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-APRESENTAÇAO 

"Quem ou o que exatamente mudou ou nao . 
mudou?" Esta é a principal pergunta que 
Peter Fry está se fazendo, hoje, como 
representante da Fundaçao Ford em 
Zimbábue, 25 anos depois de sua primeira 
passagem pelo pais. Entre goles de Castte 
Beer, visitas a seus antigos amigos e a seu 
médium favorito, além de experiências 
cotidianas reveladoras, por exemplo, de um 
·apartheld implícito", Peter Fry nos informa 
que, entre a Rodésia e o Zimbábue, nada 
realmente mudou. Mas que há muito a 
explorar. 

Já no vizinho Moçambique, onde pôde voltar 
·a falar português, língua que adoro", há 
mudanças em andamento, conforme revela o 
mesmo Peter Fry. Após os primeiros anos 
de independência, quando as ciências 
sociais "tinham pouquíssima prioridade" no 
país, "tudo indica que a FRELIMO está 
ansiosa por utilizar as ciências sociais para 
reduzir a influência da RENAMO" e para 
reconhecer "que foram cometidos erros no 
passado e que velhos dogmas devem ser 
substituídos por novas idéias·. 

Num artigo publicado na França, em 1988, o 
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professor de História da Igreja da 
Universidade de Bolonha Giuseppe Alberigo 
analisa os dez primeiros anos do pontificado 
de Joao Paulo 11, evocando fatos diretamente 
ligados à pessoa do Papa e os de natureza 
eclesial e institucional. 

Em "Europa e os Outros·, Roberto Bartholo 
Júnior quer compreender os motivos do 
repetido fracasso no diálogo 
euro-latino-americano, a partir do encontro 
·o Que a América Latina Pensa da Europa?", 
realizado em Viena, em 1988. 

Já Rubem César Fernandes procura o futuro 
da cultura brasileira, as formas de abordá-la, 
traçando um percurso que vai dos anos 60 
(com sua ideologia modernizante), passando 
pelas leituras antropológicas que o fizeram 
rever criticamente aquele período, até os 
dias de hoje, quando "indagações de 
natureza teológica" se sobrepõem a outras. 

Enquanto isso, na Baixada Fluminense, o 
antropólogo John Burdick investiga como 
negros de um bairro de 6 mil habitantes, com 
20% de brancos, encontram no 
pentecostalismo uma opçao religiosa. O 



autor analisa as diferenças entre o que a 
igreja Pentecostal e a comunidade católica 
oferecem aos negros, relatando um serviço 
dominical •marcante• de que participou na 
Assembléia de Deus e explorando seus 
significados. 

Como se inter-relacionam leprosos e a 
instituição que os abriga com os sistemas de 
crenças católico, umbandista, budista, 
espírita e protestante que os circundam? 
Esta é a pergunta de Lamarnne Boechat, que 
num primeiro momento de seu projeto 
analisa o discurso de budistas, espíritas e 
católicos, concluindo que os sistemas de 
crenças reintegram esses indivíduos 
separados da sociedade em um novo 
universo pessoal e social, tornando-se 
necessários para a existência da própria 
instituição. 
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Encerrando este número de 
COMUNICAÇÕES, Anthony Richard 
Henman traça as origens do uso da oasca no 
Brasil, analisa os mitos de origem da União 
do Vegetal, sua organização social e práticas 
rituais, avaHando que o controle rígido das 
lideranças da UDV sobre o uso da oasca 
vem "criando um potencial para o surgimento 
de diversos grupos dissidentes, com 
sistemas de crenças mais afinados com a 
atmosfera cada vez mais liberal e 
questionadora que vem caracterizando o 
Brasil em anos recentes·. 

Está aqui, assim, um número quente e 
internacional -- Brasil incluído --de 
COMUNICAÇÕES, marcando o retorno da 
revista a seus leitores e assinantes. Esta 
edição brinda a isto. Com Castle Beer. 

Flavio Lenz 



POBox6780 
Harare - Zimbabwe 

PETERFRY 
Antropólogo; atualmente trabalhando na 

Fundação Ford em Zímbábue 

Harare, 1-214/89 

Hoje comecei a escrever uma espécie de 
informe para uma pessoa que conheço no 
Brasil. Logo constatei, porém, que tinha 
tantas coisas a dizer e queria escrever para 
tantas pessoas que, se resolvesse produzir 
um texto individualizado para cada uma 
delas, eu não poderia fazer mais nada nas 
próximas semanas. Assim, ainda que com 
relutância, decidi escrever este texto. 

Primeiras lmpressOes do Zlmbábue 

Como se pode imaginar, os primeiros dois 
meses foram densos do ponto de vista 
emocional ; o ingrediente básico é a questão 
de quem ou o que exatamente mudou ou não 
mudou. Constato que estou mais 
interessado em saber como era o Peter Fry 
25 anos atrás do que em saber se o -
Zimbábue é ou não é muito diferente da 
Rodésia. 

Mas devo dizer, infelizmente, que a primeira 
impressão é, acima de tudo, que plus ça 
change ... sob vários aspectos. Temos, em 
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primeiro lugar, duas (talvez até mais) 
sociedades perfeitamente distintas existindo 
lado a lado. O governo da maioria e a 
independência simplesmente não 
extinguiram o •apartheld" consentido do 
país. Assim, os subúrbios brancos de Harare 
(agora designados pelo eufemismo "áreas de 
baixa densidade") continuam habitados por 
brancos e uns poucos negros ricos. As 
chamadas áreas de alta densidade (antigas 
townshlps ou locatlons) estão apinhadas 
de negros, e nelas, naturalmente, não há 
nenhum branco. Assim, a velha 
estruturação espacial da Rodésia foi, como 
era inevitável, herdada pelo Zimbábue. Na 
verdade, as únicas leis propriamente racistas 
da Rodésia eram as que determinavam 
quem podia morar onde. O interior era 
dividido em Terras de Custódia Tribal e 
Áreas de Aquisição Nativa para os negros, e 
Fazendas Comercias para os brancos. 
Agora, com os eufemismos apropriados que 
não enganam ninguém, naturalmente, temos 
Terras Comunais, Pequenas Fazendas e 
Grandes Fazendas. 

Depois de morar tantos anos no Brasil, estou 
muito sensível a esse tipo de segregação, ou 



separação de pessoas e culturas. Por mais 
que falemos sobre diversidade cultural do 
Brasil, o fato é que qualquer brasileiro se 
sente mais ou menos em casa onde quer 
que vá. Por mais que falemos em "cultura 
negra", sabemos que um banda, carnaval, 
candomblé etc., não são exclusivos dos 
negros. Aqui, porém, brancos e negros 
realmente vivem em mundos diferentes. E 
não se trata apenas de uma questão de 
dinheiro, que é normalmente o argumento 
utilizado. Há na cidade restaurantes bem 
baratos onde só se vêem brancos. De um 
modo ou de outro, há uma lógica histórica 
que pintou alguns lugares de branco e outros 
de preto. Todos (exceto os estrangeiros 
ignorantes) sabem onde se situam estas 
fronteiras invisíveis. E há uma aceitação 
consensual. Apartheld implícito. 

Vou lhes contar um pequeno episódio 
revelador. Pouco depois de chegar em 
Harare, fui de carro até Marondera, uma 
cidadezinha próxima onde eu fazia meu 
trabalho de campo. Muitos anos atrás, eu 
vivera uma daquelas experiências racistas 
que são inevitáveis na África austral. Eu 
havia saído da aldeia com três amigos 
africanos. Chegando em Marondera, 
paramos rto Sasanayi Bar, onde tomamos 
uma boa quantidade de Castle Beer. Já 
perto da última cerveja, de repente me dei 
conta de que o Sasanayi Bar era, na 
verdade, a porta dos fundos do Marondera 
Hotel (na época chamado Marandellas Hotel, 
muito embora o som do R não exista em 
ChiShona). Indignado, porque eu havia 
acreditado que estava num estabelecimento 
birracial, resolvi convidar meus amigos para 
almoçar na "minha metade" do hotel. 
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Chegamos na varanda e ocupamos uma 
mesa. Todas as outras mesas estavam 
ocupadas por rodesianos brancos, que não 
viram nossa chegada com muito bons olhos. 
Veio o garçom, que era do Malauí, com seu 
típico traje colonial, branco, de algodão, ténis 
branco, fez vermelho e faixa. Debruçando-se 
por cima da bandeja, como fazem todos os 
garçons, ele me perguntou o que queríamos. 
"Ora, almoçar, naturalmente." Houve um 
silêncio constrangido quando ele me 
informou, delicadamente, que isto não seria 
possível. O intrépido defensor dos direitos 
humanos (ou seja, eu, pois creio que meus 
amigos queriam mais era sair dali o quanto 
antes) faz a pergunta retórica: Por quê? O 
pobre garçom é obrigado a explicitar o que 
deve permanecer implícito, e exijo falar com 
o gerente. A gerente, que lembrava Bette 
Davies no papel de Baby Jane, veio 
arrastando os chinelos no chão de ladrilhos 
vermelhos e me disse que nao podíamos 
almoçar na varanda dela. Então 
perguntei-lhe onde poderíamos almoçar 
juntos. Ela respondeu que talvez se desse 
um jeito na cozinha. Assim, como era de se 
esperar, fomos embora com toda a dignidade 
'que nos restava, atravessamos a linha do 
trem e fomos almoçar na terra de ninguém 
de um restaurante indiano. Arroz com curry. 

Mas voltemos ao presente. Instalo-me na 
mesma varanda, cujas mesas agora estão 
ocupadas por extensas famílias africanas, 
bebendo Castle Beer. O garçom é mais ou 
menos como o de outrora, só que não usa 
mais fez nem faixa. Pergunto-lhe se posso 
almoçar. Claro que sim, diz ele, e me leva 
para o interior do hotel. Atravessamos uma 
sucessão de salas, um verdadeiro labirinto 



com decoração dos anos 60, até que 
chegamos a uma sala pequena. Há cerca de 
12 mesas, todas muito bem postas, com 
toalhas brancas, talheres etc. Apenas uma 
das mesas está ocupada-- por uma família 
branca, composta de pai, mae e duas 
crianças barulhentas, que se recusam a ficar 
quietas. Mais ninguém. Faço meu pedido e 
acendo um cigarro. Num breve momento de 
silêncio que me é concedido pelas crianças 
brancas, ouço claramente o ruído de talheres 
e as vozes graves de africanos que vêm da 
esquerda. Quando o garçom volta, trazendo. 
meu prato de carnes grelhadas com legumes 
(depois falarei sobre outros vestígios da 
Inglaterra encontrados no Zimbábue 
independente), pergunto-lhe que barulho é 
aquele. Outra sala, diz ele. Então eu lhe 
pergunto por que estou ali. Ele fica um 
pouco constrangido e não consegue 
encontrar uma resposta. Eu o estava 
colocando na mesma situação embaraçosa 
em que coloquei o garçom do Malauí tantos 
anos atrás. Por fim ele encontrou uma saída. 
O senhor sabe, é que só tem arroz e sadza 
(um mingau de farinha de milho típico da 
região), por isso achei que o senhor ia gostar 
mais de ficar aqui. Entao lhe perguntei (pura 
maldade, é claro) por que ele achava que eu 
nao gostava de arroz nem de sadza. Outro 
silêncio, que eu quebro dizendo o indizível 
mais uma vez: "Porque eu sou branco, mas 
eu gosto de sadza e espero poder comer 
sadza da próxima vez." Por incrível que 
pareça, depois de tanta aporrinhação 
(desculpe, Joan D.), ele deu uma risada 
cúmplice e me estendeu a mao para que eu 
a apertasse. E aí pudemos falar sobre a 
convivência entre brancos e negros do 
Zimbábue, pelo menos um pouco. O 
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problema é que o Marondera Hotel havia 
conseguido continuar a ser o Marandellas 
Hotel apesar de tudo, e pelo visto ninguém 
estava ligando muito para este fato. 
Apartheld com consentimento mútuo? Ouvi 
um africano entrando num bar só de negros 
no centro de Harare dizer: "Graças a Deus 
estou de volta no gueto." 

Num espetáculo de música africana ao ar 
livre, na semana passada, vi um grande 
número de jovens brancos. Então percebi 
que todos eles estavam em pequenos grupos 
"endogãmicos·. Ou seja: estavam num 
mesmo lugar, mas de certo modo em 
mundos diferentes. E eu diria até que os 
dois grupos estavam atribuindo significados 
diferentes aos sons e estímulos visuais a seu 
redor. O que aliás é evidente. Só que isso 
nao se evidencia tanto assim na retórica que 
aponta para o Zimbábue como exemplo de 
sucesso no campo das relações inter-raciais. 
Estas relaçOes, em sua maioria, estão 
restritas às circunstâncias de necessidade 
mútua. 

Isto é apenas um lado da moeda, é claro. 
Ou "evidentemente", como diria o Carlos V. 
De fato, o realmente incrível é que depois de 
nao sei quantos anos de guerra entre negros 
e brancos, negros e negros, todo mundo 
consegue viver no mesmo país com o 
máximo de gentileza. Fico comovido cada 
vez que entro no país, ao ver o sorriso da 
polícia de imigração, a gentileza da 
alfândega. Outro dia, tivemos, eu e Michael 
Chege (colega de trabalho), um pequeno 
acidente de trânsito: o culpado saiu de seu 
carro e veio pedir desculpas. Chamei a 
polícia que veio rapidamente, tomou nota do 



ocorrido e nos dispensou cordialmente. É 
claro que os brancos morrem de medo de 
parecer racistas em público. Devem falar 
horrores dos negros em suas casas. É claro 
que os negros devem guardar muito 
ressentimento. Mas nos lugares públicos, as 
boas maneiras vencem. Isso faz com que 
seja possível criar um ambiente bastante 
agradável. 

Mas isto me leva de volta à Inglaterra. Foi só 
depois de passar tantos anos no Brasil que 
pude entender como os ingleses foram 
extraordinariamente eficientes no sentido de 
colonizar a essência da sociedade -- suas 
representações. Bebe-se chá o tempo todo. 
As pessoas são incrivelmente educadas o 
tempo todo, e parecem se preocupar 
muitíssimo com a impressão que vao causar 
nas pessoas que encontram por acaso na 
rua. A burocracia daqui é provavelmente 

_ igual à da Inglaterra. E recentemente a 
Comissão Sandura iniciou uma investigaçao 
pública das acusações de corrupção 
levantadas contra ministros do governo. 
Dois já renunciaram em conseqüência da 
investigaçao. É possível que haja outras 
renúncias. Ou seja: a corrupção aqui ainda é 
encarada negativamente; ainda é (digo 
"ainda" porque ao que parece o Quénia 
passou por esta fase) uma prática nefanda 
que é necessário punir. Percebi também nas 
audiências da Comissão Sandura que nao 
dizer a verdade sobre o que estava 
acontecendo era considerado pior ainda que 
ser corrupto. De fato, os ministros que 
renunciaram foram os que, segundo veio à 
tona, estavam mentindo, e eles terminaram 
confessando seus pecados em público. O 
que mais me parece particularmente inglês 
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aqui? Bem, o idioma e seu uso. O reitor da 
universidade parece um professor de Oxford. 
Suas frases bem elaboradas são 
sussurradas num tom peremptório, que pode 
levar o ouvinte a pensar, erradamente, que 
ele nao é inteligente nem importante. A 
sutileza aqui é uma exigência do poder. 

Também revisitei os lugares onde fiz 
pesquisa de campo. Depois da tentativa 
fracassada de almoçar no Marondera(ellas) 
Hotel, minha primeira viagem fora para a 
aldeia onde fiquei cerca de um ano, e onde 
fiz amizade com meu vizinho, Nestor. Parei 
em frente a uma casa e perguntei a um 
transeunte onde morava Amai Sheke. No 
Zimbábue, as mulheres são chamadas "Mae· 
seguido do nome do filho mais velho. O 
transeunte diz que ele próprio é Sheke e' que 
portanto eu devo ser Peter Fry. ·venha cá 
um abraço·, diz ele; e nos abraçamos. Entro 
com ele na casa de seu pai. 

Nestor era um amigo de verdade. Quando 
fui morar na aldeia de Sadza, deram-me uma 
casinha sein telhado. Dei a Nestor 
dinheiro para comprar umas vigas e sapé 
para fazer um telhado novo. Quando voltei 
da cidade, encontrei minha linda cabana 
coberta por um telhado de zinco 
horroroso e potencialmente quentíssimo. 
Fiquei muito contrariado. Mas Nestor, com 
um sorriso largo, disse-me que, naqueles 
tempos difíceis, em que agitadores 
incendiavam casas, eu estaria mais 
seguro numa casa à prova de fogo. Por 
isso ele me emprestara aquele pedaço de 
zinco. Quando se leva em conta que 
naquela época um telhado de zinco era . 
caro e era símbolo de riqueza e status, 



pode-se imaginar o sacrifício que Nestor 
havia feito. 

Mas eu sabia que Nestor tinha sido morto 
durante as lutas da libertação. Não por ele 
estar de um lado ou do outro, mas por ter 
sido apanhado em flagrante adultério e ter se 
recusado a pagar a multa. 

Entrar novamente naquela casa foi como 
voltar atrás um quarto de século. O mesmo 
assoalho preto lustroso, as mesmas brasas 
vivas no centro, exalando aquele cheiro de 
fumaça que nunca mais esqueci, as mesmas 
panelas na parede em frente à porta, 
empilhadas uma em cima da outra, e 
servindo de abrigo para os lares e penates 
da família (são mais negros do que eram 
antes, talvez, e creio que agora são mais 
numerosos), o mesmo banco para os 
homens à direita da porta, enquanto as 
mulheres ficam na outra extremidade do 
diâmetro, para cozinhar e servir comida. 
Sentei-me e fiquei só olhando, embevecido. 
Então, um burburinho. Amai Sheke entra. 
Executa uma pequena dança de boas-vindas 
e ulula. "Mwan'angu. Wadzoka. Tafunga 
kuti wakafa. Uri mupenyu here?" (Meu filho. 
Você voltou. Pensávamos que você tinha 
morrido. Você está vivo mesmo?) Não 
consegui responder. Olhei para ela, para 
aquele mesmo sorriso, o mesmo jeito de ser. 
Pensei em meu amigo morto. A combinação 
de estímulos visuais, sonoros e olfat~vos 
desencadeou uma reação emocional que 
tentarei descrever melhor mais tarde. Mas o 
efeito foi me fazer chorar e balbuciar coisas 
sem nexo. 

Já voltei lá várias vezes. Também fui visitar 
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meu médium favorito, que está morando em 
Bulawayo e continua curando gente como 
sempre. Além disso ele é líder de um 
conjunto de marimba e já gravou três discos. 
Convidei-o para tocar na festa de abertura do 
escritório da Fundação Ford, em Harare 
Gardens, a 23 de maio. Ele entrou em 
transe, espirrou água e rapé em cima de mim 
e disse que eu sempre fora um bom sujeito, 
que eu deveria permanecer assim para 
merecer respeito. Creio que ele estava me 
alertando para os perigos da corrupção. 
Corrupção no sentido mais profundo, como o 
Robert F. certamente há de se lembrar. 
Achei suas palavras sábias e fiquei a pensar 
se de algum modo nao seria possível a 
pessoa conservar a inocência da juventude. 
Imagino que era a isso que ele estava se 
referindo. Porque certamente ele nao seria 
tão ingénuo a ponto de negar toda malícia. 
No domingo passado houve um casamento 
na casa dele. Foi divertidíssimo. Coitado do 
rapaz, gastando seus últimos tostOes com as 
mil exigências que lhe ·faziam as mães• da 
noival Aqui as pessoas ainda se casam com 
toda a pompa, e há uma grande 
transferência de riqueza do genro para os 
sogros. Os antitradicionalistas, fazendo-se 
passar por feministas, afirmam que isso 
equivale a comprar a noiva. Os antropólogos 
tradicionais insistiam que, na verdade, isto 

• Nas relações de parentesco Shona, todas as 
irmãs da mãe são chamadas de mães. Assim 
sendo, quando a noiva casa, todas as suas mãe$ 
formam um grupo. De modo similar, todos os 
irmãos do pai são pais. Portanto, todos os filhos 
das irmãs de minha mãe são irmãos meus. 



era pagamento matrimonial (brlde-wealth), 
e acho que eles tinham razão. 

Voltemos ao problema do espaço. 
Precisando de um lugar onde eú pudesse 
receber pessoas em nome da Fundação, tive 
que alugar uma casa bem californiana numa 
área de baixa densidade. De modo que 
estou cercado de esplendor colonial. Eu, 
mais o Morgan, que limpa a casa e lava as 
roupas, e Charles, o jardineiro. Sou uma 
minoria étnica em minha própria casa. 
Talvez quando expirar o contrato de um ano 
eu consiga encontrar um lugar menos 
grandioso mais perto da cidade. Mas por 
agora estou mais ou menos bem instalado. 
Mas ainda não tenho geladeira nem fogão. 
Problemas de alfândega que vou deixar de 
lado para não ficar chato. 

Passei uma semana em Moçambique. Foi 
simplesmente fascinante. Cada país 
relativiza (pace Roberto da M.) o outro. 
Imediatamente me senti em casa em 
Maputo. Voltei a falar português, língua que 
adoro. Voltar a explorar as possibilidades do 
discurso diagonal (essa foi o Carlos V. que 
me ensinou) e sentir e curtir a relativa falta 
de ordem foi maravilhoso. O país está 
sofrendo mudanças rápidas e radicais, o que 
vem acontecendo desde a morte de Samora 
Machel. Desde a posse do Chissano eles 
vêm abrindo a economia, com orientaçao do 
FMI (conheci um dos caras do FMI, muito 
simpático, e brasileiro). O partido publicou 
sete teses para discussão por todo o país 
como preparaçao para o V Congresso da 
FRELIMO em julho. sao abordadas diversas 
questões complexas, inclusive os tipos de 
regime de propriedade a serem 

implementados e como se deve criar uma 
nação com base em tantos grupos étnicos 
diferentes. Na verdade, as mulheres 
também estão perfeitamente cientes deste 
problema. Elas me disseram que os grupos 
que vivem ao norte do Zambesi são 
matrilineares, enquanto os que vivem ao sul 
são patrilineares, por exemplo. O que é 
estimulante é que tudo isso está sendo 
discutido por todo mundo. Acho que talvez 
eles consigam dar um jeito de sair da cri se 
terrível pela qual estão passando agora. 
Principalmente se levarem adiante o 
processo de autocrítica. É claro que o 
problema mais complicado é a RENAMO. A 
explicaçao política é a de que a culpa é toda 
de Pretória. Num certo sentido, isto é 
verdade. Mas Prétoria soube colocar armas 
nas mãos das pessoas descontentes. E a 
FRELIMO, com sua postura vanguardista, 
realmente soube criar inimigos, dizendo às 
pessoas o que Marx e Lenin achavam que 
era bom para elas. Muitos membros da · 
RENAMO são pessoas que se deram mal 
com a independência. Agora algumas 
pessoas já podem dizer isso. Discretamente. 
Mas para que a guerra acabe, eles vão ter 
que encarar essa realidade. A meu ver, a 
luta não terminaria se secassem as fontes 
externas de armamentos. Vai levar muito 
tempo, mesmo nestas circunstâncias, para 
que os moçambicanos consigam pacificar o 
interior. Mas eles são engenhosos e vêem 
com entusiasmo a perspectiva de um 
Moçambique pacificado. 
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Nas primeiras semanas de independência, a 
FRELIMO achava que as ciências sociais 
eram uma espécie de luxo, já que não havia 
professores, médicos, agrônomos etc. 



Portanto, as verbas se concentraram na 
formação de pessoal nas áreas técnicas. 
Hoje em dia, em que há muita vontade de 
compreender melhor o país para inventar 
maneiras melhores de proporcionar um 
desenvolvimento aceitável e viável, as 
ciências sociais se colocam como uma 
possível prioridade. Espero que a Fundação 
Ford possa participar do processo de 
construção das ciências sociais aqui, tal 
como aconteceu no Brasil nos anos 60. 

E acho que o Brasil também pode ter uma 
participação importante neste processo. Os 
moçambicanos têm muita simpatia pelo 
Brasil. O embaixador do Brasil está muito 
interessado em estimular vínculos culturais e 
educativos mais sólidos entre os dois países 
(ele também está atuando, naturalmente, no 
sentido de desenvolver o comércio, essas 
coisas -- e também de achar uma maneira de 
resolver o problema da dívida de 
Moçambique com o Brasil, que chega a 350 
milhões de dólares). Em breve vou informar 
meus amigos brasileiros a respeito dos 
planos que possivelmente serão adotados, 
só para ver se há interesse suficiente da 
parte do Brasil para que as coisas possam ir 
para a frente. Acho que seria um projeto 
fascinante e realmente útil, com vantagens 
intelectuais e práticas. A questão de como 
construir uma nação com tantas tradições 
étnicas diferentes, por exemplo. Há 14 
línguas importantes. Como estimular a 
produtividade agrícola quando o campo está 
arrasado pela guerra. Como conciliar 
diversas formas de posse da terra. E por aí 
vai. A meu ver, alguma forma de intercâmbio 
teria bons efeitos em ambos os lados do 
Atlântico. Moçambique receberia uma boa 
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formação e começaria a formar uma 
comunidade de cientistas sociais. O Brasil 
teria uma oportunidade de aprender mais a 
respeito da África lusófona, e certamente 
teria a ganhar com esta experiência 
comparativa. Outra área em que o Brasil 
poderia ter uma participação fundamental é a 
de software. Afinal, os programas são 
escritos em português. Não teria sentido os 
moçambicanos começarem do zero. O 
hardware também seria bom, se não fosse 
tão absurdamente caro. 

Este informe está ficando longo demais. Já é 
domingo. O sol brilha por entre as últimas 
nuvens do verão. Logo estaremos na época 
da seca, e voltaremos a andar de suéter. 

Vou a Harare Gardens ouvir uma banda de 
marimbas daqui. 

Por falar nisso, a música daqui é fantástica. 
O maior sucesso do momento é a música 
Corruptlon, de Thomas Mapfumo. O 
estribilho é: "Sornethlng for nothlng, 
Nothlng for sornethlng, Somethlng for 
somethlng, Nothlng for nothlng."* Muito 
apropriado, levando-se em conta que a 
Comissão Sandura está investigando casos 
de ministros que venderam carros a preços 
inflacionados. Num espetáculo a que assisti, 
um pequeno grupo de personagens dava-se 
as mãos, formava uma roda e cantarolava: 

• N. T. Intraduzível. Jogo de palavras com a 
expressão something for nothing, cujo sentido é 
'algo conseguido de graça'. 



"To-yo-ta Cres-si-da". Semana passada Por hoje é só. 
Stimela, lá da África do Sul, esteve aqui, com 
o elástico Ray Phiri (lembram-se dele, do 
Graceland?). • Carta traduzida do inglês porPaulo Henriques 

Britto. 

LEIA 

Religião 
esociedade 
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R~flexões sobre formação e pesquisa 
em ciências sociais em Moçambique 

PETERFRY 

Durante os primeiros anos de independência, . 
as ciências sociais tinham pouquíssima 
prioridade em Moçambique. Com uma taxa 
de alfabetização de apenas 6%, os poucos 
recursos disponíveis para o desenvolvimento 
de recursos humanos eram canalizados para 
a formação de pessoal para substituir a 
mão-de-obra especializada portuguesa que 
fugiu do país em 1975. Assim, a 
Universidade Eduardo Mondlane (UEM), em 
Maputo, deu ênfase à criação de faculdades 
de medicina, física, direito e agronomia, 
extinguindo as disciplinas da área de 
ciências sociais por falta de equipe 
qualificada. A pesquisa em ciência social 
restringia-se ao Centro de Estudos Africanos 
(CEA), fundado logo após a independência, 
éomo uma espécie de thlnk tank da 
FRELIMO, e dirigido por Ruth First. Além 
disso, a FRELIMO tinha tanta confiança em 
suas políticas socialistas que a pesquisa e a 
investigação, em geral, eram considefadas 
supérfluas. As ciências sociais eram 
encaradas como um "luxo burguês". 

Em Maputo, porém, o clima era muito 
diferente. Desde o acordo de Nkomati, em 
1984, e a decisão de associar-se ao Banco 
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Mundial e ao FMI no mesmo ano, a 
sociedade moçambicana como um todo vem 
realizando uma reavaliação geral dos 
primeiros anos da independência e uma 
tentativa organizada de desenvolver novas e 
eficientes políticas para o futuro. O acordo 
de Nkomati não teve o menor efeito sobre a 
guerra, e as opiniões estão divididas em 
relação ao programa de reajuste estrutural 
inspirado pelo FMI; por outro lado, ninguém 
questiona que, sob um aspecto importante, a 
sociedade moçambicana melhorou 
radicalmente: a discussão livre e pública de 
todas as questões foi instituída -- mais, 
ainda, está sendo estimulada. Como parte 
dos preparativos para o 5° Congresso da 
FRELIMO, a ser realizado no final de julho de 
1989, o partido publicou sete "teses· para 
serem discutidas em todos os níveis da 
sociedade, abarcando questões como a 
própria FRELIMO, o sistema de governo, a 
defesa e a segurança, o desenvolvimento 
econômico e científico, a posse da terra, a 
unidade nacional e a diversidade étnica, 
saúde, educação, cultura e as relações 
internacionais. 

Nesse contexto de ampla discussão, muitos 



observadores julgam que chegou o momento 
de desenvolver as ciências sociais no país 
de modo a conciliar a lógica do planejamento 
com as necessidades e aspirações 
populares. Isso foi colocado de modo 
particularmente enfático nas discussões 
sobre a guerra contra a Resistência Nacional 
Moçambicana (RENAMO). Os 
moçambicanos estao cada vez mais 
conscientes de que o apoio sul-africano é 
condição necessária, mas não suficiente, 
para o sucesso da RENAMO. É bem verdade 
que a RENAMO usa a força para recrutar 
adeptos, mas nao é menos verdade que 
algumas políticas da FRELIMO em regiões 
do interior geraram muita insatisfação, e os 
cidadãos insatisfeitos aproveitam as 
oportunidades para manifestar seu 
desagrado ou recuperar o poder perdido. 
Recentemente, a FRELIMO encomendou ao 
antropólogo francês Christian Geffray um 
relatório que desse continuidade a seu 
estudo de 1985, segundo o qual a RENAMO 
tinha mais força nas regiões onde as aldeias 
comunais da FREUMO tinham sido 
implementadas com mais êxito. Tudo indica 
que a FRELIMO está ansiosa por utilizar as 
ciências sociais no sentido de fazer com que 
as medidas tomadas no país reduzam a 
influência da RENAMO --e, mais importante 
ainda, q4e certos membros da FRELIMO 
reconheçam que foram cometidos erros no 
passado e que velhos dogmas devem ser 
substituídos por novas idéias. 

