto, 
uma nova tirania". 16 O discurso eclesial 



católico sobre a mulher foi, até hoje, um 
discurso de homens para as mulheres, 
uma palavra dita "no lugar" da palavra 
feminina. Daí que a recuperação do direito 
à palavra seja colocada como tarefa 
feminista, não só em relação à elaboração 
teológica mas a todos os campos do 
saber. A "tirania" de que fala Foucault 
exerce-se sobre o contingente feminino 
desde as disciplinas acadêmicas, que, 
elaboradas por homens, não só olvidam as 

mulheres como intentam "prescrever-lhes 
a lei de seu ser". Isto ocorre ao nível das 
diversas ciências, que definem a mulher 
sempre em relação ao homem, como um 
"ser falho", ou por não ter os órgãos 
sexuais como os masculinos, ou por 
apresentar uma inferioridade "natural" que 
a impede de realizar, como o homem, a 
imagem divina. 

Nesse sentido é que o saber tradicional se 
torna um saber contra a mulher, um tipo de 
conhecimento justificador de subordinação 
feminina e, em conseqüência, da 
"autoridade" masculina. Em outras 
palavras, na conceituação "científica" dos 
seres humanos, encontra-se embutida a 
legitimação das relações de poder 
estabelecidas entre eles. É contra esse 
saber androcêntrico, legitimador de uma 
IgreJa e de uma sociedade patriarcais, que 
se insurgem as teólogas feministas, 
propondo a criação de um outro tipo de 
saber. "Como o pensamento androcêntrico 
definiu a mulher como 'o outro' do homem 
ou de um Deus masculino e nos reduziu a 
'objetos' de ciência masculina, os estudos 
feministas insistem sobre a 
reconceituação de nossa linguagem e de 
nossos quadros intelectuais, de tal 
maneira que as mulheres possam, como 
os homens, tornar-se sujeitos da cultura 
humana e do discurso científico."17 

A constituição do saber teológico como. 
espaço masculino articula-se, pois, com a 
questão da exclusão feminina do poder na 
Igreja. O homem não é só o único detentor 
do poder sagrado de estabelecer a 
mediação entre as pessoas humanas e a 
divindade pelo sacerdócio ministerial; ele 
detém, ainda, com exclusividade, o poder 
de elaborar o discurso oficial da instituição, 
através do qual se estabelecem "padrões 
de normalidade" tipificadores dos papéis 
considerados "femininos". Tais padrões 
funcionam como mecanismos de controle 
fla medida em que, sendo assimilados 
como "próprios", como "naturais", 
qualquer afastamento deles é considerado 
"desvio da norma". Ora, no catolicismo, a 
obediência passiva feminina apresenta-se 
como norma de comportamento prescrita 
às mulheres pelos homens. A atribuição do 
estatuto de "ser obediente" a um grupo 
específico de pessoas - no caso, as 
mulheres - supõe que haja um outro grupo 
cujo estatuto se defina pela autoridade, 
pelo poder de mando. Estabelecida a 
distinção entre "quem manda" e "quem 

obedece", criam-se mecanismos 
disciplinares destinados a regular as 
relações entre os dois grupos. Assim é 
que o Código de Direito Canónico -
conjunto das leis internas da Igreja - pode 
atribuir às mulheres um estatuto de 
inferioridade em relação aos homens, 
mesmo não clérigos. Estudando essa 
questão, Marie Zimmermann mostra como 
no novo Código, promulgado em 1983, a 
mulher "não é finalmente nem clérigo nem 
leiga, o que quer dizer que, no seio da 
Igreja, ela é inexistente, mesmo se, por 
outro lado, ela se revela extremamente 
ativa".18 A autora baseia sua i afirmação no 
fato de que não somente o sacerdócio lhe 
é interdito, mas outras funções, como a de 
acólito e leitor, são reservadas aos 

29 



homens. Assim, "para todo homem 
batizado (cânon 1.024), com efeito, casado 
ou celibatário, o poder (sacra potestas) é 
virtualmente adquirido. A mulher não é, 
pois, uma leiga, propriamente falando, quer 
dizer, uma pessoa gozando de todas as 
prerrogativas do batizado".19 Essa 
ambigüidade na definição do estatuto 
eclesial feminino exprime e confirma a 
situação de não-poder da mulher na 
instituição. 

Nesse contexto da relação saber-poder, 
adquire relevo particular a questão da 
maneira como se elabora o conhecimento 
do corpo feminino. Nomear um corpo como 
"feminino" significa, num contexto 
patriarcal - societal e eclesial h exercer 
sobre ele um certo tipo de controle. 
Foram-se os tempos da Inquisição e da 
queima das bruxas. Criaram-se formas 
mais sutis de domínio. Seguindo Foucault, 
pode-se reconhecer na sociedade 
moderna uma vasta rede de canais de 
controle que formam um "poder invisível" 
sobre corpos cada vez mais visíveis. 
Passa-se da violência à moralização, e 
cria-se um mecanismo de autovigilância 
pelo qual o poder se exerce. Isto parece 
ser particularmente verdadeiro em relação 
ao corpo para ser visto e controlado; um 
corpo inferiorizado, cercado de tabus, e do 
qual são desapropriadas as mulheres -
seu corpo pertence a outros: o marido, os 

1filhos, a sociedade, a religião. 

No catolicismo, de uma forma ou de outra, 
o corpo feminino tem sido sempre um 
corpo controlado: pela violência, quando o 
contexto sócio-cultural o permitiu; pela 
moralização, seguindo os padrões 
modernos da dominação. Assim, a 
reapropriação do próprio corpo pelas 
mulheres ~ignifica recuperar o poder de 

nomear a feminilidade, l.e., de definir a 
identidade feminina a partir da experiência 
de ser rnulher. A teologia feminista abre a 
possibilidade de ruptura com o mecanismo 
da autovigilância, construindo uma outra 
ética onde o espaço da feminilidade é 
assegurado enquanto positividade. A 
atribuição de papéis diferentes, fundada, 
ainda que inconscientemente, numa 
diferenciação homem-mulher que radica, 
em última instância, na inferioridade 
feminina, exige, para ser quebrada, o 
concurso de uma prática nova de relação 
com o próprio corpo por parte das 
mulheres, e uma elaboração teórica que 
fundamente essa nova relação, redefinindo 
o "ser mulher". Na medida em que realiza 
essa tarefa, a teologia feminista- bem 
como toda outra elaboração teórica 
feminina, dentro de outros campos do 
saber- contribui lefetivamente para a 
ruptura dos padrões tradicionais de 
compreensão da mulher, e, em 
conseqüência, da atribuição de papéis 
sociais diferenciados. · 
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3. Igreja Católica, CEBs 
e poder feminino 

No caso específico da Igreja Católica no 
Brasil, .algumas considerações devem ser 
feitas, no tocante à situação feminina. 

Em primeiro lugar, do ponto de vista 
histórico, constata-se que, se a presença 
das mulheres é um elemento constante, 
varia muito o grau de sua participação. 
Para Myscofski , o estudo do papel 
religioso das mulheres no Brasil Colônia 
revela uma história de limitações.20 Outros 
estudos salientam a importância que 
tiveram as mulheres católicas como 
"transmissoras da fé", seja como 



catequistas, seja como mães. Em outro 
texto, procurei. mostrar a validade da 
contribuição das religiosas para a 
elevação do nível cultural das mulheres 
brasileiras e para a formação das 
catequistas .21 De toda maneira, não se 
pode negar a importância do contingente 
feminino para o catolicismo brasileiro, 
ainda que se considerem os limites postos 
a uma participação mais ativa e 
consciente. Falta, porém, um estudo 
sócio-histórico abrangente que permita o 
paralelo com a situação atual. Mesmo 
assim, algumas coisas parecem evidentes 
e sugerem ce11as questões. 

Tornando como referência o trabalho 
realizado nas comunidades eclesiais de 
base, nos últimos 10 ou 15 anos, pode-se 
afirmar que a presença das mulheres é aí 
fundamental. Embora não se disponha de 
cifras exalas quanto ao número de 
participantes, atendendo ao critério sexo, 
sabe-se, pela observação desses grupos, 
que as mulheres são aí, se não a maioria, 
um contingente extremamente significativo. 

Também qualitativamente, as mulheres 
têm um peso importante nas CEBs, 
exercendo funções de liderança. Não é 
raro encontrarem-se essas comunidades 
em que uma mulher, ou um grupo de duas 
ou três, são as responsáveis pela 
organização e dinamismo das mesmas. 

Às vezes, aponta-se essa presença . 
massiva e atuante das mulheres nas 
bases da Igreja como sinal de mudança do 
estatuto feminino na instituição. T ai 
proposição é bastante questionável, se 
tomada isoladamente. Na verdade, a 
história da Igreja Católica apresenta 
p8ríodos em que as mulheres foram 
bastante ativas e gozaram mesmo de um 

certo poder no interior da instituição. A. 
Valério, historiadora italiana, estudando a 
questão feminina na época medieval, 
mostra como entre os séculos X e XII 
"encontram-se mulheres que exercem um 
real e legítimo poder de jurisdição na Igreja 
e com a aprovação desta".22 O caso mais 
conhecido é o das abadessas que 
"recebem uma consagração, algumas têm 
o título de 'Sacerdos Maxlma' , ou 
'Metropolitana', freqüentemente pregam; 
lêem publicamente o Evangelho; algumas 
escutam confissão e ·muitas vezes 
conferem o véu às suas subordinadas, em 

· sinal de consagração a Deus".23 A autor? 
fala ainda da "jurisdição quase episcopal" 
conferida às abadessas, pela qual, embora 
não tivessem "os poderes sacerdotais 
próprios do bispo - ordenar sacerdotes, 
consagrar altares, benzer os óleos do 
crisma- [detinham] o governo espiritual e 
temporal sobre seu território, como o que 
exerce -todo Bispo em sua diocese. ( ... ) 
Isto significa, para a abadessa, estar 
material e espiritualmente à frente da 
Igreja, do clero e da população de seu 
distrito, sem provocar surpresa, mas antes 
com o apoio e favor da Santa Sé, ainda 
que algumas vezes surjam conflitos com o 
Bispo da diocese."24 Um caso singular e 
expressivo é o da Abadia de Conversano, 
"cuja abadessa tem jurisdição quase 
episcopal, com vestimentas e insígnias 
episcopais, entre as quais a mitra e o 
báculo. Tal jurisdição estende-se ao clero 
e ao povo residente no território da Abadia, 
e a abadessa exerce um poder vasto e 
reconhecido que ela defenderá com vigor 
por cinco séculos e meio (1266-1870), 
mesmo nos períodos em que não será 
mais reconhecida autoridade às mulheres 
no interior da lgreja".25 Além do interesse 
suscitado pela enorme duração da 
situação de poder feminino nessa abadia, 
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há, ainda, o fato salientado por Valério de 
que "não se trata de uma experiência 
apenas tolerada pela hierarquia", mas é a 
mesma Santa Sé que lhe confere tal poder. 

De uma outra comunidade feminina, o 
mosteiro de S. Maria Veterana, fundado 
em 1090, relata a mesma historiadora que 
possufa territórios muito mais vastos do 
que aqueles que pertenciam às monjas de 
Conversano, havendo 36 paróquias sob a 
jurisdição da abadessa.26 

Relatando ainda a história da Abadia de S. 
Salvatore ai Goleto - comunidade mista, 
de monges e monjas, "mas sob o governo 
da abadessa, autoridade máxima do 
mosteiro"-, a autora termina dizendo: "As 
abadessas de Goleto tiveram, pois , sob 
sua jurisdição igrejas, comunidad~s 
femininas e masculinas, vastos territórios: 
a autoridade espiritual e jurídica que 
exercem sobre igrejas, sobre o clero e 
sobre populações não aparece como fruto 
de um ato audaz e arbitrário, mas como 
uma das tantas e-xpressões de uma época 
na qual as 1\lUiheres desenvolveram um 
poder tanto social quanto religioso. Na 
esfera religiosa, tal poder coincidiu com o 
desenvolvimento de funções pastorais e 
de governo de não secundário relevo."27 

Diante desse quadro, ganha pertinência a 
exclamação de R. Metz: "Se tudo isto era 
possfvel, é a prova de que a situação geral 
se prestava para tanto; uma mulher do 
século XX não teria tal audácia."28 O 
problema, evidentemente, não está na 
suposta falta de audácia, mas na ausência 
de condições objetivas que permitam às 
mulheres uma situação diferente. 

Tais estudos históricos suscitam uma 
série de questões e permitem pensar 

sobre o significado atribufdo à presença e 
atuação feminina nas CEBs. Até que ponto 
essa presença massiva das mulheres e 
mesmo suas funções de liderança 
significam uma possibilidade ou um sinal 
de mudança da institu ição em relação ao 
espaço_ aí reservado às mulheres? Na 
verdade, parece que a história está a dizer 
que a mulher já gozou na Igreja de maiores 
prerrogativas do que aquelas que lhes são 
atribuídas hoje. Isso não levou , contudo, à 
conquista de um espaço institucional mais 
favorável à população cat<?lica feminina. A 
partir do século XIII, ao contrário, "a 
centralização do poder, a sistematização 
do pensamento, o retorno ao pensamento 
grego e à legislação romana provocam um 
enrijecimento de posição na Igreja, a 
respeito da mulher, que é marginalizada, 
num processo largo e contraditório, das 
esferas de responsabilidade".29 

Seria necessário um estudo 
sócio-histórico abrangente, para que se 
pudesse acompanhar a evolução da -
condição da mulher na Igreja. Pode-se 
colocar a hipótese de que essa evolução 
se dá num longo e contraditório processo 
de inclusão-exclusão, que acaba por 

· manter as mulheres distantes dos 
mecanismos institucionais de poder. O que 
interessa agora, no entanto, é perguntar 
pelas possibilidades re,ais que se oterecem 
às mulheres católicas na Igreja brasileira. 
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Como a resposta a tal questão exige 
pesquisa ampla e aprofundada, que está 
por ser feita, podem-se apresentar aqui 
apenas algumas proposições, em forma de 
teses a serem discutidas. 

1 - Na Igreja Católica do Brasil não se 
colocou ainda, de maneira sistemática, a 
questão da mulher. Há referências 



esporádicas, no curso de algum 
acontecimento especial , como as 
comemorações do Ano Internacional da 
Mulher, porém não existe uma atenção 
constante a essa problemática. Em 
documentos, textos de subsídios 
(Campanhas da Fraternidade, Novenas de 
Natal etc.), faz-se alusão ao tema, porém 
como um item entre outros, não se 
apresentando uma perspectiva feminista 
mais global. 

2- A liderança feminina nas CEBs não 
significou ainda o alargamento ou a criação 
de espaços institucionais favoráveis à 
mulher. Tal liderança não é valorizada 
enquanto femin1na, mas enquanto à sua 
vinculação de classe: membro da classe 
trabalhadora, "pobre", elemento "do povo". 
Além disso, a aceitação das mulheres 
como líderes das comunidades decorre, 
em grande parte, da escassez do 
elemento masculino nas mesmas. 

3 - Pode-se questionar o grau de 
autoridade concedida às mulheres que 
dirigem comunidades. Até que ponto 
exercem sua criatividade e 
responsabilidade ou têm uma função 
puramente executora, controlando a 
real ização nas comunidades das 
prescrições decididas em outros níveis. 

4- Há uma desvinculação da 
problemática de classe das questões 
colocadas pelo sexismo, bem como pelo 
racismo, por parte dos quadros dirigentes 
da Igreja brasileira, dos agentes da 
pastoral de nível médio e dos 
"assessores". Isso traz como 
conseqüência a não correspondência, 
para as mulheres, entre desenvolvimento 
da consciência social, l.e., da 
compreensão da própria situação 

enquanto membro da classe trabalhadora, 
e a consciência feminina, quer dizer, a 
consciência da dupla subordinação a que 
é submetida, pelo fato de ser mulher. 

5 - A Igreja Católica não instituiu no Brasil 
um espaço de diálogo com as mulheres. 
Daf que se estabeleça de parte a parte um 
verdadeiro monólogo ou um "diálogo de 
surdos". As questões femininas não são 
colocadas pela Igreja a partir de uma ótica 
feminista, e, por seu lado, as feministas 
por muito tempo não levaram em conta o 

·componente religioso da consciência da 
maioria das brasileiras.30 
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6 - O crescimento da autoridade moral 
dos bispos perante a sociedade civ il - e 
seu peso na instituição - não contribuiu 
para a democratização das estruturas 
eclesiais, mas, ao contrárío, fortaleceu o 
centralismo do poder masculino católico.31 

Conc!usão 

A possibilidade de mudança da situação 
das mulheres na Igreja Católica brasileira 
apresenta duas vias inter-relacionadas: 

- a prática das mulheres nas CEBs; 
- o discu;so teofógico feminino. 

A prática das mulheres nas bases da 
Igreja Católica, ainda que se apresente 
como uma prática subordinada, uma vez 
que as mulheres continuam ausentes dos 
escalões decisórios da Igreja, oferece um 
campo enorme de possibilidades para o 
desenvolvimento da consciência feminina. 
Como aponta Gebara, teóloga brasileira, "o 
ministério das mulheres vem abalando o 
ministério dos homens, vem questionando 
sua prática e o exercício de sua 



autoridade".32 Quer dizer, o fato mesmo de 
"agir femininamente", por assim dizer, é 
questionador do "agir masculinamente", 
característico da Igreja. 

Por outro lado, afirma a teóloga citada, 
"isto se dá não por uma decisão voluntária 
das mulheres para que seja assim, mas a 
partir da qualidade de seu serviço e do 
novo papel social que elas vêm 
conquistando no mundo".33 Para que o 
questionamento das organizações, 
instituições e expressões eclesiais se faça 
conscientemente por parte das mulheres e 
se torne instrumento eficaz de mudança, é 
necessária a reflexão crítica de sua 
prática, desde uma perspectiva feminista. 
Os dois espaços privilegiados dessa 
reflexão são, exatamente: o discurso 
feminista em geral e a elaboração teológica 
feminina. 

Como já disse, o exercfcio do poder passa 
pelo controle do saber. Na medida em que 
as mulheres adquirem, pelo acesso aos 
estudos superiores, um capital cultural que 
as habilita à produção de um discurso 
teórico, nas mesmas condições que os 
homens o fazem, alargam as 
possibilidades de romper com o domínio 
dos homens. Em outras palavras, o 
discurso teológico feminino que 
acompanha a prática das mulheres nas 
base·~ da Igreja põe-se como elemento 
fundamental de ruptura. Isto porque 
contribui para o avanço do que Fiorenza 
chama de "a mudança de paradigma", 
atingindo pontos cruciais à manutenção do 
poder eclesial masculino: 

-a ética sexual (o controle do corpo da 
mulher); 
-a simbologia (divindade/perfeição= 
homem); 
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- estrutura (ministério =poder). 

A teologia feminista retira, pois, ao modelo 
eclesial tradicional, sua base de 
sustentação teórica, e oferece as bases 
necessárias para a criação de um novo 
modelo _em que o feminino seJa plenamente 
incorporado. 
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O "populismo" russo e 
a pastoral popular no Brasil 

ARMANDO DE MELO LISBOA 

Introdução 

Queremos realizar um estudo comparativo 
entre o momento narodnik na Rússia do 
século XIX e o atual trabalho da Pastoral 
Popular Católica no Brasil. Rubem César 
Fernandes, ao final da sua excelente 
introdução a Dilemas do socialismo 
(volume que nos insere na problemática 
dos populistas russos e seu debate com o 
marxismo)1, sugere a pista que inspira 
este trabalho, ao afirmar que "talvez se 
encontre maior semelhança entre os 
caminhos dos narodnik e os que estão 
sendo trilhados por religiosos que buscam 
uma identificação com os pobres e 
oprimidos desta terra latino-americana". 

T ai paralelo já foi percebido e desenvolvido 
por outros autores, entre os quais Andrzej 
Walicki (possivelmente o maior estudioso 
do populismo russo)2 , Emanuel de Kadt-1 e 
Vanilda Paiva4 • Em virtude da 
disponibilidade, examinaremos mais 
detidamente o trabalho de Paiva, centrado 
na crftica à obra de Paulo Freire. Porém, 
não queremos no momento entrar na 
discussão da questão do populismo 
pedagógico na educação. 

Uma vez que o movimento narodnik é, em 
geral, desconhecido entre nós - o que já 
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não ocorre com as pastorais-, 
buscaremos neste trabalho descrevê-lo, 
ainda que brevemente. 

