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O debate "A ferramenta marxista", 
iniciado em Comunicações n9 6, e que 
teve até aqui as participações de Rubem 
César Fernandes, Pedro A. Ribeiro de 
Oliveira, Francisco Rolim, Clodovis Boff, 
Paulo César Loureiro Botas e Roberto 
Romano, volta à pauta deste número de 
Comunicações, com novos depoimentos 
de Francisco Rolim e Pedro A. Ribeiro 
de Oliveira. Atentos ao "Totalitarismo é, 
ou não é, um problema?" , de Rubem 
César Fernandes e às "notas marginais e 
provocativas sobre a messianização do PT 
pelos agentes da pastoral popular", do 
texto de Paulo César Botas: "Sou do PT 
porque é o partido que está no plano de 
Deus", Pedro e Rolim trazem novas idéias 
para a discussão da questão da 
"ferramenta marxista". 

Espera-se ainda novas participações. 
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DEBATE: A "ferramenta marxista" 

TfJTIUTIIRISMfJ: 
PROBLEMA TAMBI:M DA "IGREJA POPULAR" 

O debate sobre o uso da análise marxista 
pelos cristãos, que vem ocupando estas 
Comunicações do /SER, parece estar 
apenas no começo. Cada um que entra na 
fogueira traz um novo tema para a 
discussão. Quero ater·me aqui ao 
problema levantado por Rubem César -
o totalitarismo -e por Paulo Cezar 
Bottas- o partido político. Embora 
levantados a partir de diferentes 
contextos -os Estados socialistas e a 
participação dos cristãos no Partido dos 
Trabalhadores- ambos tocam numa 
questão central da prática política : 
a democracia. 

• O Totalitarismo 
Nós que geralmente usufruimos os 
direitos de cidadania somos muito 
sensíveis ao totalitarismo do Estado. E 
estamos com razão: é odioso o Estado 
totalitário, que mantém sob seu controle 
a sociedade civil, suprimindo os direitos 
dos cidadãos. Mesmo quando se faz em 
nome de direitos mais fundamentais do 
ser humaroo, o totalitarismo não pode ser 
admitido. O fato de Cuba, por exemplo, 
ter assegurado à sua população o direito 
ao trabalho, à alimentação, à moradia, 
à saúde, enquanto quase todos os outros 
países latino-americanos vêem as crianças 
e os pobres morrerem sem que o Estado 
se ocupe deles, não exime a culpa de um 
Estado que controla os cidadãos sem 
deixar-se controlar por eles. 

PEDRO A. RIBEIRO DE OLIVEIRA 

Mas não há só o totalitarismo de Estado. 
Infelizmente, o totalitarismo não ocorre 
só na esfera política. Há também aquele 
que Fraz Hinkelammert chama 
totalitarismo do mercado (Crítica a la 
razón utópica, DEI, San José, 1984). No 
mundo capitalista o mercado 
assenhoreou-se da sociedade. Ele regula 
não só as relações de produção, mas todas 
as relações sociais, inclusive as que 
garantem a cidadanra. Quem perde no 
jogo do mercado tem cassados os seus 
direitos de cidadão : quem não tem 
dinheiro não vale nada, enquanto quem 
tem dinheiro manda- esta a lei suprema 
das sociedades regidas pelo mercado. ~ 
contra este totalitarismo do mercado, que 
beneficia os ricos e oprime os pobres e os 
fracos, que se insurge a Igreja dos Pobres. 
Contra a i doi atria do dinheiro, opõe-se a 
adoraçâ'o ao Deus da vida. Se hoje os 
cristãos estamos mais preocupados com o 
totalitarismo do mercado do que com o 
totalitarismo do Estado, é porque o 
mercado que está suprimindo os direitos 
dos pobres, é o mercado que está 
matando os fracos, os doentes, as 
crianças, e só distribuindo os bens 
econômicos a quem pague por eles. Hoje 
é o mercado que está atentando contra a 
Criação, matando seres humanos e 
destruindo a natureza. Quem crê num 
Deus da vida, num Deus vivo, não pode 
aceitar que a lei da oferta e da procura 
determine quem tem ou não o direito de 

5 



usufruir o dom da vida. Isso não significa 
que aprovemos o Estado totalitário como 
remédio - ainda que transitório - contra 
as leis do mercado. Totalitarismo é 
sempre problema. Apenas, hoje nosso 
problema maior é o totalitarismo do 
mercado, ao qual somos pouco sensíveis 
enquanto no seu jogo fazemos parte do 
time vencedor. 