Nao raro, levantou-se a questao das 
dificuldades decorrentes da grande 
diversidade étnica de Moçambique e a 
necessidade urgente de realizar pesquisas 
sobre as inúmeras línguas, culturas e 

sistemas políticos nativos. Até muito 
recentemente, afirmou-se, essas questões 
sequer podiam ser mencionadas, como se o 
"tribalismo· pudesse ser evitado não 
mencionando a existência de "tribos". 
Funcionários do Ministério da Educação 
estao planejando alfabetizar pessoas em 
idiomas vernáculos locais e precisam de 
lingüistas para preparar materiais didáticos. 
Um jovem membro da Organização de 
Mulheres Moçambicanas (OMM), Graciete 
Madime, que acaba de voltar de um estágio 
numa organização de mulheres brasileiras, 
afirmou que muitos projetos 
bem~ntencionados elaborados em Maputo 
fracassaram por nao levar em conta a 
realidade social das mulheres a quem se 
destinavam. Talvez menos erros fossem 
cometidos se a OMM contasse com uma 
socióloga em seus quadros. Preocupações 
semelhantes foram manifestadas por Isabel 
Casimiro -- uma pesquisadora do CEA que 
está elaborando um projeto sobre direito das 
sucessões em diversos grupos étnicos 
moçambicanos -- e por Gita Howana Welch, 
que dirige o Departamento de Investigação 
Legal (DIL) do Minstério da Justiça. Elas 

' defenderam a necessidade de se realizar 
pesquisas para conciliar os códigos civil e 
penal da nação com os muitos sistemas 
diferentes de direito consuetudinário. 
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Em terceiro lugar, o programa de ajuste 
estrutural iniciado dois anos atrás, embora 
tenha melhorado o desempenho da 
economia, segundo a opinião de muitos, 
também teve um impacto social negativo. 
Porém, trata-se basicamente de 
especulações sem bases sólidas. 
Conseqüentemente, ganha cada vez mais 



força a idéia de que o país precisa 
desenvolver a capacidade de monitorar os 
efeitos sociais da política de reforma 
económica, e refletir criativamente sobre 
como contrabalançar as iniciativas que visam 
a justiça social. 

Finalmente, no contexto de otimismo 
crescente, que está sendo lenta mas 
progressivamente abalado pela RENAMO, é 
cada vez mais nítida a consciência da 
necessidade de planejar agora o 
Moç~mbique do pós-guerra, assim como os . 
sul-africanos estão começando a se preparar 
para a Azãnia pós-apartheld. Os problemas 

que surgirao com a volta de mais de um 
milhão de refugiados, os desafios de educar 
e criar uma geração de crianças 
traumatizadas pela guerra, as dificuldades de 
estabelecer uma ordem política e económica 
no interior devastado pela guerra, a 
reconstrução dos serviços sociais básicos -
tudo isso exigirá ao mesmo tempo 
conhecimentos e criatividade, e espera-se 
que os cientistas sociais possam dar sua 
contribuição nesse sentido. 

• Trechos extrafdos de um documooto de Peter 
Fry, traduzidos por Paulo Henriques Britto. 

COMUNICACÕES do ISER , 

Artigos curtos, com uma linguagem infollllal, sem os rigores da 
academia. Assim são as Comunicações do ISER, que ainda trazem 
debates, trabalhos e noticias sobre o que está acontecendo no campo da 
religião. 

COMUNICAÇÕES DO ISeR é uma publicação bimestral do Instituto de 
Estudos da Religião (ISER). 

Redsçlo: 
Largo do Machado, 21 cobertura 
CEP 22221 Rio de Janeiro RJ Brasil 
T•Jefont (021) 265 5747 

15 



João Paulo II: 
dez anos de pontificado 

GIUSEPPE ALBERIGO . 
Professor de História da Igreja na Universidade de Bolonha; 

Secretário do /stítuto per le Science Religiose - Bolonha 

Em 16 de outubro próximo, a eleição de João 
Paulo 11 completará dez anos. Trata-se de 
um período bastante longo, capaz de permitir 
um exame crítico, de preferência sob um 
ponto de vista cronológico, isto é, analisando 
a atuação do Papa de acordo com a 
sucessão de atos. Uma síntese temática 
talvez fosse mais sugestiva, porém colocaria 
ênfase sobre os elementos subjetivos e 
correria o risco de ampliar, indevidamente, o 
peso das palavras em relação ao dos atos. 1 

Além disso, evocamos fatos que tocam mais 
diretamente à pessoa do Papa -- como o 
atentado de 1981 --, e outros, de natureza 
eclesial e institucional, como a celebração 
dos Sínodos ucranianos. Isso resulta da 
complexidade estrutural do pontificado 
romano, onde entram em jogo e se misturam 
fatores pessoais e institucionais, elementos 
subjetivos, outros que dependem da longa 
duração, e que, por sua natureza, 
ultrapassam a pessoa do Papa. 

O "noviciado" pontifical, desde a elelçao 
(1978) até o atentado (1981) 

A renovação que acompanha toda eleição 
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papal foi reforçada, em outubro de 1978, pelo 
súbito e inesperado desaparecimento de 
João Paulo I, somente 33 dias após sua 
eleição, e mais ainda pela escolha de um 
cardeal não italiano, depois de quatro 
séculos de "italianização" ininterrupta do 
papado. As tensões entre dois grupos de 
eleitores, polarizados por candidatos italianos 
-- Siri? Benelli? --foram a causa principal 
dessa alteração de rumo do pontificado 
romano. O Vaticano 11 permitira o 
amadurecimento dessa mudança ao nível da 
sensibilidade eclesiológica, e a redução da 
maioria italiana no colégio dos cardeais a 
tomara plausível. 2 

A escolha de um cardeal polonês -- Carol 
Wojtila, Arcebispo de Cracóvia --, que 
desempenhara no Concílio um papel 
discreto, sublinhava a vontade do conclave 
de apostar num pontificado que desse 
prosseguimento àqueles que o precederam 
imediatamente, escapando inteiramente da 
tradição multissecular, oriunda do Concílio de 
Trento (1545-1563), de um papado 
"mediterrâneo•. O novo eleito demonstrou 
estar bastante consciente dessa dupla 
intençao ao adotar o nome de João Paulo, 



como se o papado tivesse entrado, com os 
dois últimos pontífices-- Roncalli e Montini --, 
numa nova fase histórica, sublinhando seu 
engajamento pessoal no "necessário 
cumprimento" do Vaticano 11 e manifestando 
ter plena consciência do sentimento profundo 
que revestia a escolha de um cristao 
polonês. s 

Os primeiros "cem dias· foram dominados, 
ao mesmo tempo, pela escolha do nome e 
pelas declarações de fidelidade ao Concílio, 
pela tomada de posse da Catedral de Sao 
Joao Latrao ( 12 de novembro) e pelo início 
das visitas às paróquias romanas (3 de 
dezembro); esses atos situavam o novo 
Papa na mesma linha da redescoberta da 
dimensao episcopal do papado, inaugurada 
por Joao XXIII e continuada por Paulo VI. 
Paralelamente, impunham-se a preparação 
da viagem à América Latina, por ocasiao da 
nova assembléia do episcopado deste 
continente, já convocada para Puebla (23-31 
de janeiro de 1979), e a redação da encíclica 
Redemptor homlnls (4 de março). Com 
isso, Joao Paulo 11 pretendia não somente 
honrar o compromisso firmado por Paulo VI, 
de participar da reuniao dos bispos 
latino-americanos, mas também indicar as 
duas orientações fundamentais do seu 
pontificado -- a "itinerância" e a colegialiclade, 
embora ainda fosse muito cedo para se 
perceber qual o sentido que ele pretendia 
lhes dar. 

Em seguida, aconteceram alguns atos 
previsíveis: a visita à Polónia (2-10 de junho); 
uma criação cardinalicia; outras nomeações 
para a direção da Secretaria de Estado -
após a morte do Cardeal Villot --,que 
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representaram a primeira intervenção 
importante no que tange à composição da 
Cúria romana, sendo constituído um staff que 
duraria dez anos (Casarolli, Sílvestriní, 
Martinez Somalo, Re). • 

Ao longo destes meses, adotaram-se 
numerosas medidas no sentido de uma real 
atenção -- posteriormente confirmada -- aos 
movimentos da Igreja. Em 15 de março, 
Joao Paulo 11 recebeu o movimento italiano 
Comunhão e Libertação e, alguns meses 
mais tarde, o Opus Dei (19 de agosto). A 
ambos o Papa expressou pessoalmente sua 
viva aprovação, ainda que ressaltando a 
necessidade de uma relação de comunhão 
com os bispos. 

Na segunda metade de 1979, surgiram as 
primeiras manifestações do estilo itinerante 
de Joao Paulo 11, com as viagens aos 
Estados Unidos, à Irlanda e à Turquia, 
continuadas por numerosas visitas na Itália e 
deslocamentos à África, à França, ao Brasil, 
à Alemanha e ao Extremo Oriente em 1980 e 
durante o primeiro semestre de 1981 . 

Um calendário tao cheio implicava uma nova 
concepção das instituições, à medida que 
modificava as relações entre centro e 
periferia no interior da Igreja Católica, 
chegando mesmo a alterar profundamente o 
esquema clássico. 

Se, muitas vezes, as modalidades destas 
viagens foram vistas com reservas -
triunfalismo, predeterminação dos discursos, 
ritmo muito rápido, seleção dos encontros--, 
nao se pode negar sua importância: a 
itinerância do Papa - que implica um 



reconhecimento da realidade das diferentes 
situações eclesiais, uma confrontação com 
elas e com as culturas que recobrem, um 
diálogo com os bispos sobre a base de suas 
responsabilidades pastorais concretas -
constituem uma primeira tentativa de superar 
o centralismo romano. 

De um ponto de vista complementar, é 
preciso igualmente assinalar a 
importância adquirida pelas visitas ad li mina 
dos bispos a Roma, organizadas com base 
nas conferências episcopais --nacionais ou 
regionais--, ultrapassando assim sua 
significação individual tradicional. O 
tempo dedicado por João Paulo 11 aos 
encontros com os bispos no decorrer de 
suas viagens e por ocasião destas visitas 
revelou-se quantitativamente muito 
importante. 5 

Retomando sua intenção formulada durante 
o conclave, o Papa convocou para Roma, no 
início de novembro de 1979, uma reunião 
plenária do colégio dos cardeais, no curso da 
qual foram abordadas três questões: a 
adaptação das estruturas da Cúria, o 
relançamento da Academia Pontifical das 
Ciências e a situação das finanças do 
Vaticano. 

Essa reunião foi uma inovação 
significativa, pois visava revitalizar o 
colégio cardinalício, atribuindo-lhe um 
papel de conselheiro do Papa para 
assuntos importantes, ainda que nao 
diretamente pastorais, sendo reservados, 
estes últimos, às diversas instâncias da 
colegialidade episcopal. Reuniões 
semelhantes foram realizadas, segundo um 
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ritmo trienal, em novembro de 1982 e de 
1985. 

Duas iniciativas sinodais do início de 
1980 estavam igualmente relacionadas à 
dimensao colegial do pontificado. Na 
segunda quinzena de janeiro, teve lugar 
em Roma o Sínodo holandês. Sua difícil 
tarefa era restabelecer a paz no seio da 
Igreja da Holanda e da própria conferência 
episcopal daquele país, depois das 
tensões que se desenvolveram no período 
pós-<:Onciliar e que atingiram seu clímax 
com a nomeação de bispos conservadores. 
O fato de o Sínodo ter-se realizado em 
Roma, com a participação de um 
número considerável de responsáveis das 
congregações curiais, causou espécie. No 
final de março, sempre em Roma, mas 
sem a participação dos representantes da 
Cúria, realizou-se um Sínodo ucraniano, 
reunindo os bispos da Igreja Católica 
uniata, tanto da diáspora ucraniana quando 
de exilados; o objetivo era designar o 
coadjutor do Arcebispo. Essa iniciativa 
deixava entrever o advento de uma nova 
Ostpolltlk, que iria colocar uma série de 
'problemas tanto à Igreja Ortodoxa russa 
quanto ao governo soviético. No final de 
novembro, o Sínodo reuniu-se novamente, o 
que provocou um protesto formal do 
Patriarcado de Moscou; isso, contudo, nao 
impediu a reunião de um novo Sínodo 
ucraniano, em fevereiro de 1983, e de outro, 
em setembro de 1987. • 

Neste período, a opinião pública 
considerou particularmente significativo 
um certo número. de eleições para 
importantes sedes episcopais, como as 



de M. Cé, para Veneza, C.-M. Martini, para 
Milão e G. Danneels, para Bruxelas. 

Pode-se considerar que o noviciado do 
pontificado de João Paulo 11 foi encerrado 
com o dramático atentado do qual foi vítima 
em 13 de maio de 1981, na Praça de sao 
Pedro. Seguiram-se alguns meses de 
ansiedade e de pouca atividade. O impacto 
de tao grave experiência continua sendo um 
segredo do cristão Wojtila, mas, sem dúvida, 
foi considerável. 1 

Do atentado ao Slnodo extraordinário 
(1985) sobre o Vaticano 11 

Se o ano de 1981, por um lado, foi marcado 
pela inevitável pausa nas viagens do Papa, 
por outro, nota-se, entre os meses de maio e 
dezembro, diversos atos significativos, 
sobretudo os relativos a precária situação 
financeira da Santa Sé, à publicação da 
encíclica Laborem exercensa, à nomeação 
de J. -M. Lustiger como Arcebispo de Paris e 
de J. Ratzinger como prefeito da 
Congregação para a Doutrina da Fé. 

No que toca às finanças vaticanas, foi criada, 
em 31 de maio, uma comissao cardinalícia, 
para tudo aquilo que se relacionasse à 
organização e aos problemas económicos da 
Santa Sé, formada por 15 cardeais vindos de 
várias partes do mundo. Em 29 de · 
novembro, o bispo norte-americano 
Marcinkus, já encarregado de organizar as 
viagens do Papa, foi nomeado presidente da 
Comissao Pontifical para a Cidade do 
Vaticano. A comissao cardinalícia se tomaria 
uma instituição estável; o fato de ela se 
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reunir pelo menos uma vez por ano destaca 
a importância do problema financeiro, 
ressaltando a incapacidade das estruturas da 
Cúria de fazer frente a ele. 

A encíclica Laborem exercens testemunhou 
o interesse do Papa pelos problemas sociais, 
numa perspectiva que é a do catolicismo da 
primeira metade deste século, embora 
contando com ênfases antropológicas e 
morais completamente novas, reafirmadas 
de uma maneira mais explícita em Solllcltud 
rei soclalls, de 1987. 

O que parecia estar sendo proposto era uma 
concepção do papel da Igreja na sociedade 
inspirada no ideal pré-ronciliar da 
"cristandade", isto é, num apoio recíproco 
entre Igreja e poderes sociais. Todavia, a 
atitude de Joao Paulo 11 foi menos dominada 
por um modelo político (Democracia Crista) 
do que por preocupações antropológicas e 
morais. Pode-se perguntar se a encíclica 
Laborem exercens nao refletia, de maneira 
excessiva, a formação cultural de seu autor, 
bem como sua experiência polonesa; em 
contrapartida, a encíclica de 1987 fazia eco a 
preocupações típicas da América Latina. 

As nomeações, que tradicionalmente sao o 
indicador das orientações do Papa, pareciam 
testemunhar uma abertura menos sensível 
com relação às dos anos de "noviciado". O 
retorno do cardeal Oddi, afastado por Paulo 
VI por sua atitude hostil ao Vaticano 11, e 
nomeado, em setembro de 1979, prefeito da 
Congregação do Clero, é bastante ilustrativo. 
A referida Congregração estava às voltas, 
naquela ocasião, com o delicado problema 
dos padres que queriam tornar-se leigos; 



essa discussao sofreu, desde então, uma 
brusca interrupção. 

Tendo recuperado a saúde, o Papa retomou 
as viagens em 1982; África, Portugal, 
Grã-Bretanha, Genebra, Espanha. Os atos 
mais significativos deste período estavam 
ligados, ao que parece, às perspectivas 
ecuménicas, à questão financeira e ao 
estatuto eclesial dos movimentos. Em maio, 
às vésperas da delicada visita do Papa à 
Inglaterra, a Congregação para a Doutrina da 
Fé publicou uma crítica virulenta às 
conclusões da comissao mista que reuniu 
católicos e anglicanos (ARCIC), julgando-as 
insuficientes para servir às duas Igrejas.' 
Foi essa a primeira vez que a metodologia 
dos colóquios teológicos bilaterais entre 
Igrejas cristãs, encorajada pelo Vaticano, 
conduzia a conclusões definitivas. A tomada 
de posição de Roma, que evocava, por sua 
rigidez, as intransigências da época 
pré-conciliar, jogou uma sombra sobre os 
comprometimentos ecuménicos da Igreja 
Católica que, no entanto, foram diversas 
vezes lembrados por João Paulo 11, 
particularmente em suas relações com a 
Igreja Ortodoxa de Constantinopla. Sua 
visita a Istambul, em novembro de 1979, foi 
testemunha disso e devia ser confirmada 
pela longa série de mensagens trocadas com 
o patriarca Dimitrios por ocasião das festas 
de Santo André e de São Pedro e São Paulo. 
As relações com a Igreja Ortodoxa russa 
eram mais complexas devido à origem 
polonesa do Papa, aos aspectos 
anti-religiosos do regime soviético e à 
existência da Igreja Ucraniana uniata, à qual 
já foi feita uma menção. 
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Em relação às Igrejas reformadas, João 
Paulo 11 se mostrou mais prudente, ainda que 
não se deva subestimar sua visita a Genebra 
ounho de 1982), nem sobretudo o 
reconhecimento do alcance espiritual da 
mensagem de Martinho Lutero, expressa em 
1983, por ocasião do quinto centenário do 
seu nascimento. De resto, a oposição a uma 
eventual reaproximação com o anglicanismo 
recolocou em causa a "política dos colóquios 
teológicos· entre cristãos e freou o 
movimento ecuménico em seu conjunto. 

O problema financeiro era uma das feridas 
do pontificado. Sua causa residia tanto na 
instabilidade dos mercados financeiros 
quanto na extrema burocratização que 
entorpeceu a Igreja Católica e, mais 
especialmente, a Cúria romana. 

Em 1982, estourou uma crise 
particularmente delicada e embaraçante, . 
causada por iniciativas imprudentes do 
Instituto para as Obras de Religião (IOR), 
dirigido pelo monsenhor Marcinkus. A crise, 
em seus diversos aspectos -- morais, 
internacio'nais e políticos -- prejudicou, 
fncontestavelmente, a imagem da Santa Sé, 
levando a opinião pública a ter a impressao 
de que nem a comissao dos cardeais nem o 
Papa tinham a energia necessária para 
superá-la de maneira definitiva e 
convincente. Por outro lado, a tão esperada 
publicação do orçamento da Santa Sé 
permaneceu como uma declaração de 
intenções 10 

; apesar disso, pretendia-se 
solicitar a todas as Igrejas diocesanas 
participar das despesas da Santa Sé, 
através de um sistema de contribuições 
anuais, que trouxe à tona o espectro do 



antigo sistema da dizima, fonte de tantos 
abusos.,, 

Ainda em 1982, foram publicados dois atos 
pontificais visando ao reconhecimento 
canónico, ainda que sob formas e em níveis 
diferentes, de dois movimentos 
particularmente caros a João Paulo 11: 
Comunhão e Libertação (11 de fevereiro) e a 
Opus Dei (28 de novembro). A constituição 
da Opus Dei como "prelazia pessoal" 
suscitou um interesse particular. 12 Esta 
fórmula nova tendia a criar um tipo de 
diocese não territorial, e sim pessoal, 
necessariamente "transversal" em relação às 
dioceses comuns. Este fato foi considerado 
com desconfiança pelo Episcopado, como 
testemunha a longa resistência da 
Conferência Episcopal Espanhola. De um 
ponto de vista eclesiológico, esta fórmula 
também suscitou sérias reticências, uma vez 
que era estranha à tradição. 

Através desses atos, o Papa quis expressar 
a importância que atribuía a estes 
movimentos -· o lugar que eles ocupam nos 
relatórios de suas audiências evidencia essa 
importância ,, --, sem parecer dar atenção 
ao risco que comportam, mesmo que 
involuntariamente, sobretudo se forem 
institucionalizados. Erigindo-se enquanto 
Igrejas paralelas, esses movimentos 
revelavam-se mais preocupantes, por sua 
qualidade, do que as comunidades de base, 
às quais fazia-se freqüentemente a mesma 
reprovação. 

Os três anos que se seguiram 
( 1983-1984-1985) foram marcados por uma 
retomada das viagens: 1983 --América 
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Central, Polónia, Lurdes, Áustria; 1984 •• 
Extremo Oriente, Suiça, Canadá; 1985-
América Latina, Benelux, África. Essas 
viagens, porém, foram dedicadas, sobretudo, 
a resolver certos problemas ligados à 
situação pós-ronciliar e considerados 
preocupantes por Roma. De um lado, o 
Papa interveio energicamente junto a 
algumas das principais ordens religiosas 
(jesuítas, dominicanos, franciscanos, 
carmelitas); por outro, a Teologia da 
Libertação começou a ser formalmente 
contestada de um ponto de vista doutrinal. 

Na mesma época, na Itália, manifestou-se 
uma tensão entre as orientações da 
Conferência Episcopal e as sugestões de 
João Paulo 11. Enfim, por ocasião de uma 
nova assembléia plenária do colégio dos 
cardeais (novembro de 1982), um novo 
projeto de reforma da Cúria romana foi 
colocado em exame. 

Durante a Congregação Geral da Companhia 
de Jesus, e depois do capítulo Geral dos 
Irmãos Pregadores, o Papa sublinhou 
novamente os riscos de uma secularização 
excessiva. Ele colocou essas diferentes 
famílias religiosas em guarda contra 
inovações muito radicais e manifestou sua 
desaprovação em relação à linha seguida por 
elas a partir do Vaticano 11, fazendo uma 
referência particular às posições do Superior 
Geral dos jesuítas, o padre Arrupe. 

Muitos concluíram, com base nessa 
colocação, que a nomeação do 
norte-americano v. o· Keefe, principal 
colaborador do padre Arrupe, como 
Vigário-Geral da Companhia de Jesus, nao 



teria sido apreciada. No que diz respeito aos 
cannelitas, foi-lhes lembrado sobretudo a 
necessidade de se voltar a uma estrita 
clausura nos mosteiros femininos da ordem, 
negando -- no que ia contra as orientações 
pós-<:onciliares -- qualquer participação nos 
serviços eclesiais. 

E, finalmente, em 1985, foi a vez da ordem 
franciscana ser alvo de medidas preventivas 
não menos severas, provocadas 
essencialmente pelo papel desempenhado 
pelos franciscanos na América Latina, onde 
alguns bispos e teólOgos mais inftuentes 
pertencem a essa ordem. 

No centro de todas essas Intervenções 
estava a interpretação do agglornamento 
proposta pelo Vaticano 11, e o sentido no qual 
devia se desenvolver a acolhida do Concílio 
na vida da Igreja. ,. Ficou cada vez mais 
claro que o Papa era orientado por uma 
leitura do Vaticano 11 sinceramente fiel, 
embora repousando, no que toca à fé cristã e 
ao comprometimento social da Igreja, numa 
visão doutrinal essencialmente pré-<:onciliar. 
Prova disso é sua falta de interesse pelas 
Constituições sobre a liturgia e sobre a 
palavra de Deus, temas que praticamente 
jamais tratou em seus atos, bem como sua 
insistência em relação a um ensinamento 
moral, ao qual se pennanece freqüentemente 
surdo no seio da própria Igreja. Parece que o 
Vaticano 11 é visto como uma síntese 
definitiva do catolicismo moderno, mais do 
que como um apelo para a Igreja, sob o 
impulso do Espírito, renovar-se, a fim de ser 
capaz de propor, novamente, uma 
mensagem de salvação para a humanidade 
do terceiro milênio. Nessa ótica, a acolhida 

do Concílio teria como principal critério sua 
homogeneidade orgânica com o catolicismo 
pós-tridentino; na medida em que sai deste 
quadro, o Concílio torna-se suspeito e deve 
ser examinado com extrema prudência. 

Desse ponto de vista, mesmo o dinamismo 
das Igrejas do Terceiro Mundo -- ainda que 
bastante próximo, em muitos aspectos, da 
sensibilidade "polonesa· do Papa -- tornou-se 
objeto de uma crescente desconfiança, que 
atingiu seu paroxismo na América Latina 15 , 

com a polémica sobre a Teologia da 
Libertação, mas também sobre a "Igreja 
popular" ,, , e, na África, com o adiamento 
sine dle, eficazmente encorajado pela 
mediação dos núncios, do Concílio africano. 

Um eco dessas tensões atingiu, de maneira 
surpreendente, a Itália, dedicada há séculos 
ao papel de área de proteção da Santa Sé e 
dotada, devido a esse fato, de uma 
autonomia pastoral muito limitada. Essa 
situação, superada, por razOes de princípio, 
pela eclesiologia do Vaticano 11, parecia 
suscetível de evoluir com a eleição de um 
Papa não italiano. Foi isso efetivamente que 
·aconteceu em diferentes círculos da Igreja 
italiana, em particular no interior da maioria 
da Conferência Episcopal presidida pelo 
cardeal Ballestrero, nomeado pelo Papa. 
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Crescentes responsabilidades pastorais 
conduziram, no início dos anos 80, à 
elaboração de diversos planos pastorais, 
escalonados em diversos anos, e, 
paralelamente, a um distanciamento em 
relação ao Partido Democrata Cristão, em 
benefício de comprometimentos sociais 
pluralistas. Em. abril de 1985, essas novas 



orientaçoes deviam ser sancionadas no 
decorrer de uma grande assembléia da Igreja 
italiana, reunida em Loreto, mas foi 
precisamente nesse encontro que João 
Paulo 11 incitou firmemente os católicos 
italianos a não abandonarem seu 
engajamento político unitário, de acordo com 
uma orientação muitas vezes expressa pelo 
movimento Comunhão e Libertação. 17 

Vê-se, assim, surgir o aspecto dialético da 
relação entre o Papa e o episcopado italiano, 
que testemunha uma evolução da 
consciência colegial no pós-Concílio, mas 
também as tensões possíveis entre os 
diversos episcopados e Roma. 

Para atenuar essa eventualidade, teve lugar 
uma retomada da "política das nomeações 
episcopais", que consiste em escolher -- com 
o desconhecimento das conferências 
episcopais respectivas -- candidatos 
suscetíveis de se opor à orientação geral dos 
diversos episcopados. Foi esse o caso das 
nomeaçOes de J. J. O'Connor e B. F. Law, 
nos Estados Unidos, de A. Suquia 
Goicochea, na Espanha, H. H. Groer, na 
Áustria etc. 

É preciso, finalmente, evocar a nova reforma 
da Cúria romana, examinada no final de 
1982. Aí reside um dos principais problemas 
do novo papado, como atestam os conflitos 
que, desde Pio X, eclodem cronicamente -
ainda que sob formas diferentes -- entre o 
Papa e a Cúria. É incontestável que o novo 
estilo adotado por João Paulo 11 -- estranho à 
Cúria por suas origens -- dominado 
sobretudo pelas viagens e por seu carisma 
pessoal, mas também pelas visitas colegiais 
ad llmlna e os freqüentes Sinodos dos 

bispos, perturba o funcionamento tradicional 
da Cúria. Entretanto, a reforma delineada, 
ao pretender conferir uma maior importância 
a seu papel pastora 1' , tendia a se centrar 
em dois pontos: a absorção dos 
secretariados conciliares e, em particular, do 
secretariado para a união dos cristãos para a 
Congregação para a Doutrina da Fé; e a 
•promoção" do Conslllum de lalcls ao nível 
de congregação de pleno direito. 
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Essas duas modificaçoes remetiam à relação 
evocada mais acima entre pré-Concílio e 
Concílio. De fato, até o Vaticano 11, os 
problemas ecuménicos derivavam da 
competência do Santo Ofício e a teologia do 
laicato constituía o limite teológico extremo, 
porque funcional, aos projetos de 
reconstituição da "cristandade". " 

Neste contexto, o repentino anúncio, pelo 
Papa, de um Sinodo extraordinário dos 
bisposla··, dedicado ao balanço dos 20 anos 
transcorridos desde o final do Vaticano 11, 
suscitou alguns temores, reforçados Pc>r 
rumores persistentes de • restauração". O 
Sínodo (24 de outubro a 7 de novembro de 
1985), que se desenvolveu tendo por base 
os relatórios das conferências episcopais 
concernentes à aplicação do Concílio no 
interior das diferentes Igrejas, chegou ao fim 
com uma solene reafirmação de extrema 
fecundidade do Concílio, na medida em que 
incitava as Igrejas a se renovarem na 
fidelidade evangélica e no serviço dos 
homens-~1 No entanto, o projeto de redação 
de um •catecismo universal" introduziu uma 
nota de ambigüidade neste quadro. Uma 
sugestão dessa natureza, formulada em 
estágio preparatório por um pequeno número 



de conferências episcopais, foi ampliada no 
relatório definitivo, até se tornar a única 
proposição mantida ao final do Sínodo. 
Pode-se perguntar se um catecismo 
universal não seria um espécie de freio à 
vitalidade que o Vaticano 11 restituiu às 
Igrejas, na diversidade das culturas e das 
situações.• 

Em dlreçao ao ano 2000 

Os dois últimos anos (1986 e 1987) 
começaram com viagens de João Paulo 11 à 
Índia, depois à Colômbia, França, Extremo 
Oriente (1986), e, em 1987, à América 
Latina, Alemanha, Polónia e Estados Unidos. 
Depois de ter encerrado um primeiro ciclo de 
viagens, o Papa iniciou um segundo, sem, 
contudo, modificar suas modalidades, objeto 
de críticas cada vez mais vivas. 