O Movimento Narodnik 

Populismo significa tradicionalmente, na 
América Latina, movimentos de tipo urbano 
em que a tónica é a manipulação do povo 
pelo Estado. Conforme Francisco Weffort, 
"O Populismo foi um modo determinado e 
concreto de manipulação das classes 
populares mas foi também um modo de 
expressão de suas insatisfações. Foi, ao 
mesmo tempo, uma forma de estruturação 
do poder para os grupos dominantes e a 
principal forma de expressão política da 
emergência popular no processo de 
desenvolvimento industrial e urbano. Fo1 
um dos mecanismos através dos qua1s os 
grupos dominantes exerciam seu domínio 
mas foi também uma das maneiras através 
das quais esse domínio se encontrava 
potencialmente ameaçado".5 

Porém, numa perspectiva bastante 
diferente, quando se trata de analisar o 
caso da Rússia do século XIX, o 
populismo é compreendido com um 
movimento dirigido por intelectuais voltado 
para o campesinato, onde se valoriza o 



povo (a comunidade camponesa) e sua 
cultura, possuindo como ideário a 
não-manipulação do povo (já que as 
soluções para os problemas do povo 
devem vir do próprio povo) numa 
perspectiva revolucionária e socialista. 
Assim, para diferenciar o populismo russo 
do tradicional latino-americano, usaremos 
a forma russa narodnlk (no plural, 
narodnikl), assim como o faz A.C. 
Fernandes. 

Apesar de nos parecer algo distante na 
Rússia do século passado, o movimento 
narodnik6 tem uma importância muito 
grande para nós hoje, pois nos coloca 
questões que permanecem atuais, tais 
como: a problemática da dinâmica social 
nos países atrasados e sua possibilidade 
de um desenvolvimento não-capitalista; a 
discussão sobre a questão agrária, sobre 
o caráter da revolução nas sociedades de 
desenvolvimento tardio, sobre a relação 
intelectual-povo, sobre a organização e a 
participação popular na estratégia 
revolucionária, as quais influenciaram 
diretamente Marx e Engels {levando-os 
inclusive a aprenderem russo)J O 
movimento narodnik teve também papel 
significativo na formação do marxismo na 
Rússia e na origem do movimento 
revolucionário russo (inclusive na 
formação de Lênin).8\ 

Necessário se faz aqui entender o 
movimento narodnlk como um conjunto 
muito heterogêneo de tendências, que 
atravessou as fases mais distintas entre 
os anos 60 e 90 do século passado. Não é 
nossa intenção descrever minuciosamente 
a riqueza que foi esse movimento, mas 
apenas mencionar seus passos 
fundamentais . 

O pensamento narodnlk surge da herança 
do pensamento eslâvico conservador
romântico-nacionalista-ortodoxo 
que rnarcou a Rússia nos anos 40 do 
século XIX, quando a oposição entre a 
"Rússia" e o "ocidente" (a qual já vinha 
desde os tempos de Pedro, o Grande -
1689-1725) ganhou um profundo 
significado ideológico.9 O debate então se 
formou entre os filo-eslavos e os 
ocidentalistas, retomando "uma disputa 
ideológica já amplamente conhecida na 
Europa, entre o fomantismo conservador e 

· o racionalismo liberal" .1 0 
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O projeto de um socialismo russo começa 
a ser elaborado por A. Herzen e N.G. 
Tchernichevski, os quais são 
conSiderados "os principais responsáveis 
pela reorientação intelectual que marcou 
os rumos seguidos pela jovem 
'lnteligentsia' a partir da década de 
1850".11 Porém, neles estavam presentes 
as duas grandes vertentes que 
influenciaram o movimento narodnlk. De 
um lado, Herzen - exilado voluntariamente 
em Londres e frustrado com o Ocidente -
"passou a reconhecer algumas das razões 
dos filo-eslavos, incorporando temas de 
críticas ao Ocidente que haviam sido 
elaborados na Rússia pelos 
conservadores romântiéos"12 . De outro, 
T chernichevski - numa vertente 
"ocidentalizante" - afirmou que "o contato 
cultural com a Europa abria possibilidades 
para a Rússia evitar o capitalismo, 
passando diretame'ilte para 6 socialismo 
com base nas comunas rurais".13 

A.C. Fernandes coloca que o manifesto "À 
Jovem Geração", escrito por M.l. 
Mikhailov e N.V. Chelgunov14 , em 1861, 
representa o primeiro programa do 
movimento narodnlk.1 5 Já para Walicki, as 



idéias de Herzen quanto a um socialismo 
russo e as de Tchernichevski sobre a 
comuna de aldeia representam a "primeira 
fase" do pensamento narodnlk, o qual 
convenciona 1869 como a data do 
nascimento do "populismo clàssico", pois 
foi o- "ano em que foram publicados três 
importantes documentos populistas: as 
'Cartas Históricas', de Lavrov, 'O que é o 
Progresso', de Mikhailóvski, e 'As 
Condições da Classe Operária na Rússia', 
de Fleróvski".16 

Na década de 70 {1870), ocorre o "período 
da maturidade do movimento. Fase rica de 
estudos, publicações e debates mantidos 
por jornais e revistas de diversas 
tendências, entre os quais 'Vpierlod' , de 
Lavrov; 'Nabaf, de Tkatchov; 'Narodnoe 
Delo' , de Bakunin; 'Otietchestvie~nile 

Zapiskl' , de Mikhailóvski; lalém dos 
periódicos de organizações como o de 
'Terra e liberdade' e o de 'A Vontade do 
Povo'."17 

A campanha "Ir ao Povo" (1873-74) fez 
com que milhares de universitários 
abandonassem a escola e fossem para o 
campo viver como os camponeses. Desse 
grande movimento nasceu a primeira 
órganização de dimensões nacionais dos 
narodniki, a ZEMLIA I VOLIA ("Terra e 
Liberçtade"). Mas a repressão policial 
levou-a a uma cisão interna no final da 
década de 70 (1870). A fração 
hegemónica, NARODNAIA VOLIA ("A 
Vontade do Povo"), alterou bruscamente a 
tática narodnik, voltando-se para uma 
ação terrorista contra o Estado, 
culminando com o assassinato a dinamite 
do tzar Alexandre 11, em 1º/03/81. A 
liderança de "A Vontade do Povo" foi então 
presa e executada, o que levou ao seu 
desaparecimento. O bloco minoritário 

CERNYI PEREDEL ("A Fração Negra"), 
sob a liderança de Plekanov (conhecido 
posteriormente como o "Pai" do Marxismo 
Russo), V. Zasulitch e Axelrod, insistiu em 
preservar o sentido original do movimento 
que era de aproximação entre a 
lnteligentsla contestatária e o povo, se 
opondo tenazmente ao terrorismo de 
NARODNAIA VOLIA. Este grupo 
minoritário emigrou para o exnio, sendo 
que seu núcleo dirigente organizará em 
Genebra (1883) o primeiro círculo de 
marxistas russos, "A Liber:tação do 
Trabalho", rompendo abertamente com os 
narodniki que tinham sobrevivido.18 A 
partir de então os narodniki foram 
politicamente liquidados, embora 
continuassem presentes dentro das 
discussões teóricas. V. Zasulitch e 
Plekanov formaram então o núcleo inicial 
do Partido Social Democrata Russo.19 

38 

Encontramos ainda, dentro do movimento 
narodnik, uma corrente que ficou 
conhecida como "populismo legal" - isto é, 
reformista e não-revolucionário -, a qual 
não era contrária à industrialização, 
propondo uma industrialização 
não-capitalista a ser realizada pelo Estado 
tzarista. Seus principais elementos foram 
V. Voroncov ("O Destino do Capitalismo 
na Rússia", de 1882) e Nicolai Danielson, 
primeiro tradutor de O capital para uma 
língua estrangeira, o qual manteve uma 
"polêmica cortês" com Engels sobre a 
aplicabilidade de O capital para um país 
atrasado.20 É contra esta corrente, 
fundamentalmente, que Lênin irá polemizar 
nos anos 90. 

Nesta breve descrição do movimento 
narodnik, ficam evidentes as diferentes 
posições existentes e em conflito em seu 
interior. "Os teóricos oscilavam entre 



concepções libertárias que opunham o 
Povo-Nação ao Estado enquanto tal, 
projetando simbolicamente o autogoverno 
do 'mir' como o ideal a ser estendido a 
todas as Rússias, e, por outro lado, visões 
autoritárias de um governo revolucionário 
controlado por um partido disciplinado que 
fosse capaz de comandar o Povo-Nação 
através das transformações necessárias 
para a conquista dos seus direitos. 
Bakunin e Kropotkin foram os autor.es que 
mais longe levaram a primeira alternativa, 
e Tkatchov foi o principal porta-voz da 
segunda, chamada na época de tendência 
'Jacobina' ".21 

A crítica de Vanilda Paiva 

Vanilda Paiva, em sua obra Paulo Freire e 
o nacionalismo-desenvolvimentista, 
procura demonstrar como a prática 
pedagógica de Paulo Freire "floresceu à 
sombra de um pensamento que se quis 
liberal mas não estava isento de 
autoritarismo",22 surgindo no contexto do 
nacionalismo desenvolvimentista do lseb 
(Instituto Superior de Estudos Brasileiros), 
com raízes no pensamento europeu 
(Ortega y Gasset, Gabriel Marcel, Max 
Weber, Raymond Aron, Karl Jaspers, Karl 
Mannhein, Le Bon, Toynbee), católico 
(Maritain, Mounier, Lebre!) e brasileiro 
(Instituto Brasileiro d~ Filosofia, Oliveira 
Viana, Gilberto Freyre, Vicente Ferreira da 
Silva, Vieira Pinto, Guerreiro Ramos). Ela 
esclarece que "o usual é apresentar Freyre 
como um pedagogo católico de esquerda. 
A nossa opção foi buscar as suas raizes 
intelectuais, mostrando a sua pedagogia 
como parte de um processo de evolução 
teórico-ideológico, no final do qual a · 
referência ao catolicismo radical 
certamente adquire maior relevância. Mas 

enfatizamos aqui a conexão com o 
nacionalismo-desenvolvimentista por nos 
parecer que esta foi a formulação teórica 
que mais fortemente marcou seu trabalho 
nos anos 50 e 60".23 

Paiva, citando F. Weffort, argumenta que o 
nacional-desenvolvimentismo irradiado 
pelo lseb, do ponto de vista de sua função 
ideológico-polftica, possui uma expressão 
"populista ideológica", representando uma 
"justificação do populismo no sentido 
latino-americano: como expressão 

· espontânea da ascensão das massas e 
sua incorporação ao regime através da 
sua manipulação por lideres 
carismático-modernizadores".24 
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Os intelectuais do lseb, "preocupados com 
a 'ascensão' e com a 'rebelião' das 
massas, movidos pelos ideais de 
desenvolvimento económico 
caracterlsticos do pós-guerra, 
convencidos - pela incapacidade de 
perceber os rumos tomados pela 
acumulação a nlvel mundial e pela 
pregação cepalina - da possibilidade de 
levar adiante o processo de substituição 
de importações num modelo de 
crescimento 'auto-sustentado' que 
supunha um capitalismo nacional forte, 
teorizam claramente a manipulação das 
massas. Eles buscavam fórmulas, dentro 
do jogo da democracia parlamentar, que 
permitissem a uma facção da classe 
dominante (a burguesia industrial) lutar e 
derrotar uma outra facção desta mesma 
classe (a burguesia agrário-comercial), 
realizando por via pacifica (eleitoral) aquilo 
que, no perlodo, convencionou-se chamar 
de a 'revolução brasileira' ( ... ). Assim, não 
está em questão a dominação de classe: 
esta é legitima, de interesse também das 
classes dominadas, na medida em que 



serve a um objetivo maior, ao progresso, à 
modernização, à nação forte e 
independente" .25 

Paiva esclarece o proçesso de transição 
de um populismo. tradicional, manipulatório 
e anacrônico, para um populismo 
indutivista (isto é, a passagem de um 
autoritarismo arcaico para um 
autoritarismo esclarecido) - o qual 
consiste em que cabe a uma elite, ainda 
que moldada pelo povo, captar os 
prindpios do pov,o. "Era possfvel buscar a 
legitimação do nacionalismo e do 
desenvolvimentismo no próprio povo, 
sendo o método adequado (tal como na 
ciência) a indução: 'O nacionalismo é uma 
ideologia popular e só poderá ser 
formulada induzindo-se da prática do povo 
os seus verdadeiros prindpios' (Guerreiro 
Ramos). Havia que conhecer o pc)vo 
brasileiro que emergia do capitalismo 
fundando a NaçãO. Havia, como diria Le 
Bon, que conhecer a sua 'alma', para 
determinar o que era e o que não era 
autêntico: esta tarefa 'indutora' cabia a 
uma tal elite, capaz de captar quais seriam 
tais princípios. Tal elite deveria ser 
moldada pelo povo (o dirigente indireto), 
devendo dar 'uma formulação elaborada à 
vivência do povo'.( .. :) Era o 
Nacionalismo-Desenvolvimentista a 
ideologia do povo brasileiro, única capaz 
de promover o desenvolvimento nacional 
( ... ). A constituição do povo brasileiro 
permitia o surgimento de uma cultura 
nacional 'produzida essencialmente pelo 
povo e subsidiariamente pelos 
intelectuais', os quais, pela 'estilização e 
indução', a tornavam significativa."26 

Fica claro que o comportamento "indutor" 
era profundamente autoritário, na medida 
em que era uma elite quem captava a 
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"verdade do povo". "Fácil é ver o caráter 
manipulatório populista das idé·ias 
expostas por Guerreiro Ramos na ânsia 
de justificar a dominação da burguesia 
moderna."27 

Assim Paiva conclui que a pedagogia de 
Freyre ·não pode ser desvinculada do 
nacional-desenvolvimentismo dos anos 50 
e sua perspectiva populista ("se o 
isebianismo é uma forma do 'populismo 
ideológico', aquela é a sua tradução no 
plano pedagógico") ,28 ressalvando que 
também não seria legftimo reduzi-la a um 
instrumento a serviço da dominação 
populista.29 

Porém, tal pedagogia "foi sistematizada 
num determinado perfodo, aquele de 
transição do 'autoritarismo esclarecido', do 
'populismo tradicional', à assimilação 
efetiva de princípios indutivistas, a 
posições à esquerda do isebianismo, a 
recusa ao autoritarismo a ele subjacente. 
Por isso ela é marcada pela 
ambigüidade.( ... ) Esta 'purificação' do 
principio 'indutivista', que buscou 
desCõmprometê-lo da defesa da 
democracia burguesa, se deu no bojo de 
um processo complexo e nada linear em 
que grupos que optaram por urna solução 
socialista apoiavam as reformas de base 
do governo populista num quadro 
ideológico que seguia tendo o 
nacionalismo como um de seus 
componentes relevantes."30 

Apoiando-se sobre alguns autores 
(Andrzej Walicki, Emanuel de Kadt e 
Aspásia C amargo) que indicaram a 
presença de elementos ideológicos 
populistas clássicos no movimento radical 
católico brasileiro dos anos 60, Paiva traça 
um paralelo com o populismo russo do 



século XIX. Assim, "a valorização do povo 
e de sua cultura e a recusa à manipulação 
do povo compunham o quadro daquilo que 
designamos como 'populismo indutivista', 
pOr oposição ao populismo tradicional, 
manipulador( ... ). Adicione-se, àquelas 
posições, a convicção de que no povo 
estava a-verdade da nação, estava a 
pureza e a autenticidade (em 
contraposição à corrupção e alienação das 
elites),( ... ) porque somente as elites 
estavam ligadas ao exterior: o povo 
comum deveria dizer qual era esta 
verdade, dele deveria ser esta verdade 
'induzida'. Soluções para os seus 
problemas deveriam ser encontradas no 
próprio povo, nascendo dele como algo 
seu, verdadeiro, autêntico, ligado ao 'País 
Real' e não aos devaneios das elites. Se 
se buscasse conhecer o povo brasileiro, 
encontraríamos uma riqueza 
desconhecida. Uma nova linguagem, uma 
nova cultura (popular). Formas de 
solidariedade própria (mutirão), regras 
ético-morais, também próprias( ... ). Este 
'populismo indutivista', que foi identificado 
em diversos grupos mas que foi 
especialmente forte entre os católicos, 
certamente se prendia ao 
nacionalismo( .. . )". 31 

Para Paiva, estas idéias também se 
inspiram no personalismo francês, 
bastante preocupado com o problema da 
massificação, e no existencialismo cristão. 

Emanuel de Kadt, em sua tese de 
doutoramento sobre o Movimento de 
Educação de Base (MEB)32 que surge no 
Brasil nos anos 60 a partir de um trabalho 
pastoral, caracteriza como populista os 
movimentos que apresentam os seguintes 
aspectos: 
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"1. Eles são constituklos de intelectuais (e 
estudantes), ocupando-se com a situação 
de vida das massas espezinhadas na 
sociedade - o 'povo', que aparentemente 
não pode defender seus interesses por ele 
mesmo; 

2. Estes intelectuais têmlum horror 
profundamente arraigado à manipulação do 
povo: seu credo central é o de que as 
soluções dos problemas vividos pelo povo 
devem, em última análise, vir do povo 
mesmo."33 

É a partir destas características que tanto 
Kadt quanto Paiva afirmam que o trabalho 
de pastoral popular (pelo menos o 
desenvolvido nos anos 60 no Brasil) tem 
uma forma populista. 

O interessante é que nesta nossa 
pesquisa, ainda que superficial, n~o 
encontramos respostas de maior fôlego e 
à altura destas críticas. Luiz Eduardo 
Wanderley, um dos mais competentes e 
conhecidos intelectuais ligados à Igreja 
libertadora no Brasil e atual Reitor da 
PUC-SP, na sua volumosa tese de 
doutoramento so'bre o Movimento de 
Educação de Base34, faz menção aos 
estudos de Kadt e Paiva. Porém, para 
surpresa nossa, limita-se a fazer três 
superficiais comentários sobre as críticas 
de Paiva: 

a) a autora não discute a influência da 
tradição marxista sobre as experiências 
analisadas; 

b) aparentemente, para Paiva, é o mundo 
das idéias que faz a História, pois a autora 
não as considerou mediadas pelas 
condições históricas em que se dão; 
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c) ela se esqueceu de apontar ã1nfluência 
da Ação-Popular (AP), tendência polftica 
formada por militantes da Juventude 
Católica (JUC-JEC-JOC), que trouxe a 
problemática da organização polrtica 
externa do povo.35 

Elementos ld891óglco~ 
comuns e diferentes 

Numa análise comparativa, fica visfvel·que 
entre o movimento narodnlk na Rússia do 
século XlX e a pastoral popular no Brasil 
atual existe a presença de elementos 
ideológicos comuns, como também 
algumas diferenças. 