Não pretendo, porém, fugir do problema 
e dizer que o totalitarismo do Estado é 
problema de russos, poloneses, chineses, 
cu banos e outros povos que se insurgiram 
contra o domínio das leis do mercado e 
que agora estão em condições de 
enfrentar o problema do Estado. Desde 
agora temos que encarar de frente o 
problema do totalitarismo do Estado, e 
isto por duas razões: aí reside um ponto 
fraco do projeto socialista, e é uma 
questão diretamente ligada ao partido 
político. 

• Marxismo e Totalitarismo 
O socialismo real, isto é, aquele que 
vemos nas sociedades que se definem 
como fundamentadas no Marxismo, 
apresenta como uma de suas 
características o Estado exercendo forte 
controle sobre a sociedade civil através 
do Partido. Nelas o totalitarismo do 
Estado tem uma justificativa teórica: 
alega-se a necessidade de um Estado 
forte para suprimir o resto da 
dominação burguesa. Este fato , que não 
se pode negar, é a "prova" empírica do 
totalitarismo marxista. Só a existência de 
um socialismo marxista não totalitário 
poderia trazer uma evidência contrária, 
mas à exceção da Nicarágua - que não se 
define como marxista - tal fato não se 
constata empiricamente. O problema está 
aí e devemos reconhecer que é um 
espinho para todos os que partilhamos 
um projeto socialista. 
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Antes de tratar o problema, é 
indispensável deixar clara uma 
dificuldade: não conheço por experiência 
própria uma sociedade socialista. Tudo 
que conheço do totalitarismo socialista é 
por testemunhos de algumas pessoas que 
lá estiveram, ou mais freqüente mente, por 
informações veiculadas pela imprensa de 
países capitalistas. É preciso também 
deixar claro que se a satisfação das 
necessidades vitais da população não 
exime de culpa um Estado totalitário , os 
direitos da vida têm um primado absoluto 
sobre os direitos de cidadania. A crítica 
que fazemos ao socialismo real não é, 
portanto, no sentido de negar o seu valor 
como etapa de superação da dom i nação 
capitalista, mas no sentido de superar 
também esta forma totalitária para que o 
direito à vida e o direito à cidadania 
possam dar-se as mãos, como no anúncio 
profético de I saías. 

O apelo ao Estado como garàntidor da 
continuidade do processo revo.lucionário 
não é historicamente inevitável. Talvez o 
tenha sido no caso de Stalin, não se i. 
Debil itada e cercada de inim igos 
poderosos, a revolução soviética apoiou-se 
r:to Estado para não sucumbir. Stalin 
colocou sua confiança no Estado, não no 
movimento popular. Eficiente, o Estado 
garantiu a irreversabilidade da 
revolução ... só que eliminou também o 
seu elemento dinâmico, seu sujeito 
histórico, que eram as classes populares. 
E o pior é que a receita deu certo, ou , 
pelo menos, foi apreciada pelos PCs, que 
trataram de seguir o exemplo : t omado o 
poder, confiar a continuidade do processo 
revolucionário ao Estado, deixando de 
lado (quando não suprimindo) os 
movimentos populares autônomos. Mas 
não há nada na teoria marxista do Estado 
que exija o totalitarismo. Até mesmo a 
proposta de " ditadura do proletariado" 



pode ser perfeitamente traduzida por 
"democracia popular" sem nem de leve 
ferir a teoria do Estado na etapa 
socialista. Numa analogia com categorias 
católicas, pode-se dizer que o 
totalitarismo do Estado é uma questão 
"pastoral", não "dogmática". O fato da 
mesma solução ter sido sempre adotada 
não implica necessariamente que seja a 
única possível teoricamente. 

Não se trata, porém, de uma simples 
questão de vontade a escolha de um 
socialismo com um Estado totalitário ou 
com um Estado controlado pelo 
movimento popular. O germe do Estado 
socialista está no partido revolucionário. 
Aí está a questão. De um partido de 
quadros emerge um Estado totalitário. Se 
os quadros se autodefinem como 
vanguarda das classes populares antes da 
tomada do poder, por que abdicariam 
dessa posição ao chegarem lá? Só é 
possível um Estado socialista controlado 
pelo movimento popular (e não 
controlando-o) se este Estado é 
conduzido por um partido que por sua 
natureza mesma esteja a serviço do 
movimento popular. Ora, tal partido só 
pode ser um partido de massa, um partido 
profundamente ligado ãs lutas populares, 
um partido que não quer dirigir as lutas 
populares mas reforçá-las através da sua 
contribuição específica: explicitar a 
consciência pol ítica implícita nas lutas 
populares, dando-lhe a forma de um 
projeto político no qual o movimento 
popular e seus diferentes segmentos se 
identifiquem. ~ da existência e da 
eficiência de um partido revolucionário 
de massas que poderá nascer um Estado 
socialista a serv iço do processo 
revolucionário conduzido pelas classes 
populares. 