A opinião pública conferiu uma particular 
importância à visita de João Paulo 11 à 
Sinagoga de Roma (abril de 1986), muito 
embora a audiência concedida, um ano mais 
tarde, ao presidente austríaco Kurt Waldheim 
-- acusado de ter tomado parte em 
perseguições nazistas contra os judeus -
tenha jogado uma sombra sobre a verdadeira 
natureza das intenções do Papa. O encontro 
inter-religioso realizado em Assis, em 27 de 
outubro de 1986, e que deixou entrever a 
dimensão planetária do pontificado, teve uma 
ressonância ainda maior. Entretanto, parece 
difícil que essa reunião seja seguida por atos 
concretos e coerentes, que possam ir além 
da afirmação, capital, é verdade, da 
liberdade religiosa como liberdade de 
consciência. Todavia, e embora o Papa 
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tenha feito novas alusões nesse sentido em 
sua mensagem de 1g de janeiro de 1988, não 
é sempre que se encontra este respeito à 
liberdade no interior da própria Igreja 
Católica. z.1 O resultado decepcionante do 
Sínodo sobre os leigos, realizado em outubro 
de 1987, fórneceu o exemplo mais recente, 
ao que parece, dessa situação. O próprio 
Sínodo fora precedido de uma interdição 
formal aos leigos de pregar. 

O final do ano de 1987 foi marcado por dois 
dados de grande alcance: a eventualidade de 
uma reconciliação com monsenhor Lefêbvre 
e o encontro, no Vaticano, entre o Papa e o 
patriarca de Constantinopla, Dimitrios. A 
perspectiva de reconciliação com Lefêbvre 
suscitou um interesse particular, não 
somente porque colocava um fim a uma 
dissidência, mas também em razão dos 
próprios termos do acordo eventual, que 
parecem indicar que as decisões do Vatic;mo 
11 devem ser interpretadas à luz da tradição e 
do magistério precedente, conforme uma 
fórmula empregada por João Paulo 11, em 
sua alocução de 11 de outubro de 1987. 
F,órmula inegavelmente desconcertante, 
porque implica uma visão retrospectiva e 
não prospectiva do Concílio, algo 
completamente inédito na história da Igreja. 
Que sentido teria uma interpretação 
retrospectiva do Concílio de Calcedônia ou 
do Concílio de Trento? 

A estada no Vaticano, do principal 
representante das Igrejas ortodoxas, em 
dezembro de 1987, representou um 
importante acontecimento na história da 
reaproximação ecuménica entre cristianismo 
oriental e Igreja Católica. Com base mesmo 



na importância deste encontro, pode-se 
perguntar se esta visita nAo foi dominada 
pelo espetacular, expondo-se ao risco de ter 
uma repercussão mais efémera do que 
profunda. :14 Um risco desse tipo está 
referenciado, aliás, pela evidência, presente 
nos atos mais significativos de um 
pontificado como este, de que o impacto 
emotivo é muito poderoso, mas, a longo 
prazo, pode ser menos eficaz. 

ConslderaçOes provisórias 

Uma reflexão ln ltlnere como esta deve 
evitar a tentação de formular conclusões. 
Não obstante, pode-se fazer algumas 
obseryações de ordem geral, conquanto que 
sob uma forma aberta e provisória. 

A origem eslava do Papa acarretou nao 
apenas uma "desitalianização" do papado, 
mas também uma maior atenção da Igreja 
Católica para com a Europa Oriental, 
provocando uma aceleração da Ostpolltlk 
dos últimos decênios. Essa orientação, 
ainda que marcada pela paixão polonesa do 
Papa, na medida em que coincide com a 
profunda evolução atualmente em curso na 
União Soviética, pode ter efeitos 
imprevisíveis. 21 Ademais, é difícil apreciar 
as consequências que podem ter certos atos 
de João Paulo 11 -- interpretados pelas 
massas populares da América Latina como 
uma manifestação de solidariedade e 
encorajamento. lli Em outras palavras, mais 
que nunca, o caráter público do papado -
ampliado pela dimensão espetacular da 
pessoa de João Paulo 11 e pela utilização 
intensiva dos meios de comunicação --

provoca efettos imprevistos e, no limite, nao 
desejados. 

Pode-se legttimamente reconhecer em João 
Paulo 11 a preocupação em fortalecer as 
certezas dos fiéis, base do seu 
testemunho de fé. Uma tal preocupação 
transparece nas audiências públicas das 
quartas-feiras. 11 Desse ponto de vista, o 
Papa se situa numa perspectiva diferente 
da de seus predecessores imediatos e do 
Vaticano 11, a ponto de parecer pouco à 
vontade na era de transição que se abriu, 
para o cristianismo, com João XXIII. 
Embora faça freqüentes alusões à próxima 
passagem do milénio, o Papa parece mais 
à vontade com as certezas do catolicismo 
pós-tridentino, à luz do qual ele situa a 
busca leal de certas orientações maiores 
do Concílio, como o ecumenismo e a 
colegialidade episcopal. • 
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Na complexidade de uma época de 
transição, incontestavelmente privada de 
um traçado histórico e, portanto, exposta, a 
despeito da presença do Espírito, a 
incertezas, tensões e interrogações 
consideráveis e inéditas, o papel do Papa 
aparece vergado sob responsabilidades 
esmagadoras, que as definições 
vaticanas de 1870 nao fizeram senao 
aflorar. Somente um engajamento 
unânime das Igrejas, orientado e 
precedido por um centro profético e, ao 
mesmo tempo, consciente de seus limites, 
pode suscitar uma fidelidade evangélica 
adaptada às mudanças de importância 
planetária que a nossa época conhece. 



NOTAS 

1 Ver, por exemplo, J. -M. Van Enghelen, 
•Jean-Paul li et la mission de I'Eglise aujourd'hui", 
Pro t.llndl Vlta, boletim n• 103, 1985. 

2 Cf. "Le Pape et le Vatican", Lumen Vltae 26 
(1977), ng 133. 

3 Todas as referências aos aios e discursos do 
Papa foram extraídas de La Documentatlon 
Cathollque. 

• O Papa não parece ter um interesse muito 
grande pela Cúria. Suas intervenções 
concernentes às nomeações e às subst~uiçóes 
são geralmente discretas. 

s Será preciso acrescentar que se trata apenas, 
no momento, de orientações vagas, que teriam 
necessidade, para ganhar corpo, de uma base 
instüucional mais definida? 

6 t interessante observar que, em geral, o Papa 
se dirigiu a estes bispos em ucraniano. 

7 As alusões de João Paulo 11 ao atentado do 
qual foi vfiima são extremamente raras (Cf. 
discurso de 14 de outubro de 1982, em DC 78, 
1981 , p. 965-966). 

8 As outras encíclicas do pontificado são as 
seguintes: Divas ln mlserlcordla (30 de 
novembro de 1980); Slavorum apostoll (2 de 
junho de 1985); Domlnum et vlvlflcantem (18 de 
maio de 1986); Redemptorls matar (25 de março 
de 1987); e Solllcltudo rei soclalls (30 de 
dezembro de 1987) 

1 Texto do relatório final da AR CIG e carta do 
cardeal Ratzinger, em DC 79 (1982), p. 497-514. 

10 Por ocasião de uma nova sessão da 
Comissão Cardinalicia para as Finanças, em 

março de 1988, publicou-se um orçamento de 
1986 mu~o resumido e mesmo parcial; uma 
novidade absoluta, mas também decepcionante. 

11 Parece estar atualmente em curso uma 
discreta consulta aos bispos sobre esse assunto. 

12 Cf. M. Olmi, "L'Opus Dei. Son évolution 
canonique•. Études, dezembro de 1986. p. 
683-691 . 

13 Desnecessário dizer que, além dos 
movimentos já ~ados, objetos de uma 
consideração particular, mu~os outros 
movimentos foram igualmente recebidos pelo 
Papa. 

14 Ver G. Alberige e J.-P. Jossua, La réception 
de Vatlcan U, Geri, 1985. 

1s A man~estação de pesar enviada pelo Papa 
em 25 de março, por ocasião do assassinato de 
monsenhor Oscar Romero, ressentia-se 
visivelmente de calor humano; Cf. DC 77 (1980), 
p. 376. 

26 

16 Os contatos do Papa com o general Augusto 
Pinochet, no decorrer de sua viagem ao Chile, e 
depois a maneira pela qual, na Argentina, aprovou 
a passividade dos bispos em relação à d~adura 
"militar foram vivamente criticados. 

17 No decorrer deste mesmo ano de 1985, o 
Papa, a quem compete a nomeação do presidente 
da Conferência Episcopal Italiana, subst~uiu o 
cardeal Ballestrero pelo cardeal Poletti, seu vigário 
para a diocese de Roma. 

18 Discurso de 21 de novembro de 1985, DC 83 
(1986), p. 10-13. 

11 Ainda em 1983, foi promulgado o novo Codex 
jurls canonlcl, ao término do processo de 
agglomamento dêsencadeado pelo Papa 



João XXIII em 1959. Particularmente importante é 
o texto da Const~uição apostólica, pelo qual o 
Papa, que vira pessoalmente o texto defin~ivo do 
CIG, aprovou o código, designando o Vaticano 11 
como o cmério de sua interpretação. 

20 Ao longo do pontificado de João Paulo 11, 
tiveram lugar, até o momento, três sínodos 
ordinários: em 1980, sobre a família; em 1983, 
sobre reconciliação e pen~ência; e, em 1987, 
sobre os leigos. Importa salientar que o 
Secretariado do Sínodo, eleito pelos bispos -- e do 
qual o cardeal Wojtila tomara parte, durante o 
pontificado de Paulo VI -, sempre foi integrado 
por uma maioria de bispos conhecidos por sua 
abertura. 

2
' Cl. Synode extraordlnalre. Célébratlon de 

Vatlcan 11. Cerf, 1986; e o número especial 
'Synode 1985', dedicado pela revista Conclllum 
ao acontecimento (1986) . 

22 O discurso consagrado a este tema pelo Papa, 
em 15 de novembro de 1986, foi publicado em DC 
84 (1987), p. 83-84. 

23 São bem conhecidos os procedimentos e as 
sanções utilizadas contra certos teólogos, como 
H. Küng e E. Schillebeeckx, J. Pehier, L. Boff e J. 
Curran. Ainda mais decepcionante é a recusa de 
Roma em levar em consideração o lugar da 
mulher na Igreja. 

20 A fómula adotada para a celebração da missa 
pontifical em São Pedro causou surpresa. De 
fato, enquanto a lüurgia da palavra foi presidida 
conjuntamente pelo Papa e pelo Patriarca, no 
inicio da l~urgia eucarística, o Patriarca deixou o 
altar e reuniu-se ao grupo dos metropolitas. A 
intercomunhão seria mais forte no Cristo-Palavra 
do que no Cristo-Eucaristia? 

25 Em março de 1988, o encarregado das 
relações externas do Patriarcado de Moscou 
comunicou à imprensa que João Paulo 11 não 
seria convidado para ir à União Soviética por 
ocasião da comemoração dos mil anos de 
evangelização .da Rússia. 

21 Foi esse o caso do discurso dirigido aos 
canadenses, em 20 de setembro de 1987 (DC 84 
(1987), p. 975-976). Os bispos brasileiros 
também perceberam em João Paulo 11, por 
ocasião da vi~a que lle fizeram em 1986, uma 
at~ude mais favorável a suas orientações 
pastorais. De um modo mais geral, a necessidade 
de uma relação aberta entre cristianismo e cuHura 
encontra-se amplamente expressa no importante 
discurso de 21 de dezembro de 1984; DC 82 
(1985), p. 167-171 . 

27 

v Em 12 de setembro de 1979, João Paulo 11 
inaugurou uma catequese, que devia durar quatro 
anos, sobre o tema 'Redenção de corpo e caráter 
sacramental do casamento'; a catequese foi 
encerrada em 28 de novembro de 1984. No dia 5 
de dezembro do mesmo ano, o Papa deu início a 
um novo ciclo consagrado às 'Verdades da fé e 
da moral cristã'. Foi publicada uma exposição 
sumária deste tema em DC 82 (1985), p. 44-45 e 
92-93. 

28 Cf. Le retour des certltudes. Evénernents et 
orthodoxle depu Is Vatlcan 11, sob a direção de P. 
Dadriére e R. Lumeau. Centurion, 1987. 

• Tradução do francês: Sérgio Lamarão. 

·Texto publicado originalmente em Études, maio, 
1988. 
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para Hanns-Abett Steger 

'Minha pátria é minha llngua' 
Caetano Veloso 

o diálogo fracassado 

O objetivo declarado do encontro realizado 
em Viena de 27 a 29 de maio de 1988, sob o 
tema ·o Que a América Latina Pensa da 
Europa?", foi o de "possibilitar um caminho 
para um diálogo intercultural". , O diálogo 
euro-latino-americano deveria conduzir a um 
mútuo aprendizado. Infelizmente, na história 
dos encontros euro-latino-americanos tal 
objetivo só muito raramente é atingido. O 
presente artigo ousa apresentar teses que 
pretendem contribuir para uma compreensão 
dos motivos do repetido fracasso nesse 
diálogo. 

A primeira tese diz: enquanto não 
renunciarmos a uma abordagem de cunho 
'teórico-desenvolvimentista• das relações 
euro-latino-americanas, não se faz presente 
diálogo algum. Pensar e agir em termos 
'teórico-desenvolvimentistas· conduz, na 
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melhor das hipóteses, a uma auto-reflexao 
crítica da lógica social euro-norte-americana. 
Nesse 'lugar do pensamento' não há 
nenhum encontro com um ·outro• com quem 
se pudesse dialogar. Existe apenas um 
'pseudo-outro•, que não é senão o "ainda 
não Mesmo•, preso à permanente vigência 
de um surdo monólogo. 

É claro que as chamadas "teorias do 
desenvolvimento• conhecem diversas 
controvérsias. Nao se trata aqui de um bloco 
monolítico. Mas todo o pensamento 
'teórico-desenvolvimentista• pode ser 
r.eduzido a um denominador comum. Com 
isso chegamos a nossa segunda tese, que 
diz: os conceitos das "teorias do 
desenvolvimento• pressupõem um 
determinado fundamento 
antropológico-filosófico, a saber, uma 
imagem do homem, de pretensão universal. 
Essa imagem diretriz é o homo 
oeconomlcus. A imagem de homem do 
homo oeconomlcus nos diz que o homem 
é, "por sua própria natureza·, um produtor, 
sob o regime da divisão de trabalho, de bens 
económicos em fÕrma mercantil, necessários 



à vida. Com isso a dependência com relação 
à forma mercantil é transformada numa 
necessidade inelutável da existência 
humana. Esse homem é concebido como 
um ser carente, que somente pode superar 
de um modo racional sua carência de uma 
maneira: pela satisfação de necessidades 
mediante elevações de produtividade em 
ramos industriais produtores de mercadorias. 
O homo oeconomlcus é a imagem do 
homem inventada pelo capitalisto, que 
pertence à identidade cultural de uma 
sociedade "sintética", produtora de 
mercadorias. 2 Essa é a imagem diretriz que 
o colonialismo coloca como valor normativo 
fundamental de toda a humanidade 
"civilizada". Para isso as potências imperiais 
se apóiam nãO apenas sobre o exercício nu e 
cru da força, mas também sobre a 
doutrinação de elites "herodianizadas· de 
povos subjugados, elites que, como Herodes, 
vivem com os pés na Palestina e com a 
cabeça em Roma. 3 O triunfo do colonialismo 
realiza uma ·conversão secularizada" para o 
valor normativo do homo oeconomlcus em 
nível planetário. 4 

Com a expansão do mercado mundial, o 
trabalho assalariado conquista também em 
nível planetário um "monopólio radical" sobre 
a "produtividade". s Como um complemento 
necessário para isso surge um "trabalho 
sombra" não remunerado, domesticado e 
subordinado ao "mundo mercantil". Com isso 
tornam-se homo oeconomlcus e femlna 
domestica, duas dimensões de uma mesma 
dinâmica, à qual pertence a irrestrita 
elevação da intensidade mercantil. E aqui 
reside também o núcleo de todas as 
estratégias político-desenvolvimentistas. A 
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elevação da intensidade mercantil é 
identificada a priori com o progresso e a 
modernização. Esse é o mesmo progresso 
que na Europa condu1 à tutelarização do 
cidadão pela doutrinação, supervisão e 
planejamento de seu horizonte existencial.' 
Na América Latina esse mesmo progresso 
não soluciona nenhum dos antigos 
problemas, e ainda lhes adiciona novos. Ele 
conduz à destruição da identidade cultural, à 
modernização da pobreza e a um quase 
insuportável aprofundamento de tensões 
intraculturais. 

Uma dlgressao filosófica 

A concepção de história da Antiguidade e da 
Modernidade apresenta uma diferenciação 
muito importante para a cultura européia 
ocidental. O pensamento da Antiguidade 
não conhece uma "filosofia da história", como 
uma • ... interpretação sistemática da história 
universal sob um fio condutor de um princípio 
através do qual eventos históricos são 
contextualizados e referidos a um sentido 
último". 7 A questão do logos do cosmos e 
não a do logos de um processo puramente 
histórico é, para o pensamento da 
Antiguidade, a questão principal. A 
cosmovisão antiga não conhece nenhum 
tempo histórico "emancipado" do tempo 
cósmico. Todas as apreensões dos eventos 
históricos são cunhadas pela lei cósmica do 
Devir. A temporalidade do mundo é 
intermediada por um "eterno retomo cósmico 
do mesmo". Com isso, eventos históricos 
são sempre também eventos cósmicos, cuja 
possibilidade de aprendizagem repousa 
sobre a repetibilidade. Aqui o futuro não 



pode ser nenhuma essência da história, que 
preenche o passado e o presente com um 
sentido final. Ainda que a História maglstra 
vltae nos possa em verdade ensinar, os 
eventos relatados pelos historiadores não 
possuem nenhum sentido "oculto•, situado 
além da própria narrativa. • A esaitura da 
história não é nenhum acesso para uma 
hipotética •transcendência histórica". A 
História maglstra vltae é sempre 
fundamentalmente nada além de •passado 
na lembrança•. A escritura da história tem 
sentido como caminho do aprendizado 
humano, porque nós, através dela, podemos 
nos libertar do perigo da cegueira ligada ao 
esquecimento. 

A cosmovisão teológico~sta abre um 
espaço de experiência e um horizonte de 
expectativas totalmente novos para a 
concepçao de história. • Mediante isso, o 
futuro pode irromper no campo dos eventos 
históricos como o futuro escatológico que faz 
do passado e do presente a sua promessa. 
A plenitude do sentido da história é um fim 
último histórico salvacionista: o tempo 
histórico toma-se o •tempo intermediário" da 
redençao acordada pela Providência Divina. 
A •economia histórica da salvação" 
crista-paulínea 10 cria uma unidade temporal 
do humano apoiada somente sobre a fé e a 
esperança. A esperança escatológica é o 
horizonte de expectativas que possibilita à 
Cristandade dominar a temporalidade da 
existência, pois • ... comparável à bússola, 
que nos dá orientação no espaço e nos 
capacita a conquistá-lo, a bússola 
escatológica nos dá orientação no tempo, 
apontando para o Reino de Deus como o 
último fim e meta•. 11 O processo civiliza tório 

europeu ocidental transcorre em regiões de 
mútua delimitação de unidades de ação. 
Essa fronteira é apreendida através de 
conceitos binários de pretensão universal. 12 

Pares conceituais como heleno/bárbaro e 
cristão/pagao caracterizam a forma de 
experiênCia essencial desse processo, que, 
se bem que tenha sofrido ao longo do tempo 
metamorfoses em sua efetividade, manteve 
sempre inalterada a semântica de sua 
estrutura de argumentos. 

O conceito de "bárbaro" contém 
simultaneamente uma detimitação e uma 
determinação negativa do •estrangeiro". 
Com o que se afirma: os bárbaros são 
inferiores, porque são ·covardes", 
"desprovidos de arte•, "cruéis", "incultos• etc. 
Essa subvaloraçao dos bárbaros é 
acompanhada de uma supervaloração das 
qualidades dos helenos. Essa 
supervaloraçao que pode ser fundam~"'tada 
de modo racista, de modo que um bárbaro 
reduzido a qualidades animalescas deva 
dentro da pólis unicamente tomar-se um 
escravo. Com esse dualismo assimétrico de 

. subvaloração para fora e supervaloração 
para dentro deveria • ... ser fundado um 
espaço politico interior e protegido contra a 
totalidade do mundo exterior". 1' A 
determinação negativa dos bárbaros serve 
no entanto fundamentalmente para uma 
delimitação espacial, e não para a dissolução 
da barbárie. O bárbaro é um estrangeiro que 
pode ter o seu próprio espaço. Fora desse 
espaço, ou seja, dentro da pólis, o bárbaro 
não pode existir. Ele pode apenas tomar-se 
escravo. 

Essa forma de experiência é profundamente 
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mudada pela Cristandade. A mensagem de 
Cristo é Universal. Na fé em Cristo não se é 
nem heleno nem bárbaro, mas apenas e 
unicamente cristao. O novo par conceituai 
cristão/pagão concederá ao estrangeiro 
apenas uma identidade provisória, pois o 
pagão é um estrangeiro que é colocado 
diante da alternativa absoluta: conversão ou 
danação. A mi$8Ao paulínea ganha uma 
radicalidade absoluta, • ... pois o dual 
paulíneo: aqui todos os homens, ali os 
libertos por Cristo, permitiu somente uma 
solução de modo que o paradoxo não fosse 
mantido. A antítese teve que ser estendida 
temporalmente, teve que ser 
temporalizada". 14 Com iso, a relação com o 
"Outro• ganha uma dinâmica 
espaço-tempOral inteiramente desconhecida 
pela Antiguidade. Cada homem é um cristão 
potencial. A Civitas Dei agostiniana não 
conhece nenhuma territorialização. Somente 
a pressão do Islã vai impor que a 
Cristandade se torne uma unidade de açao 
dos crentes, institucional e territorialmente 
determinada. Com a incorporação da 
América, essa situação sofre uma mudança 
qualitativa profunda. A América representa 
para o proceso civilizatório europeu ocidental 
a experiência existencializada da globalidade 
da Terra como dimensão temporal da 
mensagem crista. E assim • ... a ocupação 
do espaço e o preenchimento do tempo 
puderam doravante convergir". 15 A América 
é um novo horizonte de expectativas, a 
visualização utopista do Paraiso, e, 
simultaneamente, a tarefa de integrar novos 
povos, não mencionados no relato de 
criação, dentro do espaço de experiência 
cristão. 11 Com a incorporação da América 
começa a necessária tomada de 

conhecimento da finitude planetária por uma 
humanidade, à qual se impõe a convivência 
moral. Essa humanidade não é mais uma 
abstração, mas sim se toma a substância 
concreta de um espaço de experiência 
possível e finito. 

o ponto de encontro e o deserto das 
almas 
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A fé cega na onipotência para o Bem das 
ciências e tecnologias modernas, ou mais 
precisamente, numa perene capacidade 
autocorretiva diante de eventuais "efeitos 
externos· indesejáveis, é uma característica 
essencial da identidade cultural modema. 
Assim, o cientificismo e o tecnocratismo sao 
partes constitutivas indissociáveis da 
concepção de mundo da Modernidade. Eles 
representam também um necessário 
fundamento de legitimidade para o 
pensamento "teórico-desenvolvimentista•. 
Dessa forma os "Outros" poderão se 
constituir ao mesmo tempo em objeto de 
conhecimento, de experimentação e de 
controle das chamadas "teorias do 
desenvolvimento•. T amos aqui sempre, 
diante de nós uns ·outros· cuja alterida~ 
nunca é deixada em paz, e sim 
sistematicamente desrespeitada, destruída, 
negada, ou tranformada em artigo de 
consumo pela predação turística. O 
"bárbaro" e o "pagão" metamorfoseiam-se no 
"selvagem• e no "nativo", no 
"subdesenvolvido". 17 Ao longo de suas 
metamorfoses a semântica assimétrica da 
subvaloração "para fora" e da supervaloração 
"para dentro• apreende e define sempre o 
"Outro• como um ser carente de 



desenvolvimento. A imagem diretriz do 
homo oeconomlcus na fonna mais radiacal 
do homo lndustrlalls 11 exige a ficção de 
um espaço de experiência homogêneo em 
nível planet~rio. É a vigência dessa ficção 
que se busca impositivamente assegurar 
com a expansão do mercado mundial e pela 
industrialização global assegurada pela 
dimensão produtivo-destrutiva das modernas 
ciências e tecnologias. As "mercadorias 
fictícias·, trabalho, terra e dinheiro 11 , são os 
ídolos em tomo dos quais em nível planetário 
nossas demasiado humanas identidades e 
diferenças são sacrificadas. 20 

Após o Iluminismo europeu os pares 
conceituais binários metamorfoseiam-se, 
mantida a negação dinâmica do ·outro". A 
concepção de tempo teológico-<:ristã de um 
plano providencial divino, ao qual toda nossa 
história humana se suQ<>rdina, foi 
secularizada. Assim, por exemplo, Diderot e 
D'Aiembert puderam projetar na 
Encyclopédle toda a História Universal no 
espectro de seus ritmos temporais 
imanentes. O •conceito de desenvolvimento• 
é o tempo interior de cada uma das histórias 
individuais dessa História Universal, que é 
mantida articulada pela experiência 
fundamental do "progressivismo", assumida 
como um critério de verdade a priori. A 
totalidade da História Universal pode então 
ser estruturada segundo a concepção de 
"níveis de desenvolvimento•, ao mesmo 
tempo que, pela monopolização da 
temporalidade do horizonte de expectativas, 
a Modernidade pode assegurar para si a 
dotação de sentido à História. Dentro desse 
contexto, se luta pelo progresso como pela 
bandeira da vitória, e • ... progresso significa 

aqui sempre: nós sabemos o plano, nós 
sabemos a ordem, na qual toda a 
Humanidade vai se completar, nós 
representamos o futuro·. 21 Esse é o credo 
comum a todas as ideologias 
cientificista-tecnocráticas da Modernidade. 
experimento cientificista-tecnocrático tem 
que sempre falar sozinho por si mesmo, e 
por mais nada ou ninguém. Aqui não pode, é 
claro, haver nenhum diálogo. Quem fala aqui 
é apenas e exclusivamente a lógica 
não-vemacular de um saber de dominação. 
Em meio ao crescente deserto das almas 
são destruídos os pontos de encontro de 
todo diálogo socrático. 

A reconstrução desses pontos de encontro 
vai portanto pressupor a superação da idéia 
de que exista um processo linear-<:umulativo 
na História Universal, e que esse processo 
culmine na pretensão absoluta do Iluminismo 
europeu de ser ele próprio o referencial 
decisivo para a avaliação crítica de toda e 
qualquer realidade regional, perante o 
suposto soberano Tribunal da Razão. Aqui 
se expressa um projeto político-filosófico de 
uma, supostamente necessária para a 
realização histórica da ·essência do 
humano·, transformação do mundo num 
"Império Iluminista da Paz·. A •paz• 
silenciosa do monólogo de um saber de 
dominação, que vai buscar fazer dos ídolos 
do moderno produtivismo consumista, a 
"Razão" e a "Moeda", os semlna verbl de 
um missionarismo secularista. 22 

Repensar, rever, retomar 

A dissolução do discurso monologai 
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"teórico-desenvolvimentista" é a reconquista 
de possibilidades de convivência inerentes a 
nossa condição humana. É um reencontro 
com um centro de nossa existência siluado 
para além do simplesmente moderno. 
Derrubar os idolos modernos de seus 
pedestais, de uma pseudo-inelutabilidade 
histórica, é reconhecer em nossa 
humanidade algo mais além dó efemerante 
instrumental. Num desses pedestais está a 
ciência transformada em tecnologia de um 
intelecto reduzido à pura ratlo. Retirar essa 
ciência de seu pedestal significa reencontrar 
aquilo que nós modernos aprendemos a 
chamar de ·responsabilidade social do 
cientista". "Responsabilidade social" essa, 
conduzida a dimensões dramáticas pelas 
estrat~ias globais de "desenvolvimento•, 
conducentes em diversas culturas regionais 
a levar a chamada •comunidade de cientistas 
e tecnológos" a desempenhar o papel, 
magistralmente· retratado por Euclides da 
Cunha em Os sert6es, de •mercenários 
inconscientes• das estruturas 
transnacionalizadas de poder. Dentro desse 
quadro, falarmos numa "ciência que desce 
do pedestal" faz lembrar o conto de 
Andersen da roupa nova do rei. Nessa 
história, que nós modernos aprendemos a 
chamar de infantil, se expressa talvez a mais 
inimitável alegoria da chamada 
•responsabilidade social do cientista•: ousar 
olhar e agir com a espontânea sinceridade 
da criança da história, que, diante da nudez 
do rei, tem olhos para vê-la e palavras para 
testemunhar o visto. Não mais. Não menos. 

A busca do saber é sempre um sapere 
audere, um ousar saber e um saber ousar. 
É sempre um ousar, ver e agir comunicando 
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o visto. A segurança das garantias revela-se 
aqui sempre ilusória. Não há garantias 
preestabelecidas para o sapere audere, que 
é sempre uma peregrinado, uma 
peregrinação por diversas estações do 
mundO e por diversos estados de alma. 
Esse "saber peregrino" não é nunca o 
apegar-se ritualmente a metodologias, 
procedimentos, escolas de pensamento e 
que tais. Para esse "saber peregrino", a 
razão é sua bengala, o coração, seu 
alimento, o amor, o impulso que nos leva de 
uma estação do caminho a outra. 

Mas a "ciência do rei nu• não é a ciência do 
rei inexistente. Não é a "ciência da 
não-ciência". Denunciar a nudez do rei não é 
a apologia de um "democratismo· ignorante 
em matéria científiCa. O "democratismo· é 
aqui apenas um rilual farsante a mais, que 
busca esconder sua nudez apontando para a 
nudez alheia, como se a "nudez do rei" fosse 
determinável nas assembléias e reunioes de 
colegiado daqueles que nunca "ousam 
saber", mas sim querem unicamente ser os 
gerentes do já sabido, do já visto, do já 
comunicado. Daqueles que querem subir 
degraus numa hierarquia, sem ter que 
assumir nem as responsabilidades 
correspondentes aos postos, nem a ascese, 
indivisivelmente pessoal, da renúncia e do 
desapego, que acompanha todo verdadeiro 
·ousar saber". Pois é precisamente aqui que 
radica nossa capacidade de não nos 
curvarmos diante das absurdas imposições 
do "rei nu·. Sem isso, permanecemos 
calados diante do onipresente discurso dos 
produtores de desertos, venenos e solidão, 
dos amputadores de almas. Silenciamos, 
quando o mais simples bom senso, a mais 



simples honestidade, a mais preciosa 
"pobreza de espírito", a mais minimamente 
necessária humildade nos dizem 
inequivocamente que algo de muito caro 
para nossa condição humana se perdeu no 
meio do caminho que vai do discurso 
cientificista-tecnocrático até as pequenas e 
grandes catástrofes de nosso cotidiano. 