Além das claras diferenças entre a 
sociedade russa da segunda metade do 
século XIX (que, segundo Perry Andersen, 
apesar de já estar sendo dominada pelo 
modo de produção capitalista, continuava 
a ter no Estado russo uma forma 
absolutista feudal)36 e o Brasil 
contemporâneo, existem aspectos que 
diferenciam o movimento narodnlk da 
pastoral popular, tais como o fato de que 
alguns dos principais teóricos narodnlkl 
foram declaradamente materialistas que 
combateram a religião (neste aspectq 
revelam-se posições contraditórias dentro 
do pensamento narodnik). Destaque-se 
também que "os narodnlkl sofreram 
sempre com a travessia do abismo de 
classe, à busca de vínculos que os 
ligassem ao povo de maneira íntima e 
duradoura. Já o padre tem o seu lugar 
próprio na rede de relações sociais e nas 
representações simbólicas de cada bairro 
ou lugarejo."37 

Porém os pontos em comum são tantos 
que estimulam a óbvia comparação. 
Vejamo-los: 

a) ambos possuem uma imagem mrtica e 
romântica do povo (do pobre, mais 
especificamente na Teologia da 
Libertação) como uma comunidade una, 
auto-suficiente, pura e igualitária, 
contrastando com a "contaminação" das 
elites, idealizando a cultura popular como 
se nela não existissem elementos 
conservadores e autoritários;38 

b) uma radical posição antidiretiva 
(negando a possibilidade de qualquer 
manipulação) fundada na convicção de 
que no povo está a verdade, devendo sair 
dele próprio, portanto, a solução para os 
seus problemas -de forma a que, 
portanto, o povo se torne o sujeito do seu 
processo de transformação;39 

c) ambos possuem um profundo desprezo 
para com a reflexão 
intelectual-acadêmica-abstrata ("uma 
concepção irracionalista de ciência")40 , 

pois somente a prática, o vivido, é 
fundamento da verdade e legítimo;41 

d) ambos afirmam a necessidade de fazer 
a experiência de uma conversão pessoal 
ao estilo de vida popular ("Ir ao Povo"), 
condição sine qua non para que haja 
alguma relação (aliança para os narodnikl, 
constituição de "intelectuais orgânicos" 
para as pastorais) entre a intelectualidade 
crítica e o povo;42 
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e) o profundo interesse pela questão 
agrária e a recusa em considerar os 
camponeses como uma massa 
reacionária;43 

f) ambos vão contra um pensamento 
eurocêntrico, rompendo com os rígidos 
esquemas evolucionistas existentes 
dentro das ortodoxas cartilhas marxistas, 



buscando compreender as caracterlsticas 
especificas do capitalismo atrasado. O 
movimento narodnlk foi uma resposta 
russa ao pensamento socialista 
ocidental,44 "no interior de um movimento 
de fenovação do pensamento cristão 
ortodoxo",45 enquanto que a Teologia da 
Libertação é uma elaboração teológica que 
busca ser feita a partir da realidade 
latino-americana. A busca por uma 
"terceira via" (isto é, uma alternativa 
socialista democrática em oposição ao 
"socialismo real" e ao capitalismo) está 
muito presente no trabalho pastoral; 

g) em ambos há um forte sentimento 
nacional. No movimento narodnlk temos a 
presença do antagonismo entre 
Rússia-Ocidente (apesar de haver 
correntes mais ocidentalistas). com os 
valores eslavos muito acentuados;46 nas 
Pastorais, a presença da dicotomia povo 
pobre-sociedade de consumo elitista. Aqui, 
valoriza-se o popular (o genuinamente 
nacional) articulado com o combate à 
importação cultural (imperialismo) e à 
massificação résultante da sociedade 
industrial (a qual descaracteriza o 
camponês, fazendo com que no seu 
deslocamento para os centros urbanos 
perca suas crenças e costumes47

); 

h) o ideal de evitar o custo humano do 
progresso económico com a perspectiva 
de uma transição direta ou mais rápida 
para o socialismo.48 O pensamento 
narodnlk, particularmente, reflete 
profundamente sobre a "vantagem do 
atraso", isto é, a sociedade russa do 
século XIX teria uma oportunidade única, 
pois, graças ao seu "atraso" em relação 
ao Ocidente, ela poderia alcançar o 
socialismo sem passar pelos males do 
capitalismo.49 Já o pensamento católico 

radical do inicio dos anos 60 se depara 
"com questões semelhantes: como 
'vencer o atraso', propiciar o 
desenvolvimento, evitando 'os abusos', as 
explorações, os crimes contra a dignidade 
da pessoa humana 'gerados pelo 
capitalismo.?'( ... ) Evidentemente que não 
era possível, como ocorreu na Rússia do 
século XIX, pretender estabelecer o 
socialismo antes que o capitalismo se 
instalasse plenamente, porque ele já 
estava plenamente instalado desde há 
muito. A questão estava centrada bem 
.mais sobre o custo social da aceleração 
do progresso capitalista, da 
industrialização, desde a Segunda 
Guerra.";50 

i) dai a revalorização do subjetivismo em 
detrimento do objetivismo (isto é, contra a 
absolutização dos fatores objetivos --o 
determinismo económico do 
desenvolvimento inevitável das forças 
produtivas), abrindo espaço para um 
paradigma antropológico em relação ao 
paradigma tecnológico;s1 

j) a dicotomia entre luta económica e luta 
política com o primado absoluto das 
questões "sociais" sobre as puramente 
"políticas", acompanhado do desprezo 
para com as liberdades políticas 
"burguesas e fraudulentas";52 

k) por fim, ambos possuem uma clara 
posição não-capitalista, elaborada no bojo 
de um projeto de uma sociedade mais 
igualitária, socialista. 
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Algumas questões 

A crítica de Vanilda Paiva é um alerta para 
evitar certos riscos presentes no 



"populismo pastoral", tais como o basismo, 
o imobilismo e a fragmentação 
provenientes da falta de direção politica e 
da negação dos mecanismos 
representativos (Partido, Parlamento); o 
autoritarismo do agente pastoral; o 
irracionalismo da desvalorização da 
reflexão intelectual presente na recusa às 
idéias externas às classes populares; o 
romantismo e a idealização do povo, que 
pode levar a um conservadorismo 
romântico. 

Por outro lado, muito temos a aprender, se 
queremos que seja eficaz historicamente o 
trabalho da pastoral popular. com o 
movimento revolucionário russo, 
especialmente com o movimento 
naroctnlk, de forma a, principalmente, não 
repetir certos "erros" que levaram ,ao 
desaparecimento da corrente narodr)lk e a 
determinado desenvolvimento da 
sociedade russa pós-1917. 

A progressiva hegemonia dos setores 
marxistas dentro do movimento 
revolucionário russo - os quais estão 
associados a uma ótica partidário-estatal 
vanguardista - tem profunda implicação no 
posterior desenvolvimento 
pós-revolucionário da Rússia, 
caracterizado por uma rígida e opressiva 
estruturação a partir do poder estatal, e 
não pela saudável e democrática 
participação popular através de 
movimentos sociais vindos "de baixo". 

Por fim, é interessante indagar por que até 
hoje não foi traduzida para o português a 
tese de doutoramento de Emanuel de Kadt, 
apesar de termos tantas e eficientes 
editoras católicas no país. Por que 
"surgiram dificuldades para a publicação 
de livros como 'Brasil: Igreja 

contra Estado' (Roberto Romano) e 
'Paulo Freire e o 
Naclonallsmo-Desenvolvlmentlsta' 
(Vanilda Paiva), que, uma vez em letra de 
forma, foram considerados inoportunos, 
caindo sobre eles um pesado silêncio"?53 

Por que não se debatem abertamente as 
críticas ·que estes autores tecem ao 
trabalho pastoral? Porventura tal debate 
não contribuirá para o avanço do trabalho 
pastoral? Ou será que tais críticas já 
nascem desqualificadas por não provirem 
de quem fez a experiência de "Ir ao 
Povo"? 

O atual processo de amadurecimento 
político do trabalho pastoral, para o qual 
muito está contribuindo o recente debate 
sobre a participação dos cristãos na 
política partidária, 54 muito avançará quando 

- -encararmos abertamente o debate sobre o 
processo revolucionário, tanto nas outras 
nações quanto na nossa, caso não se 
queira repetir uma prática puramente 
mística e messiânica ou 
vanguàrdista-autoritária. 
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Notas 

1 Fernandes, 1982, p. 68. 

2" Não há dúvida, creio, de que os estudos sobre o 
populismo russo podem nos ajudar a entender 
alguns dos padrões ideológicos que emergem hoje 
em áreas atrasadas do mundo contemporâneo. Há 
certas semelhanças entre o populismo russo e as 
atitudes populistas em relação aos problemas da 
industrialização, em relação ao ocidente e em 
relação à herança de um passado indrgena arcaico 
de muitos parses do assim chamado 'Terceiro 
Mundo'. Talvez algum paralelo possa se traçar no 
que concerne à interpretação do marxismo e nas 
respostas ao marxismo". WALICKI, A. "Rússia". 
ln: IONESCU, Gellner. Populism: lts meanlngs 
and characterlstics. Londres, Weindnfeld and 



Nicholson, 1970. Gil por Paiva, "Anotações para 
um Estudo sobre o Populismo Católico e Educação 
no Brasil". ln: PAIVA, 1984, p. 233. 

3Kadt, 1970. 

4Paiva, 1980 e 1984. 

5Weffort, 1980, p. 62-63. 

6Sobre o movimento narodnlk, consultamos 
Fernandes, 1982, e Walicki, 1984. A definição do 
"populismo" feita pela historiografia oficial russa 
contemporânea é: "corrente pequeno-burguesa 
no movimento revolucionário russo surgida nos 
anos 60-70 do século XIX. Os populistas lutavam 
pela liquidação da autocracia, pela entrega das 
terras dos latifunaiários aos camponeses. 
Consideravam-se socialistas, mas o seu 
socialismo era utópico. Os populistas negavam o 
caráter necessário do desenvolvimento das 
relações capitalistas na Rússia, viam na 
comunidade agrária o embrião do socialismo e 
pensavam, em conformidade com isso, que era o 
campesinato e não o proletariado a principal força 
revolucionária. Procurando erguer os camponeses 
para a luta contra a autocracia, os populistas iam 
ao campo, 'ao povo' (dar o seu nome), mas não 
encontravam apoio. O populismo atravessou 
várias etapas, evoluindo da democracia 
revolucionária para o liberalismo. Nos anos 80-90, 
os populistas entraram na via da reconciliação com 
o tzarismo, exprimiam os interesses dos 'kulaks' 
(camponeses ricos) e lutavam contra o marxismo". 
Cf. nota 83 do editor, ln: Lenin, 1982, p. 695-696. 

7 A complexa e profunda relação de Marx e Engels 
com os narodnlki oscilou freqüentemente entre 
momentos de aproximação e interpenetração e de 
distanciamento (chegando à ruptura nos anos 90 
com Engels, num momento em que Marx já não 
estava vivo e os narodnlki estavam politicamente 
derrotados), com os fundadores do marxismo 
apresentando diferentes e ambfguas respostas ao 
longo do tempo para a questão fundamental 
colocada pelos narodnlkl: é possrvel construir o 
socialismo na Rússia a partir da comuna rural, sem 
passar pelo capitalismo? A importância desse 
debate, principalmente para nós do T areeiro 
Mundo, está em que os "populistas russos" foram 
os primeiros pensadores que assinalaram as 
car"!cterfsticas especificas dos pafses em 
desenvolvimento retardatário. Cf. Walicki, 1984, p. 
55; Fernandes, 1982, p. 39. 
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8Esta influência se dá principalmente através de 
seu irmão mais velho, Alexandre llitch Ulianov 
(1866-1887), o qual militou no movimento 
narodnlkl na sua fase final, em sua etapa 
terrorista (ele morreu enforcado após um 
fracassado atentado contra o Tzar), sendo um dos 
autores do programa da "Fração Terrorista do 
Partido - A Vontade do Povo" (publicado em 
Dilemas do socialismo, p. 121-123), grupo com 
formação meio marxista e meio "populista" que 
propunha continuar a luta revolucionária da 
organização "A Vontade do Povo"'. Lenin absorve 
algumas idéias "populistas"', tais como a 
possibilidade de acelerar a transição para o 
socialismo, a valorização do "fator subjetivo" -
consciência revolucionária e vontade organizada -
.no processo histórico, o interesse pela questão 
agrária. Dar sua tática polrtica fundada não na 
aliança com os liberais (como queria Plekhanov), 
mas com os partidos democráticos camponeses 
(Cf. Walicki, 1984, p. 74). Porém, Lenin deixa 
claro uma dura e profunda "ruptura"' com seus 
contemporâneos "populistas", o que está explicito 
nos textos "Quem são os 'amigos do povo' " (de 
1894), "A que herança renunciamos" (de 1897) e 
"O desenvolvimento do capitalismo na Rússia"' (de 
1899). Então já era visfvel a degradação da 
comuna rural russa e a generalização das relações 
de produção capitalistas. 

9"A Rússia antiga como um Grande Mir, 
igualitária, governada coletivamente e de forma 
direta pelo povo-nação, voltada para si mesma 
como uma comunidade una e auto-suficiente, livre 
do arbrtrio de vontades externas, ciente de suas 
normas ao ponto de não questioná-las, 
conservadora portanto, pois que em harmonia 
consigo mesma, unida no trabalho, nas festas 
religiosas e no respeito à autoridade que não era 
outra senão ela mesma, esta imagem mftica do 
povo russo ganhou grande relevo na imaginação 
filo-eslava e foi legada aos narodnlkl". 
Fernandes, 1982, p. 19. 

101bld., p. 17. 

11 Jbld., p. 25. Lenin, quando saudou a memória 
de Herzen por ocasião do centenário do seu 
nascimento ( 1912), afirmou que "Herzen é o 
fundador do socialismo 'russo', do 'populismo'. 
Herzen via o 'socialismo' na libertação dos 
camponeses 'dando-lhes terra', na propriedade 
comunal da terra e na idéia camponesa do 'direito 
à terra'". Lenin, "A Memória de Herzen". ln: 



Lenin, 1982, p. 488. 

12Femandes, 1982, p. 26. 

131bld., p. 28. 

14Eies pertenciam ao circulo de intelectuais 
liderados por Tchemichevski em São Petersburgo, 
sendo que este manifesto foi impresso na gráfica 
de Herzen na Inglaterra e contrabandeado para a 
Rússia. 

151bld., p. 25. 

16Walicki, 1984, p. 53. 

17 Fernandes, 1982, p. 31. 

18Piekhanov explicou este rompimento nos textos 
"Socialismo e Luta Polftica" (de 1883) e "As 
Nossas Diferenças" (de 1884). 

19"Nas divergências que viriam dividir o Partido 
Social Democrata entre 'bolcheviques' e 
'mencheviques', Vera Zasulitch ficou com os 
segundos. No congresso da Social Democracia 
russa de 1903, onde teve inicio aquela divisão, 
Vera ficou ao lado de I. Martov, que propunha um 
partido amplo, em oposição à proposta de Lenin, 
de um pequeno partido de revolucionários 
profissionais. No mesmo congresso, Lenin propôs 
uma redução no número dos editores do órgão do 
comitê central , 'lskra' , de seis para três: 
Plekhanov, Martov e Lénin. Vera Zasulitch, uma 
das fundadoras do periódico, deveria ser deixada 
de fora, JUntamente com Axelrod e Potresov. A 
proposta de Lenin venceu por dois votos, margem 
que deu origem ao nome 'bolcheviques' (homens 
da maioria). A derrubada desses veteranos causou 
uma comoção que levou os 'mencheviques' 
(homens da minoria) a boicotar 'lskra' por um 
certo perfodo, sendo que Martov abdicou da sua 
posição no corpo editorial." (Fernandes, 1982, p. 
172.) Plekhanov, que no conyresso de 1903 
apoiou Lênin, reaproximou-se posteriormente dos 
mencheviques, o que, somado às crfticas de 
Martov, R. Luxemburg, Kautski e Trotski, isolaram 
por um certo tempo a posição de Lénin, quando 
"todos corroboraram a interpretação de Plekhanov 
pela qual o bolchevismo representava um desvio 
da tradição marxista, uma volta ao blanquismo e 
ao jacobinismo, de origem narodnik, que, se 
viesse a predominar, levaria a que 'tudo no fim 

girasse em torno de um homem que 
ex-provldentla unificaria todos os poderes em SI 

mesmo'." (Fernandes, 1982, p. 257.) 

2°Fernandes, 1982, p. 88. 

21 1bld., p. 36. 

22Paiva, 1980, p. 19. 

23Paiva, 1980, p. 19. 

241bld., p. 179. 

251bid., p. 180-181 . 

26tbld., p. 191. 

271bid., p. 192. 

28tbid., p. 192. 

291bid., p. 200. 

301bid., p. 199. 

31 tbld., p. 201. 

32Kadt, 1970. 

33Citado por Wanderley, 1984, p. 364. 

341bld. 

35Cf. Wanderley, 1984, p. 367. 

36Anderson, 1985, p. 355. 
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37Fern~ndes, 1982, p. 68. 

381bld ., p. 19. 

39ver o programa do jornal Vpierlod (Avante), de 
Lavrov, publicado por Fernandes, 1982, 
p. 103-105. 

40Paiva, 1984, p. 235. 

41 "A elevação do vivido à condição de fundamento 
da verdade e a idealização das camadas 
populares e do seu saber são duas faces da 
mesma moeda. À autoridade do intelectual, 
apoiado na ciência, se oporia a autoridade do 



povo, apoiado na vivência, no saber que ela lhe 
proporciona".lbld., p. 255. 

42Paiva, 1984, p. 236. 

43Vide o próprio nome da primeira organização 
nacional narodntkl, "Terra e Uberdade". 

44Walicki, 1984, p. 55.' 

45Paiva, 1984, p. 234. Vanilda Paiva afirma ainda 
que "O movimento de retorno ao sentido inicial do 
cristianismo, através da releitura e reinterpretação 
dos padres. da igreja, contribuiu para que 
identificassem como especificamente russo o 
'cristianismo inato' do povo, a 'bondade natural' do 
camponês, entre cujas qual idades eles 
destacavam o espfrito comunitário, a pureza e a 
santidade da cultura camponesa, não contaminada 
pelo egofsmo, pela violência (da cu ltura) 
estrangeira (a cultura das elites), pela cidade e 
pelo Estado. A comuna camponesa parecerá a 
esses conservadores russos a forma ideal de 
organização social, modelo para a reorganização 
do pars." (Paiva, 1984, p. 235.) 

46Walicki coloca que "'a maturidade do 
pensamento narodnik na década de 70 (1870) 
trouxe um esclarecimento sociológico da oposição 
ao ocidente como sendo uma resistência ao 
capitalismo." Cit por Fernandes, 1982, p. 87. 

47Paiva, 1984, p. 240. 

48"Nossa história legou-nos a comuna. A pressão 
do capitalismo, as condições de produção e de 
circulação por ele criadas e a separação entre a 
indústria e a agricultura retiram da comuna a 
capacidade de prover a subsistência de seus 
membros. Nas condições aluais, ela está 
decididamente ameaçada de destruição. Por outro 
lado, a propriedade comum da terra será uma das 
principais condições materiais da produção na 
futura ordem económico-social. A aplicaçi\o da 
ciência à agricultura não exige necessariamente 
que se passe pelo caminho ocidental, onde a 
acumulação capitalista expulsa a maioria dos 
camponeses de suas terras ( .. . ). É preciso 
interromper esta destruição sistemática da forma 
de produção que herdamos de nossa história. ( ... ) 
Todos os esforços devem ser concentrados para 
que se consiga a reunificação da agricultura e da 
indústria nas mãos dos produtores diretos. Mas 
esta unificação já não deve ser feita com base em 

pequenas unidades de produção isoladas entre si. 
( ... )Trata-se agora de grandes unidades 
socializadas. ( .•. )" N. Danielson, "A Tarefa 
EconOmica da Rússia".ln: Fernandes, 1982, 
p. 93-95. 

49Femandes, 1982, p. 53. 

50Paiva, 1984, p. 238-239. 

51 Fernandes denomina paradigma tecnológico a 
perspectiva de explicação da história onde há o 
primado da evolução uni linear das forças 
produtivas nos moldes do desenvolvimento da 
Europa ocidental (aqui, as sociedades industriais 
formam os padrões mais elevados de 
desenvolvimento), e de paradigma antropológico a 
perspectiva onde a vontade consciente do agente 
histórico é a instância decisiva do processo 
histórico. ln: Fernandes, 1982, p. 51-57. Walicki 
sintetiza também a "sociologia subjetiva" 
elaborada por Lavrov e iMikhàilóvSki no final dos 
anos 60 para responder ao desafio do 
"histericismo marxista", a qual formula uma defesa 
do eticismo, questiona a possibilidade de um 
método objetivo nas ciências sociais, e contém 
uma filosofia da história onde10 fator subjetivo se 
opõe efi<;a.zmente às "leis" do desenvolvimento. 
ln: Walicki, 1984, p. 68. 

52Walicki, 1984, p. 61-62. 

53Paiva, 1985, p. 33. 

54 Refiro-me ao debate provocado pelo texto de 
Clodovis Boff, "Os Cristãos e a Questão 
Partidária", o qual foi publicado pela revista 
Tempo e Presença, 212 e 213. 
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O segredo do cofre 

YOSHIKO TANABE MOTT 
Professora de Antropologia da UNESP 

- Campus de Marflia 

Este artigo pretende focalizar um dos 
aspectos menos conhecidos da Umbanda: 
a questão do dinheiro que entra em 
terreiros. 1 Apesar de ser constantemente 
mencionado o fato de se obter lucros com 
atividades rituais, não há dados 
disponíveis (salvo os apresentados por 
Yvonne Maggie e Marcia Contins para um 
terreiro carioca) sobre quanto custa um 
"trabalho" na Umbanda ou quanto renderia 
um terreiro (ou a prática de atividades 
rituais) para um pai-de-santo ou médium. 
Este desconhecimento não é privilégio da 
Umbanda. A dificuldade de se obter 
informações sobre a renda mensal de 
terreiros de Candomblé e de Xangô parece 
ser a mesma, conforme se nota nos 
trabalhos de Herskovits e Dantas. 

Essa falta de dados talvez seja 
conseqüência do grande cuidado com que 
os umbandistas tentam esconder uma 
faceta considerada "desabonadora" de 
uma religião2, e também decorra dai 
impossibilidade quase total de acesso aos 
clientes, indivfduos que apesar de 
procurarem auxOio mágico e manterem 
financeiramente os terreiros e médiuns, 
tentam se manter anónimos e 
desconhecidos. 

Nossa pesquisa foi realizada em MarOia, 

cidade do interior paulista, e cobre um 
.longo perfodo de tempo. Iniciada em 1965, 
a visita aos vários terreiros (e médiuns) da 
cidade continuou até meados da década 
de 80. No entanto, os dados referentes a 
preços de "trabalhos" ou "rendimentos" de 
um terreiro só foram conseguidos a partir 
de meados da década de 70. 
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A atração da clientela 
( 

No infcio da Umbanda em MarOia (o 
primeiro terreiro foi legalizado em 1957, 
embora sua mãe-de-santo já realizasse há 
alguns anos sessões em sua casa), o 
prestígio de um pai-de-santo era atrativo 
suficiente para o aumento de sua clientela. 
A fama de um bom pai-de-santo (ou 
médium) corria de boca em boca, e assim 
ele era procurado cada vez mais: 

"Vem gent~. bastqnt~ gente, vem gente até 
de São Paulo, Adamantina, desse mundão 
af tudo, Vera Cruz, Bauru, tudo vem. Um 
vem, da notfcia pro outr,o, outro vem, dá 
notfcia pro outr,o. " · 

Muitas vezes, o médium que se tornava 
"famoso" conseguia construir seu terreiro, 
contando com a ajuda de clientes 
agradecidos, tornando-se um pai-de-santo. 