~ porque apostamos num partido 

revolucionário de massas e, 
conseqüentemente na possibilidade de 
um socialismo onde o Estado não ocupe o 
lugar do movimento popular, que 
afirmamos a separação entre a concepção 
marxista do Estado e o totalitarismo. 
Digo "apostamos" porque até hoje não 
podemos trazer evidências empíricas de 
um partido revolucionário de massas e, 
menos ainda, garantir que um partido de 
massas, uma vez no poder não se 
autonomize do movimento popular e 
passe a controlá-lo. Neste ponto só 
contamos com alguns indícios 
encontrados na nossa realidade. 
Concretamente, só podemos invocar em 
nosso favor as experiências de 
participação e igualdade existentes no 
movimento popular e no partido que a 
meu ver melhor o expressa: o Partido 
dos Trabalhadores. 

• Os Cristãos e o 
Partido dos Trabalhadores 

Embora não seja geral, há uma larga 
identificação da "Igreja popular" com o 
Partido dos Trabalhadores. Talvez Paulo 
C. Bottas esteja certo ao afirmar que esta 
identificação é porque o PT é novo e 
pobre. Só que ele pode ser muito mais 
novo do que se pensa: pode ser um 
partido como nunca existiu na história -
um partido revolucionário de massas. 
Heresia para um Ieninista dogmático (não 
para um que queira ser tão criativo para 
hoje quanto Lenin o foi para a Rússia), 
ficção para quem pensa que o povo já 
sabe das suas necessidades e quer apenas 
uma liderança na qual confie, o projeto 
de um partido revolucionário de massa é 
hoje compartilhado por um número 
crescente de cristãos. Não porque seja 
um partido cristão, mas porque 
concretiza, no plano da política partidária, 
as práticas do Movimento popular onde 
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estão inseriàos esses cristãos. Na relação 
entre o partido político e o Movimento 
Popular encontra-se a chave para a 
expÍicação da opção de tantos cristãos 
pelo PT. Por isso quero aqui lançar 
algumas idéias sobre o assunto. 

Falo do Movimento Popular- com letra 
maiúscula e no singular - para designar o 
conjunto das forças sociais que se opõem 
à sociedade capitalista burguesa. Formado 
principalmente pelas classes dominadas 
(trabalhadores da cidade e do campo, 
camponeses, setores da antiga classe 
média), o MP é como um rio subterrâneo 
cujas manifestações são os diversos 
movimentos populares que irrompem na 
sociedade civil. Podemos citar como 
exemplo, no campo religioso, as CEBs; 
no munclo do trabalho, a oposição 
sindical, as comissões de fábrica, o 
sindicalismo autêntico, a CUT, a Conclat; 
no local de moradia, aparecem as 
associações de moradores, clubes de mães, 
cooperativas, hortas comunitárias; entre 
as minorias sociais, o MP irrompe como 
movimento de mulheres, de negros, de 
índios. Da mesma forma, no campo 
político o MP irrompe através de partidos 
políticos: o PT, os setores populares do 
PMDB e do PDT, alguns partidos que 
estão na clandestinidade. Evidentemente 
esses poucos exemplos apenas ilustram 
algumas manifestações visíveis do MP na 
sociedade civil, estando longe de 
pretender esgotá-las; mas já são o 
suficiente para entender a afinidade entre 
o PT e as CEBs : ambos são manifestações 
-em campos diferentes- de um mesmo 
movimento social profundo : o 
Movimento Popular. 

Ao simplificar aqui esta noção de MP, 
corro o risco de passar a idéia de que as 
CEBs sejam apenas um resultado do MP. 
Ora, isso não é verdade. To dos sabemos 
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que as CEBs resultam de dois grandes 
vetores históricos: o aparelho religioso 
católic;:; que vai às classes populares e as 
classes populares que depois de i 964 só 
no campo religioso encontraram seu 
espaço de autonomia. Se a Igreja optou 
pelos pobres, também os pobres optaram 
pela Igreja. Assim também a formação 
do PT. Ele não resulta apenas da ação do 
MP, mas também de múltiplas iniciativas 
de grupos políticos, mais ou menos 
organizados, que buscavam uma 
alternativa aos partidos políticos de t ipo 
Ieninista. Nem o PT nem as CEBs são um 
puro produto do MP, embora ambos 
tenham ali as suas raízes mais profundas 
e o seu meio natural para crescer. É esta 
afinidade básica que está na origem e no 
cotidiano de ambos, que torna o "pessoal 
das CEBs" tão próximo ao PT. 