NOTAS 

1 No tolleto informativo do lateinamerika lnst~ut . 
n• 1/88, o Ministro a. D. Dr. Karl Gruber, 
presidente do Lateinamerika lnst~ut. escreve • ... o 
Osterreichisches lateinamerika lnst~ut·, que 
saúda esse desenvolvimento promissor, dá a 
palavra no Latelnamerlka Tag a proeminentes 
defensores do diálogo latino-americano-europeu e 
faz um convle à participação ativa no novo 
diálogo intercutturar. 

2 • Para uma apresentação detalhada do conceito 
de sociedade "sintética", ver SOHN-RETHEL, A., 
Geistige und Korperliche Arbel, Frankfurth.Aain, 
1973; e, para uma apresentação detalhada da 
"imagem diretriz• do homo oeconomlcua, ver 
DUMONT, L., Homo Aequalla, Paris, 1977. 

' Para uma apresentação mais~ ver 
STEGER, H. A., "Wettziviisation und 
Regionakuhuren•, in Wnschaftskrafte und 
Wirtschaftswege, Festschrifl lur H. Kelenbenz, Bd. 
7 IV, Bamberg, 1978. 

4 Para uma apresentação mais detalhada, ver 
ILLICH, 1., ~Technischer Fortschritt und Dritte 
wett·' in /ndustria/isi911Jng und Planung in der 
Dritten Welf, Berliner lnst~ut fur Vergleichende 
Sozialforschung (ed.), Berlim, 1981. 
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Cultura brasileira: 
como falar do seu futuro? 

RUBEM CÉSAR FERNANDES 
Antropólogo -/SER s MUS8U Nacional 

Do convite, fiCOU-me o sentido futuristico 
deste seminário -- para onde vai a cultura 
brasileira? Quais as tendências que se 
anunciam? Que desafios? Que 
alternativas? 

A pergunta lembra-me Darcy Ribeiro. Dentre 
as muitas coisas que fez no exilio, concebeu, 
no Peru, um centro para pensar o futuro 
daquele país. Pretendia formar uma equipe 
que imaginasse, utopiCamente, o Peru um 
século mais tarde, e que enlão, com a ajuda 
dos computadores, reconstruísse os passos 
necessários para chegar até lâ. Pela 
imaginação, tecnologicamente sustentada, 
fariam o caminho do tempo da frente para 
trás, do futuro para o presente. Infelizmente, 
não sou capaz deste tipo de exercício 
ficcional. 

Se a pergunta me fosse colocada há uns 25 
anos, teria com certeza maior facilidade para 
respondê-la. No início dos anos 60, 
terminava a faculdade e trabalhava no ISEB, 
numa equipe de historiadores coordenada 
por Nelson Wemeck Sodré. Fomos 
responsáveis por uma série de Uvros 
dirigidos aos professores das escolas 
secundárias do país, numa colação 
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denominada A História Nova do Brasil. O 
último volume traria no título um evento que, 
a rigor, nao havia ainda acontecido: ·A 
Revoluçao Brasileira". A partir dos 
acontecimentos de 1930, traçaria as linhas 
mestras de um processo que prometia 
grandes transformações em um futuro 
próximo. Algumas questOes candentes nos 
mobilizavam: que composições de força 
seriam possíveis e necessárias?, quais as 
relações entre o nacional e o internacional?, 
entre as transformações no campo e na 
cidade?, entre o Estado e a propriedade?, 
seria a transformação pacifica ou violenta? 
Eram questOes de fundo, muito debatidas na 
época, que davam lugar a diversas e 
divergentes alternativas; mas que 
compartilhavam alguns pressupostos 
comuns: estávamos num processo de 
desenvolvimento, cujas características 
seriam definidas pelo poder político. A 
pergunta era sobre a natureza do 
desenvolvimento; a resposta viria da política. 

Ao lado desses pressupostos, amplamente 
difundidos na época, a equipe da História 
Nova compartilhava idéias que empolgavam 
os meios estudantis. Em uma palavra, sua 
inspiração estava no jovem Marx. 



Imaginava-se o futuro sob o feitio de um 
projeto, necessidade e desejo de um sujeito 
coletlvo, a ser realizado na História. 
"História", para nós, era um conceito muito 
forte, que resumia e englobava o conjunto de 
nossas percepções sobre a existência. 
Existia-se na "História", e quaisquer anseios 
de transcendência deveriam ser formuláveis 
em seu interior. A "História" era também, 
para nós, a ciêricia das ciências, pois o 
conjunto dos processos objetivos, naturais ou 
sociais, seria estruturado significativamente 
segundo a marcação própria ao tempo 
humano, entre um passado, um presente e 
um futuro. 

A ação responsável deveria contar com essa 
dupla dimensão, projeto voluntário e 
processo regido por leis objetivas, 
reconciliando desejo e conhecimento. Nossa 
geração encontrou nas ·r e ses sobre 
Feuerbach", do jovem Marx, o conceito que 
fundamentaria esta proeza, a saber: práxls 
revolucionária. 

De lá para cá, as experiências de vida e as 
novas leituras distanciaram-me daquela 
visão de mundo que nos parecia tao sólida 
nos anos 60; e a opção universitária pela 
antropologia ajudou-me a relativizar algumas 
das suas palavras-chaves. 

A idéia de ·sujeito•, seja ele individual ou 
coletivo, toma-se particularmente complexa 
quando se procede à comparação entre as 
múltiplas construções simbólicas da 
personalidade humana nas distintas culturas 
que povoam o planeta. Resulta que, nas 
faculdades de antropologia, só conseguimos 
falar de sujeitos sociais aspeando os nomes 
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que os designam. Expressões como 
"nação", •povo•, "proletariado", ·camponês", 
"cidadão", •negro•, "branco·, "índio", 
·mulher", "homem· etc. significam alguma 
coisa num contexto cultural, e outra em outro 
contexto, ou mesmo coisa alguma. Por isto, 
colocamos as aspas, sinalizando a 
relatividade do conceito a um certo contexto 
discursivo. Nao dá para falar ingenuamente 
em seu nome, como se fossem realidades 
substantivas, objetivas, universais. 

A dimensão coletiva da existência humana é 
um axioma fundamental para a antropologia, 
e tanto que via de regra se pensa o coletivo 
num plano pré-subjetivo, que condiciona, 
justamente, o tipo de subjetividade 
desenvolvido em cada cultura. Há 
sociedades tribais, de tipo segmentário, que 
funcionam coletivamente sem que se refiram 
a um centro que corporifique a sociedade 
como um ·sujeito coletivo·, seja ele o Estado 
ou o emblema de uma certa identidade. A 
identidade, nestas sociedades, é pensada 
em termos múltiplos, dinâmicos, relacionais, 
bloqueando mesmo a noção de uma 
subjetiviqade única e totalizante, 
representativa da coletividade. 

Também a idéia de "História" foi relativizada 
pela antropologia. Confunde-se entre nós, 
com freqüência, com a ideologia do 
evolucionismo, da época vitoriana, marcada 
por um profundo etnocentrismo. Muitas 
teorias fantasiosas sobre a evolução histórica 
tomaram-se moeda corrente do senso 
comum, ignorando as informações existentes 
sobre o modo de vida de outros povos. No 
fundo, são ficções expressivas do modo de 
ser e pensar da sociedade ocidental 



moderna. Absolutizam conceitos que lhes 
são próprios, tornando-os medida 
ordenadora de todos os lugares e tempos. 

Nao se nega, é evidente, a relevância da 
"História", mas se questiona a objetividade 
que lhe é usualmente atribuída. Na leitura 
antropológica, a memória histórica é 
associada ao pensamento mítico. Assim 
como o mito, a consciência histórica ordena 
a nossa sensibilidade, orientando-nos no 
tempo e no espaço. Diz quem somos, de 
onde viemos, e indica as linhas mestras do 
nosso futuro, como naquele imaginoso 
volume da "História Nova do Brasil". Tudo 
isto é relevante, mas nao devemos esquecer 
as aspas, pois basta viajar um. pouco, junto a 
um grupo indígena na Amazônia, ou mesmo 
subir a favela mais próxima, aqui neste bairro 
em que estamos reunidos, para que esta 
"nossa" "História" mude radicalmente de 
sentido, ou mesmo o perca totalmente. O 
Samba do Crioulo Doido, escrito pelo 
saudoso Sérgio Porto, tem muito a nos 
ensinar. Para muita gente, com efeito, "Dona 
Leopoldina virou trem". 

Considerações deste tipo desmontam, enfim, 
a idéia da "práxis revolucionária" -- ação 
coletiva que incorpora as individualidades, 
ação racional que satisfaz as necessidades e 
os desejos de um certo Sujeito Histórico 
universal. Idéia forte, sem dúvida, mas 
tipicamente ocidental e modema; uma das 
expressões da mitologia da onipotência 
humana que tem distinguido a sociedade 
industrial. 

A idéia conexa de uma integação positiva 
entre natureza e cultura (a "humanização da 
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natureza• nos termos do jovem Marx) soa 
hoje como um capítulo intrigante da mitologia 
ocidental, que também aí se distingue. Via 
de regra, os relatos antropológicos dao 
noticia de uma forte tensão entre natureza e 
cultura. Aliás, os ocidentais também 
retornam a este tema nas últimas décadas. 
A "crise ecológica" recoloca o problema no 
centro da modernidade: ao invés da imagem 
evolucionista de um crescente domínio 
humano sobre as fontes de energia naturais, 
fala-se hoje de "poluição", termo carregado 
de associações míticas. 

Evidentemente, ainda nos vemos num 
processo de "Desenvolvimento", mas já nao 
nos sentimos confortáveis com as 
conotações globalizantes dessa expressão. 
Até mesmo os economistas abandonam a 
postura dos profetas da ciência, para 
assumirem a pretensão mais modesta de 
especialistas da "análise das conjunturas·. A 
"Democracia" continua a ser um valor muito 
caro, mas nos preocupa hoje a consciência 
de seus limites. Mesmo o discurso sobre os 
"Direitos Humanos", que tanto nos ocupa, 
. parece com freqüência um coro de anjos, 
desprovido de realidade material para a 
maioria das massas rurais e urbanas. 

Como falar entao do "Futuro"? Antes, 
antever o "Futuro" parecia-nos fundamental. 
Perdê-lo de vista significava perder o rumo, o 
sentido, a identidade. Pensávamo-nos como 
viajantes do trem da História e alguns 
pretendiam mesmo ser o seu maquinista -
"O Grande Tmoneiro". sao imagens 
ultrapassadas, do tempo das máquinas a 
vapor. 



À pergunta "como falar do Futuro", minha 
primeira reação hoje é dizer: tirá~o do 
pedestal. Deslocá~o do centro das 
atenções. Recuperar o sentido da 
relatividade das construções e das conexões 
que são feitas, e desfeitas, entre nós, ao 
longo do tempo. Colocar a idéia do "Plano" 
em seu devido lugar -- entre as tentativas e 
erros, dos curtos e médios prazos, por 
necessidade precário e flexível. Recuperar, 
enfim, a sabedoria tradicional quando nos diz 
que "o futuro a Deus pertence". 

Prefiro, pois, falar de "um horizonte" que se 
nos·descortina. É uma idéia espacial que nos 
convida a olhar para a frente, mas também 
para os lados e para trás. Sugere a 
relatividade do olhar, pois o cenário se 
transforma segundo variações topológicas: 
nao é o mesmo se visto de cima, de baixo, 
ou da encosta; se visto no tumulto ou na 
calmaria; em grupo ou na solidão. Sugere 
uma pluralidade de visões simultâneas, que 
se cruzam em alguns pontos focais, sem se 
esgotarem neles. O "horizonte" pode ser 
pensado como um "reino dos fins", 
englobando, portanto, a idéia de uma 
progressão temporal; mas preserva a 
natureza vaga e difusa deste reino, 
deslocando~ para além dos objetivos 
fixáveis pelas ciências positivas. Como todo 
mundo sabe, o horizonte se afasta (e se 
transforma) A medida que caminhamos em 
sua direção. Sobretudo, nao reduz ós Rns 
às promessas do Futuro -- por que esquecer 
as possibilidades contidas em outras regiões 
do presente e do passado? 

••• 
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Mas que "Horizonte", então? Para dizer em 
uma palavra, vejo~ sincrético. As teorias da 
modernização, fossem elas liberais, 
marxistas ou outras, previam uma 
generalização crescente de regras de 
relacionamento de tipo racional: a superação 
dos particularismos (étnicos, nacionais, 
religiosos etc.), a universalização da 
subjetividade (sob a forma individualista ou 
coletiva), a transparência dos processos de 
eleição e decisão, a secularização dos 
símbolos integradores da existência. 

A "modernização" é uma realidade, mas 
percebemos hoje que prometia bem mais do 
que podia cumprir. Os processos de 
universalização racional nao aniquilam as 
formas sociais precedentes, mas se 
combinam a elas, transformando-as por 
certo, mas sendo também transformadas por 
elas. Até mesmo na economia, onde 
predominam incontestes as formas mercantis 
e burocráticas, cresce a consciência da 
relevância do "informal". As relações de 
trabalho são condicionadas pelas normas 
vigentes em outros planos, da famfiia, da 
vizinhança, do pertencimento étnico, das 
origens históricas particulares. Isto chega a 
ser brutal na América latina, mas nao é 
menos relevante em Nova Iorque, São 
Francisco, Miami, Paris, ou Roma. Basta 
olhar a TV, veiculo primordial de 
"modernização" das mentalidades: a Globo 
funciona segundo o relógio, a programação 
cumprindo o horário, cada programa 
seguindo divisões da hora (a nao ser os 
infantis, que se arrastam m.anhã afora); mas 
a TVS, do afamado Snvio Santos, segue 
outros caminhos: nao se sabe ao certo 
quando o programa começa, e os principais, 



com ele próprio na animação, podem durar 
um dia inteiro. O sucesso do Chacrinha, 
"comunicador por excelência", segundo a 
unanimidade dos críticos, é um exemplo 
notável da atualidade dos antigos programas 
de auditório, tranformados e ampliados 
na TV. 

A ideologia da modernização absorvia estes 
fenômenos classificando-os como sintomas 
de um período de "transição". Hoje, contudo, 
se nos aproximamos do concreto, de uma 
favela, por exemplo, mas também de um 
bairro como Copacabana, observamos uma 
heterogeneidade tão complexa que já nao 
podemos nos satisfazer com aquela 
explicação. O mesmo ocorre quando 
olhamos o noticiário internacional, de escala 
planetária: uma coexistência extraordinária 
de formas e crenças. No horizonte ao redor, 
o cenário é sincrético; ou se quisermos 
preservar a imagem temporal, a "transição" 
se estende até as últimas linhas visíveis do 
horizonte; ou ainda, que diante do horizonte 
só temos "transição". Nela existimos, sobre 
ela devemos pensar e agir. 

Isto tem implicações importantes para as 
perguntas que nos fazemos. Ao invés de 
imaginar uma utopia futura, coerente em 
seus fundamentos, e indagar-se entao como 
chegar até ela, como se fôssemos 
engenheiros da estrada da história; 
reconhecer um horizonte sincrético convida a 
outros exercícios da imaginação. Olhar ao 
redor -- para outras regiões que 
compartilham a agudeza desta experiência, 
como a América Latina, África, Ásia. Rever 
as metrópoles do Norte, à luz destas 
indagações, desconfiando da imagem de 

coerência sistemática que a Europa modema 
projetou de si mesma, redescobrindo lá 
também os sincretismos. Olhar para trás, 
outros tempos marcados pela 
heterogeneidade interior, como a antiguidade 
tardia, tempo de formação, justamente, da 
sociedade.européia, greco-romana, judaica, 
germana. Ao invés da indagação sobre 
"como superar as contradições", e alcançar 
(ou impor) a parúsia lógica de um sistema 
bem ordenado; indagar-se como articular as 
diferenças, como mover-se entre os múltiplos 
planos de aproximação/separação; como 
diminuir os efeitos perversos das 
contradições interiores; como aceitar as 
diferenças, sem diluir-se nelas; como incluí-la 
em nossos planos. 

Abrir -se para questões deste tipo coloca 
grandes e apaixonantes desafios. Já no 
plano pessoal, as possibilidades abertas 
avançam profundamente. Como recuperar 
as expressões da heterogeneidàde 
existencial que está em nós? A ideologia 
modernizadora levou-nos a investir pesado 
na autoconsciência crítica, deslocando a 
.simbologia inconsciente para os sonhos 
notumos, a serem esclarecidos pelo diálogo 
hiperconsciente com o analista. Como 
recuperar a ingenuidade simbólica sern 
descartar a acuidade analítica? Como 
recuperar a ingenuidade da fé, sem esquecer 
a crítica? Como crer na "eficácia simbólica"? 
São perguntas decisivas, não só para os 
agnósticos, como até mesmo para o clero 
cristao, penetrado que está pelas ideologias 
secularizadoras. 
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Os desafios para as ciências sociais não são 
menores. Menciono uma questao apenas. 



Herdamos do Iluminismo a noção de que o 
vínculo social fundamenta-se numa troca de 
natureza contratual, como se no princípio de 
cada sociedade houvesse um conceito, 
racional, quase jurídico, a definir as regras do 
relacionamento mútuo. Entender uma 
sociedade, nesta perspectiva, equivale a 
explicitar o sistema de regras subjacentes ao 
comportlfTiento. O horizonte sincrético 
subverte este suposto num duplo sentido: 
recoloca a presença do mito, ao lado do 
conceito, na fundamentação do vínculo 
social, inclusive entre nós, "cidadãos 
esclárecidos"; e questiona a associação 
entre "sistema• e "coerência jurídica", 
expondo a teia de "incoerências" que 
permeia a experiência concreta. No 
procedimento corrente, cada pesquisador vai 
ao campo, encontra situações 
ultracomplexas, e volta com uma tese 
demonstrativa do "sistema• implícito. 
Supõe-se a coerência no principio e no fim, 
relegando-se as confusões da vida para o 
"meio". Imagino que o horizonte sincrético 
nos convide a inverter a perspectiva: 
supondo ambigüidades, vazios e promessas 
vagas no princípio e no fim, reconhecer as 
dificuldades suscitadas pela busca da 
coerência entre elas. Neste sentido, o 
resultado da pesquisa não soaria tanto como 
uma "tese·, mas como uma "indagação". 

Pensando na igreja católica, o horizonte 
sincrético coloca possibilidades e desafios 
profundos. De um lado, ela parece melhor 
equipada para enfrentar os seus problemas 
do que a maioria das instituições modernas. 
A igreja católica romana é fruto de um vasto 
sincretismo, elaborado no decorrer do 
primeiro milénio da era cristã, e preserva em 
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sua estrutura assincronias e atopias 
fundamentais. Articular a unidade na 
diversidade é uma arte familiar ao 
catolicismo. Com efeito, ele chega ao ftm 
deste milénio com uma vitalidade que seria 
impensável nos primórdios da Modernidade. 
Do Renascimento à Reforma, do Iluminismo 
à expansão napoleónica, a igreja de Roma 
sofreu golpes tamanhos que parecia 
condenada ao desaparecimento, ou ao 
menos à irrelevância. Sua recuperação, do 
século 19 para cá, e o vigor de suas 
múltiplas expressões, mundo afora, é a um 
tempo sintoma e sinal da heterogeneidade 
interior contida no ano 2000. 

Por outro lado, os desafios são para ela, 
também, tremendos. O sincretismo católico 
romano integrou múltiplas tradições em torno 
de uns poucos símbolos e rituais. A paixão, 
a morte e a ressurreição de Cristo, 
atualizadas ritualmente na missa, e 
simbolizadas pela cruz, tornaram-se fonte 
referencial para as mais diversas 
representações. O drama da cruz fala de 
história e profecia, numa veia judaica; de 
ordenação cósmica, num sentido helénico; 
da morte e ressurreição, que afeta todos os 
seres, conforme os mistérios do Oriente e os 
cultos agrários; da inversão das regras deste 
mundo, da presença divina ao rés-do4lão, 
do milagre, no culto aos santos; de razão e 
fé, e assim por diante. Em suma, integrando 
contraditoriamente uma multiplicidade de 
sentidos, como o fazem os mitos e os 
símbolos profundos, a cruz veio a ser 
representada no catolicismo como sinal 
integrador/redentor de toda a memória ou de 
todo o horizonte humanos segundo o ponto 
de vista da civilização medieval. 



A situação é bem diversa no nosso ponto de 
vista, habitantes modernos do Terceiro 
Mundo. A igreja nao conseguiu reproduzir 
nas colónias o modelo integrador que trouxe 
consigo da Europa. Lá, ainda quando 
trazida de fora pelos missionários, a cruz 
ganhou raízes como um símbolo autóctone, 
sinal da manifestação naquela terra particular 
de um drama maior, universal e cósmico. O 
próprio ritmo da natureza, na passagem do 
inverno à primavera, ganhava uma 
signifiCação suplementar na morte e 
ressurreição de Cristo. 

Nas colónias, ao invés, ainda que 
incorporada, a cruz nao deixou de ser um 
slmbolo exterior, trazido de fora para dentro, 
acompanhado de grandes violências. Por 
isso esta terra, cinco séculos passados, 
ainda é pensada como "território de 
missões". Nao conseguimos esquecer que a 
•cruz• nao foi nascida aqui. Nesse sentido, 
até onde o horizonte permite ver, seguiremos 
sendo "terra de missao·, terra estranha para 
a implantação da cruz. 

O calendário litúrgico, que na Europa integra 
os múltiplos tempos, locais e gerais, naturais 
e da tradição, conf~gura-se nos trópicos como 
uma construção artificial--obra maior, porém 
apenas um fruto histórico, imposição jurídica, 
que nada parece ter em comum com o ritmo 
cósmico da natureza. Nas colónias, o 
catolicismo esvaziou-se de suas conotaç6es 
tectónicas, hipertrofiando seus aspectos 
histórico-jurídicos. Nestas terras, sao os 
cultos afro-brasileiros, ou os ameríndios, e as 
pajelanças que celebram e manifestam os 
mistérios que estao na natureza. As 
florestas, as águas, as muitas plantas e os 
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muitos seres que povoam a sensibilidade dos 
habitantes se nos apresentam fora da missa. 

Também aqui o catolicismo se fez sincrético, 
mas de urna outra maneira: articulando-se a 
outros centros de culto, para os quais a cruz, 
embora importante, nao tem aqlJI31e sentido 
de centro õnico e unifiCador que obteve na 
Europa. Até onde o horizonte nos permite 
ver, este gênero novo de sincretismo, 
tipicamente colonial, nao será suplantado 
pelo sincretismo mais antigo, europeu 
medieval. O que poderá significar, então, a 
clrcundata varletate almejada pela igreja 
quando vista do Terceiro Mundo? Abrir-se 
para um horizonte sincrético, nestes termos, 
coloca desafios que vão além do plano 
institucional ou litúrgico. Exige novas 
percepções dos símbolos centrais da fé 
crista; ou, ao menos, novas formulações 
quanto à sua catolicidade. 

Em suma, as leituras antropológicas que me 
ajudaram a rever criticamente (o que nao 
significa •rejeitar" pura e simplesmente) a 
ideologia modemizante que nos animava nos 
anos 60, acabam me colocando indagações 
de natureza teológica, diante das quais nao 
passo de um pobre estudante leigo e 
autodidata. São perguntas que podem 
instigar os diálogos interdisciplinares e, 
espero, animar a nossa discussão r~sta 
tarde. 

• Texto de palestra apresentada no seminário "A 
Dinâmica da Cultura Brasileira AtuaJ•, Rio de 
Janeiro, 15 a 17 de setembro de 1988, promovido 
pelo /nstiuto Nacional de Pastoral, Conferência 
Nacional dos Bispos· do Brasil. 



A queda do profeta negro: o significado. 
ambivalente de raça no pentecostalismo 

JOHN BURDICK 
Doutoralldo 9111 Antropologia 
City Universíty of N8w Yorlt 

Este é um relato preliminar da pesquisa 
desenvolvida durante 1987 em um bairro de 
classe operária, de tamanho médio, da 
Baixada Fluminense. A pesquisa procura 
problematizar a noção de "ecumenismo 
popular" de Teixeira de Monteiro (1979), 
explorando as compuiSOes sociais e 
individuais que fazem da escolha de um 
serviço religioso e da construção de uma 
identidade religiosa mais do que uma 
questao de mero acaso ou conveniência. 
Em particular, procurei investigar como 
vários grupos religiosos de uma única arena 
(um bairro) articulam e lidam com os 
problemas de categorias específicas de 
pessoas. Neste relato, tentarei transmitir 
algumas das ambigüidades contidas nas 
formas pelas quais negros deste bairro (que 
chamarei de "São Jorge") encontram no 
pentecostalismo uma opção religiosa. Num 
próximo relato, discutirei o encontro de 
mulheres casadas com as opções do 
catolicismo institucional, do pentecostalismo 
e da umbanda. 

Nao há qualquer possibilidade de erro: em 
São Jorge, a Assembléia de Deus é mais 
"negra· do que a comunidade católica. Neste 
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bairro, de quase seis mü habitantes, entre um 
terço e metade sao fenotipicamente negros e 
multatos escuros (usando, como o povo, o 
critério da cor da pele e do tipo de cabelo)*. 
O restante da população é composto de 
mulatos mais claros e de "morenos·, com 
não mais de 20 por cento reconhecidamente 
"brancos·. Na igreja Católica, entre cerca de 
80 participantes ativos na comunidade, 
apenas 10 sao fenotipicamente negros, e a 
maior parte destes tem relações de 
parentesco ou de amizade com uma única 
família negra. Apenas dois desses negros 
alcançaram posições de poder na 
comunidade católica (um é membro do 
Conselho, o outro, Ministro de Eucaristia), 
mas por indicação pastoral e não por eleição. 
Em contrapartida, entre 200 membros ativos 
da Assembléia de Deus de São Jorge, 
aproximadamente um terço é de negros ou 
mulatos muito escuros, e um número 
desproporcional deles tem posições de poder 

• Este dado é baseado em um censo casa a casa 
que pesquisou aproximadamente 300 famrlias. 



na igreja: entre oito presbíteros, metade é de 
negros (tanto por sua auto-identificação 
como pela opinião de vários outros 
membros); e há inúmeros diáconos e 
auxiliares negros. 

Tao importante quanto as observações 
estatísticas de uma pessoa "de fora• (que, 
evidentemente, tem a sua própria 
subjetividade) sao as percepções de quem é 
"de dentro·: tanto os católicos quanto os 
crentes reconhecem que há mais "pessoas 
de cor·, ·escuros·, ·negros·, "pretos· na 
igreja Pentecostal. Católicos praticantes, em 
especial, estão cientes dessa discrepância e 
preocupados com ela. Um negro da 
comunidade católica falou assim dessa 
situação: 

"Na nossa igreja tem mais branco do que 
preto. Parece que os negros sao mais 
chegados à crença mesmo. Em todas 
aquelas igrejas a gente encontra uma grande 
quantidade de negros. Eu acho que a maior 
parte de negros religiosos, que seguem uma 
religião direitinho, sao crentes." 

Este homem participou da Campanha da 
Fraternidade de 1988 (o que pode ter sido o 
motivo de ele ter substitui do o termo "preto• 
por •negro"), o que nos faz lembrar que uma 
das possiveis motivaçOes da CF-88 pode ter 
sido a esperança da hierarquia católica de 
aprimorar o trabalho de atração dos negros 
desenvolvido pela Igreja. Uma freira que 
está conduzindo a CF na área de Sao Jorge 
sugeriu: 

·Agora, o motivo dos bispos nao é tanto a 
comemoração da Lei Áurea. Acho que no 

princípio foi, mas agora a coisa nao é tanto 
assim. É pra conseguir uma participação 
maior do negro, por causa de uma sociedade 
que é composta duma maioria de negros. 
Tem uma preocupação da parte dos bispos 
no nível de participação dos negros, e a 
Campanha é sem dúvida uma maneira de 
atrair eles... O negro tá querendo participar, 
mas nao tá querendo participar do jeito que 
está. Essa sempre foi uma preocupação 
minha. Por que, onde o negro se encontra? 
Eles vão no candomblé, na umbanda, na 
crença, nessas coisas." 

As complexidades e conseqüências da CF 
estao além do escopo deste relato. Ainda 
assim, devo observar que, pelo menos em 
Sao Jorge, a participação negra foi muito 
pequena. A razão principal disso, parece, 
deve-se a que, apesar de muitos negros 
terem sido convidados a participar, muitos 
nao freqüentaram os grupos de reflexão ou 
desistiram deles após uma reunião, porque 
nesses grupos predominaram os membros 
tradicionais da comunidade. Isto é, os 
brancos. Isto pode ser exemplificado pelas 

. palavras de um negro que deixou de 
participar da CF: 

"Escuta, nao agüentei. Eu fui lá só uma vez. 
Por que o branco vai mexer com a história do 
preto? Ele quer abaixar ele mais? Eu fiquei 
com vergonha, todos os brancos lá, falando 
disso." 
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Outro homem tentou pemanecer no seu 
grupo, mas desistiu depois de duas reuniões: 

"Eu lava no grupo, mas nao podia continuar. 
Todo mundo sabe que a coordenadora tem 



preconceito, ela nao gosta de preto. Mas lá, 
no grupo, com aquele livrinho, palavras tao 
bonitas, preto e branco igual, e tudo. Mas a 
gente sabe que aquilo é boca pra fora, acaba 
o grupo, acaba tudo aquilo. Nao acaba a 
coisa que eles têm no coração. Por que eu 
vou lâ escutar eles falar? É só papo." 