No entanto, esses tempos em que o 
prestígio era condição suficiente para o 
aumento da clientela e construção de 
terreiro passaram. Outras religiões que 
também prometiam a solução de 
problemas, sem o estigma do "saravá", 
começaram a ganhar mais e mais adeptos 
na cidade. O número de templos, 

especialmente pentecostais, aumentou em 
Marnia; quase todos os bairros da periferia 
ganharam uma ou mais "casas de 
oração". Religiões japonesas, como a 
Seicho-no-iê, Messiânica Mundial e 
Tenrikyo, antes inexpressivas, apesar de 
existirem há muitos anos, ganhavam 
adeptos. 

A Umbanda também cresceu em Marnia. 
Não no número de terreiros, que se 
manteve mais ou menos constante desde 
a década de 60, mas no de médiuns que 
realizam "trabalhos" em casas, particulares, 
e na procura crescente de materiais de 
Umbanda. 

Neste processo, não é mais, apenas de 
boca em boca, que aumenta a "fama" de 
um médium ou pai-de-santo. Alguns 
umbandistas começaram a se utilizar de 
certas estratégias para fazer propag_?~da 
de seus poderes, algumas totalmente 
infrutíferas, outras bem-sucedidas. 

A propaganda pelos folhetos e 
meios de comunicação 

Foi somente a partir de 1977 que 
começaram a surgir folhetos de 
propaganda de médiuns umbandistas. Tais 
folhetos, distribuídos por crianças pelas 
ruas da cidade e afixados na casa 
comercial de artigos de Umbanda, 
apregoavam os poderes de determinados 

indivíduos, oferecendo soluções para 
todos os problemas possíveis. Assim 
como os folhetos, pequenas propagandas 
pelos jornais e emissoras de rádio locais 
começaram a ser veiculadas. 
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Tal estratégia foi usada principalmente por 
umbandistas vindos de fora, sem nenhuma 
ligação com os terreiros da cidade, 
portanto sem a proteção que estes 
poderiam oferecer, e mostrou-se 
totalmente mal-sucedida. Todos se 
retiraram da cidade em pouco tempo 
(raramente ultrapassando seis meses), 
alguns deles dando "golpes" no comércio 
e fugindo de madrugada, ou da polícia ou 
de clientes enfurecidos. 

Os '"ledores" de sorte 

A tática mais eficaz empregada em Marnia 
é a utilizada por indivíduos que se 
apresentam como " ledores" de sorte, 
inicialmente, para depois se dizerem 
"intermediários" entre o sobrenatural e a 
humanidade. 

"Ledores" de sorte sempre existiram na 
cidade, mas apenas previam o futuro ou 
discorriam sobre o passado e o presente 
do con.sulente. Geralmente, "liam" a sorte 
na sala ou no quarto de sua casa, sem 
imagens de santo ou altares_ 

O que diferencia tais "ledores" antigos dos 
atuais é o uso que fazem da "leitura" de 
sorte, além do local onde realizam tal 
tarefa. É comum encontrarem-se imagens 
de santos católicos numa mesa do quarto, 

copos de água, altares com velas 
coloridas no cómodo onde atendem a 
clientela. Nunca se apresentam 
inicialmente como "médiuns", mas após 



conhecimento com o consulente, oferecem 
seus préstimos para realizar "trabalhos" 
para "endireitar" a vida do mesmo. 

Geralmente, a "fama" dos "ledores" corre 
oralmente. Mocinhas casadoiras ou 
mulheres desejosas de reter ou arrumar 
companheiros são o grosso de sua 
clientela. Usando baralhos comuns ou 
especiais, trabalhando com água ou 
conchas, sua clientela é sempre a mesma. 
Amores, viagens, cartas, doenças sempre 
são citados em qualquer "leitura". 
Localizam-se em regiões deterioradas, de 
aluguéis baixos, e mudam constantemente 
de residência, sendo difícil algum deles se 
manter na mesma casa por dois anos 
seguidos. 

Encontramos em Marflia 27 desses 
"ledores": 26 mulheres e apenas um 
homem. A maioria das mulheres, segundo 
alegam, depende do dinheiro que ganha 
das "leituras" para sobreviver ou aumentar 
o pequeno ganho do marido (apenas nove 
são casadas, e todas reclamam do baixo 
salário dos cônjuges). 

O preço cobrado pelos "ledores" variava, 
em 1982, de Cr$ 100 a Cr$ 2 mil; em 1983, 
de Cr$ 250 a Cr$ 5 mil. Se um "ledor" de 
sorte recebesse cinco clientes por dia, 
como vários deles alegam, seu "lucro" 
diário seria de Cr$ 25 mil (caso cobrasse o 
máximo que se cobra para tal atividade), 
ou seJa, quase um salário mínimo, que a 
partir de maio de 1983 passou para Cr$ 34 
mil 776. No entanto, essa quantia seria 
exceção. O mais comum seria receberem 
Cr$ 2 mil 500 (cinco clientes a Cr$ 500 
cada) diários. 

Mas não é a "leitura" de sorte que fornece 
o grosso da receita de tais indivíduos. A 

feitura de "trabalhos" considerados por 
eles mesmos bem simples rende-lhes seis 
ou mais vezes que uma simples "olhada" 
da sorte. 

A comercialização da crença 

Pedir um "trabalho" a um médium ou 
pai-de-santo umbandista significa quase 
sempre que se vai gastar. Algumas vezes, 
gasta-se com pequenos presentes 
(objetos de uso pessoal, quinquilharias 
domésticas ou alimentos) oferecidos em 
agradecimento a um "intermediário" que 
não cobrou pelos seus "serviços". Mas, 
pelo que observamos e111 MarRia, procurar 
um "intermediário" significa cada vez mais 
arriscar-se a gastos consideráveis. 

A comercialização da creça 
pelos · .. ledores•• de sorte 
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As "leituras" de sorte rendem pouco para 
eles. É o "trabalho" que oferecem para 
seus consulentes, de "limpeza de 
caminhos", de "amarração" e outros, que 
representa o forte de sua receita. 

Os preços de tais "trabalhos" variam 
bastante. Os mais dispendiosos são os de 
uma mãe-de-santo que joga búzios! e que 
chegou a pedir a uma mulher que a 
procurou Cr$ 80 mil, em 1981, isto é, 
quase dez salários mínimos na época, Os 
mais baratos são de outra mulher que 
pediu para uma consulente a quantia de 
Cr$ 50 para a vinda de um amor 
supostamente indicado pelas cartas de 
baralho. Geralmente, no entanto, os 
preços dos "trabalhos" oscilam de Cr$ 3 
mil a Cr$ 1 O mil (preços do segundo 
semestre de 1982). Para uma 



"defumação" da casa, para "abertura de 
caminhos", cobra-se de Cr$ 3 mil 500 a 
Cr$ 10 mil. Para "amarrar" um "amigo", 
Cr$3mil. 

Tais "ledores", ao contrário dos 
pais-de-santo ou médiuns, não 
apresentam ao consulente a..Jelação de 
materiais necessários ao "trabalho", mas 
simplesmente estipulam a quantia a ser 
deixada. Infelizmente, não conseguimos 
descobrir a porcentagem dos consulentes 
que concordam em pagar os "trabalhos": 
os "ledores" não fornecem estimativas 
sobre tal número, e os próprios 
consulentes sentem-se envergonhados de 
dizer que pagaram para a realização de 
determinados trabalhos. Sabemos, no 
entanto, que a "feitura" de "trabalhos" é 
prática comum entre os "ledores", pois 
várias vezes encontramos mulheres 
pedindo "trabalhos", e em algumas 
ocasiões acompanhamos " ledoras" para a 
"entrega" de alguma oferenda a "exus". 

A comercialização da crença 
pelos médiuns e pais-de-santo 

"Trabalhar" com os "guias da direita" 
geralmente garante prestígio a um médium. 
Se o "guia" resolver algum problema mais 
sério, sua fama pode extrapolar os limites 
do terreiro e até mesmo da cidade, e assim 
o médium será cada vez mais procurado. 
Mas normalmente só se "trabalha" com 
"guias da direita" em sessões públicas. 
Nas outras horas do dia e da noite, às 
vezes às escondidas, trabalha-se 
principalmente com "exus" e 
"pombas-giras". Acredita-se que os "guias 
de luz" pouco podem fazer para ajudar os 
fiéis em dificuldades, principalmente 
aqueles que demandam soluções a curto 
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prazo. São os escravos dos "guias", os 
seus mensageiros, os "exus", que 
realizam tais tarefas. Se "trabalho" com 
"guias da direita" dá prestígio a um 
médium, são "trabalhos da esquerda" quE
lhe dão dinheiro. 

Preços dos .. trabalhos" 

Dos 34 "trabalhos" estudados mais 
profundamente, o mais barato saiu pbr Cr$ 
880, e o mais caro por Cr$ 5 mil414 (todos 
preços de 1981 ). Vinte desses "trabalhos" 

f1caram em mais de Cr$ 2 mil 500, isto é, 
mais de meio salário mínimo. O preço 
médio foi de Cr$ 3.047,32. 

Nem todos os clientes podem dispor no 
ato de tal quantia. O médium pode, então, 
permitir que o cliente pague em suaves 
prestações, anotando em um caderno o 
dinheiro já pago. 

Por exemplo: um "trabalho" realizado com 
"Exu Destruidor" importou em Cr$ 4 mil 
081. O cliente inicialmente deixou Cr$ 500. 
Mais tarde, deu mais Cr$ 1 mil 600; após 
algum tempo, mais Cr$ 500. Ao saldo 
devedor de então, foi anexada a 
importância de Cr$ 60 (provavelmente 
outra vela}, ficando, portanto , Cr$ 1 mil 
541 em débito. O consulente pagou mais 
tarde Cr$ 700, depois Cr$ 350, ficando a 
dever por seu "trabalho" mais Cr$ 491 . 

Em outro "trabalho", de Cr$ 2 mil 400, o 
cliente deu no ato Cr$ 700. Mais tarde, 
mais Cr$ 1 mil, ficando ainda a dever Cr$ 
700. 

Para um "trabalho" de "Exu Agonia", o 
material orçava em Cr$ 991. O cliente deu 
Cr$ 500 da primeira vez e mais tarde mais 



Cr$ 100, fiçando ainda com Cr$ 391 de 
saldo devedor. 

Outro "trabalho", cujo material custaria Cr$ 
1 mil 650, ainda não foi totalmente pago. O 
consulente pagou apenas Cr$ 750, em 
parcelas de Cr$ 100, Cr$ 100 e Cr$ 550, 
devendo ainda Cr$ 900. 

Os médiuns não gostam muito de fazer 
esses "trabalhos" J.Jagos em prestações. 
Reclamam que, com o dinheiro recebido, 
poderão comprar apenas parte do material, 
e assim a solução do problema será mais 
demorada. 

É interessante notar que todos os 
"trabalhos" caros, isto é, de mais de Cr$ 4 
mil, foram pagos à vista. 

Percebemos em alguns dos "trabalhos" 
analisados que o mesmo material (a 
mesma vela, por exemplo) é pedido duas 
vezes, mas na "entrega" apenas um deles 
é utilizado. Como os clientes preferem, em 
sua maioria, pressionados de alguma 
forma pelos médiuns, pagar o total perdido 
a providenciarem I eles próprios o material, 
e como, geralmente, conhecem pouco das 
velas pedidas, não é muito difícil que 
paguem a mesma vela duas vezes. 

O médium que providencia o material para 
seus clientes, apesar de sempre dizer que 
nada ganha com isso, consegue algum 
dinheiro para seus bolsos. A loja maJs 
sortida de produtos de Umbanda dá aos 
chefes de terreiro e médiuns mais 
conhecidos descontos de 1 O por 
cento. Também pode o médium comprar 
diretamente de viajantes, como afirmam 
alguns, conseguindo assim um desconto 
maior. 
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O "lucro'' doa IIMk:lluna 

Os preços dos "trabalhos" variam 
bastante. Paralelamente a esta variação 
nos preços totais dos "trabalhos", os 
preços cobrados por tipo· de material 
variam quase que de "trabalho" para 
"trabalho". 

Os mesmos materiais, pedidos no mesmo 
dia ou na mesma semana. para "trabalhos" 
diferentes, são cotados a preços 
totalmente desiguais. 

Por exemplo: sete charutos foram taxados 
em Cr$ 150, Cr$ 63, Cr$ 70, Cr$ 420, Cr$ 
84, Cr$ 200, Cr$ 150, Cr$ 250, Cr$ 21 O e 
Cr$ 42. Na loja comercial que vende 
materiais de Umbanda, o charuto mais 
caro (que geralmente não é usado nos 
"trabalhos") custava Cr$ 20. Charutos de 
qualidade inferior podiam ser comprados a 

Cr$ 4 ou Cr$ 5 a unidade. 

Sete "velas coração", vendidas a Cr$ 40 a 
unidade no comércio local, foram cotadas 
a Cr$ 385, Cr$ 500, Cr$ 120, Cr$ 250 e 
Cr$ 420. 

Não só os preços cobrados variam, como 
também não se percebe qual a lógica que 
norteia a fixação de preços unitários dos 
artigos. Sete velas a Cr$ 500 significa 
dizer que cada vela custa Cr$ 71,42. Ora, 
velas sempre são vendidas por preços 
unitários "redondos", isto é, não há vela 
que custe tantos cruzeiros e tantos 
centavos. 

Outros preços cobrados também causam 
estranheza. Por uma farofa de galo preto, 
cobrou-se de um cliente Cr$ 200. De outro, 
por sete farofas de galo preto, os mesmos 
Cr$ 200. Sete farofas de galo preto foram 



cotadas em outro "trabalho" a Cr$ 245; em 
outro, Cr$ 140, e, finalmente, num último, 
Cr$ 175. Se considerássemos como preço 
unitário da farofa de galo preto Cr$ 200 
(como no primeiro exemplo citado), sete 
farofas custariam Cr$ 1 mil 400, total muito 
distante do cobrado pelas sete farofas. 
Qual o cálculo para se chegar a totais tão 
diferentes? De clientes, aparentemente 
mais ricos, cobra-se mais? Infelizmente, 
não conseguimos descobrir a resposta. 

Geralmente não são os médiuns que 
realizam os "trabalhos" que fazem os 
cálculos, mas seus auxiliares, 
normalmente pessoas da famOia ou 
amigos. Tais auxiliares, não raras vezes, 
erram nas contas, quase sempre contra o 
cliente. Se tais erros forem detectados 
pelo consulente, pede-se desculpas e 
nada mais. Se não o forem (como sempre 
acontece), o dinheiro cobrado a mais fica 
para o médium. 

Por exemplo: para um determinado 
"trabalho", cobrou-se de uma cliente a 
quantia de Cr$ 4 mil 250. Como há dados 
sobre os preços cobrados pe!os diferentes 
artigos utilizados, pode-se refazer o 
cálculo: Cr$ 350 + Cr$ 300 + Cr$ 200 + 
Cr$ 300 + Cr$ 150 + Cr$ 150 + Cr$ 200 
+ Cr$ 200 + Cr$ 300 + Cr$ 200 + Cr$ 
300 + Cr$ 500 + Cr$ 500 = 3 mil 650. Só 
nesse "trabalho", houve uma diferença de 
Cr$ 600 a mais para o médium. 

De 17 "trabalhos" analisados (dos quais 
trnhamos dados sobre os preços cobrados 
petos diferentes artigos e o total do preç9 
do "trabalho"), verificamos que em oito 
contas houve erro de cálculo, isto é, em 
quase a metade doi total. Simples 
coincidência? 
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No total, houve uma diferença de Cr$ 2 mil 
335 para os médiuns, o que representa 
uma média de Cr$ 137,35 a mais por 
"trabalho" realizado. 

Mas não é apenas pelo erro de cálculo que 
os médiuns ganham dinheiro. O preço que 
eles cobram por artigos religiosos \ é maior 
que o das lojas de artigos religiosos. É 
verdade que os preços oscilam de 
"trabalho" para "trabalho", mas, no 
cômputo final, há sempre uma diferença a 
mais para o "intermediário". 

Alguns artigos pedidos não são 
conhecidos pelos comerciantes da cidade. 
Outros, apesar de conhecidos, não 
existem à venda. 

Mas um fato salta à vista quando se visita 
a loja de artigos religiosos: \várias velas 
são conhecidas por nomes totalmente 
diferentes. Por exemplo: a mesma vela é 
chamada de "vela da retirada", "vela de 
Exu Rei", "vela de Lúcifer", "vela de 
Ventania", "vela de Pimenta", "vela de 
Gato Preto" e "vela de garrafa". A "vela de 
Santo Antonio" é conhecida também como 
"vela de amarração" e "vela de 
desamarração". A "vela de espada" 
também é chamada de "vela de espeto", 
"vela de lança", "vela de punhal". Um 
único tipo de vela é conhecido como "vela 
da derrubada", "vela de Tranca Ruas em 
pé", "vela de Tronqueira", "vela de Capa 
Preta", "vela de Arranca-Toco" e "vela de 
Omulu". Em suma: quase todas as velas 
de feitios diferentes da vela comum são 
conhecidas por vários nomes. Portanto, se 
em um "trabalho" aparecem citadas as 
"velas de Santo Antonio" e "amarração", 
como se trata de um único tipo de vela, 
apenas uma será efetivamente utilizada. 
Dessa maneira, embolsa-se o preço 



cobrado pela outra. 

Às vezes, essa "cobrança" adicional é 
realizada de maneira menos camuflada: a 
mesma vela, com o mesmo nome, aparece 
duas ou mais vezes no mesmo "trabalho", 
mas somente uma ê usada. 

Tentamos calcular quanto o cliente 
gastaria se tivesse comprado ele mesmo o 
material pedido, na loja existente na 
cidade. Com exceção de dois "trabalhos", 
todos os outros foram cotados mais caros 
pelo médium, a diferença variando de Cr$ 
151 a Cr$ 825. 

A diferença total dos 17 "trabalhos" 
considerados foi de Cr$ 7 mil 510 a mais 
para o médium, dando assim uma média 
de Cr$· 441,76 por "trabalho" realizado. 

Como um médium delprestígio realiza, em 
média, não menos que cinco "trabalhos" 
por dia, teríamos um "lucro" de Cr$ 2 mil 
208 diariamente. Considerando-se 25 dias 
de "efetivo exercício", tal médium "lucraria" 
Cr$ 55 mil 200 (isto é, mais de seis vezes 
o salário mínimo de maio de 1981). Em 20 
dias, seu " lucro" seria de iCr$ 44 mil176, o 
que representa~ia mais de cinco salários 
mfnimos. 

Além disso, não se pode esquecer do 
dinheiro que o médium embolsa com os 
erros de cálculos. Se juntarmos as duas 
diferenças, teríamos um "lucro" total de 
Cr$ 9 mil 845 por 17 "trabalhos", o que 
significa um "lucro" de Cr$ 579,11 por 
"trabalho". Refazendo-se os cálculos: 
cinco "trabalhos" por dia, com "lucro" 
unitário de Cr$ 579,11 , representa 
diariamente Cr$ 2.895,55 de "lucro". 
Considerando-se 25 dias, temos o "lucro" 
mensal de Cr$ 72.388, 75, mais de oito 

vezes o salário mfnimo regional. 
Considerando-se 20 dias, temos o total de 
Cr$ 57 mil 911, quase sete vezes o salário 
mfnimo. 

Vemos assim, de forma insofismável, que 
os médiuns ganham dinheiro realizando 
"trabalhos de exu". Mesmo contra sua 
alegação de que o dinheiro pedido serve 
apenas para a compra de materiais, 
observamos que a "receita" média mensal 
de um médium razoavelmente procurado é 
bastante alta. 
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Além disso, não se pode esquecer dos 
"presentes" que clientes dão aos médiuns. 
Geralmente, tais presentes não são tão 
voluntários como se gostaria. Clientes mal 
agradecidos que nada o'fereceri'l ao 
médium geralmente são atendidos de má 
vontade da próxima vez, quando o são. 
Quase todos os ·chefes do terreiro de 
MarOia eonseguiram comprar (ou construir) 
suas casas com a "ajuda" de clientes. 
Mesmo aqueles que alegam nunca ter 
cobrado pelos seus "serviços" rituais, 
conseguiram construir suas casas de 
alvenaria e mobiliá-las, graças a 
"presentes". 

Apesar de não termos as receitas mensais 
de todos os terreiros deiMarma, · 
acreditamos que os dados aqui 
apresentados permitem uma visão, mesmo 
que pálida, do quanto rende ser 
"intermediário" umbandista do 
sobrenatural. 

Notas 

1 Este artigo, com alguns acréscimos, é parte de 
um capitulo de minha tese de doutorado "O 
Segredo do Cofre", 1985. 



20 ideal umbandista da caridade proibiria que se 
tirasse lucro de alividades rituais. Uma das 
maiores acusações que um umbandista pode 
receber é a de que é um "explorador", que 
"cobra" pelos "trabalhos" que seu "guia" faz. 
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• Flor de mato 

MICEN/0 SANTOS 
Mestrando em Ciências Sociais - UFRJ. Pesquisador 

do Programa Religião e Negritude Brasileira do /SER 

"Oh Vtrgem Maria I Oh! mística flor! 

Celeste alegria I Dulcíssimo amor! 

Manda a nossos lares I As oênçãos de Deus, 

Rainha dos mares I Da terra e dos céus! 

Dos céus onde habitas I Oh' Mãe, se nos vês 

Hem vês os teus filhos: I São sempre, são sempre, 

Oh! Mãe, a teus pés ... " 

(Harpa de S1ão, n2 237) 

A Coroação de Nossa Senhora é um ato 
de devoção paralitúrgico, inserido no 
processo de romanização iniciado com o 
Concnio Vaticano I (1870), que visava 
unificar a Igreja Católica Apostólica 
Romana sob a autoridade espiritual de Sua 
Santidade, o Papa. 

Desde então a Coroação de Nossa 
Senhora ocorre anualmente, sempre no 
mês de maio, nas paróquias da Igreja 
Apostólica Romana. Tradicionalmente este 
rito sempre contou com a presença muito 
forte de membros de algumas associações 
religiosas. 

No dia 20 de maio deste ano, a pedido do 
professor Carlos Hasenbalg, do Instituto 
Universitário de Pesquisas do Rio de 
Janeiro (IUPERJ), e Diretor do Centro de 
Estudos Afro-Asiáticos , organizei uma 

visita de dois sociólogos da Michigan 
· University a um local de cultos 

afro-brasileiros. Como os dois professores 
norte-americanos não dispunham de muito 
tempo, levei-os a um dos muitos terreiros 
existentes na zona sul do Rio de Janeiro. 
Optei então pelo "Centro Espírita Santa 
Catarina", localizado na rua Pedro 
Américo, no bairro do Cafete. Era uma 
quarta-feira, e chegamos ao terreiro 
quando os "trabalhos" já haviam 
terminado. Ainda assim, a mãe-de-santo 
gentilmente pediu a um de seus auxiliares 
que nos levasse para conhecer as 
dependências e as instalações do terreiro. 
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O Centro Espírita Santa Catarina* foi / 
fundado em 1968 e funciona em um antigo 
casarão de dois andares. Através de uma 
grande e enclinada escada chega-se ao 
primeiro pavimento, que é destinado aos 
atendimentos de "desenvolvimento", 
"consultas com exus, caboclos e 
pretos-velhos". O espaço reservado aos 
assistentes e consulentes é demarcado 
por um balcão onde são colocados à 
venda artigos religiosos utilizados nos 
"trabalhos". Uma outra escada dá acesso 
ao segundo pavimento, onde está 
instalado e cuidadosamente decorado um 
"salão de festas". É neste andar que 
ocorrem as festas em homenagem ao 



panteão dos orixâs, caboclos e 
pretos-velhos. 

11 

Enquanto os sociólogos americanos 
demonstravam interesse e curiosidade 
fotografando aquele universo de sfmbolos, 
tive minha atenção despertada por uma 
informação afixada no quadro negro: 
"AVISO- DIA 27, COROAÇÃO DE 
NOSSA SENHORA. A DIREÇÃO". 

Fiquei curioso para saber o que e como 
seria aquela "Coroação de Nossa 
Senhora", ali, naquele Centro Espírita. 
Fiquei surpreso diante do aviso pois nunca 
assistira ou ouvira falar da existência 
deste rito em locais de cultos 
afro-brasileiros. Retornei no dia 27 de maio 
ao terreiro, acompanhado de uma amiga, 
doutoranda em\ Antropologia Social do 
Museu Nacional, que está pesquisando o 
chamado sincretismo religioso.1 

Como era dia de festa, havia instruções 
para que todos se dirigissem diretamente 
ao segundo andar. O "salão de festas" 
estava todo decorado de azul celeste, a 
cor da Virgem Maria e também de lemanjâ, 
a rainha do mar. A mãe-de-santo e todas 
as filhas-de-santo portavam saias e lenços 
azuis, e os poucos homens na qualidade 
de filhos-de-santo vestiam branco com 
uma faixa igualmente azul na cintura. 

No centro do salão, e de costas para o 
grande gongá iluminado e florido, estava a 
imagem de Nossa Senhora da Conceição, 
sobre um pedestal coberto com um bonito 
brocado azul com aplicações de strass. 
Sentada ao lado do trono de Nossa 
Senhora estava uma graciosa menina, de 
aproximadamente oito anos de idade, 

vestida de anjo tal qual os tradicionais 
anjinhos que coroam Nossa Senhora nas 
paróquias católicas. 

A festa se iniciou com o "despacho de 
exu", que ocorreu no primeiro andar. Nós, 
assistentes instalados no segundo andar, 
ouvfamós as cantigas do "despacho". Em 
seguida, os filhos-de-santo subiram para o 
pavimento superior trazendo o 
"defumador" para que o "mal saísse e a 
felicidae.le entrasse". Tudo e todos foram 
"defumados". A festa não seguiu a 
estrutura convencional de "abertura" de 
urna "gira" de Umbanda, tendo sido 
adaptadas as condições da realização da 
"Coroação de Nossa Senhora". Não 
houve, por exemplo, a costumeira "batida 
de cabeça" no gongá. A mãe e os 
filhos-de-santo "bateram cabeça" apenas 
_em frente à imagem de Nossa Senhora. 
Logo em seguida, a mãe-de-santo, 
segurando um ineficaz microfone, 
explicava que "estamos no mês de maio, o 
mês de MARIA, a nossa MÃE, o mês de 
Nossa Senhora. Portanto, como já é de 
costume, iremos mais uma vez fazer a 
Coroação de Nossa Senhora"·' Em tom 
enérgico, chamou a atenção para o 
pequeno número de assistentes, 

observando que "se fosse uma gira do 
povo\da rua (exu), isso aqui estaria lotado 
que não dava nem para se mexer" . .Disse 
ainda que o pequeno número de 
•assistentes se devia à "falta de fé do 
povo". Em seguida, com muita veemência, 
começou a entoar o cântico: "a minha mãe 
é uma linda flor de maio I a minha mãe é 
uma linda flor de maio I o ai e e é uma linda 
flor de maio". Ao som desta bonita cantiga, 
o anjinho subiu num banquinho (desses 
próprios para pretos-velhos) e coroou 
Nossa Senhora. Outras cantigas foram 
entoadas, desta vez as de Oxum e 
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lemanjá, o que ocasionou uma forte 
emoção em alguns assistentes que não 
contiveram as lágrimas nem o arrebatador 
transe. 

Depois de coroada, a imagem 1de Nossa 
Senhora foi deslocáda do centro do salão 
para mais próximo do gongá, assuminc;fo 
uma posição de maior relevância naquele 
ritual. Com esse deslocamento, o espaço 
se ampliou para "saravá". a linda "flor de 
maio". 

Este é um bom exemplo, acredito, da 
grande capacidade de fiéis de qualquer 
campo religioso brasileiro em fazer 
combinações inesperadas, num verdadeiro 
exercício de inventividade religiosa. É isso 
que Rubem César Fernandes chamou de 
"síndrome religiosa brasilei ra" em 
"Aparecida: Nossa Rainha, Senhora e 
Mãe, Saravá!" 

É importante notar que a Coroação de 
Nossa Senhora que se dê num terreiro, 
igreja ou gafieira relembra os quatro 
dogmas de Nossa Senhora através das 
suas quatro "coroas de glória": a coroa de 
ser mãe de Deus; a da virgindade perpétua; 
a da imaculada conceição, e finalmente a 
coroa da assunção aos céus. Ora iê iê oh! 
Virgem Maria. 

Esta Coroação de Nossa Senhora que 
acabei de descrever é um dos muitos 
exemplos de culto à Nossa Senhora; que é 
a "Rainha, Senhora e Mãe". Este exemplo 
atualizado da tradicional Coroação de 
Nossa Senhora mostra que a Virgem 
Maria - a "mãe, medianeira e rainha" -

exerce suas faces e ostenta seus poderes 
tanto no altar quanto num gongá. Essas 
manifestações podem inclusive passar por 
um salão de gafieira, como é o caso da 
procissão de Nossa Senhora da 
Conceição realizada sempre em 8 de 
dezembro na conhecida gafieira Elite, no 
centro do Rio de Janeiro - ou ainda as 
conhecidas missas nas quais Oxum é 

1 1 sincre~zada com No,ssa Senhora da 
Conceição, celebradas em vários 
tradicionais e mesmo anônimos terreiros 
afro-brasileiros. 
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Notas 

O autor agradece a Caetana Damasceno e Sonia 
Giacomini pela leitura destas notas. 

·Este centro é um exemplo tfpico de terreiro ·de 
Umbandomblé, tettno que designa o local onde 
são realizados, intf!rcaladamente, cultos de 
Umbanda e de Candomblé. 

1 Anaíza Vergolino Henry, autora da dissertaçáo de 
mestrado "O Tambor das Flores", Unicamp, 197.9. 
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Magia e terapia 
Entrevista de JOSÉ CARLOS ARAÚJO DOS SANTOS 

a DENISE REIS . 

José Carlos Araújo dos Santos é 
fisioterapeuta, especialista em medicina 
oriental e iniciado em ciências ocultas. Há 
seis anos entrou para a Ordem Mística da 
Aspiração Universal ao Mestrado, onde é, 
hoje, um "quase sacerdote". Nesta 
entrevista, ele fala da sua iniciação, seus 
contatos com o catolicismo, a Umbanda, a 
maçonaria, a ioga budista e a ordem a que 
está vinculado atualmente. E também dos 
seus trabalhos de cura, ligados à 
fi sioterapia, para onde canaliza seus 
conhecimentos místicos. José Carlos tem 
33 anos, é casado e tem dois filhos. 

Denise 
Que tipo de linha religiosa você 
desenvolveu na sua vida? 

José Carlos 
Eu fui criado no catolicismo, mas tive 
experiências com a Umbanda, contatos 
com a maçonaria, ioga budista etc. Nessa 
linha de Umbanda fui iniciado por tabela, 
através da minha irmã. De vez em quando, 
na minha adolescência, ela era tomada por 
uns acessos, a prindpio irregulares, e 
depois muito freqüentes. Algumas vezes 
ela chegava a mudar de personalidade. A 
coisa foi se agravando e se tornando 
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perigosa. Ela desmaiava na rua, tinha 
terríveis manifestações de ódio. Aquilo era 
tratado como esquizofrenia. Mas a coisa 
era muito viva e me marcou muito. Eu era 
jovem, mas observador, e tentava 
entender o que estava acontecendo. 

Denise 
Você tinha medo? 

José Carlos 
Não, eu não tenho medo. Talvez eu venha 
a descobrir algum dia o que é ter medo, 
mas por enquanto não me lembro de ter 
tido medo de nada. Quando eu via minha 
irmã! naqueles acessos, eu percebia que 
existia uma força, uma energia. A coisa foi 
se agravando a tal ponto que ela foi dada 
como louca - mas eu não podia admitir 
isso-, até o dia em que ela foi ao centro 
espírita: nesse dia, acabaram-se as 
manifestações de loucura. Minha irmã 
incorporou um monte de coisas ainda sob 
forma violenta, sem controle, porque não 
falavam nada; eram apenas manifestações 
de forças . As pessoas diziam que ela tinha 
que deitar para o santo, fazer a cabeça no 
santo. Era uma outra opção de tratamento, 
porque os tratamentos oficiais não davam 
resultado. Os remédios eram cada vez 
mais fortes e ela não melhorava, só 
p1orava. Quando minha irmã entrou para a 



Umbanda, então, parou tudo. Ela 
incorporava entidades, porém não tinha 
mais os ataques. Então eu comecei a me 
perguntar: por que uma pessoa que faz um 
trabalho assim, que faz uma cabeça no 
santo, fica boa? Percebi que havia uma 
energia que transgrédia qualquer fator 
psicológico. Eu questionava: serâ que é 
ela que estâ manifestando tudo isso? Não, 
não é. Eu comecei então a me abrir para 
este outro plano: que mundo é esse tão 
estranho que a gente vive? Sozinho, 
comecei a me interessar por esses 
assuntos: ler o que podia, falar com quem 
podia, não só na ârea da Umbanda mas 
com maçons, rosa-cruzes de altos waus 
etc. 

Denise 
Você chegou a ser rosa-cruz? 

José Carlos 
Cheguei, mas saí. Achei um estudo muito 
superficial, ultrapassado: as teorias são 
obsoletas. Nesse aspecto de ritos e 
religiões também tem que haver um certo 
modernismo. Você não pode falar com as 
pessoas do jeito que se falava no século 
XV, acho até meio idiota. 

Denise 
Mas serviu como iniciação para você? 

José Carlos 
Lógico, serviu. 

.. Na Umbanda, podia ver de 
perto a manifestação de 

entidades e forças." 

Denise 
Quando você estava na rosa-cruz sentiu 
alguma percepção diferente? 
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José cartos 
Eu estava muito no princfpio, muito no 
infcio. Tudo é feito através de cartas. Eles 
mandam exercfcios e você vai praticanoo. 
Entretanto, em termos de observações 
pessoais ou outro tipo de manifestação, eu 
nunca senti nada. Os exercfcios eram 
interessantes, mas aquilo não era o que eu 
desejava. A Umbanda me interessava 
mais porque eu podia ver de perto a . 
manifestação de entidades e forças. Como 
observador, fui descobrindo algumas 
coisas no terreiro: percebi que os cânticos 
tinham uma influêhcia sobre-as-pessoas, 
como também os atabaques; por trâs 
daquilo tudo existia um trabalho de magia. 
Foi onde acordei para bl!scar um pouco 
dessa magia. A coisa mais diffcil é corpb 
vencer o aspecto religioso que é colocado 
em tudo isso, mesmo na religião católica, 
protestante etc., que não me agradam em 
nada. Essas religiões têm uma função 
para as·pessoas que as freqüentam- elas 
só poderiam se enquadrar nisso. Para mim 
jâ estâ ultrapassado. Para observar o lado 
mâgico das coisas, o lado dessa ·energia, 
dessa vida que existe por trâs de tudo 
isso, não serve. Bem, nessa busca toda, 
eu aprendi a ver o lado dessas forças, 
tanto positivas como negativas. Vi muitos 
rituais de magia negra - eles usam 
elementos muito fortes. Fiz pesquisa de 
tudo: Candomblé, centro de mesa, 
levitação etc. Eu lia nos livros e 
perguntava: que forças são essas? Hã 
milhares de anos existem esses ritos .. 
Estudando, descobri que as pessoas, sob 
todos os aspectos, tinham uma 
determinada carência. O indivfduo ia a 
esses lugares procurando soluções para 
problemas pessoais etc. Eu achava que 
essas religiões não iam colocando as 
pessoas com-a visão aberta para o 
mundo, muito ao contrârio: elas iam 



ficando dependentes. Houve possibilidade 
de entrar na Seicho-no-iê, igreja 
messiânica, Umbanda, as pessoas 
queriam que eu deitasse para santo, mas 
para mim não era uma evolução. 

Denise 
Nesse processo de busca você tentava se 
autoconhecer? 

"Para observar o lado mágico 
das coisas, a rreDigião católica, a 

protestante e outras não 
servem.'' 

José Carlos 
Isso é muito importante. Eu fui para o 
budismo, freqüentei aquele templo lá em 
Santa Teresa. Foi uma experiência válida. 
Eu fazia exerdcios de meditação, tentando 
anular as influências do mundo, até do 
próprio pensamento, canalizando tudo para 
um ponto. Foi interessante, aprendi alguma 
coisa, mas não era o que eu queria. Então 
tive a oportunidade de conhecer uma 
professora de ioga que me levou a fazer 
exercícios. Com a ioga fiz algumas 
descobertas, inclusive sobre a 
alimentação. Eu fui uma criança anêmica, 
porque não gostava de carne. Minha mãe 
ficou grávida de mim, e durante todo o 
tempo de gravidez não conseguia comer 
carne. Eu fui a Caracas fazer a formação 
em hatha-yoga e lá descobri que a forma 
como eles se alimentam era exatamente o 
que eu desejava. Voltei para o Brasil, e 
depois de dar aulas de ioga, comecei a 
procurar um lugar onde pudesse ter 
alguma afinidade, e encontrei. Descobri um 
lugarzinho muito simples lá na Tijuca, 
chamado "ORDEM MÍSTICA DE 
ASPIRAÇÃO UNIVERSAL AO 
MESTRADO". Entrei um pouco chateado, 
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por ter que usar mantos e me submeter a 
certas práticas religiosas. Entretanto ele 
correspondia às minhas expectativas, 
porque possuía uma escola de estudos 
com aulas, ritos, transferência de poder, 
como manipular tudo isso, enfim, um 
trabalho de magia. Aí eu me identifiquei. 

Denise 
Mas você queria manipular em você ou 
nos outros? Você queria fazer um trabalho 
de cura? 

José Carlos 
Nos outros. Eu desejava fazer um trabalho 
de cura. Eles têm graus de estudo, e você 
vai passando por muitos estágios. Mas é 
segredo, porque o conhecimento gera 
poder, portanto pode ser utilizado por 
pessoas que não tenham uma verdadeira 
consciência. Então, nesse lugarzinho com 
flores e imagem de Jesus, eu comecei a 
descobrir coisas. Coisas vivas, coisas 
dinâmicas, que significam: identificar 
forças da natureza. Existia um corpo 
ffsico, existia um instrumento de 
identificação para captar e perceber coisas 
do mundo físico. Você está me 
enxergando, vendo cores, mas esta visão 
é limitada, essa escuta também é limitada. 
Existem animais que têm o ouvido um 
pouco mais agudo, uma percepção visual 
mais apurada, e vêem coisas que você 
não vê, ou que você não escuta. Eu 
comecei a praticar essa vivência não só 
no meu corpo, mas no de outras pessoas, 
também. Podia identificar a aura. Existem 
livros que descrevem todo esse processo. 
Quando eu via alguém com um 
determinado aspecto, percebia a aura 
desta pessoa e aquilo correspondia ao 
estado de saúde que revelava a sua aura. 
É muito difícil falar sobre tudo isso, porque 
todos querem fatos concretos. Por 



exemplo: você vai trabalhar com o fluxo 
magnético de alguém; todos nós temos, 
mas quando eu pegava o fluxo magnético 
de um outro, ele, sem ter consciência de 
'1ada, desmaiava ou então manifestava mil 
reações no corpo. Então eu me 
perguntava: quer dizer que existia nas 
minhas mãos uma força que poderia ser 
controlada pela minha mente? Vendo isso, 
eu podia observar melhor e continuar 
aprendendo. Nas coisas que eu estudava, 
dizia: se você fizer isso e isso, pode 
acontecer isso. Eu era muito persistente 
nos exercícios, e por isso eu podia 
observar que correspondia ao que eu 
havia lido nos livros. Tem pessoas que 
não têm essa sensibi lidade, ou porque são 
limitadas ou porque não têm dedicação 
profunda. E ainda mais: se uma pessoa 
tiver medo, não conseguirá lidar com esse 
lado mágico, porque o medo é uma 
fraqueza muito grande. Para lidar com todo 
esse processo, é necessário ter muita 
firmeza, porque afinal de contas ela será 
um "mago". Quando alguém toma contato 
com esse outro lado, já deve ter perdido o 
medo. 

Denise 
Há quanto tempo você está nesta ordem? 

José Carlos 
Há seis anos. Parece muito, mas não é. Já 
sou quase um sacerdote. 

"Comecei a descobrir coisas 
vivas e dinâmicas, i!l identificar 

forças da natureza." 

Oenise 
O que é ser um sacerdote dentro desta 
"seita"? 

José Carlos 
Alguém que tem o poder de utilizar todas 
as formas de forças, e são inúmeros os 
tipos de forças. O sacerdote tem o poder 
de balizar, dar extrema-unção etc. Quando 
uma pessoa chega a sacerdote, ela já 
cumpriu vários rituais. Em cada ritual é 
colocado um tipo de força para se 
trabalhar. Durante um ano, você estuda 
sua forma de comunicação, de afinidade 
com estas forças, ou seja: água, fogo etc. 
Então é necessário praticar os exercícios 
com esses instrumentos. Entretanto, vai 
depender muito do grau de intimidade que 
cada um possui junto a essas forças. 
Adquire-se o poder de lidar com elas, 
mexendo força por força. Isso é 
necessário para passar pelo rito 
sacerdotal. São coisas de muita 
responsabilidade. 
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Denise 
Qual o seu conceito de Deus? 