O que é que a igreja Pentecostal oferece aos 
negros em sao Jorge que a comunidade 
católica nao oferece? Começando pelo nivel 
mais óbvio, a Assembléia de Deus é uma 
Igreja evangelizadora: isto é, seus membros 
procuram ativamente novos membros, 
convidam não-membros para os serviços, 
recebem-nos afetuosamente, fazendo com 
que os "de fora• sintam-se bem-vindos e 
queridos. Os católicos de sao Jorge, ao 
contrário, mesmo com o recentemente 
implantado ideal de ampliar a comunidade 
católica, simplesmente ainda nao se 
consideram missionários e nao estão 
acostumados a tentar ampliar o número de 
fiéis ou trazer ovelhas desgarradas de volta 
ao rebanho. Tais atividades parecem 
estranhas a uma identidade religiosa que 
ainda se associa à universalidade. Na 
Assembléia de Deus, apesar de o 
preconceito racial existir de uma fonna 
complexa (o que discutirei adiante), ele nao 
se revela na evangelização, no recrutamento 
de novos membros. Muitos negros sao 
inicialmente atraídos por ela pelo convite e 
receptividade afetuosos, que contrastam 
poderosamente com o tratamento que 
recebem da sociedade em geral. O apelo 
dessa receptividade aos negros é 
amplamente reconhecido em sao Jorge tanto 
por católicos quanto por crentes, e originou a 
anedota pejorativa de que •preto quer ser 
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crente pra tratar branco de ~nnao... Eu ouvi 
Isto tanto de lJI1 mulam claro católico quanto 
de lJI1 crente branco, os quais 
imediatamente me asseguraram que 
estavam •apenas brincando". Apesar disso, 
a frase ressoa porque revela uma relação 
social muito real, aquela entre o branco 
evangelizador e o negro objeto, que se sente 
honrado pela atenção que lhe é dada. Um 
católico negro confidenciou-me que havia 
ficado atraido e sensibilizado pelo carinho 
que sentira nos esforços dos pentecostais 
para convertê-lo: 

·vou te falar, eles dão uma atenção à gente, 
eles fazem convite, é coisa fora de série. Às 
vez eu até queria, eu até quase passei, por 
causa do convite deles, porque eu sentia 
homenageado. O acolhimento que têm, eles 
chegam lâ apertando a mao, a gente fica 
muito à vontade. Mto que deve ser por 
aquilo que tem muito preto lá. Porque, poxa, 
ninguém figa pro preto, e lâ eles 
cumprimentam na rua, dão mais atenção na 
rua pras pessoas negras. Vou te falar, é 
coisa muito importante aquilo ali.· 

Também em um nlvel bastante óbvio, uma 
vez dentro da igreja, é provável que o negro 
fique impressionado pelo número de pessoas 
de sua cor tanto nos bancos da igreja quanto 
nos assentos dos presblteros. Isso pode ser 
visto no depoimento de um negro 
recém-convertido: 

"Nunca ficava à vontade na Católica, sempre 
achava que todo mundo estava me 
reparando. Sabe como é? 'O que que ele 
está fazendo aqui, aquele preto, aquele 
macumbeiro?' Porque sabe, pra eles, todo 



preto é macumbeiro. Quando eu fui visitar a 
igreja crente com a minha esposa, ela queria 
que eu fosse, eu achava que estava 
entrando numa igreja preta, mas preta 
mesmo. Fiquei à vontade. Nunca tinha visto 
padre preto, mas aqui tinha eles, lá em cima, 
todos da minha cor." 

Ainda assim, como Floriano e Novaes (1985) 
sugeriram, não é o suficiente apontar a 
freqüentemente ostentada "igualdade racial" 
das igrejas evangélicas, tampouco sua 
abertura à liderança de negros, para explicar 
o alto nível de participação dos negros nelas. 
É preciso investigar como e por que esta 
"igualdade racial" é produzida, através de 
que tipo de discurso e prática ela é fo~ada, e, 
acima de tudo, que tipos de ambivalências e 
contradições ela tem e cria. Acredito que 
uma forma frutífera de abarcar estas 
questões seja através do relato de um 
serviço domirical marcante do qual participei 
recentemente na Assembléia de Deus, 
explorando depois seus significados. 

Tratava-se do último domingo do mês, dia 
em que o pastor, um homem branco de 
aproximadamente 60 anos que dirige o 
rebanho de Sao Jorge há quase 30, estaria 
ausente. No último fim de semana de cada 
mês ele viaja para um outro bairro, a fim de 
dirigir a congregação de lá, que faz parte de 
sua jurisdição. Naquele domingo, a mais alta 
autoridade presente na igreja era o filho do 
pastor, que havia sido nomeado 
vice-presidente um mês atrás, e que havia 
tomado posse do cargo oficialmente durante 
o serviço da semana anterior, no qual seu pai 
estivera presente. 
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O problema começou logo após os hinos de 
abertura do culto. Jacqueline, a filha de um 
estimado especialista em orações chamado 
Manuel, subiu ao púlpito para cantar um hino 
de louvor. A família de Manuel, com suas 
sete filhas, é a mais importante família negra 
da igreja, porque o carisma de Manuel e a 
habilidade de suas filhas para arranjar 
casamento têm incorporado como membros 
inúmeros jovens homens negros. 
Jacqueline, contudo, é casada com um 
branco não-crente, e, apesar de ter apenas 
vinte e poucos anos, tem uma longa história 
de instabilidade na igreja. Quando ela subiu 
ao púlpito naquele domingo, estava apenas 
recentemente retornando à igreja depois de 
um prolongado afastamento. Mas, na época, 
eu não sabia disto. O que eu sabia é que ela 
era apenas uma jovem mulher 
particularmente falante, já havendo notado 
que, ao contrário de muitas outras crentes, 
ela ria e brincava com não-crentes nas ruas. 

Jacqueline agradeceu à congregaçao pela 
oportunidade de cantar, o que imediatamente 
me chamou a atenção como algo fora do 
comum, já que a prática usual é agradecer à 
igreja depois de cantar o hino. Ela começou 
a cantar Eu sou feliz, um bonito e vibrante 
hino de louvor. Ela cantou todo, mas, 
quando chegou precisamente na última nota, 
desmaiou, desmoronando sobre o púlpito. 
Por um momento, todos permaneceram em 
silêncio, chocados. Entao, a igreja explodiu 
em orações angustiadas, muitas delas ditas 
em voz muito alta, em especial, 
pareceu-me, pelas mulheres. A mae de 
Jacqueline levantou-se e correu para o 
púlpito. Os presbiteros que estavam 
sentados no taBlado atrás do púlpito 



levantaram-se e vieram à frente para 
erguê-la. 

Os clamores da congregação se 
intensificaram, enquanto todos se 
levantavam, olhos semicerrados, cabeças 
erguidas, braços estendidos, imersos em 
oraçOes ritmadas e suplicantes. Muitas 
mulheres choravam. Pareceu-me, naquele 
momento, que, juntos, os crentes estavam 
tentando exorcizar demónios. Aquei contuso 
e preocupado com o que estava 
acontecendo, e apreensivo a respeito do que . 
aconteceria em seguida. 

Os presbíteros levaram Jacqueline, ainda 
inconsciente, para longe de nossas vistas
todos. eles, exceto o próprio pai de 
Jacqueline, que permaneceu sentado, imóvel 
com um olhar tranquilo de compreensão. 
Este olhar confundiu-me ainda mais. Por 
quase 10 minutos (sim, eu estava 
cronometrando tudo!) os clamores e oraçOes 
continuaram, e só então Manuel se levantou 
e caminhou, deliberadamente bem devagar 
para onde estava sua filha. Assim que ele 
saiu, outro presbítero (branco) conduziu um 
coro de hinos e pediu a todos que rezassem 
por Jacqueline (uma solicitação supérflua, 
uma vez que era óbvio que toda a 
congregação já estava arrebatada em 
oraçOes). 

Os hinos nao conseguiram acalmar a-igreja. 
Todos permaneceram num estado de 
agitação intensa. Então, assim que os 
presbíteros retomaram ao tablado e um 
deles começou a pregar, uma mulher negra, 
de vinte e poucos anos, vestindo um véu 
branco, levantou-se subitamente e começou 
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a profetizar. Sua profecia foi longa e 
repetitiva, como as profecias em geral, mas 
seu estilo musical e staccato criou um efeito 
hipnótico, fazendo com que o tempo 
passasse rapidamente. Ela profetizou que 
pior do que acontecera haveria de acontecer, 
que Deus espalharia calamidade sobre todos 
aqueles que ascendessem ao púlpito 
despreparados, que todos deveriam 
considerar esta advertência, inclusive 
aqueles que ocupavam o tablado. A 
congregação e os presbíteros ouviram a 
profecia em absoluto silêncio. Quando a 
mulher terminou, voltou ao seu lugar tão 
subitamente quanto havia levantado, 
deixando suas palavras suspensas no ar, 
como um sonho. A igreja explodiu 
novamente num frenesi de oraçOes, de tal 
forma que os presbíteros nao conseguiram 
restaurar a ordem. 

Foi então que os acontecimentos daquele dia 
começaram a atingir seu clímax. Na fileira à 
minha frente, estava sentado um homem 
negro de quase 30 anos. Eu jâ o havia 
notado, durante outros serviços, porque as 
suas oraçOes eram ditas em voz mais alta do 
que a maior parte das outras, e porque, 
como auxiliar da igreja, usava terno. Por 
vários minutos, ele esteve ora sentado ora 
tremendo, segurando-se fortemente e 
emitindo sons intermitentes e indecifrâveis. 
Pareceu-me que estava lutando para se 
conter. Flllalmente, nao pOde mais fazê-lo. 
Levantou-se, e dando gritos aterrorizantes, 
dirigiu-se rapidamente do seu banco para o 
corredor e dai para o tablado dos 
presbíteros, de uma forma que lembrou um 
daqueles bonecos que pulam de uma 
caixinha quando se levanta a tampa (de fato, 



vários dos presentes fariam depois essa 
comparaçao). Seu corpo balançou de um 
lado para o outro, como o de um robO, 
enquanto ele subiu os degraus até o púlpito e 
postou-se em frente do filho do pastor. 
Novamente um pesado silêncio caiu sobre a 
congregaçao. Olhei em volta, e, pela 
primeira vez depois de muitas visitas à igreja, 
vi expressões faciais marcantes, variando -
na minha interpretaçao --de tensa 
consternaçao a surpresa. Eu estava 
começando a ficar alarmado, e cada vez 
mais consciente de que estava 
testemunhando um momento que, sem 
dúvida, me manteria ocupado por muitos 
dias. 

O jovem negro firmou-se diante do 
vice-presidente e falou - se com a voz de 
Deus ou nao, isto mais tarde se viu que 
dependia do ponto de vista de cada um -
com uma voz trémula e em tom sobrenatural 
por cerca de cinco minutos, que pareceram 
estender-se por uma eternidade. rrve 
dificuldade para entender o conteúdo de 
suas palavras (como, descobri depois, 
muitas outras pessoas), mas de uma coisa 
estava certo: com o braço estendido e a mao 
posta acima da cabeça do filho do pastor, 
com o corpo arqueado em direçao a ele e o 
som de um trovao em sua voz, a atitude do 
profeta era, sem dúvida, de reprovaçao. Se 
aquela era realmente a voz de Deus, Ele 
estava irado. 

O profeta começou a falar mais depressa, 
seu corpo tenso e balançando-se ainda mais 
rapidamente do que antes. A tensão 
começou a ficar insuportável. Meu coraçao 
disparou, e eu desejei que toda a 
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congregaçao ansiasse, como eu, pelo fim do 
espetáculo. O vice-presidente e os outros 
presbíteros pareciam paralisados. Então, em 
meio a um grito abafado, o homem 
desmoronou, caindo diante dos presbíteros. 
As mulheres começaram a chorar 
novamente, a igreja explodiu outra vez em 
clamores e ·oraçOes. Assim que o homem 
caiu, os presbíteros pularam ao mesmo 
tempo de seus assentos e o cercaram, 
escondendo~ de nossas vistas, com uma 
determinaçao que lembrou o modo como 
agentes secretos atacariam alguém que 
tentasse assassinar o presidente. Eles 
colocaram suas maos sobre o corpo 
estendido e dobrado do profeta e rezaram 
por vários minutos. 

Rnalmente o jovem recobrou a consciência, 
levantando-se trémulo e deixou o púlpito, o 
corpo curvado e débil, esfregando os olhos, 
enxugando o suor de sua testa. O filho do 
pastor instantaneamente pegou o microfOne 
e pregou indignado por vários minutos sobre 
a santidade do púlpito, a ira de Deus, e sobre 
como ali estava a prova de que para 
ascender ao púlpito era preciso estar 
P,eparado diante de Deus, que uma pessoa 
nao podia subir a essas perigosas alturas do 
jeito que quisesse. Mas apesar de ele estar 
trovejando, a congregaçao também estava, 
sufocando~. Foi somente quando outro 
presbítero entoou um tonítroante hino que 
um pouco de ordem voltou ao lugar, 
enquanto todos começavam a cantar em 
uníssono. Assim que este espetáculo de 
unidade aconteceu, os presbíteros 
encerraram abruptamente o serviço, meia 
hora antes do horário habitual. Pareceu-me 
que batiam em-retirada enquanto estavam 



em posição de vantagem. Descobri mais 
tarde que metade dos presbíteros dirigira-se 
para o bairro onde estava o pastor para 
contar-lhe o que havia acontecido. Saí da 
igreja totalmente esgotado. 

O que havia acontecido? Nas semanas 
seguintes ao evento ouvi duas interpretações 
principais a respeito do comportamento de 
Alexandre - este era o nome do homem 
negro. Por um rado, alguns crentes 
sustentavam que Alexandre nao havia sido 
movido pelo Espírito Santo, mas por sua 
própria carne. Observei que os que 
articulavam essa visão eram principalmente 
crentes brancos e mulatos, ou com 
aspirações a fazer parte da estrutura de 
poder da igreja ou já dentro dela. Esses 
homens, e as mulheres ligadas a eles, 
combinavam argumentos bíblicos e 
não-bíblicos contra Alexandre. Biblicamente, 
argumentavam que ele havia ido contra os 
preceitos paulinos de ordem e disciplina. Um 
diácono de pele clara explicou assim o 
evento: 

"Na Bíblia, o espírito é sujeito ao profeta. E 
ali foi o sujeito ao espírito. Ele saiu lá 
correndo na igreja, fazendo a maior anarquia, 
espantando todo mundo, anarquizou o culto 
todo; quem tava lá atrás nao ficou sabendo 
de nada daquilo que ele disse; então ele só 
perturbou o trabalho. A profecia é para 
edificação da igreja e nao para escândalo, 
como ele fez lá." 

Outro diácono, um mulato claro, ampliou 
ainda mais os argumentos baseados na 
Bíblia: 
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"Ele tava querendo ir contra Hélio (o 
vice-presidente]. Ele tava querendo dizer que 
o Hélio era ..• talvez, nao foi bem escolhido 
pra ser o vice. Primeiro ele falou umas 
palavras bonitas, e tal, pra o Hélio ficar na 
presença de Deus, e nao sei o quê; mas 
depois ele virou pra ir contra o vice da igreja. 
Então aquilo ali não é profecia. (Por quê?] 
Porque ele tava falando contra o vice. A 
Bíblia fala que a profecia é pra edifiCação da 
igreja, nao é nada para acusar ninguém. 
Então aquilo ali era carne, ele mesmo queria 
se mostrar, querendo acusar o Hélio. E você 
viu como ele saiu atingido. Entao, ele que 
tava errado. Deus cobrou dele na hora: 
como ele nao era profeta - foi a carne 
mesma que deu aquela palhaçada--, Deus 
atingiu ele, jogou ele por terra. Isto é uma 
prova que Hélio foi bem escolhido. É uma 
prova que Deus está no lado dele, e que vai 
ser muito bem-sucedido com a sua jornada 
de ser vice. Porque se fosse Deus nele, ele 
nao descia de lá envergonhado." 

Outros brancos da hierarquia usaram esses 
argumentos e acrescentaram que Alexandre 
é conhecido por ser exaltado, e mesmo 
·neurótico"; e que, além do mais, conhece 
muito pouco a Bíblia, e que é mais do que 
provável que ele 1enha alguma passagem 
anterior pela macumba, o que explica a sua 
falsa lmpressao de ser um profeta. O que 
essas explicações têm em comum, em 
especial, é a sua ênfase na falta de 
humildade de Alexandre diante de Hélio. 

"Chegou lá, foi profetizar... 'Tu és um 
homem escolhido, a espada está na tua mao· 
-- o que nao é verdade, que biblicamente a 
direção da igreja está com o pastor da igreja, 



e nao com nenhum presbítero. Mas ele ... 
'Ah, você' --ele tratando de 'você' (riso) -
'Você, espada na sua mao, se for em pé, 
homem, se for em pé.' Então aquilo foi a 
carne, foi uma influência, acho que aquilo já 
praticava esse negócio de espiritismo ... Ele 
subiu exaltado, lá, e tal ; saiu de lá humilhado. 
Teve que cair, porque, diante de Deus, a 
coisa é assim. Elemento para se enriquecer 
da obra dele, deve ser humilhável, vir ao 
púlpito humildemente. Mas se o elemento se 
exalta, o próprio Deus humilha." 

Por outro lado, diversos outros membros da 
igreja nao tinham dúvida de que o que havia 
movido Alexandre fora o Espírito Santo. Em 
geral, essas pessoas eram, a princípio, 
homens e mulheres brancos e mulatos que 
não pertenciam à hierarquia de poder da 
igreja e que tampouco pretendiam fazer parte 
dela; e negros, participantes ou nao desta 
hierarquia. Crentes de pele clara afirmaram, 
nos dias seguintes àquele domingo, que o 
poder de Deus havia movido Alexandre. 
Durante a primeira semana, contudo, o 
pastor começou a pregar contra Alexandre, 
dizendo que ele nao devia ter subido ao 
púlpito, mas, sem considerar em que 
acreditavam os membros, deixando em 
aberto se o que o havia movido fora a carne 
ou Deus e evitando discipliná-lo. Esses 
sermoes começaram a levantar dúvidas 
entre os crentes de pele clara. 

Entre os negros, contudo, nao pude perceber 
qualquer hesitação: para eles, Alexandre 
havia sido inspirado divinamente. Mesmo 
depois que o pastor expressou suas 
reservas, membros e presbíteros negros 
confidenciaram-me suas divergências, que 
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podem ser vistas nos argumentos de um 
presbítero negro: 

"Deus usou ele para transmitir lá na igreja. 
Mas a palavra de Deus disse que as coisas 
espirituais para os homens comuns é 
loucura. Porque o homem comum que não 
está ligado na vida espiritual, ele nao 
entende, pode ficar escandalizado. Ele fica 
preocupado com aquilo: será que aquilo é 
Deus, ou aquilo é o maligno, ou a carne, que 
acusou a pessoa. O que agiu? [Mas, por 
que então ele caiu?) O corpo dele já nao 
estava resis~ndo mais o poder, a potência de 
Deus no corpo dele. O corpo nao agüentou. 
Deus usa quem ele quer. [Mas por que usou 
um corpo fraco?) Não, usou um corpo forte. 
O corpo forte que tinha lá era aquele, para 
ser usado naquela hora. Muito forte. [Mas 
São Paulo nao escreveu que o espírito é 
sujeito ao profeta?) Sim, mas eu entendo 
assim: Paulo tava falando do espírito do . 
homem, que o profeta nao pode ser homem 
louco; mas o espírito de Deus é outra coisa. 
O espírito de Deus é sempre mais forte do 
que o homem." 

Perguntei a outro presbítero negro por que 
ele achava que o pastor estava cético. 

·o pastor vai, sim, vai tentar doutrinar. Ler a 
Bíblia, doutrinar, para que realmente a 
pessoa se domine; mas Deus usa quem ele 
quer. O pastor acha que ele errou, porque 
foi um culto público. Se fosse um culto 
fechado, ninguém sentia erro. Mas eu não 
acho que ele está errado, porque Q povo tem 
que ver milagre. Eu sinto que Deus fez uma 
coisa magnífica lá para que o povo sinta que 
Deus tem poder. E nao foi nada demais 



realizado, foi uma coisa bem realizada. 
Porque Deus ia falando que ia fazer uma 
obra que muitos iriam se espantar. A Bíblia 
fala que o antigo tempo quando Deus dava 
sua excitaçao total na vida do homem, os 
homens caíam. A presença de Deus, a 
carne nao agüenta. • 

Para dar conta das diferentes interpretações 
da profecia de Alexandre, e de quem as deu 
(e, em seguida, do porquê ninguém sugeriu 
que Alexandre havia sido possuído pelo 
Diabo), devemos fazer uma pequena 
arqueologia do caso, procurando entender 
tanto as condições estruturais quanto as 
conjunturais do evento e de suas 
interpretações. Estruturalmente, devemos 
compreender a ambivalência das imagens de 
crentes brancos e mulatos sobre a 
religiosidade negra. Conjunturalmente, a 
cadeia específica de fatos que conduziu ao 
tumulto peculiar daquele domingo. Fazendo 
isso, tentarei revelar algumas das forças que 
afastam ou mantêm negros na Assembléia 
de Deus, forças repletas de contradições, 
mas sem dúvida poderosas. 

A imagem que os negros encontram na 
Assembléia de Deus acerca da sua essência 
religiosa é, em geral, muito mais lisonjeira do 
que a que eles encontram na igreja Católica. 
Isto me veio à mente, pela primeira vez, 
durante uma conversa casual com uma 
mulher branca que estava indo para úma 
reuniao de oraçao na casa de Adélia. Ela me 
explicou que as orações de Adélia - uma 
negra -- tinham poderes curativos e que toda 
segunda-feira ela rezava pelos doentes e 
aflitos. Quando lhe disse que nao poderia 
juntar-me a ela naquele dia, ela disse: "Ah, 
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nao tem nada. Tem outra inna da igreja que 
ora pelos enfennos nas quartas. Ela é clara, 
mas as orações dela sao uma bênção 
também." Aquele pequeno •mas• falou mais 
alto e despertou minha curiosidade. 
Comecei a perguntar a crentes brancos e 
mulatos se eles pensavam algo de especial 
sobre a fé dos negros. Rapidamente, 
tomou-se evidente que sim. Do ponto de 
vista dos brancos que nao pertencem à 
estrutura de poder da igreja, ·as pessoas de 
cor" tendem a ser •mais chegadas a Deus· 
do que •as pessoas claras•, como se pode 
ver na explicaçao de um homem branco: ·os 
pretos buscam mais o Reino de Deus, 
parece que eles sao mais dedicados. Eu 
creio que o pessoal escuro sao mais 
chegados a Deus, mais devotos.· Todos os 
negros que eu inquiri concordaram 
ardentemente com essa avaliaçao. Só 
encontrei reservas entre brancos 
pertencentes à estrutura de poder entre 
alguns mulatos. Eles enfatizaram que nao 
havia diferenças entre a espiritualidade dos 
indivíduos mais claros e a dos mais escuros. 
Na verdade, alguns mulatos chegaram a 
dizer que os negros tinham menos 
espiritualidade que os mulatos e brancos 
porque eram ·orgulhosos·. Por sua vez, 
negros argumentaram com freqüência.que a 
verdadeira hierarquia espiritual era composta 
de negros, depois de brancos, e no final de 
mulatos: 

"Como é que eles [os mulatos] podem se 
abrir às coisas de Deus? Eles sempre 
acham que eles sao melhores dos outros, e 
Deus nao gosta de orgulho, nao." 

O uso da categoria raça na detenninaçao da 



posiçao hierárquica espiritual é baslante 
estranho à imaginaçao católica. Perguntei a 
cerca de 20 católicos de diferentes idades, 
sexos e cor de pele se eles acreditavam que 
os negros sao "mais chegados a Deus· do 
que os brancos. Nas respostas apareceram, 
em geral, perplexidade, diversão e 
hostilidade frontal à idéia. ·Aquela idéia é 
ridícula. Se a gente chegar a Deus, vai 
chegar todo mundo junto•; "Nunca pensei 
nisso. Acho que todo mundo é igual diante 
de Deus, né?"; "Tanto negro quanto branco 
procura a Deus igual." O contraste é 
especialmente impressionante quando 
consideramos a distância entre a fé dos 
crentes nas orações de dona Adélia pelos 
doentes e a relativa falta de entusiasmo dos 
católicos em relação às oraçOes de Mário, 
um negro aposentado que recentemente foi 
designado Ministro pelo padre local. Desde 
o início, Mârio viu-se diante de uma frieza 
quase intangível da Unção dos Enfermos por 
parte das famílias dos doentes: 

·A gente chega numa casa, a pessoa manda 
a gente entrar, a gente tira o calçado, mas 
fica, dá uma olhada na gente, sempre sente 
que nao tá aceito... Eles deixa a gente lá 
com o doente, às vezes a gente fala a oração 
lá quase sozinho, os outros estão lá para a 
cozinha, por seu quarto, nao vêm ficar junto 
com a gênte. Quer dizer, a gente sente que 
aquilo é uma discriminação. Uma vez, uma 
senhora até nao aceitou que eu dava a 
hóstia, ela queria a dona Margarita" (um 
Ministro da Eucaristia branco). 

Por que os negros sao geralmente 
considerados ·mais chegados a Deus• entre 
os crentes, ao mesmo tempo que nao têm 

qualquer status espiritual especial entre 
. católicos? Um primeiro passo para 
compreender este contraste é apontar que 
virtualmente todo católico e crente com que 
falei mantém o estereótipo de que qualquer 
negro ou já esteve ou está envolvido com a 
•macumba". As implicações que as duas 
Igrejas tiram desse estereótipo, contudo, 
diferem significativamente. A maior parte 
dos católicos está bastante ciente - com 
freqüência penosamente -- de que muitos 
dos seus correligionários praticam 
·macumba" ao mesmo tempo que continuam 
a se chamar de católicos. Esta é, de fato, 
uma preocupação que tem crescido diante 
das investidas diárias de crentes, e que se 
tornou um tema bastante delicado. Os 
católicos aprenderam a pensar que 
•macumba" corresponde a uma adoração ao 
Diabo; por conseguinte, consideram que os 
negros estão mais distantes de Deus do 
que os brancos. Esta é uma opinião que até 
mesmo católicos negros expressam: 
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"Olha, eu nao acho, nao, que preto seja mais 
chegado a Deus, nao. Como pode, ele 
sempre está na macumba?" 

Alguns católicos sugerem que talvez os 
católicos negros simplesmente nao estão tão 
perto de Deus quanto os crentes negros: 

"Talvez na igreja deles o preto é assim. Mas 
na nossa ele é mais chegado à macumba do 
que a Deus." 

Na Assembléia de Deus, a imagem do 
desenvolvimento do negro em geral com a 
·macumba" serve parcialmente como uma 
estratégia de rQtórica para demonstrar a 



grande diferença entre o seu comportamento 
antes e depois da conversao. sao 
principalmente informantes brancos e 
mulatos, contudo, que se referem às ligações 
passadas dos negros com a "macumba" para 
explicar o fervor de seu compromisso com a 
crença. Um mulato presbiteriano explicou 
isso assim: 

"Se eles buscam mais a Deus, eu acho que 
seja porque eles estao fugindo daquele mal. 
Aqui no Brasil, você deve ter notado, a 
maioria das pessoas de cor mexe na 
macumba. Entao, eles ficam tao oprimidos 
com aquilo, que quando eles chegam no 
Evangelho eles se convertem mesmo, eles 
querem fugir daquela opressao do Diabo." 

Ainda assim essa explicação sobre o fervor 
religioso dos negros pode ser utilizada contra 
eles. Como vou sugerir adiante, isso é 
precisamente o que tem acontecido na 
Assembléia de Deus de São Jorge. 

Outro tipo de explicação que os crentes dão 
para a suposta proximidade dos negros de 
Deus é a de que eles sao mais humildes e 
sofrem mais do que os brancos. Crentes 
mulatos costumeiramente relutam em dar 
esse tipo de explicação; entrementes, 
infonnantes brancos tendem a enfatizar a 
humildade dos negros, e negros enfatizam 
seu sofrimento. Uma velha branca crente 
colocou isso da seguinte forma: 

·A humildade vai até o trono da graça. Onde 
nao tem humildade, a gente recebe nada de 
Deus. A palavra de Deus diz: 'Sem as asas 
de humildade, nao pode chegar no Reino de 
Deus' ... 0 branco tem mais orgulho, né? Eu 
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acho que uma pessoa escura parece que 
tem mais condição pra se humilhar, né? A 
pessoa clara, ele é distraído. Se a gente 
chega, você chega perto de uma pessoa 
escura, começa a falar da Palavra de Deus, 
ele se sente tão homenageado, sente 
melhor, sente alegre. Às vezes, uma pessoa 
clara, você vai falar com ele: 'Ah, isso aí é 
ilusao. Tou preocupado com meu trabalho, 
coisas pra fazer, nao posso te dar atenção 
agora, nao:· 

Negros têm uma maior clareza, nao 
surpreendentemente, sobre as causas de 
sua dedicação a Deus. Eles a atribuem aos 
desfavorecimentos que enfrentam na 
sociedade: 

·As pessoas negras buscam mais a Deus 
com interesse espiritual. E Deus olha. 
Porque sao as pessoas assim que sao mais 
abandonadas, vamos dizer assim, mas por 
Deus nao é abandonado. 10 que o senhor 
quer dizer com "abandonado"?] Pelo povo. 
Por Deus nao. Que por Deus nós somos 
bem acolhido. O negro, ele tem mais 
ansiedade, tem mais fome, tem mais sede de 
Deus. A Bíblia diz: 'Bem-aventurados 
aqueles que têm fome e sede de justiça, 
porque deles é o Reino do Céu.' !Por que os 
negros têm aquela sede?] Que às vez, sabe, 
pela sociedade nao sao bem vista, né? sao 
mais deixado, entao de onde eles têm mais 
aquela ansiedade de buscar a Deus. E 
somos bem acolhidos.· 

Uma jovem crente negra foi ainda mais 
longe: 

"Os negros dão mais lugar ao Espírito de 



Deus, porque os negros, nós estamos !ao 
apedrejado, nós tamos tao apedrejado. 
Porque se nós ficamos andando de lá pra cá, 
de cá pra cá, nos olham de um pra cá, um 
olha outro --quer dizer, sempre olhando. 
Entao, a melhor coisa que temos que fazer é 
fechar os olhos e ligar no Deus.· 

E também outro crente negro de mais idade, 
um diácono: 

·os brancos, no estudo, eles sao mais. E as 
pessoas de cor, é muito difícil eles ter o 
estudo que os brancos têm, eles com mais 
recurso. Entao o que fazem os negros é 
realmente pelo Espírito Santo de Deus. 
Porque dele mesmo, não pode fazer. Ele 
fala aquilo que Deus coloca na boca dele pra 
falar. Em vez de buscar na Bíblia, ele busca 
no joelho. Pela manhã, pela madrugada, e 
Deus ouve ele. Os brancos não se 
preocupam muito: 'Eu tenho leitura. 
Levantar, de joelho, pela madrugada, por 
quê?'" 