José Carlos 
Quando eu estudo as forças da natureza, 
vejo que essas energias estão vinculadas 
a um processo de evolução, não só no 
nosso sistema planetário mas em todos os 
sistemas que existem. Ainda se 
desconhecem os propósitos desta 
construção toda. Porque é uma coisa 
fantástica; analisar formas de vida no 
universo inteiro deixa qualquer um de boca 
aberta, tal o grau de complexidade que 
envolve tudo isso. Existe uma força a .mais 
que está além da capacidade de 
compreensão da criatura humana e que 
pode até ser chamada de Deus. Podemos 
ter alguns conceitos, mas é difícil 
compreender na essência. Entretanto, as 
pessoas fazem uma idéia de Deus apenas 
como uma coisa bonita e boa. Deus é uma 
manifestação de forças, e às vezes pode 



não ser tão bonzinho assim. 

Denise 
Pela religião católica aprendíamos, 
segundo o)lelho Testamento, que Deus 
também pode ser muito vingativo. 

José Cartos 
A Igreja traduz um pensamento muito 
antigo. Ela consegue até hoje, não sei 
como, juntar pessoas que ainda pensem 
dessa maneira e acreditem em tudo isso. 
Para mim é uni[ absurdo. Acho que deve 
haver uma necessidade de passar para 
algumas pessoas esSé tipo de ·crença. Se 
você for falar de "forças" para quem nunca 
teve nenhum grau de instrução, esta 
pessoa vai rir. Basta entrar um pouco mais 
no Brasil e dizer para alguém, que nunca 
viu o mar, que ele existe: ela é capaz de 
não acreditar. Mas o que se deseja em 
qualquer tipo de religião (tirando o lado 
políl:ico) é passar idéias que são muito 
boas para o futuro da humanidade. Os dez 
mandamentos são um exemplo disso. Se 
você for viver de acordo com eles, pode 
até ser uma coisa muito harmónica. 

Denise 
O problema é que mesmo com os dez 
mandamentos não está havendo harmonia 
nenhuma ... 

José Cartos 
Vai ser muito difícil, porque o ser humano 
ainda está muito. tapado para esse tipo de 
visão. Mesmo assim, já existe interesse 
por parte de muitas pessoas para este 
lado não material... 

Denise 
Talvez em função de uma crise da ciência, 
que não conseguiu dar respostas a tudo. 
Ela não correspondeu ao que havia se 
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proposto, até.mesmo no sentido de 
superar a religiosidade. Por isso as 
pessoas estão meio perdidas, sem 
referencial, sem expectativa ... 

José CaJ1os 
Não sei se lhe respondi o que significa 
para mim· o conceito de Deus. É muito 
difícil responder. O mundo, para ser 
mundo, para existir, possui as duas 
polaridades. A ciência também afirma isso, 
e ainda as religiões. O bem e o mal, o 
positivo e o negativo, o Yin e o Yang, nós 
precisamos de tudo isso, porque só assim 
vamos encontrar a diferença que existe 
entre essas duas coisas. E você vai, 
através da sua própria evolução individ.ual, 
escolher o seu próprio caminho. Acredito 
que a humanidade vá se voltar no sentido 
de buscar o que for melhor para ela. Por 
enquanto, ainda não houve nenhuma 
escolha. Ela só está se autodestruindo. A 
ciência chegou a um ponto que não pode 
parar. Ela terá que admitir outros conceitos 
para continuar evoluindo. A única saída 
para a ciência é se juntar e trabalhar 
melhor com esses outros aspectos. 

Denise 
Acho que a ciência desprezou as 
características de desenvolvimento da 
percepção, da intuição. Ela foi colocando 
tudo isso de lado, alienando o ser humano, 
robotizando as pessoas. Ela terá que 
resgatar o que foi deixado de lado ao longo 
da história. Se você pegar a psicanálise, 
vai perceber que é um conhecimento muito 
limitado. Por exemplo: ela diz que existe 
um inconsciente, uma parte de nossa 
mente que é desconhecida. Num processo 
analítico, você vai apreender apenas um 
por cento desta força; o restante dessa 
nossa potencialidade vai continuar envolto 
num grande mistério. A ciência também 



nos diz que conhecemos apenas dez por 
cento da capacidade de funcionamento do 
nosso cérebro. Ora, na minha opinião, 
todos esses fenômenos paranormais, 
espirituais , extra-sensoriais etc. estão 
contidos nesse mundo oculto da nossa 
mente. Cada um deve procurar seu 
caminho individualmente, para desenvolver 
esta força que está guardada. 

José Carlos 
Todos esses estudos e manifestações 
servem para despertar alguma coisa 
dentro de nós. No momento em que eu falo 
de um conceito de forças etc., também 
estou seguindo uma linha, também estou 
sendo influenciado por ela. Mas esta linha, 
no momento, é a que mais chega perto das 
cÓisas que eu sinto e penso, às vezes até 
inconscientemente, mas mexe comigo e 
me impulsiona a pesquisar um pouquinho 
mais. 

.. Deus é uma manifestação de 
forças, e às vezes pode não ser 

tão bonzinho assim." 

Denise 
Se você fez uma formação em 
hatha-yoga, por que resolveu então: 
trabalhar com quiropraxia? Como isto 
entrou na sua vida? 

José Carlos 
Eu tenho dedicado todos esses anos a 
observar e trabalhar com as relações 
interpessoais, e o próprio comportamento 
humano. Quando eu trabalhava com a 
hatha-yoga, estava ajudando pessoas a 
liberarem suas tensões. Entretanto, eu 
sabia que existia uma força nas mãos. Fui 

então procurar uma profissão que me 
possibilitasse estar junto às pessoas, 
perto delas, tocando. O espaço que eu 
encontrei para isso foi dentro da 
fisioterapia. Assim eu posso estar com 
pessoas que estão sofrendo, com dores, e 
ajudá-las. Fui canalizando tudo isso, e hoje 
utilizo todos os conhecimentos que adquiri, 
inclusive a parte mística, ou seja, de 
energia. Esse trabalho não é mostrado 
porque as pessoas não entenderiam. 

_Denise 
. Como é que as pessoas percebem o seu 

trabalho? Você trabalha com as mãos e 
vai despertando pontos que revelam 
muitas vezes um estado de carência. A 
psicanálise trabalha com a transferência, 
ou seja, muitas vezes o paciente vivencia 
num processo de análise toda uma 
situação que foi mal resolvida na infância, 
situação essa de afetividade que é 
transposta para o analista. Acontece a 
mesma coisa no seu trabalho? Quando 
acontece, como as pessoas reagem? 

José Carlos 
Existem clientes que quando se sentem 
despertados na ~ua emoção, a primeira 

• coisa que aparece, que vem à tona, é essa 
sexualidade muito reprimida. Essas 
pessoas estão bloqueadas até a alma. 
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Não que elas devam ex.pandir sua 
sexualidade de qualquer maneira, porque 
para mim é um caminho muito errado; a 
verdade é que as pessoas, de uma . 
maneira geral, estão voltadas totalmente 
para as emoções. 

Denise 
Freud e a maioria dos teóricos da 
psicologia e psicanálise desenvolveram 
como teoria que a repressão sexual seria 
o eixo da neurose. Você concorda com 



1sso? Os problemas de tensão vêm da 
sexualidade reprimida? 

José_ Car1os 
Todo mundo é reprimido. Só existem 
neuróticos sexuais - uns colocam para 
fora, outros não. Na realidade, a 
humanidade está muito voltada para esse 
ladQ. Se uma pessoa desperta uma 
energia, ela vai ter que passar por várip_? 
níveis de evolução. Isto está muito ligado ã 
um comportamento animal no ser humano. 
Nós somos muito animais, ainda. As 
pessoas têm problemas emocionais, e 
existe uma fqrça que ainda está muito 

.. Nos precisamos das 
polaridades para encontrar as 

diferenças.'~ 

canalizada par? esse ponto. Quando você 
coloca um pouco mais de vida no aspecto . 
geral dessa pessoa, a primeira coisa que 
desperta é o lado sexual. Logo, o que vai 
acordar no corpo é esse instinto sexual. 
Eu já trabalhei com pessoas que não 
tinham mais a sexualidade como fator 
fundamental na vida. O mesmo toque que 
seria para você motivo de gozo, de êxtase 
ou de prazer, foi levado para ele ou para 
ela no sentido de uma percepção maior 
para a criatividade. Então existe o adubo 
que é jogado na terra, ali vão nascer flores 
e ervas daninhas. Existe então, no meu 
trabalho, o aspecto de colocar vida nessas 
pessoas. Agora, elas terão que transpor 
algumas barreiras e traumas se por acaso 
tiverem algum. Se a energia estiver 
canalizada mais fortemente para o lado 
sexual, esse lado forte vai acordar; se for 
outro, o outro iria acordar. É um problema 
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porque 99 por cento das pessoas estão 
voltadas para o lado sexual. Então é uma 
batalha imensa no meu tipo de trabalho. 

Denise 
O que é a morte para você? 

.. A ciência terá que admitir 
outros conceitos para 
continuar evoluindo. ?• 

José Car1os 
Para mim é uma coisa muito simples. 

Denise 
Você tem medo de morrer? 

José Car1os 
Não, de jeito nenhum. Nunca tive medo de 
morrer. Eu não tenho medo, porque 
quando uma coisa se apresenta como 
medo para mim, eu viro mais bicho do que 
essa força. Do que é que você tem medo? 

Denise 
Da terceira guerra, medo da bomba. 

José Car1os 
Veja vpcê: descobriram que o átomo 
reagindo em cadeia tem força para destruir 
este planeta. Como eu dizia no início, o 
conhecimento gera poder, e quando este 
poder está acima da capacidade de 
conhecimento do ser humano, veja no que 
dá. Primeiro, quando se chega a um grau 
de percepção maior, encontra-se um 
propósito de manifestação da vida no 
próprio sistema. Segundo, existe uma 
tendência da humanidade de conhecer 
todos esses propósitos da vida. Terceiro, 
vemos pessoas manipulando essas vidas, 



e, por último, encontramos também, num 
outro estágio, pessoas destruindo essa 
própria vida. No nosso planeta, no 
momento atual, muita gente está 
destruindo essa vida de uma forma idiota. 
E o pior é que o homem tem poder. Mas eu 
acho que existe um·a linha de evolução, e 
mesmo você destruindo uma simples 
poeirinha no universo inteiro não vai 
bloquear essa evolução, porque são 
bilhões de sistemas solares. 

.. Há pessoas que têm barreiras 
no s~u campo de evolução." 

Denise 
Como ~ a sua emoção diante de 
tudo isso? 
José Carlos 
Há momentos em que eu sou 
completamente frio, desligado de qualquer 
emoção, porque nessa hora estou agindo 
com um determinado tipo de corpo meu, 
numa atitude ment;:~l que é.lJma outra 
coisa. Quando você chega nesse estado, 
não existe mais essa emoção. 

Denise 
Num trabalho onde a pessoa se propõe a 
curar, ela deve se dar muito, não é? Você 
se dá muito no seu trabalho? 

José Carlos 
Lógico. Existem pessoas que têm 
barreiras no seu campo de evolução; pode 
ser no sentido de retirar uma dor, ou 
mesmo um sofrimento interno. Então você 
se dá, se dedica, se destrói para propiciar 
a esta pessoa a quebra daquela barreira 
que ela própria desconhece. Ela está 
tentando, está lutando, mas não consegue. 

Depois vai continuar seu próprio caminho, 
porque novas barreiras virão. Todo mundo 
tem que ultrapassar as suas barreiras para 
evoluir, inclusive eu. 

Denise 
Dentro desta "seita", qual o caminho para 
a pessoa se desenvolver? 

José Carlos 
Nós temos exercfcios, pontos focais, 
trabalhos de magia, trabalhos de 
invocação de forças, tudo vinculado a uma 
atitude mental. Porque é a força 
da mente que manipula tudo isso. A sua 
força mental é capaz de criãr um certo tipo 
de onda, e com um pouc,o mais de esforço 
desintegrar um objeto ou criar um que não 
existe. O corpo ffsico é uma agregaÇão de 
forças que dá toda essa forma ffsica. No 
momento em que a vida, que é o elemento 
que agrega os átomos e faz com que 
todos se reúnam, se retira, seu corpo todo 
se desfaz e vira átomos, novamente. 

Denise 
Quantas vezes por semana se dão os 
rituais? 

José Carlos 
Uma aula no sábado, de mais ou menos 
três horas de duração, uma vez por mês 
ritual de lua cheia, e o trabalho curador 
quarta, quinta e sexta. 

Denise 
Mas você não falou da morte. 

José Carlos 
Nós morremos de medo da morte porque a 
desconhecemos. Você vê uma pessoa 
morrer, toca nela, o corpo continua, a 
matéria, está tudo ali; abre, o cérebro está 
lá dentro, o coração, mas o conceito de 
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"-· 

"O grande âer surge numa 
lucidez de pensamento, o 

lnslght." · 

vida fugiu, essa força não está mais ali, ela 
desligou-se daquela matéria, então você 
sente medo. Para onde foi? Será que 
simplesmente apagou, e junto com ela tudo 
o que o indivíduo fez? A passagem da vida 
para a morte é a~nas um estágio de 
consciência de um corpo para outro. 
Existem duas pessoas completamente 
diferentes: esse corpo trsico, que é a 
personalidade, e o outro, q!Je é o 
verdac!eiro ser. Existe um processo de um 
outro ser que seria você - seria você, veja 
bem, não é você que está falando aqui 
comigo, porque quem está falando aqui é 
uma expressão dessa vida toda que veio 
se desenvolvendo desde pequena e foi 
evoluindo. Em alguns momentos, surge 
uma lucidez de pensamento (insig~t) -
este seria você. Na realidade, a 
personalidade seria uma coisa, e esse 
grande ser, outra. Todos nós deveríamos 
abrir canais para que esse verdadeiro ser 
pudesse atuar com toda força nesse corpo 
material, com essa inteligência toda. 
Algumas pessoas conseguem, os grandes 
músicos, os grandes artistas, eles 
conseguem, mas não tudo, apenas uma 
ponta maior - são os gênios da 
humanidade. Eu posso durante anos 
aprender a tocar piano que nunca vou 
chegar perto de alguém que tenha esse 
dom para a música. Nós vamos ter 
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pessoas que puderam abrir portas para 
esse outro ser, para que ele pudesse se 
manifestar nesse corpo, nessa 
consciência, utilizando um processo de 
impulsos nervosos que atinge a fala, os 
dedos, os ossos,1entrando assim em 
contato com esse outro ser que age sobre 
o seu corpo físico. Toda criatura humana 
pode al)rir essas portas. No momento que 
ela compreender e ceder ... 

Denise 
Seria a alma? 

José Carlos 
Mas que alma? Alma católica? Seria uma 
energia vinculada a um determinado plano 
de evolução. Um outro ser que quando se 
retira, você morre. 

Denise 
Mas este ser está sempre presente, ele 
está aqui comigo agora. 

dosé Carlos 
Está com você de forma muito oculta por 
causa da sua personalidade que encobre o 
butro ser. Porque ela está vibrando num 
tipo de onda. Por exemplo: se pegarmos 
um rádio, vamos captar uma estação. 
Colocando o ponteiro para o outro lado, 
vamos· sintonizar outra estação, e na 
realidade só mudamos o tipo de onda. 
Então, no momento em que você puder 
transformar a sua matéria, a ponto de 
captar esta outra estação, você realmente 
vai poder captar você. 



''Meu protesto se dá 
no interior da fé'' 

Entrevista de ELIE W/ESEL a 
P.M. de SA/NT-CHERON 

Saint-Cheron 
Um filósofo judeu-americano escreveu que 
"o Deus da História morreu em 
Auschwitz". O senhor concorda com esta 
opinião? 

ElieWiesel 
De modo algum. Sempre refutei esta 
filosofia. Meu protesto se dá no interior da 
fé, e não de fora dela. Rubinstein, que 
você cita, diz que o Deus da História 
judaica morreu, portanto que o Deus de 
Israel morreu. Eu acredito, na verdade, 
que ter atravessado como judeus 3.500 
anos de história para chegar a uma 
espécie de paganismo e para dizer que 
nós podemos viver sem Deus hoje, depois 
de Auschwitz, é tardio, e, além do mais, 
inaceitável. Não se trata disto. O que eu 
tento evocar é a história da fé em crise.1 
Durante a tormenta, houve deserção da fé. · 
Houve protesto contra o silêncio de Deus , 
mas isto acontecia no interior da fé. Esta é 
a grande diferença. Nunca compree·ndi o 
ateísmo. É uma forma de pensamento, um 
modo de existência que me são estranhos. 
Um crente de muita fé e que passe por 
momentos de dúvida, eu entendo. Um 
não-crente que passe por momentos de fé, 
eu também entendo. Mas um verdadeiro 
ateu, tal como nós o concebemos, para ele 
a questão nem se coloca. Para mim, o 
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problema não é a não-existência de Deus, 
mas justamente a sua existência. Se Deus 
não existe, então não há questão alguma. 
Às vezes eu sou a favor de Deus, muitas 
vezes sou contra Deus, mas jamais estou 
sem Deus ... 

Saint-Cheron 
O senhor conhece o discurso de Ivan 
Karamazov, em Dostoievski, "si le 
supplice d'un enfant innocent par une 
brute doit être la rançon du monde, ;e 
rends mon billet" (se o suplício de uma 
criança inocente por uma besta deve ser o 
resgate do mundo, eu devolvo meu 
ingresso)? 

ElleWiesel 
Sim, eu aceito este protesto. Nenhum 
sofrimento, de nenhuma criança, nenhuma 
morte de nenhuma criança justificam o que 
quer que seja. É um escândalo e 
permanece como um escândalo. É um 
ultraje e permanece como um ultraje. 

Salnt-Cheron 
A teodicéia morreu em Auschwitz? 
Pode-se ainda hoje falar da Providência? 

Elle Wlesel 
Eu sempre acreditei que todas as 
questões são válidas mas nem todas as 



respostas o são, forçosamente. Ao colocar 
esta questão, você já a respondeu. Creio 
que a teodicéia ainda exista, mesmo 
depois de Auschwitz, se bem que depois 
de Auschwitz ela exista como questão e 
não como resposta. Claro, você me 
pergunta se é possível crer na providência 
depois do que aconteceu. Bem, eu aceito 
sua questão, mas não há resposta. Você 
bem sabe que não há resposta. É 
necessário v~ver com a resposta, às 
vezes contra a resposta, ou com a 
questão e às vezes contra a questão. Mas 
dar a resposta, somente a resposta sem a 
questão, isso eu nãt> posso fazer. 

Saint-Cheron 
Em relação ao perigo totalitário, 
Glucksmann falou de uma morte pior do 
que a morte. 

ElieWiesel 
Eu não acredito que haja uma morte pior 
do que a morte, mas, ao contrário, um 
sofrimento pior do que a morte. Talvez seja 
isto o que ele quis dizer. 

Salnt-Cheron 
Há um tema que retorna freqüentemente 
'no Talmud, o do sofrimento dos justos. 
Pode-se imputar aos JUStos, segundo a 
Shoah, uma parte da responsabilidade? 

Elle Wlesel 
Eu conheço estes textos, mas acho que 
nenhum texto se aplica a esta catástrofe. 
Nenhum texto e nenhuma leitura. Sempre 
acreditei que é um acontecimento à parte, 
que tem suas próprias leis, sua própria 
língua, ou antes, sua própria linguagem, 
seu próprio pensamento, seu próprio 
destino. Ninguém tem o direito de retomar 
este acontecimento, que é absolutamente 
excepcional, e aplicá-lo ao que quer que 

70 

seja. Foi um mundo à parte. As leis que 
regem o mundo não existiram. Isso é outra 
coisa .. . Ninguém tem o direito de 
comparar. Mas se você coloca a questão 
do mal e do sofrimento do justo sem 
referência à Shoah, então é diferente. Os 
justos são responsáveis. Há um texto do 
Talmud, precisamente, que diz que os 
justos devem sempre protestar, e mesmo 

quando eles não possam nada fazer, eles 
devem no mínimo protestar. É porque eles 
não protestam ou não o fazem 
suficientemente que o mal surge e se 
propaga. 

Saint-Cheron 
Para Léopold Sedar Senghor, o maior 
massacre da história foi o tráfico dos 
negros. O senhor concorda? 

ElieWiesel 
Eu compreendo que ele assim pense. No 
entanto, houve apenas um genocídio, mas 
suas implicações são universais . O ·que eu 
não quero de modo algum é parecer estar 
privilegiando algumas vítimas em 
detrimento de outras. Ao contrário: acho 
que cada vítima é única, e cada massacre 
o é igualmente. 