As imagens contrastantes sobre a 
religiosidade negra entre a Assembléia de 
Deus e a igreja Católica estao parcialmente 
baseadas em observações do 
comportamento efetivo dos negros nas duas 
igrejas, que é, ele mesmo, em parte 
resultado do contraste dessas imagens. Isto 
é, imagem e comportamento parecem fazer 
parte de um mesmo círculo vicioso, que os 
realimenta. Na Assembléia de Deus, de fato, 
os negros se destacam. Um crente branco 
observou: 

"Nós, brancos, a gente é mais preguiçoso 
diante de Deus, tem dias que a gente falta na 

igreja, mas eles não, eles sempre estao lá. 
Então, você pode ver, eles têm mais 
oportunidade de Deus chegar a eles, Deus 
opera mais nas pessoas de cor." 

A crença doUbinal na atividade do Espírito 
Santo fornece uma medida pública bastante 
clara da proximidade de uma pessoa com 
Deus. Quanto mais alguém busca a Deus, 
mais e maiores sao as graças do Espírito 
Santo sobre essa pessoa. É um fato 
bastante claro e marcante, reconhecido pela 
maioria dos crentes, que os negros da 
Assembléia de Deus falam línguas 
estranhas, profetizam, têm visões e 
expulsam demónios mais habitualmente que 
os brancos. Os negros exercitam essas 
graças com grande intensidade, uma 
intensidade que é objeto de comentários 
tanto por brancos quanto por negros (e bem 
menos por mulatos). Um crente branco 
contou-me: "Quando o preto converte, 
converte mesmo. Tem um fervor que o · 
branco não tem. Pode ficar nos joelhos a 
noite toda, orando; o branco se cansa.· Uma 
das coisas mais impressionantes desses 
relatos é a facilidade com que sao feitos: 
parece que a certeza da salvação do crente 
branco lhe dá a segurança necessária para 
admitir que outros possam ter mais "fervor" 
do que ele. Ao católico branco falta essa 
segurança, e a realidade da sua igreja é 
bastante diferente daquela da Assembléia de 
Deus. Na igreja Católica, o branco pode 
observar que os negros estão em menor 
número, tanto entre líderes quanto entre 
adeptos, e não há uma medida clara e 
coletivamente reconhecida que avalie o grau 
de proximidade com Deus (isto é, não há 
graças do Espíritó Santo). Por conseguinte, 
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é diflcil para os católicos brancos 
desenvolverem uma imagem de uma 
espiritualidade especial do negro. Católicos 
negros, quando pressionados, algumas 
vezes falam de ·sua fé mais viva•, que eles 
atribuem ao seu "sofrimento" - mas é 
evidente sua inibiçao diante desse discurso, 
motivada pela escassez de sinais de fé 
consensualmente reconhecidos no 
catolicismo. 

A imagem da espiritualidade especial do 
negro na Assembléia de Deus tem 
conseqüências concretas que, mais adiante, 
reforçam novamente essa imagem. Os 
negros estão representados em posições de 
poder - portanto, vistos como escolhidos de 
Deus .- inteiramente fora de proporçao em 
relaçao ao seu número na congregaçao. 
Uma negra especialista em orações recebe 
quase o dobro de "clientes· do que sua 
vizinha branca, também uma especialista; e 
começando com mais clientes, a mulher 
negra acumula um maior número de 
"histórias de sucesso", aumentando assim a 
sua reputaçao e reforçando a imagem de 
maior competência espiritual dos negros em 
relaçao aos brancos. Outro exemplo ajudará 
a ilustrar este complexo processo de 
realimentação entre imagem e realidade. 
Num recente serviço, eu estava sentado ao 
lado de dois homens jovens, um branco e 
outro negro. Ambos são "rezadores 
virtuosos" e ambos conseguem alterar o 
timbre e o ritmo de suas vozes enquanto 
louvam e agradecem a Deus. Naquele dia, o 
negro começou de repente a emitir sons 
rápidos e estridentes, e seu corpo 
tensionou-se. Sua oraçao, dita em voz mais 
alta, começou a abafar a oraçao do colega 
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branco, que foi diminuindo a intensidade de 
sua voz. Percebi os olhares de esguelha que 
o branco dirigia a seu vizinho, que pareciam 
combinar admiraçao com um ligeiro 
constrangimento. Enquanto o branco cedia 
espaço ao negro, pareceu-me que ele estava 
tanto agindo em benefício quanto reforçando 
a imagem das graças espirituais especiais 
dos negros. 

Mas, como sugeri anteriormente, essa 
imagem é levada adiante de forma 
ambivalente. Por um lado, sem dúvida, a 
ênfase dos crentes na igualdade de todas as 
almas diante do plano de salvaçao de Deus, 
o seu reconhecimento do fervor religioso 
especial dos negros e a sua aceitaçao de 
liderança negra podem encobrir, para alguns, 
o profundamente enraizado racismo que 
flagela o Brasil. 

Alguns crentes brancos sutilmente 
apontaram para mim que a Assembléia de 
Deus é com certeza menos racista que a 
igreja Católica, porque, afinal, onde estão os 
padres negros? De fato, parece que, em 
alguns casos, a exposiçao à liderança negra 
aumenta o respeito dos brancos à 
capacidade dos negros. Isto pode ser 
avaliado pelo depoimento de uma crente 
branca de meia-idade: 

·Antigamente, eu tinha mais aquela coisa, 
aquele preconceito. Ainda devo dizer que 
não aceito que um rapaz branco se case com 
moça escura. Talvez seja um pouco o 
preconceito que fica comigo, sei lá. Mas, 
sabe, foi através da convivência com os 
negros lá na igreja, que eu perdi bastante 
aquela coisa que tava comigo. Porque, olha, 



como eu vou dizer que eu sou mais do que 
irmao Manuel [um orador carismático negro), 
por exemplo? Nao tem como." 

Eu nao tenho dúvida de que outros crentes 
sentem-se da mesma forma. Ainda assim há 
outras dimensOes, negativas, no discurso e 
nas práticas de brancos e mulatos em 
relação aos negros. Em primeiro lugar, ainda 
que crentes brancos possam conftar nos 
seus correligionários negros, eles nao sao 
tao caridosos quando se trata de negros 
nao-crentes. Um crente branco 
sussurrou-me o seguinte: 

·os pretos fora da igreja são geralmente 
intrometidos em coisas que nao prestam, são 
como crianças sem educação, sabe? 
Bebem, fumam, matam, roubam, falam 
palavrao, mexem em macumba. [Mais do 
que os brancos?) Ah, sim, muito mais, muito 
mais." 

Perguntei a diversos negros nao-crentes se 
eles achavam que eram mais bem 
tratados por crentes brancos do que por 
brancos nao-crentes. Todos eles disseram 
que nao havia diferença; e que, se havia 
alguma, era por parte de crentes 
evangelizadores aos quais eles haviam 
resistido. que os haviam tratado entao com 
desprezo, •como se a gente fosse 
macumbeiro". Uma católica negra de idade 
pareceu incrédula quando sugeri que 
crentes brancos talvez fossem menos 
racistas que nao-crentes: 

"No papo, talvez. Mas aqui [apontando o 
coração), onde conta, tem diferença 
nenhuma. Quando eles sabem que a 

gente nao tem interesse em ir na igreja 
deles, a gente é só uma macumbeira negra.· 

Dentro da igreja, propriamente, o racismo se 
manifesta de diversas formas. Entre os 
jovens, especialmente as mulheres, ele é 
particularmente evidente. As garotas negras 
são educadas para invejar o cabelo liso das 
garotas brancas e se ressentem muito das 
•morenas• de cabelo liso, que torcem o nariz 
diante do "cabelo duro· das negras. Uma 
jovem negra explicou essa situação 
enquanto derramava lágrimas antigas: 

·Às vezes, as meninas mais claras passam 
por mim, nao falam 'Paz do Senhor' para 
mim, passam a outra mais clara do que eu, 
na frente, fala com ela. Se nao tivesse 
preconceito, ela falava comigo, nao com a 
outra mais clara ... Sabe, na mocidade, elas 
acham que a pessoa clara é mais bonita. 
Nós, as meninas escuras, temos cabelo . 
ressecado, né? E elas, claras, sao todas de 
cabelo comprido, cabelo liso, entao para 
elas, aquilo é um orgulho, elas estao com 
aquela beleza, né? Bas se acham melhor 
,porque elas estao seguindo a doutrina da 
igreja. Entao, para elas, as escura nao sao 
gente; elas nao dao o mesmo valor ao cabelo 
da escura. Nós nao podemos usar trança, 
mas nao podemos cortar. Nao acho justo, 
sabe?" 
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Entre adultos parece haver uma norma dupla 
na aplicação das regras de disciplina e 
exclusão: os negros sentem que, para eles, a 
norma é muito mais severa. Recentemente, 
por exemplo, um crente negro foi acusado de 
ter estado presente a uma briga. Durante os 
procedimentos-disciplinares, ficou claro que o 



homem era inocente, mas ele foi excluído 
assim mesmo. Um diácono branco 
explicou-me que a exclusão foi "pra evitar a 
impressão de que ele tinha mexido com 
aquela sujeira enquanto membro da igreja. 
Porque a igreja precisa ser imaculada". A 
decisão dividiu os presbíteros praticamente 
ao meio, com os presbíteros negros 
defendendo unanimemente o homem. 
Quando pedi a um crente negro sem 
participação na estrutura de poder que 
comentasse o caso (não 
surpreendentemente, os presbíteros negros 
estavam reticentes em relação ao evento), 
ele demonstrou um claro ressentimento: 

"Dentro da Assembléia, o negro, ele é aquela 
pessoa que tem que pisar firme sempre. 
Qualquer espregadinha (slc) dele, exclusão, 
porque é negro. Como no caso deste rapaz 
excluído. Para o branco, tem mais tolerança. 
Se caso se ele errar hoje, tem uma 
tolerançazinha. Tudo do negro é mais 
pressão." 

Quanto mais eu falava com crentes negros, 
mais eu ficava ciente de que o sentimento de 
que existe uma norma dupla é praticamente 
geral, ainda que mantido em silêncio. 

• Ah, John, eu vou te falar uma coisa: é um 
problema. É um problema e muito 
problemático. Sabe? Olha, a gente chega 
em cima, tem um vacílio, fala alguma· 
coisinha errada, nosso Deus, tem tanta 
reculhação (slc), tanta encarnação. Para 
uma pessoa clara, nem tem julgamento, 
sabe? Olha, a minha mãe trabalhava na 
assistência social da igreja, um trabalho de 
bastante responsabilidade, mexe muito com 

dinheiro. Aí, vêm os comentários: 'Por que 
colocar irmã Joana? Crioula, lá, metida à 
beça'. Quantas vezes minha mãe chega 
em casa, 'Ah, mãe, o que é?' 'Nada não.' 
Mas depois ela fala, 'Tinha algum 
comentário, assim, assim.' 'De quem mãe?' 
'De gente lá dentro da igreja.'" 

Todos têm uma história para contar, como 
essa de um negro que foi excluído mas 
que recentemente retomou ao rebanho: 

"Na época eu morava numa casa lá 
perto de você; eu comprei uma maleta 
que era idêntica à do vizinho. Ele falou 
que a minha era dele. Disse que eu 
roubei. Então eu cheguei lá no 
botequim, dei uns balanços para ele, nem 
cheguei a bater, sabe? Eles falaram pro 
pastor que eu era lobo, tinha que ser 
excluído. E fui excluído no dia seguinte, 
sem oportunidade de me defender. Se eu 
fosse branco, nao ia nem comentar sobre o 
assunto.· 

Evidentemente nao fica claro, a partir 
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deste relato, que fatores foram 
considerados para a exclusão; ainda assim, 
o homem acreditava que havia sido eJt;cluído 
por causa de sua raça, expressando assim 
um padrão geral de crença, entre os 
negros, de que realmente existe uma norma 
dupla. 

E, realmente, uma norma dupla parece 
emergir da ambivalência de atitudes de 
brancos e mulatos em relação a seus 
correligionários negros. Já mencionei a 
relutância de mulatos em atribuir qualquer 
status espiritual especial aos negros. Um 



crente mulato expressou isso da seguinte 
forma: 

"Eles chegam a qualquer carguinho e se 
orgulham. Preto é muito orgulhoso, sabe? 
Então, é difícil Deus operar neles.· 

Membros brancos, apesar de reconhecerem 
mais prontamente as graças espirituais dos 
negros, demonstram preocupação pela 
facilidade com que os negros podem cair 
novamente em pecado e perdição: 

"Acho que preto precisa vigiar um pouco 
mais do que o branco. Porque eles têm 
sempre aquela coisa neles, eles são mais 
fracos diante da tentação, eles podem cair 
muito rápido. Então precisam ser bem 
vigilantes, sabe como é?" 

Além do mais, uma investigação mais 
profunda das atitudes de crentes brancos 
revela uma importante distinção: aquela 
entre brancos que estão competindo com 
negros por autoridade espiritual e os que não 
estão. Estes, geralmente, não questionam 
os dons espirituais que os negros afirmam 
ter. Mas, para os primeiros, parece que 
conciliar a invocação de autoridade espiritual 
pelos negros com a sua expectativa de que 
eles sejam humildes e se mantenham em 
posição secundária apresenta certas 
dificuldades. 

A Assembléia de Deus de São Jorge é 
dominada por um pastor branco e por uma 
panelinha de brancos e mulatos claros que o 
apóiam (o filho do pastor é o vice-presidente, 
seu genro o terceiro na hierarquia). Os 
brancos que estão ligados a este núcleo de 

poder, ou os que desejam participar dele, 
contestam a validade dos dons espirituais 
dos negros, como se pode ver neste 
depoimento de um diácono branco: 

"Você pode observar que aparentemente os 
pretos são mais usados por Deus do que os 
brancos, os dons espiritual. Mas não é uma 
realidade, não. Não tem mais preto profeta 
nem preto que tem dom de curar de que os 
branco, não... É porque receber dons 
espiritual depende muito da inteligência. E 
infelizmente os preto não são tão inteligente 
igual aos branco. O homem tem que buscar 
a Deus com entendimento e com raciocínio. 
Mas às vez as pessoas negra, sem cultura 
que eles são, se julgam profeta. Mas não 
são. Muitas as vezes é só para aparecer. 
Você deve ter notado que os dons que os 
pretos dizem que têm são aqueles dons sem 
compromisso, que não são coisa clara, que 
não exige a menor inteligência. Qualquer um 
pode se apresentar como profeta, qualquer 
um pode falar em línguas estranhas. Mas 
são os brancos que têm os dons com 
compromisso, como interpretar línguas, 

. discernir os espíritos, fazer maravilhas. Os 
pretos não têm aquele compromisso." 
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Um presbítero branco, um pouco mais 
circunspecto, atribuiu a tendência dos negros 
de profetizar não a uma falta de inteligência 
mas ao seu envolvimento anterior com a 
"macumba": 

"Olha, pessoas escuras sempre se 
dedicavam nessa coisa, esse espiritismo, 
essa coisa de manifestação de espírito. 
Então, quando se sente assim, alegre na 
igreja, já pensa que pod~ profetizar, 



mas na profecia nao há manifestaçao do 
espírito." 

Os negros estao vivamente conscientes do 
questionamento de seus poderes proféticos 
por brancos e mulatos, e isto cria uma tensao 
constante. Enquanto as profecias dos 
negros permanecem neutras e inócuas, elas 
podem ser aceitas. Mas assim que o negro 
fala com seu superior branco na igreja, e 
com a voz de Deus, a suspeita dos brancos 
aumenta. Uma mulher negra reclamou 
amargamente para mim: 

"Mesmo quando a gente faz uma coisa 
superior a eles, para eles a gente nunca faz. 
Para eles a gente é simplesmente metida à 
beça. Teve uma profecia, sabe, de Oswaldo 
(um presbítero negro), quando ele apontou 
dois presbíteros brancos, sabe? 
Profetizando lá que estavam no pecado. A 
mensagem dele foi problema. Deus usou 
ele, ele falava, e aquilo rendia. As pessoas 
claras nao pegavam aquilo para ele, mas 
caluniavam: 'Ah, aquele nego, aquele isso, 
aquele aquilo, vai ver se eu vou acreditar na 
profecia daquele nego.' O pessoal claro nao 
acredita porque acham que o negro está 
falando de si mesmo. Branco fala que negro 
que profetiza é muito metido, muito bocudo." 

Se tais atitudes existem, como os brancos no 
poder explicam que haja negros presbíteros? 
Alguns brancos me disseram que isto se 
devia na verdade a uma mera concessao 
deles a fim de evitar acusações de racismo 
por parte de outras igrejas: 

"Olha, nao podemos resistir os pretos 
subirem na igreja porque a gente lá fora vai 

acusar a igreja de ser racista. Entao a gente 
está obrigado de deixar eles subirem, de 
conviver com eles. Mas eles mesmo sabem 
que nao têm o mesmo grau de que nós, nao 
têm a mesma capacidade.· 

Agora que esbocei as atitudes ambivalentes 
de crentes brancos e mulatos de sao Jorge, 
toma-se possível entender a conjuntura em 
que ocorreu a profecia de Nexandre e as 
suas diferentes interpretações. Os eventos 
específicos que levaram à perfonnance de 
Alexandre começaram no último outono, 
numa confrontaçao entre Hélio --que 
naquele tempo era um mero presbítero -- e 
Alexandre. O que ocorreu entao me foi 
assim contado: 
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·Aconteceu no mês de novembro passado, 
nós távamos num ensaio de coral, entao 
Deus usou ele, ele foi contando uma visao 
que teve. Entao, quando ele começou 
contar, lava contando; quando Hélio chegou 
lá, simplesmente falou: 'Cala a boca.' Aquilo 
adoeu todo mundo. Todo mundo ficou muito 
chocado com aquilo." 

Pedi a um negro que havia estado presente 
para comentar o fato: 

"Olha, se ele fosse um rapaz branco, Hélio 
nao cortava, você pode crer." 

O segundo ato começou em dezembro, 
quando um diácono branco em que o pastor 
confiava apontou-lhe que o entao 
vice-presidente da igreja, porque vivia a uma 
certa distância da cidade, nao podia cumprir 
suas obrigações e estava descuidando cada 
vez mais de visitar a igreja de sao Jorge. O 



pastor, reconhecendo o problema, pediu ao 
diácono que indicasse um novo 
vire-presidente entre as congregações mais 
próximas a Sao Jorge; o nome seria entao 
submetido ao voto dos presbíteros. O 
diácono indicou o filho do pastor, uma 
escolha que estava fadada a criar 
controvérsia. Hélio fora criado na igreja, mas 
a havia deixado por quase dez anos e 
retornado apenas no ano anterior. Muitos 
membros sentiam que a rapidez com que 
Hélio havia sido promovido a presbítero era, 
em si mesma, indevida, e cheirava a 
nepotismo. Agora ele era indicado para 
vire-presidente. Também era senso comum 
que a Hélio nao apenas faltavam dons do 
Espírito Santo como que ele nao escondia 
sua atração por bens materiais: sua casa é 
muito bem mobiliada (ele tem um bom salário 
como membro da Polícia Militar) e ele deseja 
mudar-se para uma cidade maior das 
proximidades onde, ele diz, "tem maior poder 
aquisitivo·. Ele se mistura com não-crentes 
muito ricos, e as prateleiras de sua sala de 
visita estão decoradas com garrafas de vinho 
e bebidas alcoólicas (recebidas de presente 
dessas pessoas, que, é claro, ele não 
consome, mas oferece orgulhosamente a 
visitantes não-crentes, como eu mesmo). 
Ele veste short em casa, e a sua profissão 
de militar o obriga a carregar uma arma de 
fogo no trabalho, algo que muitos membros 
acreditam ser antibíblico. 

Com todos esses estigmas contra ele, por 
que o diácono indicou Hélio? Por que não 
indicou um dos outros presbíteros, muitos 
dos quais têm dons do Espírito Santo e, ao 
contrário de Hélio, nunca se afastaram da 
igreja? Em particular, por que não indicou o 

homem que muitos consideravam o seguinte 
na hierarquia, o presbítero negro Oswaldo, 
que freqüentava a igreja há quase 30 anos e 
possuía os dons da profecia e da visão? A 
resposta é que o diácono sabia que o pastor 
nao confiava nos dons de Oswaldo porque, 
como vimos, ele havia profetizado contra 
outro presbítero. O próprio pastor contou 
assim essa história: 
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·uma vez se encheu de alegria, foi lá 
profetizar pra dois obreiros. Eu falei: 'Não, 
filho, o profeta que profetiza, ele não fica 
inconsciente. Ele nao perde a mente. Não 
senhor, nao pode. Se perde a mente nao é 
Deus. Que faz perder a mente é o espírito lá 
de macumba.'" 

Um diácono branco descartou a opção por 
Oswaldo assim: 

·A gente não acredita muito nos dons dele, 
não. Essas pessoas são pouca esclarecidas 
na Palavra de Deus. Esse Oswaldo, essas 
pessoas, são pouco, são analfabetos, têm 
dificuldade mesmo de falar português. 
Então, eu apoiei o Hélio porque ele é o filho 
'do homem aí, e ele sendo filho, eles nao vao 
brigar, vao ter uma boa concordância um 
com o outro ... Já os outros, talvez porque 
queriam o lugar, então entrou em choque. 
Sabe quem ficou o mais triste? O Oswaldo. 
Muito, muito triste. Acho que ele queria ser 
também o vice. Comentou que nao foi a 
vontade de Deus, e deu entender que ele 
tava mais preparado para isto. Mas o pastor, 
ele não tinha bem confiança, não." 

O voto dos presbíteros para a indicação foi 
secreto. O resultado foi de oito a favor, seis 



contra (presbíteros de outras congregações 
também estiveram presentes). Cinco dos 
seis eram negros, sete dos oito, brancos ou 
mulatos. A decisão foi então levada a toda a 
congregaçao para aprovação e sessão 
fechada. Aqueles que se opusessem ao 
resultado poderiam expressar-se livremente. 

"Então, foi aprovado. Teve só uma voz 
contra, esse aí, o Alexandre, que caiu ontem, 
ele largou a igreja quando ele ouviu o 
resultado, virou as costas e foi embora, 
porque ele levantou dizendo: 'Nao, pastor, 
tem que orar mais!' E como o pastor nao 
aceitou, virou as costas.'" 

Alexandre havia sido, portanto, o único com 
coragem suficiente -- e suficiente 
ressentimento -- para protestar contra Hélio. 
Sua voz, sem dúvida, teve impacto junto aos 
sentimentos secretos de muitos outros da 
congregaçao; mas os presbíteros, mostrando 
uma posição comum e nao revelando a 
amplitude de sua div1são a respeito do 
assunto, deram pouca chance à 
congregaçao de nao aceitar o seu veredicto. 

Terceiro ato: quando o homem negro que 
mencionei antes foi, apesar de sua 
inocência, excluído da igreja no início de 
janeiro, o clima entre os presbíteros deixou 
de ser de amabilidade. Houve comentários 
pelas costas e acusações mútuas. Um 
crente negro observou: 

"Nós sabíamos, todos, que o rapaz foi 
excluído por causa da cor, mas ninguém 
podia dizer aquilo. Era uma situação 
tensa. Os presbíteros nao se entendiam. 
Então, o pastor colocou a igreja em 

61 

oração por uma semana, pra que a união 
voltasse.· 

No final daquela semana, uma batalha que 
havia sido perdida na esfera das palavras 
humanas ia ser agora travada na esfera do 
discurso divino. Para os profetas negros da 
Assembléia de Deus, Hélio representava 
tudo aquilo a que eles se opunham: 
autoridade baseada na cor (branca) e no 
parentesco ao invés de no poder do Espírito 
Santo. Mas este era um ressentimento que 
nao podia ser articulado publicamente; na 
verdade, ele provavelmente nao estava 
claramente articulado nas mentes dos 
próprios profetas negros. A forma através da 
qual ele veio a ser articulado foi pelas 
diferentes posições assumidas na 
interpretação da profecia de Alexandre. 

·A gente clara estao dizendo que foi a carne. 
Mas eu acho que se ele era branco, eles nao 
iam dizer nada. Mas, olha, ele, sendo negro 
e subindo lá pra falar pro superior dele, eles 
nao gostaram, nao· üovem crente negro). 

Quando isto aconteceu, a situação estava no 
ponto para Alexandre jogar enxofre no fogo. 
Aquele era o primeiro domingo depois do 
ritual público de investimento de Hélio, Com 
a ausência temporária do pastor, e portanto 
sem a autoridade unificadora, ficou mais fácil 
desafiar a autoridade que permanecera 
(muitos crentes apontam que profetas 
tendem a fazer seu trabalho durante as 
ausências do pastor). A igreja havia sido 
colocada em oração cotetiva por uma 
semana, por causa da divisão provocada 
pela exclusão de um jovem negro. A 
semana de oração havia rarefeito a 



atmosfera, e estava talvez mantendo a 
questão racial em posição de destaque, pelo 
menos para alguns. Foi esta atmosfera 
rarefeita que possibilitou a Alexandre 
disparar o gatilho. O primeiro passo foi o 
desmaio de Jacqueline, que foi interpretado 
pela maioria dos membros como uma 
mensagem de que ela nao estava 
espiritualmente pronta para ascender ao 
púlpito purificado. Como ela me contou 
depois, seu pai a havia avisado apenas um 
mês antes que se ela continuasse a "andar 
pela rua de qualquer maneira·, seria 
humilhada diante de todos. Acredito que, em 
parte, Jacqueline ascendeu ao púlpito aquele 
dia precisamente para cumprir a profecia de 
seu pai. Foi provavelmente por isso que ela 
agradeceu à congregação antes de começar 
a cantar, talvez porque soubesse que não 
terminaria o hino. 

O desmaio de Jacqueline provocou um 
aumento de tensão entre os freqüentadores, 
pela demonstração da presença tangível de 
Deus na igreja, pela Sua determinação de 
derrubar, no ato, aqueles nao preparados 
para falar em Seu nome. O pai de 
Jacqueline já sabia disso: foi por isso que 
manteve uma enervante calma durante a 
atribulação da filha. Outros haviam se 
convencido disso através da profecia da 
negra de véu. Afinal, esta mulher nao era da 
Assembléia de Deus, mas da Igreja da 
Restauração, de doutrina muito mais rígida. 
Aquela havia sido a primeira vez, na 
verdade, que ela visitara a Assembléia de 
Deus de sao Jorge. Aos olhos dos crentes 
que testemunharam a sua perfonnance, 
este status de ser uma pessoa "de fora· 
fortaleceu a autoridade de suas palavras, 
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convencendo-os de que eles estavam 
ouvindo a voz de Deus. Como explicou um 
crente branco: "Não é da nossa igreja. Não 
conhecia Jacqueline, nem que a gente tinha 
purificado o púlpito. Entao ai era uma prova 
que foi a voz de Deus falando ali.· 

Ao levantar-se, Alexandre estava se 
engajando em uma batalha, parte de uma 
longa, profunda e tortuosa luta entre as 
raças. Cada lado clamava vitória nessa 
batalha. Significativamente, ninguém sugeriu 
que Alexandre havia sido possuído pelo 
Diabo. A razão para isso, a meu ver, é que o 
Diabo, caracteristicamente, age contrariando 
a vontade da pessoa que ele está afligindo; 
•carne•, por outro lado, representa a vitória 
da vontade humana sobre o Espírito. Foi 
porque a maior parte das pessoas presentes 
sabia do ressentimento de Alexandre contra 
Hélio, tanto nas suas dimensões pessoais 
quanto coletivas (raciais), que ninguém . 
diagnosticou seu comportamento com 
resultado no trabalho do Diabo. Além disso, 
significativamente, um diácono branco 
apontou-.me que: 

·Agora, até agora, o que tá parecendo, as 
mesmas pessoas que apoiaram aquele rapaz 
excluído, agora tão apoiando o Alexandre. 
As mesmas pessoas. Estao dando cobertura 
a eles, porque é interesse próprio. Eles 
querem dar cobertura à classe deles, que 
eles acham, a classe de profetas." 

Eu ainda nao sei por que Alexandre caiu no 
chão aquela noite. O que eu sei é que foi 
uma queda cujo significado vai muito além do 
estado mental de Alexandre naquele 
momento. E também acho que sei, pelo 



menos, por que o pastor não disciplinou 
Alexandre. Eu acredito que ele estava ciente 
de que aquele acontecimento revelava uma 
questao de proporções monumentais, que 
poderia facilmente dividir sua igreja. Neste 
sentido, portanto, os profetas negros da 
Assembléia de Deus de 5ao Jorge haviam 
conquistado mais um centímetro de terreno. 
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Manifestações religiosas numa 
instituição para leprosos 

L.AMARTINE BOECHA T . 
Ci9ntista social; pesquisador no NEPSIUERJ 

A proposta do projeto que desenvolvo no 
Instituto Comunitário Estadual de 
Jacarepaguá, antigo Hospital Colônia de 
Curupaiti, é a de analisar a inter-relaçao dos 
leprosos 1 e da instituiçao z que os abriga 
com os sistemas de crenças religiosas 
existentes no interior desta mesma 
instituiçao. São cinco esses sistemas: 
católico, umbandista, budista, espírita e 
protestante. Todos têm sede no local. 

No entanto, face ao estágio em que se 
encontra o projeto', não será possível fazer 
uma análise de todos os sistemas, pois, até o 
momento, alguns grupos ainda não foram 
contatados. Desta forma, esta comunicaçao 
foi desenvolvida mediante a análise do 
discurso de três budistas, cinco espíritas e 
três católicos. 

Na análise desses discursos, procurei fazer 
um estudo dos procedimentos que cada 
grupo utiliza para marcar as fronteiras que os 
identificam e os diferenciam, pois entendo 
que, para um grupo se afirmar enquanto tal, 
será necessário que ele marque seus 
contrastes em relaçao aos outros com os 
quais se defronta. Para que isso aconteça, 
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ele lança mao de sua ideologia religiosa (a 
cosmologia, os rituais, a noção de pessoa, 
ethos e visão de mundo, ou seja, seu 
sistema classificatório específico). Em outras 
palavras, procurei analisar as estratégias que 
cada grupo utiliza para poder diferenciar, 
conquistar e manter seus adeptos. 

Como podemos ver no exemplo abaixo, ao 
procurar delimitar suas fronteiras, os grupos 
se utilizarão de suas características 
distintivas, ressaltando-as em seu benefício 
ou em detrimento do outro. No primeiro 
exemplo, um católico acusa os budistas de 
compactuarem com a imoralidade e os 
espíritas, de oferecerem ajuda por interesse. 
A pergunta feita foi a seguinte: 

"Aqui dentro existem diversos grupos 
religiosos, como o budismo, o espiritismo, 
como o senhor percebe esses grupos?" 

A resposta: "(Risos) Olha, levo tudo pelo 
modo de dizer de Monsenhor X, aqui é quem 
dá mais. (Risos) Aqui é quem dá mais .. ." 

Pergunta: "Como assim?" 



Resposta: "Isto é, quem auxilia mais o 
doente, entende? É tudo conveniência. Se 
eles vão para o budismo, é pura 
conveniência. O senhor vê lá é pura ... ou 
entao de má vida. O senhor não encontra 
uma pessoa no budismo que tenha uma vida 
regular, uma vida verdadeiramente, assim ... , 
pura, enfim, que não seja uma união ilegal; 
todos eles. Entao, eles vêm à igreja e se 
sentem mal, já aconteceu comigo, pessoas 
que vêm : 'Não vou à igreja não, porque fui lá 
e o Monsenhor falou diretamente para mim.' 
Ele vestiu a carapuça. Isto é ... o que vou 
fazer? Eu tenho que falar ... Enquanto vai lá 
no budismo e tudo é bom, tudo é bom, tudo é 
lícito, tudo, desde que agrade à pessoa, é 
lícito fazer. Enfim, é uma vida cómoda, 
justifica tudo, todo erro, toda a imoralidade. 
Agora, quanto aos espíritas (risos), outra 
também. Infelizmente, há uma infiltração 
muito grande de espíritas, aqui, nos dias de 
visita, e trazem muitas coisas, entende? 
Com isso muitos não querem receber o 
passe, muitos vêm no dia seguinte, 'ah, 
padre', aborrecidos, 'estava lá, me deram o 
passe e eu tive que aceitar'. Por quê? 
Porque deram, também, lá, uma pasta de 
dente, umas frutas e assim ... Eu acho que a 
realidade está como o Monsenhor diz: 'Aqui 
é quem dá mais .. ." (Risos) 

Para os espíritas "fora da caridade não há 
salvação" (AIIan Kardec). Desse modo, 
aqueles que não auxiliarem o próximo, 
aqueles que não se derem para o outro em 
forma de apoio, visitando os doentes, 
consolando os que precisam, não se 
transformarão em luz, não receberão a 

· graça divina.' Um dos entrevistados diz 
que este seria o caso dos budistas, pois 

eles não levariam o conforto aos 
necessitados. 

Já para os budistas, segundo um adepto, um 
dos requisitos necessários para que uma 
religião seja uma verdadeira religião é que 
esta tenha um líder messiânico, como o 
catolicismo, o islamismo e o budismo têm. 
Os ensinamentos, a doutrina deste líder, 
serão seguidos por seus fiéis. Portanto, se 
forem bons, bons frutos trarão. Segundo o 
informante, o islamismo não é uma boa 
religião, pois ensina o ódio. Outro requisito é 
o objeto de fé; sobre ele, diz o entrevistado: 

• ... Quase todas as religiões têm um objeto 
de fé. Entao, se o objeto não for verdadeiro, 
a sua prática vai sair toda errada também. 
Vamos por exemplo: o cris~anismo, eles 
usam geralmente a cruz como símbolo, 
objeto de fé. Entao vamos analisar o que era 
a cruz naquela época em que Cristo foi 
crucificado. Era um objeto de tortura, assim 
como hoje a câmara de gás, a guilhotina, a 
forca, a cruz ... A finalidade dela era aquela: 
crucificar pessoas, deixar morrer. Cristo 
nunca falou: 'Depois de minha morte vocês 
adorem a cruz como um símbolo.' Daí para 
cá, eles usaram essa cruz como um símbolo, 
objeto de fé. Amanha a própria cadeira 
elétrica pode ... poderia servir para objeto de 
fé. Um canhão, uma metralhadora, será que 
amanha vamos adorar aquilo como objeto de 
fé, se ela servia para matar? Como é que 

, ela (a religião! pode te dar condições de 
vida? Entao, é isso que nós temos que 
analisar: se o objeto de fé que uma religião 
usa é verdadeiro ou não." 

Portanto, quando um grupo acusa o outro, 
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obtém em contrapartida a reafinnação da 
maior legitimidade das práticas por ele 
utilizadas. Um católico, quando acusa o 
budismo de conviver com a imoralidade, usa 
como parâmetro os valores morais de seu 
grupo, reafinnando-os. Do mesmo modo, 
quando um budista diz que as oraçOes feitas 
perante a cruz não vão surtir efeito, reafirma 
o poder de seu objeto de fé: aqueles que 
perante ele orarem obterão a graça 
desejada. 

Segundo Dunmeim ·o primeiro artigo de toda 
fé é a crença na salvação pela fé" 
(1978:222). A eficácia dessa crença é direta 
à credulidade que o adepto tem pelas 
práticas desenvolvidas pelo seu grupo. Com 
esse intuito, o grupo, ao delimitar sua 
fronteira, faz do seu sistema de crença o 
único e verdadeiro, faz de sua prática a 
prática. Agindo assim, procura mostrar aos 
seus pares e aos outros que fora de seus 
limites não há salvação. 

Num outro trabalho, ao analisar as questões 
inerentes à construção social da identidade 
do leproso e seu processo de reintegração à 
sociedade, digo que ·a instituição, na medida 
em que fracassa na sua função corretiva, 
recuperadora e reintegradora do indivíduo à 
sociedade, acaba por reforçar a doença e os 
mecanismos de estigmatização/ 
marginalização dos que por ela são 
tutelados· (Rangel, 1986:56). Ora, o 
fracasso da instituição traz o descrédito para r 

as práticas por ela desenvolvidas, pois ao se 
internar, o paciente espera conseguir a cura 
que o levaria de volta ao seu meio de origem. 
Isto não acontecendo, a estada do paciente 
vai se prolongando indefinidamente, 

levando-o a buscar outras práticas 
alternativas. Assim, ao elaborar minha 
proposta de trabalho, tenho que o leproso 
procura, através da religião, o remédio para o 
seu mal. 

•• • 

Quando um indivíduo contrai lepra, o social 
tira os referencias que o inseriam no seu 
mundo de origem. A partir daí, a imagem 
que a sociedade dele guardará é a que ela 
tem do novo grupo do qual ele passou a 
fazer parte, isto é, a imagem do seu grupo de 
estigma. • Oliveira nos diz que •o conceito de 
identidade pessoal ou social possui um 
conteúdo marcadamente reflexivo ou 
comunicativo, posto que supõe relações 
sociais tanto quanto um código de categorias 
destinadas a orientar o desenvolvimento 
dessas relaçOes" (1976:5). 

Ao perder este referencial, o leproso coineça 
a sofrer um processo de destruição de sua 
auto~stima. Isto se dá quando a sociedade 
toma conhecimento de que um de seus 
membros é vítima de uma doença 

· considerada por ela como fruto de uma 
maldição. • Objeto de temores, o doente 
passa a ser vítima de fortes alusões, e, 
conseqüentemente, a sofrer cerceamentos 
denotativos de reação à sua presença: 
objetos de uso pessoal separados e 
destruídos, aproximação ou contato físico 
proibidos, motivo de vergonha etc. A vítima, 
ciente de que não é mais benquista pelos 
seus, se afasta. 1 
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Uma infonnante conta que aos 15 anos 
descobriu que tinha lepra. Diz que era 



bonita, vaidosa (hoje tem as mãos em garra 
e perdeu a cartilagem do nariz), queria 
estudar enfermagem. Era de uma família de 
muitos irmãos, apegava-se particularmente 
ao caçula. Depois de doente, nunca mais os 
viu, com exceção do último. Este não a 
abandonou. Quando a visita leva-lhe 
dinheiro e joga-o em cima da mesa. Não 
senta, nao toca e nem aceita nada. Sobre a 
reação da família ao ser diagnosticada a 
doença, diz: 

• ... Eu por mim mesma me separei. Na min~ 
casa tinha dois banheiros, eu disse: 'Olha, 
um banheiro vai ser meu.' Meu pai disse: 
'Minha filha, deixa de bobagem.' 'Não, um 
banheiro vai ser meu.' Naquela época, a 
doença era muito progagada ... , que pegava, 
que tinha isso, que acontecia, eu nao queria 
que meus irmaos ficassem doentes. Arrumei 
o quarto, pintou todinho. Mas, no matrimónio 
de uma irma de meu pai eu ia acender a luz 
e ela sumiu comigo. A cadeira era marcada 
com meu nome. Sentava à mesa e todo 
mundo ficava em pé e eu com a cadeira 
marcada. Prato, tinha uma marca no prato. 
Até que um dia foi uma família jantar lá em 
casa e minha madrasta chegou e disse: 
'Essa família vem aqui e você vai comer no 
quarto, nao vai sentar à mesa.' Aquilo me 
magoou. Ela podia dizer: 'Olha, vem uma 
famUia .. .' Usar outros termos. 'Você é 
doente', ela falou, 'você é doente,.nao pode 
sentar à mesa com as pessoas·. Tudo 
marcado. Aí eu peguei aqueles 
apetrechos ... , um dia levantei e nao disse 
nada a meu pai. Saí e fui lá no Dr. X, 'Dr. X, 
quero me internar.' 'Mas você se internar?' 
'Eu quero' ( ... ). Eu chegava em casa minha 
madrasta: 'Olha, vem cá, vem visita assim, 
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assim.' Numa casa que tinha visita todo dia. 
Todos colegas dos meus irmãos. Aí eu saí 
por volta de 1920. 'Dr. X, eu quero me 
internar:· 

A ruptura com o grupo no qual vivia e a ida 
para a instituição trazem para o indivíduo 
mudanças nos referenciais que sao a base 
de sua auto-identificação. Podemos mesmo 
dizer que estas mudanças, após uma 'série 
de rebaixamentos, degradações, 
humilhações e profanações do seu eu, 
poderão acabar por destruir sua 
personalidade social.' E-ssa destruição pode 
vir acompanhada de tentativas, mesmo que 
inconscientes, de morte física, como, por 
exemplo, nao seguir as prescrições médicas, 
saudade, alcoolismo, falta de vontade de 
viver etc. Segundo Levi-Strauss, •a 
integridade física nao resiste à dissolução de 
sua personalidade social".' (1975:194) 

Para uma doença que atualmente tem cura, 
o grande número de indivíduos que 
continuam sendo mutilados demonstra a 
ineficácia das práticas terapêuticas e o 
processo de degradação 
sócio-psicossomática a que estao expostos 
os doentes. Colaborando com este quadro, 
chama a atenção do observador menos 
perspicaz a quantidade de ociosos e o 
funcionamento de diversos bares no interior 
da instituição. Não é preciso ser um 
especialista para se perceber os efeitos da 
ingerência de bebidas alcoólicas quando se 
faz tratamento médico-hospitalar - segundo 
informações grande parte dos internos 
nao fazem nenhum tipo de tratamento. A 
visão que se tem, quando se entra pela 
primeira vez no Instituto, é 



atemorizadora. Vejamos o que diz um 
doente: 

Pergunta: ·como foi sua entrada aqui? 
Quando o senhor veio pela primeira vez, 
como se sentiu?" 

Resposta: "Foi é .... horrivelmente." 

Pergunta: "Por quê?" 

Resposta: "Porque não tinha conhecido 
tantos doentes juntos. Com tantos 
problemas. Eu achava que era um dos 
únicos. Mas, quando não agüentei mais o 
trabalho lá fora, vim para cá, procurei a 
internaçao, consegui e entrei. Quando 
cheguei aqui, me puseram no pavilhao para 
morar e tudo, não é? Entao, os primeiros 
dias foram horríveis, eu não comia, eu não 
dormia. Quer dizer, até você se acostumar, 
os primeiros dias sao terríveis. Você vê todo 
mundo com defeito, sofrendo, uns aqui, 
outros ali. Entao, aquilo para mim ... Me 
arrependi de ter vindo, entao." 

Numa outra entrevista, perguntei: 

"Se hoje voce tivesse oportunidade se 
internaria ou ficaria lá fora?" 

Resposta: "FICaria lá fora, é claro, porque a 
gente vindo aqui para dentro, cria aquele 
complexo e, se a gente não se interna, não 
tem nada. O complexo, a gente apanha 
depois que vem para o hospital."10 

Desse modo, a instituiçao, ao fracassar na 
sua função, propicia o nascimento de um 
paradoxo em seu interior, pois, se ela, com 
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seu corpo de funcionários especializados, 
deveria curar e não cura, isto é, não 
reintegra, acaba por pemitir e necessitar que 
su~am novas práticas que dêem conta de 
sua falha. O seu fracasso faz com que o seu 
saber e o seu poder percam a eficácia. O 
seu saber e o seu poder sao, portanto, frutos 
de relações sociais: "Quesalid não se tornou 
um grande feiticeiro porque curava seus 
doentes, ele curava seus doentes porque se 
tinha tornado um grande feiticeiro." 
(Lévi-Strauss, 1975:208) 

Os sistemas de crenças poderao, entao, 
neste momento de fracasso da instituiçao, 
oferecer ao doente novos referenciais, 
permitindo que ele reconstrua e reorganize o 
seu universo pessoal e social. Conforme 
Poulantzas, •a ideologia tem precisamente 
por função, ao contrário da ciência, ocultar as 
contradições reais, reconstruir em um plano 
imaginário um discurso relativamente 
coerente que sirva ao 'vivido' dos agentes, 
dando forma as suas representações 
segundo relações reais e inserindo-os na 
unidade das relações em formaçao· (ln 
Oliveira, 1976:40). 

Diz um católico que •o sofrimento nos leva 
aos pés da cruz e a cruz nos leva às portas 
do céu". Portanto, o sofrimento pode ser o 
meio que Deus encontrou para mostrar o 
caminho a um de seus filhos. Ou a forma de 
indicar sua cólera. Exemplilficando pode ser 
relatada a história de um leproso que, 
após a morte da esposa, pensou em 
suicídio. Por se inutilizado pela doença, 
não tinha como cuidar-se, necessitava 
da ajuda de outra pessoa. Deixou de 
alimentar-se e dormir. Contraiu 



tuberculose, entregando-se à morte. Eis o 
relato: 

• ... Eu quis me suicidar, me entregar, a vida 
não tinha sentido mais. Hoje eu tenho 
vergonha de mim mesmo. Eu não tinha 
amor a ela, esse amor que eu pensava. 
Não, eu tinha era egoísmo. Eu queria que 
ela me desse banho, como fazia, me 
vestisse. Isso faltou, como é que eu ia viver? 
Eu não comia, náo dormia. Estabeleceu a 
turberculose pulmonar e aí. .. ? Fui para o 
sanatório( ... ). Numa noite de febre, agonia, · 
o Cristo na parede comeca a dançar, assim, 
na minha vista( ... ). Então, eu disse: 'Olha aí 
a cruz do Cristo. Como é simples, meu 
Deus, desde criança que eu vejo a cruz e 
nunca pensei nisso. Veja a conformação 
geométrica da cruz, tem quatro segmentos. 
Um para o alto, um para baixo. Um para o 
lado e para o outro. Quer dizer que cada 
problema da vida tem uma saída. O Cristo 
morreu na cruz e nos deu ainda este 
exemplo para nós pensarmos na cruz, que 
ela é sofrimento, dor, mas, também, 
salvação! Então começei a redigir, terminei 
meu livro.11 Não foi tão bom? Estou aqui." 

Diz um informante, que tinha sido católico, 
que quando descobriu que estava doente se 
sentiu revoltado com ·esse Deus indiferente, 
porque ele diz que todo mundo tem que 
sofrer". Encontrou o budismo, após ter 
passado por diversas religiões, e descobriu 
que o destino, o carma, é conseqüência da 
lei da causa e do efeito. Deus, ou qualquer 
outro ser, não é responsável pelas coisas 
boas ou ruins que porventura venham a 
acontecer na vida de alguém. Então, se em 
sua vida passada ou presente, ele foi um 
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péssimo cidadão, um mau pai, adorou um 
falso objeto de fé, ele pagará por isso. 
Assim, • ... esse ódio, essa revolta que eu 
tinha por dentro de mim, sumiu tudo". 
Redimido conta que as pessoas que antes o 
rejeitavam agora o procuram. 

Como no budismo, o espiritismo também 
coloca que o destino é conseqüência da lei 
da causa e do efeito, ou seja, o sofrimento é 
uma provação que o indivíduo precisa passar 
na tentativa de resgatar sua dívida com o 
passado. Segundo Viveiros de Castro • ... a 
causa de uma doença 'física' pode ser 
espiritual, fruto da comunicação com maus 
espíritos ou produto do mau passado do 
espírito encarnado. Neste último caso, o das 
doenças cármicas, a cura pressupõe a 
'quitação da dívida' e pode exigir mais de 
uma encarnação" (1985:56). Assim, conta 
um espírita que a sua cura ocorreu porque 
houve um desenvolvimento do seu espírito, 
já que não desanimara com a doença. 
Referindo-se a um outro, mutilado, as mãos 
em garra, as pernas amputadas, a face 
enrugada (leonina) e totalmente cego, diz 
que este, como praticante, também 
desenvolverá o seu espírito, pois ·o 
espiritismo esclarece, o espiritismo dá vida, o 
espiritismo é uma alavanca que o homem 
implanta em si e que nada para ele 
atrapalha .. .". Ao perguntar por que se curou 
e não ficou mutilado, ele respondeu: 

·Acho que foi por causa de passes que eu 
dava aqui." 

Pergunta: "Por causa de dar os passes?" 

Resposta: "É. Eu vou contar um 



testemunho. Eu, quando entrei para aqui, 
entrei para a guarda. 12 Me botaram lá para 
cima porque eu nao prestava mais para 
trabalhar.· 

Pergunta: ·o Sr. já estava como?" 

Resposta: "Eu estava todo horrível, eu 
estava todo feio, deformado quase( ... ). AI 
cheguei até lá ... Foi no tempo do Sr. X, que 
era o dirigente dessa casa (Centro Espirita), 
que me botou para trabalhar aqui, para vir 
aqui no Centro. Quando foi um dia, eu 
estava lá, no sanatório, dia de chuva, de 
noite, escuto um negócio que nem um 
telefone, 'triiimm', e eu me lembrei: 'Acho 
que tem trabalho lá no Centro, mas nao é no 
Centro, é nas enfermarias', nós damos até 
hoje essa assistência aos enfermos às 
quintas-feiras. Cheguei lá e o X falou para 
mim assim: 'Quero dizer que vai dar passe. 
Olha, vai dar passe porque você está 
sofrendo assim é de tanto fluido que você 
tem. Tem que distribuir.' AI comecei, não é? 
Estou bom, graças a Deus. 'Não sinto 
nada.'" 

Pergunta: ·o Sr. estava num processo que 
ia para a mutilação, não é? Esse botar 
energia para fora fez com que parasse ... ?" 

Resposta: "É. O remédio nao me curava. 
Eu nao tomei remédio quase nenhum. Eu 
tomei umas duas séries de uma tal de 
Sulfona que tinha. Se eu tomei isso foi 
muito, não tomei mais nada.· 

O fracasso da instituição, com suas práticas 
que deveriam ser essencialmente 
dessacralizadoras, transforma, 
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dialeticamente, os sistemas de crenças 
existentes em seu interior num dos principais 
fatores para a manutenção de sua própria 
integridade, já que ao falhar ela passa a 
necessitar de meios para manter a coesão e 
a harmonia em seu seio. Podemos dizer, 
então, que os sistemas de crenças são 
confortadores e conformadores, pois 
reconstroem e reorganizam os universos em 
conflito. 

A existência desses sistemas, no entanto, 
nao deve ser vista como uma demonstração 
de fraqueza por parte da instituição, mas, 
sim, como uma estratégia, uma concessão 
que esta faz temporariamente à sua própria 
incapacidade de neutralizar os 
desdobramentos da doença. A 
não-passividade da instituição (dos saberes 
e poderes que a mantêm e a reproduzem 13 
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pode ser caracterizada na mudança do termo 
lepra para hansenlase. Pois, como cito em 
outro trabalho: "A iniciativa de trocar o nome 
que sempre identificou esta doença está 
inserida num processo de laicização que visa 
acabar co~ todas as metáforas que sempre 
.caracterizaram a lepra como doença 
cármica, fruto de uma punição divina (moral), 
é transformá-la, entao, numa doença 
biológica, cujo processo de gênese ocorreria 
no organismo do próprio indivíduo, em 
função de suas deficiências imunológicas. 
Portanto, tirar a doença da esfera do sagrado 
e transformá-la numa questão inteiramente 
do âmbito médico (profano)" (Rangei, 
1986:48). Desse modo, para concluir, deve 
ser ressaltado que: 

1) a sociedade desintegra os indivíduos 
considerados c:Omo uma ameaça para os 



outros membros e os sistemas de crenças os 
reintegram em um novo universo pessoal e 
social; 

2) esta reintegração não permite que a 
integridade física e mental do doente seja 
destruída; e 

3) estes sistemas são necessários, mesmo 
que temporariamente, para a existência da 
própria instituição. 

NOTAS 

1 Uso o termo leproso, ao invés de hanseniano, 
por sua maior expressividade. 

2 ~fino insmuição corno •um local de residência 
e trabalho, onde um grande número de indivíduos 
em s~uação semelhante, separados da sociedade 
mais ampla por um considerável perlodo de 
tempo, leva uma vida formalmente administrada". 
(Goffman, 1974:11) 

' Projeto: ·casa dos mortos: leprosos, sistemas 
religiosos de crenças e inst~uição - uma aná~se 
inter-relacionai." Rnanciado pelo Fundo de Apoio 
à Pesquisa e Pós-Graduação-UERJ. 
Colaboradora: Deborah Cristina Brzezinski 
(estagiária). 

• Segundo Allan Kardec, "A Classificação dos 
Espíritos se baseia no grau de adiantamento 
deles, nas qualidades que já adquiriram e nas 
imperfeições de que ainda terão de despojar-se• 
(s/d.: 87). As dassificações são de 31 ordem
dos Espíritos imperfe~os -, 21 ordem- dos 
Espíritos bons- e 11 ordem- dos Espír~os puros. 

5 VerGoffman, 1978. 

1 Sontag nos diz que •qualquer moléstia 
importante cuja causa é obscura e cujo tratamento 
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é inefiCaZ tende a ser sobrecarregada de 
significação. Primeiro, os objetos do medo mais 
profundo (~. decadência, poluição, 
anemia, fraqueza) são identificados com a doença 
(isto é, usando-a como metálora), aquele horror é 
imposto a outras coisas. A doença começa a 
adjetivar. Diz-se que isso ou aquilo parece com a 
doença, com o significado de que é nojento ou 
feio" (1984:76). 

7 Ver lévi-Strauss, 1975, e Rangel, 1986. 

1 Ver Goffman, 1974 e 1978, e Rangel, 1986. 

' Em 1987, ao pesquisar na Comunidade Jaime 
Aban Athar (Porto Velho, Rondônia), tomei 
conhecimento de um fato que demonstra, por si 
só, as conseqüências que o abandono e a repulsa 
social acarretam para um indivíduo. Uma irmã de 
caridade, ao levar-me para conhecer a parte 
h~alar da instluição, mostrou-me um garoto, 
de uns 18 anos, em adiantado estado de 
debilidade mental, todo retorcido em uma cadeira 
de rodas. Disse-me que ele, com 
aproximadamente ooo anos de idade, fora 
abandonado na selva Seus pais, ao tomarem 
conhecimento de sua doença, abriram uma longa 
picada (caminho) floresta adentro, construíram 
uma cobertura de palha e lá o deixaram. Seus 
irmãos levavam-lhe alimentos até a metade da 
picada ... Segundo a irmã, seu estado mental e 
físico são conseqüências deste fato. Perguntei 
sobre a história a outros doentes e alguns ·a 
confrmaram. 

10 Citado em Rangel, 1986. 

11 Martins, A.G. - Do Outro Lado da Fronteira. 
1984. Ed. Paulinas, São Paulo. 

11 Guarda iltera formada por doentes. 

" Foucau~. 1977. 
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O uso da ayahuasca 
num contexto autoritário: o caso 
da União do Vegetal no Brasil 
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lntroduç4o 

Em 1978, em Brasília, conheci um jornalista 
que me apresentou à Uniao do Vegetal, 
grupo a que os próprios adeptos costumam 
referir-se abreviadamente como UDV. 
Desde o início dos anos 70, pessoas que 
haviam estado em Rondónia ou no Acre me 
falavam no crescimento de religiões 
baseadas na utilização da ayahuasca, na 
longínqua regiao da fronteira ocidental do 
Brasil. Porém, fiquei surpreso ao descobrir 
um núcleo missionário fora da regiao 
amazônica. 

Como há muitos anos eu nao tinha 
oportunidade de experimentar o preparado 
alucinógeno conhecido no Brasil como ·a 
oasca·, "o vegetal", "o Santo Daime· ou 
simplesmente ·o cipó". resolvi entrar para 
este grupo. O processo de iniciação incluiu a 
ingestao de oasca, em sessões realizadas 
em Brasília, e posteriormente em sao Paulo, 
com um outro grupo. Pouco depois, 
ausentei-me do país, mas tive contatos 
posteriores com a UDV, no início dos anos 
80, principalmente em Rio Branco, mas 
também em Manaus e campinas. 

Origens históricas 

· As origens do uso da oasca no Brasil 

73 

estao ligadas às incursões de seringueiros 
pela regiao dos cursos superiores dos 
rios Madeira, Purus e Juruá, onde 
travaram contato com di.versos grupos 

. indígenas~notadamente os caxinava) e 
mestiços peruanos e bolivianos, que 
também eram adeptos da bebida. No 
início do século, o consumo de oasca em 
regiões remotas da área já era usual, e a 
prática foi assimilada à vida religiosa das 
capitais locais, Rio Branco e Porto Velho. 
O culto do Santo Dá-me (posteriormente 
denominado Santo Daime) já existia na 
década de 30 em Alto Santo, nos 
arredores de Rio Branco. Segundo 
Pereira (1979:142), o uso da oasca 
também foi adotado nesta época em 
pelo menos um templo em Porto Velho, 
por um grupo cujas práticas religiosas 
baseavam-se em cultos de vodu da África 
Ocidental, que chegaram à regiao através do 
Maranhao. 

Assim, o conteúdo transcendental que o uso 
da oasca já possui a originariamente veio a 



ser suplementado por uma série de 
elementos díspares: espiritismo kardecista, 
protestantismo evangélico, catolicismo 
popular barroco e animismo neo-africano, 
sendo que cada um destes elementos já 
havia, por sua vez, sofrido um complexo 
processo de sincretismo religioso. Dentro 
deste processo histórico, a UDV é um 
fenOmeno relativamente novo; foi fundada 
em Porto Velho, em 1962, por José Gabriel 
da Costa (1922-1971), que justamente com 
outros 11 seringueiros, fizera parte de um 
grupo informal denominado Mestres da 
Curiosidade. Mestre Gabriel estabeleceu o 
sistema hierárquico básico que caracteriza a 
UDV, infundindo-lhe um zelo missionário que 
levou à fundação de diversos braços locais, 
principalmente em Rondônia e no Acre, mas 
também (ao contrário dos cultos do Santo 
Daime, que continuam localizados em sua 
área de origem) em muitas cidades 
biasileiras fora da região: Brasília, Manaus, 
São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, 
Fortaleza, Campinas. 

O que há de particularmente notável na 
expansão da UDV é o fato de ela ter ocorrido 
num periodo -- final dos anos 60 e início dos 
70 --,em que a repressão política no Brasil 
estava no auge e o crescimento de seitas 
religiosas era rigorosamente vigiado pelas 
autoridades. A UDV também foi alvo destas 
atençOes, porém soube utilizá-las para seus 
próprios fins. Em 1970, a organização 
ganhou um recurso histórico nos tribunais 
federais, em Brasítia, contra o chefe da 
polícia de RondOnia, que havia tentado 
fechar o centro em Porto Velho e proibir o 
uso da oasca. 

Até hoje, a ameaça de ações legais contra a 
UDV volta periodicamente à baila em 
declarações da Polícia Federal, e amostras 
da bebida são rotineiramente enviadas aos 
laboratórios para tentar descobrir os 
princípios ativos. Embora o DMT 
(di-metil-triptamina) e os derivados da 
harmina nào constem da lista oficial de 
substâncias proibidas, para inclui-los na 
legislação referente aos tóxicos bastaria uma 
simples emenda burocrática. Apesar da 
atual onda de liberalização política no Brasil, 
tal medida dificilmente encontraria resistência 
junto à opinião pública, onde há um 
consenso quanto à necessidade de uma 
guerra sem tréguas às drogas, mobilização 
essa, aliás, baseada na histeria antidrogas 
promovida nos meios de comunicação locais 
pela Administração de Controle das Drogas 
(Drug Enforcement Administration) dos 
Estados Unidos. 

A imunidade da uov torna-se ainda mais 
surpreendente quando se leva em conta a 
natureza dos novos adeptos que o culto vem 
conquistal)do nas grandes cidades nos 
últimos 15 anos. Num primeiro momento, 
'tratava-se basicamente de funcionários do 
governo federal que retornavam à capital 
após um período de serviço na Amazólla, 
sntre os quais um certo número de jovens 
oficiais da Aeronáutica que certamente 
atuaram no sentido de proteger a 
organização da Polícia Federal, dos órgãos 
de informação militares e do Serviço 
Nacional de Informações (SNI). Numa 
segunda fase, porém, muitos dos novos 
adeptos eram jovens profissionais liberais de 
classe média, muitos dos quais, no passado, 
haviam tido exJ)eriências com outras drogas, 
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principalmente a maconha e os alucinógenos 
ilegais (LSD, mescalina, psilocibina). O culto 
condena categoricamente o uso dessas 
substâncias, e desestimula até mesmo os 
"vícios" legais do fumo e da bebida. Essa 
postura claramente contrária às "drogas• 
talvez tenha ajudado a protegê-la de 
perseguições por parte das autoridades, 
evitando confrontos como os ocorridos na 
igreja do Santo Daime da Colônia Cinco Mil, 
no Acre, onde a maconha é utilizada no 
ritual, com o nome de santa-maria. 