Saint-Cheron 
Quando de seu primeiro encontro com 
François Mauriac, o senhor lhe disse que 
as crianças judias dos campos de 
concentração nazistas haviam sofrido 
muito mais do que Jesus. O que ele lhe 
respondeu? 

ElieWiesel 
Ele chorou. Não respondeu nada, isto é 
normal. 

Saint-Cheron 
No prefácio ao primeiro livro que o senhor 



escreveu, 1-a Nult (A Noite), Mauriac diz 
que Jesus é um obstáculo para nós, 
judeus. Como o senhor reagiu? 

ElieWiesel 
Acho que Mauriac estava tomado pela 
imagem de Jesus, porque, enquanto 
cristão, ele não podia deixar de dizê-lo. Eu, 
enquanto judeu, não podia aceitar. Para 
ele, Jesus era o Messias. Nós falamos 
muito pouco do Messias enquanto 

nomem? Nós falamos de tempos 
messiânicos, mas a idéia é a mesma. A 
idéia messiânica é uma oferenda, uma 
bênção que a tradição judaica trouxe à 
humanidade. Mas, assim como Kafka, 
acho que "o Messias só vira quando não 
for mais necessário, ele só virá um dia 
depois de sua chegada. Ele não virá no 
último dia, mas no dia seguinte." 
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Transcrito do Le Mande, 31110186 

Tradução do francês: Luiz Ramires 



VITRAL 

Confederação Evangélica do Brasil: 
mais 4 ou 5 anos? 

Há tempos não se ouvia falar da 
Confederação Evangélica do Brasil. De 
repente, porém, ela reaparece, justamente 
no noticiário secular: "Evangélicos adeptos 
dos 5 anos têm Cz$ 1 08 milhões de 
Sarney" - é a manchete da página quatro 
do Jornal do Brasil de 30/11 /87. "E pela 
primeira vez, caiu dinheiro do céu, como a 
bênção do Presidente: Cz$ 108,5 milhões, 
doados a fundo perdido para a 
Confederação Evangélica do Brasil -
entidade desativada há quase 20 anos, 
que ressurge como 'órgão de ação 
comunitária, sem fins lucrativos', sob o 
comando de 20 constituintes. Tudo pelo 
bem estar das almas e por uma graça 
difícil: o mandato de cinco anos." 

Transcrevo este pequeno texto da longa 
notícia para assinalar, sobretudo aos que 
não conhecem a origem e o 
desenvolvimento da C.E.B., a lamentável 
significação deste fato e a imagem confusa 
e distorcida que pode trazer para a opinião 
pública sobre o protestantismo brasileiro 
no momento atual. 

A Confederação Evangélica do Brasil, 
fundada em 1932 pot iniciativa do grande 
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líder presbiteriano Rev. Erasmo Braga, 
tinha como objetivo promover a prática 
ecumênica no Brasil. Na verdade a C.E.B., 
pretendendo ser um organismo 
representativo do protestantismo brasileiro, 
não chegou a incorporar entre os seus 
membros a maioria das expressões e 
formas do evangelismo, nem mesmo as 
das chamadas igrejas históricas, então em 
plena expansão. De toda maneira, 
estavam presentes algumas das principais 
confissões - que acompanharam, com 
maior ou menor interesse, os altos e 
baixos de uma entidade que acabou se 
estagnando nos limites de suas indecisões 
e recuos. 

Entre as muitas razões para isto, prefiro 
indicar um problema de natureza 
eclesiológica - e portanto teológica - que 
marcou praticamente toda a vida da C.E.B. 
e de sua liderança quase exclusivamente 
nas mãos de uma pessoa. 

Com exceção dos seús primeiros anos de 
vida - e em parte do período que 
antecedeu ao seu desaparecimento em 
1964/65 -. não se falava propriamente em 
ecumenismo ou unidade. A primeira 
palavra, por sua conotação ampla, 
abrangendo o movimento ecumênico 
mundial (Como não podia deixar de ser) e 



relações com a Igreja Católica Romana, foi 
banida do vocabulário da C.E.B. E mesmo 
a prática circunstancial do ecumenismo, 
através de reuniões e congressos 
nacionais e internacionais, não 
expressava institucionalmente o nível real 
de sua significação ·e morria em formas 
superficiais de uma fraternidade 
evangélica de cúpula. A palavra unidade, 
por sua VE!Z, era sublimada- e assim a 
unidade era somente espiritual. Ora, tal 
hermenêutica não podia deixar de ter 
implicações práticas. As palavras 
nomeiam coisas, se traduzem em 
significações concretas - e estas definem 
a natureza dc. obra dos homens. 

Outra debilidade da C.E.B. esteve, durante 
muitos anos, duas décadas, talvez, na sua 
recusa em viver um compromisso social 
de acordo com a realidade brasileira. Todo 
o seu discurso, toda a sua literatura era 
voltada para dentro, para o cultivo de uma 
espiritualidade limitada a uma fé nas quatro 
paredes dos templos. A exceção que 
houve, a partir da década de 50, e até 
1964, com a criação do Setor de 
Responsabilidade Social da Igreja, dos 
Departamentos de Ação Social e de 
Imigração e Colonização, entre Outros, deu 
de fato uma nova dimensão à C.E.B. O 
vocabulário mudou, a participaçãode 
hovas igrejas e instituições evangélicas 
'llmpliou o quadro social, e a Confederação 
teve expressão nacional e internacional, 
dentro e fora das fronteiras eclesiásticas. 
Claro, isto significou uma crise interna, 
mas as coordenadas eram outras, outras 
eram as referências entre a igreja e o 
mundo, a fé e a sua prática. 

A repressão de 1964 foi adotada por seus 
dirigentes: expulsões, processos, 
dispersão. Depois, a decadência; e este 
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longo silêncio de mais de 20 anos. Anos 
que significaram o nascimento de outras 
formas de testemunho e de ecumenismo, 
através de numerosas novas instituições 
em cooPeração estreita com a Igreja 
Católica. O CONIC, criado há poucos 
anos, congregando novamente algumas 
denominações evangélicas, incorpora a 
C.N.B.B. entre os seus membros ativos. 
Falta-lhe, certamente, maior dinamismo e 
imaginação para usar ésta conjuntura 
como expressão de uma unidade que 
testemunha a missão da Igreja em toda a 
sua plenitude. 

E não é um prêmio do governo que pode 
fazer isto. A C.E.B. que .se reabre hoje tem 
a marca de outro compromisso - com as 
forças políticas da reação e da 
conservação. A sua anterior recusa em 
expressar o testemunho. cristão na 
sociedade, agora se volta e se submete ao 
que há de pior na prática da política 
contemporânea: a venda de sua dignidade, 
a entrega à cornucópia dos favores 
oficiais, em troca de uma "coincidência" de 
votos de constituintes que defendem cinco 
anos de mandato para um presidente 
provisório. A história é velha e conhecida: 
um gordo prato de lentilhas por uma 
primogenitura perdida. 

Nenhum oportunismo salva ou recupera a 
imagem que se gastou nos tempos da 
repressão. Isto é coisa para quatro ou 
cinco anos. 

WaldoCesar 

Mentiras e impunidades 

O CEDI (Centro Ecuménico de 
Documentação e Informação) reuniu 



vários documentos que respondem às 
mentiras de O Estado de São Paulo, que 
sob o tftulo "Conspiração contra o Brasil" 
acusa a Igreja e várias instituições, entre 
as quais o CIMI e o CEDI, com apoio do 
Conselho Mundial de Igrejas, de pregarerr. 
a defesa da livre ocupação dos índios nas 
suas terras como um meio de penetração 
externa nas riquezas minerais do subsolo. 

Os documentos - do deputado Severo 
Gomes, de D. Luciano Mendes de 
Almeida, do Conselho Mundial de igrejas, 
do Conselho Nacional de Igrejas Cristãs 
do Brasil (CONIC), da presidência da 
CNBB, da Associação Brasileira de 
Antropologia (ABA) e da SBPC - falam por 
si mesmos e desmascaram a mentira e os 
interesses ocultos dos1 quais "O Estadão" 
(e o Globo) são porta-vozes. 

A mentira pode ser desmascarada. Mas a 
impunidade continua. 

Vale a pena destacar a pergunta do 
deputado Lysâneas Maciel, referindo-se 
aos esforços do CIMI quanto à 
salvaguarda do solo indígena: qual o 
proveito que terão o Conselho Mundial de 
Igrejas e o Conselho lndigenista 
Missionário se o solo indígena for 
preservado? Se não o for, quem lucrará? 

Cura popular e 
práticas ocultas 

O Southem Califomla Neuropsychlatric 
lnstltute de la Jolla, Califórnia, realizará 
no Rio de Janeiro, de 31 de janeiro a 6 de 
fevereiro de 1988, no Hotel Meridien, um 
encontro internacional sobre práticas de 
cura populares, religiosas ou não, 
disseminadas na América do Sul. 

A interdisciplinariedade dos debates será a 
tônica da reunião científica, que inclui 
participantes do Brasil, Argentina, Chile, 
Peru, Equador e Estados Unidos -
pesquisadores nas áreas da Antropologia 
Social, Etnofarmacologia e Medicina. O 
Brasil. estará representado por professores 
conferencistas , como Elizardo Carlini, da 
Escola Paulista de Medicina (O uso 
comum de plantas medicinais na América 
do Sul: passado e presente); Maria Lina 
Leão Teixeira, IFCS-UFRJ e 
NEPES-UERJ (Visão antropológica da 
Macumba/Candomblé e suas práticas 
terapêuticas); Álvaro de Pincho, da UFBa 
(Implicações psiquiátricas e influências da 
Macumba, Umbanda e outros estados de 
transe no Brasil) ; e Elaine Elizabedosky, 
UFPa (Psicofarmacologia de plantas 
medicinais da Bacia Amazónica). 
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Para informações detalhadas e inscrições, 
dirigir-se ao dr. Sydney Walker III, M.D., 
Southern California Neurophsychiatric 
lnstitute, La Jolla, California 92.037, USA. 

Viagem à URSS 

O assunto continua. Uma viagem de duas 
semanas que vai render alguns meses de 
comen.tários, debates e até um vídeo - que 
deverá estrear no IV Festival Internacional 
de Cinema, TV e Vídeo do Rio de Janeiro 
(19 a 28 de novembro de 1987). 

Agora foi o padre e professor de Ciências 
da Religião Andrej Kloczowski, um dos 
sete poloneses que visitou o Brasil 
recentemente, num programa promovido 
pelo ISER com apoio do Comitê Católico 
Contra a Fome e pelo Desenvolv.imento 
(França), que se referiu à "visão rósea do 
socialismo real", comentando as opiniões 



de Frei Leonardo Boff sobre a sua recente 
visita à União Soviética. Kloczowski , 
segundo a Folha de São Paulo de 
25/8/87, disse ainda que Boff e os outros 
quatro brasileiros que estiveram na URSS 
foram vítimas dos roteiros preparados para 
viagens oficiais. Outros poloneses do 
grupo também fi zeram críticas às 
declarações dos visitantes. 

Frei Betto, um dos participantes da equipe 
que viajou , afirmou pela mesma "Folha", 
em setembro passado, que as críticas dos 
poloneses são gratuitas: "consideram a 
questão dos direitos humanos a partir das 
chamadas liberdades burguesas e não a 
partir das necessidades fundamentais do 
ser humano - como alimentação, moradia, 
trabalho, saúde e educação - que estão 
estrutúralmente garantidas nos países 
socialistas." 

O vídeo sobre a viagem dos religiosos 
brasileiros à União Soviética deverá 
integrar um dos seminários do FestRio 
sobre o tema "Religião e Socialismo: uma 
redescoberta da espiritualidade?", um dos 
quatro subtemas dos debates sobre A 
religião no cinema. 

Relações raciais no 
emprego doméstico 

O trabalho de nossa companheira do 
ISER, Celma Rosa Vieira, "Negra:·mulher 
e doméstica - considerações sobre· as 
relações raciais no emprego doméstico" •. 
foi o primeiro colocado no concurso de 
monografias "O negro no Brasil após a 
abolição", promovido pelo Centro de 
Estudos Afro-Asiáticos - CEAA. 

A partir da constatação de que a cor é um 

agente discriminatório na escala de 
valores da sociedade I capitalista, a autora 
analisa a categoria da empregada 
doméstica sob o aspecto econômico e 
racial , mostrando a sua trajetória como 
mulheres negras, discriminadas, 
domésticas e exploradas. "A mulher negra 
contribui com o seu serviço para a 
emancipação da mulher branca, tanto a 
nível cultural quanto económico", 
possibilitando um novo modelo de 
exploração. 

Um outro ponto original do trabalho se 
refere ao cotidiano da empregada 
doméstica: a vida na casa da patroa, a 
relação doméstica-palro~ e o 
relacionamento afetivo com os homens, 
seja o pai, o patrão, o irmão ou o 
namorado/marido. 

Anastácia, Ànastácias 

Santa ou não, escrava ou não, Anastácia 
está crescendo na religiosidade popular. 
Um museu ao lado da Igreja do Rosário no 
Rio de Janeiro, estátua em Madureira, 
projeto de uma catedrai! 1E terreiros. E uma 
Sociedade Universal Anastaciana. 
Também as telenovelas criaram 
personagens devotos. "Minha Santa 
Anastácia" - dizem nas horas de aperto. E 
as estatuetas, desenhos, medalhas 
protegem todos aqueles que têm fé na 
santa-escrava-negra que resistiu ao . 
senhor, que a castigou cortando sua 
língua, levando-a a usar a máscara que a 
caracteriza e ressalta os olhos azuis como 
dois pedacinhos do céu. 

Anastácia. Houve outras, que a Igreja 
parece não negar, mas que sequer são 
citadas no artigo de mons. Guilherme 
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Schubert, no JB de 15/9/87, tentando 
provar que a nossa Anastácia não existiu 
mesmo. Santa Anastácia ou Anastácia, 
festejada a 25 de dezembro, foi martirizada 
em Sírmio (?) em 304. Há outra Santa 
Anastácia, companheira de Basilissa, 
ambas discípulas dos apóstolos que 
sofreram perseguições por parte de Nero, 
possivelmente por terem sepultado os 
Santos Pedro e Paulo. As duas sar:~_tas são 
festejadas a 15 de abril. E ainda uma outra 
Anastácia, comemorada em 28 de outubro, 
também santa, virgem, que foi torturada 
por se negar a apostatar. 

Existiram mesmo? Há limites entre a 
história e a lenda, ambigüidades entre a 
existência carnal e a fé. O que importa é o 
que acontece com os símbolos - que a 
própria Igreja alimenta, na sua sábia 
ambigüidade secular. De que se queixa? 

Um leitor do JB (27/9/87), Rubem Borges, 
de Conceição de Macabu (RJ), exige mais: 
"Pena que não apareçam nos espaços 
jornalísticos pessoas com o apetite 
esclarecedor do monsenhor, para 
denunciar os embustes que nos últimos 
2.000 anos o cristianismo vem nos 
impingindo. Dezenas, centenas de Roque 
Santeiros foram forjados" etc. 

O ano de centenário da Abolição vai ser o 
tempo dos símbolos dos santos populares, 
dos sincretismos, dos negros e brancos 
que fizeram e entenderam a i história - real 
t>u lendária. E dos debates. Inclusive do 
vídeo que o ISER vai lançar durante o IV 
FestRio, em novembro, sobre a nossa 
Santa Anastácia. 

Maranhão: nova Diocese 

Foi criada a Diocese de Carolina -
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Imperatriz, no Maranhão, instalada em 
20/9/87. O primeiro bispo da Inova Diocese 
é D. Afonso Felipe Gregory, ex-bispo 
auxiliar do Rio de Janeiro. Endereço: 
Praça N.Sa. de Fátima, 65.900, Imperatriz 
(Ma). 

Canindé: corpo, saúde, 
fortuna e felicidade 

Em Canindé, no Ceará, a cada ano 
milhares de peregrinos de todo o Brasil 
festejam São Francisco- movimento no 
qual o corpo ocupa lugar considerável: o 
corpo em busca da saúde, da fortuna e da 
felicidade. 

Este ano, de 15 a 18 de outubro, o Centro 
de Cultura Popular do"Canindé está 
promovendo o III Colóquio Internacional, 
t:om a finalidade de aprofundar o debate 
sobre o corpo, hOJe uma das 
preocupações das Ciências Sociais. 

"A partir da realidàdasacial e económica 
do Nordeste do Brasil, mas numa 
perspectiva comparativa resolutamente 
intercultural, nós discutiremos juntos as 
representações do corpo e suas 
implicações sociais: 

-o corpo e o trabalho (a exploração 
económica do corpo, mas também sua 
real ização nas produções artísticas); 
-o corpo que sofre (corpo - doença e 
terapia); 
-o corpo em festa." 

Endereço do Centro: Rua Monsenhor 
Salazar, 352, 60.000 Fortaleza (Ce), tel. : 
(085) 227-3099. 

Waldo Cesar 



Comum-língua 

"Procuremos sempre aquilo que nos une e 
não aquilo que nos separa". 

João XXIII 

A T arre de Babel é uma confusão 
lingüística que tem a sua origem na ilusão 
de que o homem é capaz de alcançar o 
céu com suas próprias forças. E o castigo 
que assolou os babilónios foi o isolamento 
causado pela impossibilidade de o homem 
se comunicar com o seu semelhante. Sem 
a comunicação sobrevém a solidão. A 
solidão interior, individual, a solidão social, 
mas, sobretudo, aquela solidão mais 
dolorosa que afasta o homem do Pai. 

Uma das premissas do Teatro do Absurdo 
sustenta que o homem não consegue 
verdadeiramente se comunicar com outro 
homem. O contato interpessoal acontece 
tão-somente num plano banal, superficial. 
A essência das coisas permanece um 
segredo de cada um. 

No Pentecostes, uma grande reviravolta 
possibilitou novamente a comunicação 
interpessoal. É interessante notar que a 
multidão polilingüística que ouvia os 
apóstolos enteridia tudo, cada um, na sua 
própria língua. O milagre do Espírito Santo 
não constitui a invenção de uma 
"sobrelíngua", de um esperanto 
evangélico. Ao contrário: ele falou a cada 
um dos ouvintes da maneira mais 
compreensível: em sua língua materna. 

É esse tipo de reflexão que sugeriu a 
recente visita de um grupo de intelectuais 

católicos poloneses liderados pelo sr. 
Turowicz (redator-chefe doTygodnlk 
Powszechny) e pelo sr. Wilkanowicz 
(editor da revista Znak). 

f'Jesse cantata com os patrícios vindos da 
Polónia, ficou nítida a convicção de que as 
conquistas e as vitórias do movimento 
sindical independentes na Polónia são, 
t>Obretudo, a vitória da "comum-língua" 
polonesa, ou seja, de uma nova e solidária 
forma de comunicação social e. 
interpessoal. 

O entendimento entre classes sociais é, 
via de regra, dramaticamente difícil. 
Criam-se círculos sócio-culturais fechados 
que impedem o surgimento de pontes 
solidárias. Cada grupo social tem a sua 
mídia própria e a sua própria simbologia. 
Somente o reencontro de uma língua 
comum e também de símbolos comuns 
aniquila.as diferenças e valoriza 
características e traços semelhantes. 
Acontece um verdadeiro encontro baseado 
num entendimento autêntico. 

A grande meta do movimento social cristão 
no Brasil deve ser talvez essa procura e o 
reencontro de uma língua comum. Acredito 
que a visita de nossos eminentes patrícios 
certamente há de nos ajudar na tomada de 
consciência dessa necessidade, dessa 
tão premente necessidade de um 
Pentecostes brasileiro. 

Tomasz Lychówski 
Presidente da Polónia Sociedade 

Beneficiente do Rio de Janeiro 
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O morro de Santa Marta: 
beleza e violência 

Cada debate sobre o vfdeo de Eduardo 
Coutinho, Santa Marta: duas semanas no 
mono, produzido pelo ISER-Vídeo em 
1987, ressalta aspectos novos e 
surpreende pela participação do auditório. 
No lançamento realizado no Rio, no 
Espaço Cultural Sérgio Porto, em 1/9/87, 
salão lotado, o debate estendeu-se até a 
meia-noite entre público e representantes 
da Associação de Moradores do Santa 
Marta. 

Agora foi a vez dos alunos do curso de 
Psicologia e Geografia, dentro da disciplina 
de Antropologia do ICHF, da Universidade 
Federal Fluminense, numa apresentação 
em novembro de 87. A proF- Maria José 
Carneiro fez um resumo dos debates, que 
transcrevemos a seguir: 

O vfdeo despertou nos alunos uma 
calorosa discussão sobre a visão de 
mundo dos favelados, chamada de 
"sabedoria", "consciência", "código". 
Principalmente ficou evidente a ignorância 
por parte dos próprios alunos do universo 
dos favelados - "é como se a gente nunca · 
tivesse entrado num quarto da casa da 
gente -, o que apontou a relativização do 
conhecimento da classe média que se 
acha sabedora de tudo. A favela, um 
elemento familiar do cenário carioca, 
revelou-se desconhecida ao ser 
apresentada ao público. 