Naturalmente, a constante ameaça de 
repressão exerce uma influência acentuada 
sobre o conteúdo ideológico da religiao da 
UDV. A ênfase dada ao moralismo 
tradicional e assistencialista dos fundadores 
do culto- e, mais ainda, o status 
extremamente elevado dado a estas figuras 
humildes pelas novas lideranças de classe 
média nas grandes cidades -- serve para 
manter o seu caráter integrista original e é 
utilizada para conter muitos dos elementos 
mais exaltados, que sao atraídos pela oasca 
e no passado se interessavam por OVNis ou 
misticismo oriental. Por outro lado, as 
atitudes nacionalistas e positivistas sempre 
presentes no Brasil, promovidas como credo 
oficial do regime militar, também foram 
incorporadas pela UDV, juntamente com 
seus novos adeptos de classe média. É o 
que se reflete na seguinte declaração: 

"Trabalhamos em uniao com todos os outros 
brasileiros, sob o símbolo da PAZ e do 
PROGRESSO ( ... ) Entre nossos membros 
encontram-se indivíduos de todos os níveis 
sociais e intelectuais: engenheiros, médicos 
membros das Forças Annadas, funcionários 

públicos, professores, psicólogos, 
comerciantes, advogados, economistas, 
sociólogos, assistentes sociais, dramaturgos, 
jornalistas, universitários, motoristas de-táxi, 
fannacêuticos, trabalhadores de construçao 
civil e dentistas( ... )." (Esclarecimento, 
1981) 
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Há aqui nao apenas uma hierarquização das 
profissões, bem de acordo com o ethos geral 
de construção da nação que caracteriza a 
época, como também uma ausência 
significativa de qualquer menção a 
seringueiros ou qualquer outro tipo de 
trabalhador rural, muito embora este 
documento tenha sido publicado no ftcre, 
sendo destinado, aparentemente, ao público 
local. A única referência a um grupo 
proletário - os trabalhadores de construçao 
civil - tem algo de artificial e nao afeta de 
modo algum o teor geral do texto, que é o de 
que há um grupo de cidadãos progressistas, 
socialmente ascendentes, controlando os 
destinos da UDV. 

Organização social 

Como se resolveram as contradições . 
inerentes à composição da UDV? No nível 
social, de que modo um movimento rural de 
origens humildes assimilou seus novos 
membros urbanos e de classe média? 
Claramente, os militares, profissionais 
liberais e burocratas de alto nível assumiram 
um importante papel na criação de uma 
imagem de responsabilidade para a UDV, 
impedindo que o culto fosse assimilado pelas 
tradições mais antigas do milenarismo rural 
ou pelas tendências mais modernas do 



radicalismo "alternativo" ecológico ou 
religioso. Ao mesmo tempo, no interior do 
grupo desenvolveu-se uma complexa 
hierarquia, com o fim de manter a liderança 
do grupo original de seguidores de mestre 
Gabriel. Seu sucessor, mestre Raimundo 
Carneiro Braga, detém o titulo de 
representante geral e oficia na sede da 
organização, em Porto Velho. cada seçao 
local, por sua vez, tem seu mestre 
representante, cuja função é oficiar as 
sessões regulares, preservar a pureza e a 
integridade do culto e impedir que os 
segredos da preparação da oasca caiam em 
maos incapazes de utilizá-la corretamente. 

Além do líder titular de cada grupo, os 
membros sao organizados em quatro 
níveis, cada um dos quais representa uma 
etapa na aquisiçao do conhecimento dos 
mistérios da oasca. Os integralmente 
iniciados formam o Quadro de Mestres; 
em seguida, vêm os conselheiros, que 
coletivamente formam o Corpo de 
Conselho. Abaixo deste vêm o Corpo 
lnstruUvo e, por fim, os sócios ou 
simples membros. Aquele que bebe a 
oasca duas vezes com a UDV toma-se 
membro vitalício, porém o acesso aos 
níveis superiores exige uma participação 
regular e. a aceitação do aconselhamento 
espiritual dos superiores. Tomando como 
exemplo o grupo de sao Paulo -
relativamente novo - , em 1979, época em 
que travei contato com o grupo, havia dois 
mestres, nao mais do que meia dúzia de 
conselheiros e cerca de quarenta membros 
regulares, metade dos quais era considerada 
componente do Corpo Instrutivo. 

A valorizaçao das tradições originais da 
UDV, bem como a conservaçao do controle 
nas maos dos discípulos diretos de mestre 
Gabriel, é obtida pela resbiçao do acesso ao 
Quadro de Mestres. Apenas um pequeno 
número dos novos membros de classe média 
chega a éste nível; os poucos que 
conseguem sao geralmente pessoas mais 
idosas, que lograram ganhar a confiança dos 
mestres originais e tomaram-se profundos 
conhecedores dos ensinamentos e da 
mitologia oral do grupo. Esse processo exige 
muito tempo. O único documento escrito da 
UDV é uma lista de estatutos -- a doutrina, as 
orações e os relatos mitológicos formam uma 
liturgia que só é recitada por extenso durante 
as sessões de consumo de oasca. Pelo 
menos nesse ponto -- a ênfase dada à 
transmissao oral-, a UDV reve.la as raízes 
indígenas de suas práticas. 
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Mitos de origem 

Seria de se esperar que a mitologia da 
UDV se inspirasse em um dos grupos 
indígenas das fronteiras ocidentais do 
Brasil. No entanto, aparentemente, 
isso nao é verdade, e os elementos 
identificáveis parecem indicar que o saber 
esotérico da UDV provém dos contatos 
com mestiços peruanos e bolivianos. Três 
figuras se destacam na mitologia da UDV: 

1. O rei Salomao: "Salomao ... o Rei... o 
Imperador.· 

2. Tio Huaco: "É o marechal... a força ... o 
marlll ... • (marlll: nome do cipó 
Banlsterlopsls) 



3. Mestre Caiano: ·o ln-(;aiano ... a 
reencarnação do Inca ... o primeiro 
oasqueiro.· 

A figura de Salomão aponta para os 
elementos do folclore mestiço derivados do 
Velho Testamento e do cristianismo, 
enquanto que tio Huaco e a referência ao 
Inca parecem indicar a inclusão de 
elementos oriundos dos Ouíchua dos 
altiplanos, inexistentes no Brasil, porém 
presentes em quase toda a região da 
fronteíra. O relacionamento entre essas três 
figuras é complexo e problemático. O rei 
Salomão é geralmente considerado aquele 
que forneceu a 'chave· mística do uso da 
bebida alucinógena. Ele fez isso duas vezes, 
ao menos: uma, para o herói mítico mestre 
Caiano, o Inca reencarnado; outra, para a 
figura histórica de mestre Gabriel, que é visto 
não como o criador, e sim como o recriador 
da UDV -- um grupo esotérico que já teria 
existido num tempo mítico, quando era 
chefiado por mestre Caiano. Assim, no início 
de uma sessão de oasca, é o espírito de 
mestre Caiano que é invocado como guia 
para os estados de consciência produzidos 
pela droga. 

Tio Huaco, por outro lado, nao está 
associado aos mitos que explicitam a 
utilização correta da bebida, e sim à origem 
do próprio cipó Banlsterlopsls. 
Originariamente, tio Huaco era conseJheiro 
do rei Salomão e marechal de seus 
exércitos. Por ocasião de sua morte -- cuja 
narração contém elementos da expulsão do 
paraíso, e portanto torna necessário o 
surgimento da oasca como influência 
corretiva --, o corpo de tio Huaco deu origem 
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ao primeiro cipó Banlster1opsls, chamado 
mar111 pelos adeptos da UDV, que o 
consideram a fonte da 'força· que ele exercia 
como marechal. 

Algumas versões desse mito identificam o 
corpo de outro conselheiro do rei Salomão -
Huascar, por vezes pronunciado 
(erradamente ou de propósito?) ·oasca· -
como a origem do segundo ingrediente da 
bebida, o arbusto Psychotrla vlr1dls. Isso é 
fonte de infinitas confusões para os novos 
adeptos da UDV, já que, no relato mais 
definitivo, 'huasca· (em oposição a 'oasca•, 
a bebida preparada) é apresentado como o 
termo indígena que designa o cipó 
Banlster1opsls em seu estado natural, 
original, nao reconhecido, antes que sua 
utilização fosse conhecida, quando entao 
passou a ser chamado marlll. Esse relato 
prossegue assim: 

'( ... ) mestre Caiano havia tentado preparar a 
bebida somente com o cipó huasca, mas isto 
só serviu para enjoá-lo. Um dia, ele estava 
andando com o rei Salomão quando viu um 
lindo arbusto e perguntou-lhe o que era. 
Respondeu o rei Salomão: isto é chá-aona, 
que quer dizer bom para o chá. Foi assim 
que Salomão ensinou a mestre Caiano a 
necessidade de misturar chacrona 
(Psychotr1a) com marili (Banlster1opsls) 
para produzir a União do Vegetal( .. .).' 

Unidade e diversidade no preparo da 
oasca 

A UDV dá muita ênfase aos atributos 
simbólicos da união entre a 'luz• da 



Psychob1a e a "força· da Banlsterlopsls, 
entre a bebida e as pessoas que a ingerem, 
entre os vários adeptos da bebida e entre o 
homem, o universo natural e o cosmo 
místico. Além disso, a proporção exata entre 
"luz• e "força• pode ser controlada no 
momento do preparo, já que cada festa 
religiosa requer uma ênfase diferente, muitas 
vezes em oposição simétrica às festas do 
calendário cristão. O carnaval, uma época 
de tristeza e introspecção na UDV, exige 
mais "força•, o componente da 
Banlsterlopsls; enquanto que Todos os 
Santos/Finados, época de júbilo e encontro 
com as almas dos velhos mestres, exige 
mais "luz•, mais visões vívidas 
proporcionadas pelo DMT contido na 
Psychob1a. 

Considera-se também que as diferentes 
variedades de Banlsterlopsls e Psychotrla 
contêm diferentes concentrações de seus 
princípios ativos. Uma variedade de 
Banlsterlopsls de folhas mais largas e mais 
arredondadas, chamada caupurl, é usada 
em Manaus, sendo considerada "muito forte" 
pelos grupos do Acre e de Rondônia, os 
quais geralmente utilizam o tipo nativo de 
sua região, o tucunacá, de folhas estreitas. 
É provável que se trate apenas de diferentes 
raças geográficas, ou talvez variedades, de 
B. caapl, e ambas sao cultivadas pela UDV 
fora de seus habitats naturais. Um terceiro 
tipo, o marlll caboclo, talvez uma espécie 
diferente de Banlsterlopsls, é considerado 
excessivamente tóxico, nao sendo utilizado 
pela UDV. 

A Psychob1a é classificada em sete tipos, 
alguns dos quais talvez constituam espécies 
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diferentes, levando-se em conta os 
numerosos membros deste gênero 
existentes na flora brasileira e os meios 
ecológicos muito diversificados em que eles 
ocorrem. A chacrona-verdadeira (que é 
quase certo ser a mesma Psychotrla vlrldls) 
era conhecida pelos primeiros grupos de 
usuários de oasca de Rondônia e é o tipo 
normalmente cultivado pela UDV, mesmo no 
meio semi-árido de Brasília. A 
chacrona-cabocla é considerada nativa do 
cerrado do Brasil central; pode ser qualquer 
uma das mais de 12 espécies de Psychotrla 
identificadas na flora do cerrado. Pelo 
menos três outros tipos de folhas também 
são descritos em termos de características 
morfológicas que talvez indiquem diferenças 
entre variedades ou espécies do gênero 
Psychotrla: a orelha-de-onça, com veias 
pronunciadas e hábito semi~ncrespado ; a 
língua-de-vaca, de folhas longas e obovadas; 
e a caieninha, sendo as duas últimas da 
região de Manaus. 

Quaisquer que sejam as variedades 
utilizadas, é provável que os métodos de 
preparação sejam relativamente 
padronizados, envolvendo uma conceituação 
de diferentes forças, ou "pontos", que a 
planta atinge durante o processo de 
cozimento. Na UDV a oasca é preparada 
antes das ocasiões cerimoniais em que 
deverá ser usada, sendo cozida em grandes 
panelas de alumínio com capacidade de até 
20 litros, as quais contêm caules batidos de 
Banlsterlopsls e folhas recém-colhidas de 
Psychotrla, dispostos numa série de 
camadas alternadas. A perícia no preparo 
envolve um certo grau de experimentação 
imediata, sendo a aparência visual, o sabor e 



o efeito utilizados para reconhecer os 
diversos "pontos· atingidos. Geralmente, o 
mesmo líquido é usado para três levas 
sucessivas de material vegetal novo, 
adquirindo por fim a consistência de um 
concentrado marrom espesso, que é filtrado 
em coadores de pano para que sejam 
removidos quaisquer resíduos fibrosos. A 
bebida que resulta desse processo é 
classificada quanto a sua força e também 
quanto às diferentes proporções das duas 
plantas utilizadas. Algumas amostras sao 
guardadas durante anos em garrafas bem 
fechadas, um fato que vai contra a idéia 
geralmente aceita de que os preparados de 
oasca não podem ser conservados por muito 
tempo. 

Práticas rituais 

A união de elementos botânicos diferentes 
na oasca também se reflete no inusitado 
sincretismo religioso que constitui o ritual da 
UDV. O nome completo da organização é 
Centro Espírita Beneficente União do 
Vegetal, e muitos elementos revelam a 
influência do espiritismo do século XIX. 
Entre os quais incluem-se a utilização de 
uma mesa central como foco da ·sessao·, a 
necessidade de manter as duas 
extremidades da mesa permanentemente 
ocupadas durante esse período, par.a evitar a 
entrada de influências malignas, e a . 
utilização de "chamadas· de formulação 
precisa, para evocar espíritos tutelares, como 
o de mestre Caiano. 

Há uma relutância em referir-se ao mal como 
uma força -- uma coisa ou é boa ou 
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simplesmente ·nao serve·--, um fato 
surpreendente, tendo-se em vista os 
numerosos elementos cristãos incorporados 
ao culto: orações como o Pai-Nosso, o uso 
ocasional do sinal -<ia-cruz e uma 
preocupação fundamental com 
manifestações de caridade e retidão moral. 
Ao contrário dos cultos acreanos do Santo 
Daime, porém, muitos dos aspectos mais 
festivos das religiosidades crista, africana e 
indígena -- a prática de cantar hinos, a dança 
e a batida regular dos maracás -- nao se 
encontram na UDV, o que faz com que suas 
sessões sejam eventos um tanto austeros, 
em comparação com outros fenômenos 
brasileiros de natureza semelhante. 

De maneira geral, se realiza a.sessao ao cair 
da tarde, embora às vezes se prefira fazê-la, 
sempre à tarde, com céu ainda claro. Em 
sua maioria, as salas das sessões sao 
simples, de paredes caiadas, fortemente 
iluminadas por luz elétrica, com a fotografia 
de mestre Gabriel, o fundador da UDV, 
colocada ao lado de pinturas representando 
as visões experimentadas sob o efeito da 
oasca (estas pinturas parecem constituir um 
elemento introduzido pelos novos adeptos 
urbanos, muitos dos quais têm tendências 
artísticas). O ritual se realiza da seguinte 
maneira: 

1. O mestre oficiante pede a atenção dos 
membros, estando os mais graduados 
sentados em torno da mesa central e os 
demais em bancos encostados nas paredes. 
Todos ficam de pé e em silêncio enquanto 
ele recita uma breve oração; em seguida, 
serve-se a bebida, e cada membro vai até a 
cabeceira da mesa para tomar sua dose. A 



ordem em que as pessoas são servidas é 
determinada pela hierarquia interna do 
grupo: os mestres e os conselheiros são os 
primeiros a beber, e recebem doses maiores 
que as dos novatos. Alguns dos 
participantes, antes de beber, recitam 
orações individuais, como um cristão 
agradecendo a Deus antes de uma refeição. 

2. Durante o período de aproximadamente 
meia hora em que a droga começa a surtir 
efeito, são lidos os estatutos e regulamentos 
da UDV. Entre estes estao a norma de que 
todos os facões devem ser deixados fora da 
sala (um remanescente comovente do 
contexto social original do grupo), a regra de 
que todos os membros regulares devem 
comparecer às sessões usando paletós 
verdes com as letra UDV, a proibição relativa 
ao uso de fumo e álcool e ao ato sexual 
durante os três dias que antecedem qualquer 
contato com a bebida {seu preparo ou seu 
consumo) e a referência obrigatória à 
questao com a polícia ocorrida em 1970 e 
seu resultado favorável. Esta etapa 
normalmente se encerra com uma oração -
ou chamada - preliminar, dirigida ao mestre 
Caiano, pedindo-lhe que oriente a cerimOnia 
no caminho da luz. 

3. À medida que o efeito da bebida vai se 
evidenciando -- tanto pela distorção 
subjetiva do campo visual quanto por 
gargalhadas e vómitos ocasionais 
observados em alguns participantes--, o 
mestre oficiante começa a percorrer a sala 
em sentido horário, colocando a mao no 
ombro ou na cabeça de cada membro, e 
dirigindo as seguintes perguntas a cada um 
deles: 

"Como vamos, irmao? (A primeira pessoa do 
plural alua como forma de tratamento íntima 
e amistosa.) 

"Veio a borracheira?" (A "borracheira" se 
distingue da "bebedeira", e a origem 
espanhola do termo é mais um indício da 
influência cultural oriunda do outro lado da 
fronteira.) 

"Tem luz?" 

A resposta-padrao à primeira pergunta é 
"bem", e às outras duas um movimento de 
cabeça ou uma simples afirmativa. Qualquer 
resposta que indique mal-estar físico ou 
início de uma bad trlp leva o mestre a 
oferecer estímulo, apoio ou uma homilia 
moral a respeito da necessidade da 
purificação interior. Se o indivíduo nao sentir 
qualquer efeito -- o que, aliás, na o é raro --, o 
mestre poderá voltar e repetir as perguntas. 
Tendo dado a volta na sala, o mestre 
oficiante formalmente abre a sessão com 
uma outra chamada dirigida ao mítico mestre 
Caiano. 
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4. Em seguida, durante um período de uma 
ou duas horas, em que o efeito da droga está 
no auge, diversos membros recitam 
chamadas ou cantam em voz baixa cantos 
melancólicos, nos quais as palavras "luz" e 
"força· se destacam. Essas intervenções se 
alternam com longos períodos de silêncio, e 
a maioria dos participantes manifesta pouco 
interesse nas atividades das outras pessoas 
presentes. De modo geral, permanecem de 
olhos fechados, ou encolhidos nos cantos ou 
sentados em bancos, ou então com a cabeça 



sobre a mesa a sua frente. Se alguém se 
levanta para sair, tem que pedir permissão 
ao mestre e contornar a mesa no sentido 
anti-horário. Este movimento, o contrário da 
movimentação do mestre na abertura da 
sessão, visaria diminuir o efeito da 
borracheira, preparando o participante para o 
contato com o mundo exterior. 
Gradualmente, à medida que diminui o efeito, 
os períodos de silêncio tornam-se mais 
curtos, e ocasionalmente uma música 
gravada (ou instrumental ou dotada de uma 
·mensagem· esotérica falada) é tocada num 
equipamento de som simples. Não é raro 
que uma segunda dose seja oferecida a 
alguns dos participantes neste momento, o 
que leva a um prolongamento do período 
intro$pectivo para alguns deles, ou faz com 
que este período emende com a fase 
subseqüente. 

5. A segunda metade da sessão é 
normalmente aberta pelo mestre oficiante 
com um breve sermão a respeito da 
retidão moral e da necessidade de 
seguir a "luz·. Ocasionalmente, isto dá 
margem a discussões teológicas ou éticas 
bastante complexas, como a que assisti, 
iniciada por um membro que indagou ao 
mestre qual a diferença entre justiça e 
vingança. Relatos emocionados de 
experiências individuais de iluminação são 
também ouvidos, porém com bem menos 
entusiasmo do que sérias discussões 
morais ou veementes ataques a outras 
drogas, condenadas como "vícios·, e a 
maneiras de viver anteriores, tachadas de 
"perdição". O calor físico, o alívio e a 
atmosfera de cordialidade produzidos pela 
diminuição do efeito da oasca se combinam 
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nesta etapa para produzir uma sensação de 
euforia, ressaltada pela consciência 
de uma visão comum de realidades 
transcendentais. 

6. Cerca de quatro a cinco horas após a 
ingestão da bebida, o mestre dá a volta na 
sala no sentido anti-horário, perguntando: 
"Como foi a borracheira?" A maioria dos 
participantes responde "boa" ou "ótima"; de 
vez em quando alguém diz "mais ou menos·, 
recebendo do mestre um olhar compreensivo 
e um estímulo no sentido de levar adiante o 
processo de introspecção. Se, como 
raramente ocorre, alguém responde 
"péssima·, o mestre pára para discutir o 
problema rapidamente, e na maioria das 
vezes combina um aconselhamento mais 
detalhado para mais tarde. De volta à 
cabeceira, o mestre recita uma oração em 
que se despede do espírito de mestre 
Caiano, e a sessão é formalmente 
encerrada. Em seguida, serve-se chá quente 
e o grupo se dissolve em pequenos círculos, 
iguais aos que se vê em qualquer reunião 
social sem caráter religioso. Muitas vezes 
discute-se a sessão, mas num tom mais leve, 
e não de modo obsessivo. Por fim a 
conversa recai em compromissos futuros e 
outros assuntos, e os participantes vão 
saindo aos poucos. 

VlsOes, curas e bad bips 

O conteúdo visionário da experiência da 
oasca, de maneira geral, não é muito 
discutido coletivamente, pois considera-se 
que a mensagem dessas experiências é 
fundamentalmente de caráter pessoal e deve 



ser usada para esclarecer dilemas morais 
cujas dimensões exalas permanecem no 
âmbito pessoal. No período em que os 
efeitos da bebida estao mais intensos, 
portanto, os participantes concentram-se 
em suas próprias visões, chamadas 
"mirações" (mais uma palavra que parece 
vir do espanhol), que normalmente sao 
descritas em termos de experiências de 
sobrevoar florestas e cidades fabulosas, 
bem como imagens abstratas - formas 
geométricas pulsantes, com um núcleo 
ou centro distinto, muitas vezes 
conceituadas como sendo a fonte da 
vida ou uma presença imanente da 
divindade. Embora abundem imagens de 
vegetais e animais, visões de elementos 
específicos da cosmologia da UDV -- como 
encontros com o rei Salomao, tio Huaco e 
particularmente mestre Caiano -- sao 
relativamente raras, e podem significar que o 
indivíduo que as vivericiou foi escolhido para 
se tornar mestre. 

Esse processo, de aprender a reconhecer 
as visões culturalmente prescritas a fim 
de se comunicar com esferas 
transcendentais, possui muitos elementos 
comparáveis com o xamanismo de outros 
sistemas baseados na Banlsterlopsls -
ainda que na UDV se dê menos ênfase ao 
processo de aprender a curar outras 
pessoas do que ao de curar sua própria 
alma a fim de servir como exemplo. O 
aspecto estritamente médico do trabalho da 
UDV nao reside em qualquer ritual de cura, e 
sim na idéia de que a prática de beber a 
oasca regularmente (o que mesmo as 
crianças e mulheres grávidas sao 
incentivadas a fazer) mantém o corpo 

saudável. Curas miraculosas sao relatadas 
por adeptos da UDV, porém sao atribuídas 
ao poder da bebida em si, e nao ao poder 
dos mestres. 

Considera-se que a saúde física reflete o 
bem~star psíquico; através de doses 
repetidas de oasca, a consciência do 
individuo passa por uma série de •peneiras· 
que filtram concepções erróneas, vícios 
egoístas e pensamentos indignos. É este 
conceito de higiene mental que está por trás 
da interpretação dada pela UDV às bad 
trlps. Nao apenas sao excluídas do 
vocabulário referente aos efeitos 
desagradáveis da oasca as categorias 
psicológicas - paranóia, esquizofrenia etc. --, 
como também se dá pouca atenção à 
demonologia das religiões ocidentais, 
africanas e indígenas. Se uma determinada 
visao é caracterizada por um simbolismo 
satânico, pela presença de exus -- deuses 
mensageiros moralmente ambivalentes de 
origem africana - ou ainda pela imagística 
felina e réptil que caracteriza os sistemas 
religiosos americanos nativos, o adepto da 
UDV é simplesmente aconselhado a encarar 
·essas manifestações como ·espíritos 
inferiores·, obstáculos que devem ser 
vencidos no caminho da luz verdadeira. 
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O conceito empregado na UDV que mais se 
aproxima da idéia de bad b'lp é o de 
·cacete•. Receber uma •cacetada" sob o 
efeito da oasca é entendido como sinal de 
que algo no interior do indivíduo nao está em 
harmonia com a ordem cósmica. Por vezes, 
isso se manifesta como um sintoma físico; 
assim, o ato de. vomitar é encarado como a 
expulsão de matéria perniciosa, um ato de 



purificação. Do mesmo modo, a forte 
condenação ao fumo se manifesta na idéia 
de que o fumante quase sempre vomita 
durante a sessão, o que prova que seu 
organismo está ansioso por livrar-se da 
Intoxicação física causada pelo fumo. 

Aplicado aos fenómenos pisíquicos, o 
princípio do •cacete• atua de modo muito 
semelhante. As imagens perturbadoras, os 
sentimentos de pânico e paranóia sao todos 
entendidos em termos da presença de idéias 
que não •servem• para a mente. Em 
conformidade com a ênfase dada ao 
auto-aperfeiçoamento na UDV, a 
responsabilidade por uma bad trlp é 
categoricamente atribuída às faculdades 
mentais do individuo, e raramente, ou 
mesmo nunca, ao ambiente material ou às 
circunstancias mais gerais da vida do 
indivíduo. 

Rumo à fragmentação 

O processo de peneiramento moral 
evidenciado na trajetória de um membro 
novato -- começando com bad trlps, 
passando por experiências mais serenas, até 
chegar a encontros visionários com os 
espíritos tutelares da UDV -- explica a 
maneira como o grupo se relaciona 
politicamente com o contexto mais amplo da 
sociedade brasileira. Sem que se questione 
o fato de que a utilização da oasca realmente 
faz com que o indivíduo tenha um contato 
mais íntimo com suas esperanças e temores 
mais profundos, e que o resultado dessas 
experiências realmente ajuda em muitos 
casos o indivíduo a •se encontrar" em termos 

existenciais, o controle do acesso aos meios 
de auto-iluminação, exercido por grupos 
como a UDV, levanta questões importantes a 
respeito do controle da consciência e das 
manifestações de poder nos cultos religiosos 
desta natureza. Em que momento as críticas 
à "vaidade", ao •preconceito•, à "presunção" 
e à ·revolta" -- tais como sao expressas em 
Araripe (1981 ), por exemplo- tornam-se 
meras manifestações de.obscurantismo 
antiintelectualista e instrumentos para 
reforçar o conformismo social e político? 
Além disso, até que ponto a rígida hierarquia 
da UDV serve não apenas a sua função 
legítima, que é a de selecionar membros 
sérios dentre um grande número de 
aderentes puramente ocasionais, mas 
também a uma outra, menos nobre - a de 
conservar um monopólio_sobre a utilização 
da oasca nos grandes centros urbanos do 
Brasil? 
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A atitude condenatória praticamente 
indisfarçada que a UDV demonstra em 
relação a outras religioes brasileiras 
baseadas na oasca, como os cultos do Santo 
Daime do Acre, não evidencia uma 
valorização da bebida de natureza tolerante 
e ecuménica. Numa sessão a que eu estava 
presente, quando me pediram que falasse 
sobre a utilização do kahpf (que contém 
Banlster1opsls) por indígenas do noroeste 
da Amazônia, constatei que os membros 
mais graduados do culto, de modo geral, 
reagiram de modo frívolo, deprecatório e 
etnocêntrico. Essa atitude de desprezo em 
relação ao •atraso· espiritual dos índios teve 
apenas o efeito de tornar patente a ameaça 
que as lideranças da UDV vêem na 
existência de tradições anernativas do uso da 



oasca e o desafio que este fato representa 
para a hegemonia do culto. Finda a 
cerimOnia, porém, muitos dos membros mais 
novos do grupo manifestaram interesse pelo 
contexto indígena do consumo de oasca, e 
me brindaram com uma série de comentários 
nada lisonjeiros sobre a intransigência de 
seus superiores. 

Não admira, pois, que nos anos 80 tenham 
sofrido numerosos abalos os controles até 
entao rígidos que a UDV exerce sobre o uso 
da oasca. Afirma-se que os cultos do Santo 
Daime começam a surgir em algumas 
cidades grandes, onde estao ganhando 
adeptos entre indivíduos desiludidos com a 
UDV. Além disso, tendo observado a 
maneira como a bebida é preparada nos 
cultos tradicionais, muitos dos membros mais 
jovens já começam a coletar ou cultivar a 
Banlsterlopsls e a Psychotrla por conta 
pr'ópria, criando um potencial para o 
surgimento de diversos grupos dissidentes, 
com sistemas de crenças mais afinados com 
a atmosfera cada vez mais liberal e 
questionadora que vem caracterizando o 
Brasil em anos recentes. Particularmente no 
Acre e em Rondônia, alguns oasqueiros 
estão até vendendo garrafas do preparado 
para qualquer interessado, de modo que o 
uso puramente recreativo da oasca tornou-se 
relativamente comum. 

Naturalmente, nao há porque condenar este 
fato em si, embora a perda de um contexto 
cultural exato para o uso da oasca possa 
levar a muitas das aberrações assôciadas à 
difusão dos alucinógenos ilegais nos anos 
60. Sem dúvida, essa possibilidade 
fortalecerá a posição das autoridades 
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(a Polícia Federal brasileira e a DEA, que a 
comanda), que gostariam de proibir 
categoricamente a utilização da oasca -
inicialmente no Brasil, e subseqüentemente 
nos países andinos. 

Tendo-sé em vista as atuais políticas 
referentes à utilização tradicional da cocaína 
e da maconha, isso certamente teria efeitos 
alarmantes e contraprodutivos: o contexto 
regulador da utilização de uma droga 
tradicional seria destruído e substituído por 
mais uma fruta proibida, mais uma 
conseqüência aberrante da equívoca "guerra 
às drogas· promovida por nossa sociedade. 
Por este motivo, o melhor que se pode 
esperar é que a provável fragmentação e 
proliferação de cultos baseados na oasca no 
Brasil consiga manter o equilíbrio delicado 
entre a necessidade de um contexto cultural 
e um significado precisos para sua 
utilização, de um lado, e os perigos da 
permissividade indiscriminada e da disCiplina 
sectária rígida, do outro. 
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