Chamou a atenção também a questão da 
solidariedade entre os moradores da favela 
em oposição ao individualismo dos que 
moram na "rua". No entanto, experiências 
individuais. também foram relatadas no 
sentido de relativizar essa solidariedade 

que aparece um pouco idealizada na fita. 

Essa solidariedade seria a necessidade de 
sobrevivência porque a favela é o único 
espaço de sociabilidade dos favelados . 

Quanto ao discurso da Associação de 
Moradores, observou-se que ele é mais 
polftico, abstrato, enquanto que o dos 
outros moradores é mais baseado em 
vivências próprias: solidariedade de classe 
versus solidariedade familiar. 

Apontou-se também para a contradição 
entre a violência praticada arbitrariamente 
pela polfcia e o discurso sobre a 
"liberdade" do país e a "maravilha" que é a 
favela. 

Achou-se que houve um tratamento muito 
reduzido da violência praticada pelos 
bandidos, se atendo mais à violência 
policial. 
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Quanto à impotência face à ação policial 
versus a violência entre os favelados, a 
primeira seria entre desiguais, com 
poderes diferentes; já a segunda é tida 
como "heróica", violência entre iguais. 

Foi ressaltada também a hierarquia dentro 
da favela: os do alto do morro versus os 
de baixo; os negros versus os 
nordestinos; os antigos versus os novos. 

A idealização do morro - "o melhor lugar 
do Rio" - foi atribufda à necessidade de 
uma identidade; algo com que se 
identificam, se apegam ... 

Apesar de o vídeo expressar um modo de 
viver e ver próprios do favelado, 
encontrou-se também muito de comum 
com valores da classe média: a questão 



sexual entre os adolescentes, o medo dos 
filhos "se perderem"; o valor do trabalho; a 
ginástica, correr na praia. 

Concluindo, o vídeo foi de grande valor 
para a discussão que estamos travando 

em torno da violência urbana e dos 
diferentes códigos-entre grupos sociais 
distintos. 

Maria José Carneiro 

3111187 
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-PUBLICAÇOES 
RECENTES 

Além dos livros, artigos de revistas e teses 
normalmente relacionados nesta seção, 
incluímos, a partir deste número, uma 
listagem das publicações periódicas 
recebidas pela Biblioteca do I SER (Largo 
do Machado, 21 - cobertura) nos últimos 
dois meses. São títulos lançados 
recentemente no Brasil e no Exterior 
também importantes na área de estudos 
da rel igião. Eles estão à disposição dos 
interessados, de segunda a sexta-feira, a 
partir das 11 h, no endereço indicado. 

Livros 

A SOLIDARIEDADE nas práticas de 
libertação na América Latina. Obra 
coletiva. São Paulo, FTD/CDHAL, 1987. 
(Série Solidariedade.) 

AZZI, Riolando & 
BEOZZO, José Oscar, org. 
Os religiosos no Brasil - enfoque 
histórico. 
São Paulo, Edições Paulinas, 1986. 218p. 

CASTRO, Gustavo do Passo. 
As comunidades do Dom: um estudo de 
CEBs no Recife. 
Recife, Editora Massangana, Fundação 
JÓaquim Nabuco, 1987. 

CORREA, Marisa. 
História da Antropologia no Brasil: 
193G-1960, testemunhos. 
Volume 1. São Paulo, Vértice; Campinas, 
Ed. da UNICAMP. 1987. 

ESTELA DÁSZ, Rolando. 
Reconózcase las rondas campesinas. 
Lima (Peru), Serviços Educativos Rurales, 
1987. 93p. 

HARRELSON, Valter. 
Os dez mandamentos e os direitos 
humanos. 
São Paulo, Edições Paulinas, 1987. 260p. 

MELLO, Maria Amélia, org. 
· Vinte anos de resistência: alternativas 

da cultura no regime militar. 
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Rio de Janeiro, Editora Espaço e Tempo, 
1987 . . 

MUSSENER, Franz. 
Tratado sobre os judeus. 
São Paulo, Edições Paulinas, 1987. 267p. 

SANTOS, Luiz Pereira dos. 
Catequese, ontem e hoje. Dos 
primórdios a Medellln. 
São Paulo, Edições Paulinas, 1987. 228p. 



SAULNIER, C. 
A revolta dos macabeus. 
São Paulo, Edições Paulinas, 1987. 

SENIOR, Donald (CP) & 
STUHLMUELLER, Carrol (CP) . 
Os fundamentos bfbllcos 
da missão. 
São Paulo, Edições Paulinas, 1987. 476p. 

SCHUFFENEGER, Humberto Lagos & 
HERREIRA, Chacon Arturo. 
La religlon en las Fuevzas Annadas y de 
Ordem. · 

[Santiago do Chile), Ediciones Rehue 
Ltda., publicación dei Proyrama Evangélico 
de Estudios Socio-Religiosos de la 
Comunidade Teológica Evangélica I 
PRESOR, 1986. 

SIMAS, Mario. 
Gritos de justiça. 
São Paulo, FTD, 1986. 

WESTERMANN, Claus. 
Teologia do Antigo Testamento. 
São Paulo, Edições Paulinas, 1987. 202p. 
(Nova Coleção Blblica). 

ARTIGOS 

AFONSO, Lúcia 
Viagem às utopias: crise no imaginário 
social. --

Cadernos de Psicologia, Faculdade de 
Filosofia, Ciências e Letras da 
Universidade Federal de Minas Gerais, v. 
3, n. 1, 1986. 
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AUGRAS, Monique 
Transe e construção de identidade no 
candomblé. 
Psicologia: teoria e pesquisa; 
Departamento de Psicologia da UnB, v. 2, 
n. 3, 1986. 

BARREJO, Marco Heleno 
Arquétipo e sfmbolo. 
Cadernos de Psicologia, Departamento 
de Psicologia da Faculdade de Filosofia, 
Ciências e Letras da Universidade Federal 
de Minas Gerais, v. 3, n. 1, 1986. 

BRUNEAU, Thomas C. 
O papel da !greja na transição brasileira. 
Dados - revista de ciênc.ias sociais, Rio, 
IUPERJ, v. 30, n. 1, 1987. 

FEITOSA, Aécio. 
A catequese do indfgena brasileiro. 
Sfntese, Centro João XXIII e Grupo de 
Reflexão, v. 15, n. 39, 1987. 

MADURO, Aparecida Pontes 
Participação e movimentos sociais. 
Revista de Ciência Política, FGV, 
v. 29, n. 4, 1986. 

MAGALA, Slawomir 
Ciência, um capricho dispendioso. 
Dados - revista de ciências sociais, Rio, 
IUPERJ, v. 30, n. 1, 1987. 

MENEZES, José Lufs da Mota 
O convento de Santo Antônio do Carmo. 
Cllo, Revista do Curso de Mestrado em 
História da Universidade Federal de 
Pernambuco, n. 9, 1987. (Série História do 
Nordeste.) 



NUNES, Ange/a Maria de Souza 
et ali. 
Uma reflexão acerca do conceito de 
identidade. 
Arquivos Brasileiros de Psicologia, 
ISEPP/FGV, v. 38, n. 4, 1986. 

TERNAT, Henry de 
O impacto da Bíblia na ética kantiana. 
Sfntese, Centro João XXIII e Grupo de 
Reflexão, v. 15, n. 39, 1987. 

TORRES, IM/ma da Costa et ali. 
Relação entre religiosidade, medo da 
morte e atitude frente ao suicfdio. 
Arquivos Brasileiros de Psicologia, 
ISEPP/FGV, v. 38, n. 4, 1986. 

RIBEIRO, /vete 
Amor dos cônjuges no discurso católico no 
século XX. 
Sfntese, Centro João XXIII e Grupo-de 
Reflexão, v. 15, n. 39, 1987. 

ZILLES, Urbano 
Antropologia _filosófica ou filosofia 
antropocêntrica. 
Estudos Leopoldensenes, Universidade 
do Vale do Rio dos Sinos, v. 23, n. 96, 
1987. (Série Filosofia.) 

Teses 

CAMPANTE, De/cio Hilton da Silva 
Metodismo e setores populares. 
Dissertação de mestrado apresentado no 
IESAE/FGV, 1985. 
Orientador: E/ter Dias Maciel 
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CAPELO, Verónica de Araújo 
O levlatã e os jesuftas: uma análise das 
regras disciplinares do Colégio Santo 
Inácio no quadro Institucional do 
Estado Novo (1937-1945). 
Dissertação de mestrado apresentado no 
Departamento de Filosofia e Educação do 
IESAE/FGV, 1983. 
Orientador: Lui4 Felipe Baêta Neves Filho 

CAMPOS, Leonildo Silveira 
Destino pessoal e organização religiosa 
- um estudo de carreiras pastorais no 
Interior de uma organização religiosa. 
Dissertação de mestrado apresentada no 
Centro de Pós-Graduação em 
Administração de Empresas (Recursos 
Humanos) do Instituto Metodista de Ensino 
Superior de São Bernardo do Campo, 
1987. 
Orientador: Roberto Venosa 

FRADE, Cássia 
Santa de Casa: a devoção a Odetlnha 
no cemitério São João Batista. 
Dissertação de mestrado apresentando no 
Programa de Pós-Graduação em 
Antropologia Social do Museu 
Nacionai/UFRJ, 1987. 
Orientador: Rubem César Fernandes 

KULLQK, Mafsa Gomes Brandão 
A expressão do corpo na polftica 
religiosa protestante. 
Dissertação de mestrado apresentada no 
Departamento de Psicologia da Educação 
do IESAE/FGV, 1984~ 

Orientadora: Esther Maria de 
Magalhães Arantes 



Biblioteca 

Publicações periódicas recebidas pela 
Biblioteca do IS ER entre agosto e outubro 
de 1987 

APROXIMAÇÕES: Europa do Leste em 
Ungua portuguesa. BrasOia, Lisboa, 
Henryk Siewierski, 1986. Publicação 
mensal com o objetivo de estudar e 
aprofundar o conhecimento sobre a 
história e a cultura dos países da Europa 
do Leste e de servir a todos os 
Interessados como ponto de encontro. 
Números 1 a 15 (abr. 1986-jun. 1987). 

BOLETIN DE ESTUDIOS 
LATINOAMERICANOS Y DEL CARIBE. 
Holanda, CEDLA. Publicação semestral 
com artigos sobre América Latina e Caribe 
na área das ciências sociais. nº 41, dez. 
1986. Número especial sobre cidade e 
sociedade na América Latina. Em inglês. 

CADERNOS DO CEAS. Salvador, CEAS. 
Publicação bimestral que apresenta, 
analisa e comenta a realidade brasileira. nº 
111 , set./out. 1987. Tema de capa: 
Habitação; Campesinato; Famnia e 
trabalho. 

CAMPUS. Rio de Janeiro, Junta de 
Mocidade da Convenção Batista Brasileira. 
Revista trimestral de reflexão sobre temas 
e problemas atuais, dirigida ao público 
estudantil. nº 23, 3º trim. 1987. 

CADERNOS DO TERCEIRO MUNDO. 
Rio de Janeiro. Revista mensal de 
informação e análise. nº 101, jul. 1987. 

CONTROVERSIA. Bogotá, Colombia, 
Centro de lnvestigación y Educación 
Popular. Série dedicada a análise de 
temas conjunturais colombianos e 
latino-americanos. nº 140, mai. 1987. 
Tema: Conflito social e serviços públicos 
na Colômbia. 

CRISTIANISMO Y SOCIEDAD. México, 
ASEL (Acción Social Ecuménica 
Latino-americana). Trimestral. Pretende 
ser um espaço para o estudo 
interdisciplinar do fenômeno religioso na 
América latina. Busca interpretar a 

· realidade réligiosa latino-americana com a 
ajuda da história, a sociologia, a politologia, 
a antropologia, a teologia e a filosofia, entre 
outras ciências humanas. nº 92, 2º trim. 
1987. Tema do número: Protestantismo, 
liberalismo e maçons na América Latina. 
siglo XIX. 

CUADERNOS PARA LA HISTORIA DE 
LA EVÀNGELIZACION EN AMÉRICA 
LATINA. Quito, Ecuador, Instituto 
Historico O.P. en América Latina; Cuzco, 
Peru, Centro de Estudios Rurales Andinos 
"Bartolomé de las Casas". Anual. Pretende 
dar a conhecer o que se tem publicado na 
América latina sobre história da 
evangelização, através de artigos 
cientrticos, notas e documentos de 
investigação, crónicas bibliográficas e 
resenhas das últimas publicações. nº 1, 
1986. 
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DADOS - Revista de Ciências Socláls. 
Rio de Janeiro, Instituto Universitário de 
Pesquisas do Rio de Janeiro - IUPERJ, 
Editora Espaço e Tempo ltda. 
Quadrimestral. vol. 30, nº 1, 1987. Tema 
de capa: Transição brasileira. 



ESPAÇO E DEBATES. São Paulo, NERU 
- Núcleo de Estudos Regionais e 
Urbanos. Quadrimestral. Procura suscitar 
a reflexão e o posicionamento dos 
pesquisadores na área do urbano e 
regional. n'2 21, 1987. 

HISTORY OF RELIGIONS. Chicago, 
Univ. de Chicago. Trimestral. Publicação 
voltada para o estudo dos fenômenos 
religiosos históricos, seja dentro das 
tradições particulares ou através de 
fronteiras culturais, procurando-integrar os 
resultados das diferentes disciplinas das 
ciências da religião. n'2 3, fev. 1985. 

INFORMATIVO CECA. São Leopoldo, 
CECA- Centro de Evangelização e 
Catequese. Trimestral. Visa dar espaço à 
caminhada das pastorais de base e dos 
movimentos populares no sul do país, 
favorecendo o intercâmbio, a comunhão, a 
análise e o debate. n'2 10, abr./mai./jun. 
1987. 

INFORMATIVO SIGNOS. Lima, Peru, 
Instituto Bartolomé de las Casas - Rimac, 
Centro de Estudios y Publicaciones 
(CEP). Quinzenal. Informativo sobre Igreja 
e Direitos Humanos. n'2 5, 11/09/87; n9 6, 
25/09/87. 

MISSI. Lyon, França; Pierre Gérard. 
Mensal. Revista de informação espiritual e 
de solidariedliPe internacional. Cada 
número é um dossiê sobre um país, uma 
grande questão de atualidade ou sobre a 
vida da Igreja. n'2 6, jun./jul. 1987. Número 
sobre o Chile. 

MONTALBAN. Caracas, Venezuela, Univ. 
Católica Andres Bello, Fac. de 
Humanidades y Educación, Instituto 
Humanístico de . lnvestigación. n2 17, 1986; 
n2 18, 1987. O número 18 é dedicado às 
Jornadas de Filosofia Agustiniana. 

MUNDO JOVEM. Porto Alegíe, PUC-RS. 
Mensal. Sob a orientação do Instituto de 
Teologia e Ciências Religiosas e com a 
supervisão da Fac. dos Meios de 
Comunicação Social, trata temas variados 
como psicologia, religião, medicina 
popular, política, moral etc. n2s 187 a 192, 
mar. a ago. 1987. 

NOVOS ESTUDOS CEBRAP. São Paulo, 
CEBRAP - Centro Brasileiro de Análise e 
Planejamento. Quadrimestral. 
Especializada em pesquisas, estudos e 
assessoria técnica no campo das ciências 
sociais. n2 18, set. 1987. 
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PÁGINAS. Lima, Peru, CEP - Centro de 
Estudios y Publicaciones. Mensal. Revista 
católica de informação e reflexão sobre 
temas atuaisJ Ênfase principal nos direitos 
humanos. n2 80, dez. 86; n2 81, fev. 87; n2 
82, mar. 87. 

POLÍTICAS GOVERNAMENTAIS: uma 
análl5!! critica. Rio de Janeiro, I BASE. 
Mensal. Apresenta análise conjuntural, 
independente e coletiva, das propostas e 
ações do governo federal. s.n., jul., ago., 
set. 1987. 



IREB- Revista Eclesiástica Brasileira. 
Petrópolis , Vozes. Trimestral. Publicação 
para o clero católico. nº 185, mar. 1987 
(dedicado ao encontro ecumênico 
realizado em São Paulo sob o patrocínio 
da CNBB e do CIMI para avaliar, numa 
primeira abordagem, os 500 anos de 
evangelização de nosso Continente). nº 
187, set. 1987 (0 Deus dos Orixás e o 
Deus de Jesus) . 

REVISTA CUBANA DE CIENCIAS 
SOCIALES. Havana, Cuba, Instituto de 
Filosofia de la Academia de Ciencias de 
CuQa; Univ. de la -Habana. Quadrimestral. 
nº 10, jan./abr. 1986. 

REVISTA DE ANTROPOLOGIA. Bogotá, 
Colombia, Univ. de los Andes, Fac. de 
Humànidades y Ciencias Sociales, Deptº 
de Antropologia. Bimest[al. nº 1, 1985; 
nº 1/2, 1986. 

REVISTA DA ARQUIDIOCESE. Goiânia, 
Arquidiocese de Goiânia. Mensal. Notfcias, 
comentários e reflexões sobre a Igreja e o 
Movimento Popular: nº 7, jul. 1987. Neste 
número, documento sobre a organização 
das lavadeiras e passadeiras de Goiânia 
e Aparecida, e relatório da reunião mensal 
de pastoral sobre fé e política. 

HEVISTA DE CULTURA VOZES. 
Petrópolis, Vozes. Mensal. Revista a 
serviço da cultura, sobre o tripé da arte, a 
religião e a ciência. nº 5, set./out. 1987 (I 
Semana de Cultura Cigana da América 
Latina; Migração e Moradia; O Budismo, 
sua espiritualidade e a 
Não-Violência-Ativa) . nº 4, jul./ago. 1987 
(O abalo da estrutura social brasileira; A 
causa indígena no ano da Constituinte; 
Comunicação, cultura e religião no 
contexto africano). 
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SÍNTESE. Rio de Janeiro, B. Horizonte, 
Centro João XXIII, Grupo de Reflexão. 
Quadrimestral. Revista que procura refletir 
sobre os grandes problemas culturais 
contemporâneos. nº 40, mai./ago. 1987. 

SOCIAL COMPASS. Louvain, Bélgica, 
Centre de Recherches Socio-Religieuses, 
Univ. Catholique de Louvain. Trimestral. 
Revista internacional de sociologia da 
religião. nº 1, 1987. Tema do número: 
Religião e Mídia Popular. Em inglês e 
francês. 

SOCIEDAD V RELIGION. Buenos Aires, 
Sociedad y Religión. Irregular. Dedica-se 
ao estudo do fenômeno religioso na 
Argentina com seriedade científica e 
espírito pluralista e interdisciplinar. nº 4, jul. 
1987. Em espanhol. 

SUMÁRIOS CORRENTES 
BRASILEIROS: Ciências sociais e 
humanas. Brasnia, IBICT, CNPq. Mensal. 
Divulga, em âmbito nacional, os sumários 
dos periódicos científicos e técnicos 
editados no Brasil. nº 4, abr. 1987; nº 5, 

mai. 1987. 

TEMPO E PRESENÇA. Rio de Janeiro, 
CEDI - Centro Ecumênico de 
Documentação e Informação. Mensal. 
Aborda principalmente temas da realidade 
brasileira e latino-americana sob a 
perspectiva da pastoral popular e dos 
movimentos populares. Dá ênfase aos 
avanços e desafios de um ecumenismo 
que se compromete com a construção de 
uma nova sociedade. nº 221, jul. 1987 (A 
questão agrária). nº 223, set. 1987 
(Militares e democracia) . 



TERZO MONDO. Milano., ltália, Centro 
Studi Terzo Mondo. Trimestral. Divulga 
estudos, investigações e documentação 
sobre os pafses afro-asiáticos e 
latino-americanos. s.nº, 1985. Tema: 
Evolução, biologia e cultura; resultados de 
um encontro realizado em 1982 por 
ocasião do centenário da morte de Darwin. 
Em italiano. 

30 GIOANI. Pádua, Itália, 30 Giorni SRL. 
Mensal. Revista católica em lfngua 
portuguesa com ampla informação sobre o 
Vaticano. nº 8, ago./set. 1987. 

VERITAS. Porto Alegre, PUC-RS. 
Trimestral. Revista de cultura geral. nº 
127, set. 1987. 
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VIDA PASTORAL. São Paulo, Pia 
Sociedade de São Paulo (Paulinos). 
Bimestr·al. Revista para sacerdotes e 
agentes de pastoral. nº 136, set./out. 1987. 
Tema: O direito à vida. 





O que são as Comunicações do ISER: 
O ISER - Instituto de Estudos da 
Religião -, órgão dedicado à atividade de 
pesquisas e assessoria na área de 
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 r~meter a 
sua contribuição, procure mantê-la em 
torno de 1 O laudas de 30 linhas. 
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