Relendo o que escrevi, tenho a impressão 
de ter sido sectário. A gente quer 
simplificar as idéias, escrever um 
artiguinho curto e se dá mal . .. As CEBs 
não são a expressão religiosa. do MP, 
como o PT não é o partido do MP. São, 
sim, as expressões numericamente ma is 
importantes, mas não necessariamente as 
melhores. Hã comunidades evangélicas 
populares que melhor do que muitas 
CEBs casam a mensagem religiosa da 
libertação com as lutas populares. Por 
outro lado, há setores do PT onde o 
divórcio com o MP é quase escandaloso, 
enquanto em alguns lugares o PM DB é o 
canal natural do MP. Entretanto, deve-se 
reconhecer que, em geral, o MP está mais 
à vontade nas CEBs da Igreja Católica do 
que em outras confissões religiosas, assim 
como encontra no PT um espaço muito 
mais favorável do que noutros partidos. 
De qualquer modo, esta situação atual 
pode mudar e surgir um partido muito 
mais afinado com o MP, ou formas 
religiosas mais ligadas ao MP do que as 



CEBs . . . O que importa não sâ'o as 
instituições- formas históricas de 
expressão e de condução das lutas 
populares - mas sim as lutas populares. 

Retomando agora o tema inicial, quero 
explicitar a questão da democracia. Esta 
palavra está tão usada e abusada que me 
parece quase irrecuperável. Prefiro falar 
do seu conteúdo sem usar a mesma 
fórmula. Por isso. ao invés de democracia 
pref iro falar de participação e igualdade. 
São duas bandeiras do MP. São valores 
que se encontram sempre que irrompe um 
movimento popular autêntico, pois as ' 
classes populares lutam pelo direito à 
participação e pelo reconhecimento social 
de sua igualdade. Por elas podemos 
reconhecer um movimento 
autenticamente popular: onde uma 
organização nJo tiver como eixos a 
participação e a igualdade de todos, 
devemos desconfiar de suas ra(zes . . . 
Dificilmente terá nascido no terreno fértil 
das classes populares. 

Resta então aplicar o teste da 
participação e da igualdade às CEBs e ao 
PT. É na medida em que sio mais 
participativos do que autoritários e mais 
igual itários do que discriminatórios, que 
são mais ou menos capazes de 
expressarem e servirem de conduto ao 
Movimento Popular. É com a esperança 
de que o PT se aproxime sempre mais das 
práticas participativas e igualitárias -
tornando-se assim um verdadeiro partido 
de massas - que muitos cristãos vemos 
nele um antídoto contra o totalitarismo 
presente e futuro. O mesmo vale para as 
CEBs e a "Igreja popular". Mas isso já é 
assunto para outra comunicação. 

9 



10 



DEBATE: A "ferramenta marxista" 

/Je ro/ttl tiO dltÍiogo 

1. Antes de comentar. 
Sem pressa, sem correr atropelando os 
outros para tornar-lhes o espaço a que 
têm direito, nestas folhas, quero exprimir. 
antes de comentar a resposta de Rubem 
César, uma congratulação e um desejo: 
congratulação pela presença, no debate, 
da palavra do teólogo Clodovis, sempre 
clara e precisa; desejo de que 
.Comunicações não venha a se transformar 
em forum de disputas acadêmicas. Não 
que o tema o seja. Temo, porém, que 
nossa maneira de apresentar e discutir o 
assunto nos leve por um caminho 
indesejável. 

2. Dizer tudo, medir tudo. 
Dizer tudo é coisa que não cabe nos 
limites de um artigo, esclarece o Rubem. 
Mas convenhamos que não fica bem 
arrolar, negativamente, uma série de 
fatos. Livro algum , por mais cientifico 
que seja, é para dizer tudo. Rubem 
escreveu que ir ia discutir "uma imagem 
recorrente no discurso dos teólogos" da 
Teologia da Libertação (T. L.l. 
referindo-se à assimilação das idéias de 
Marx pela T.L. Falou em marxismo e, 
sobretudo, em "ferramenta marxista". 
Merece reparo confundir idéias de Marx 
com marxismo, hoje. Sabe-se das mais 
variadas correntes que desabrocharam a 
partir e em torno dos textos de Marx, o 
que não exprime envelhecimento mas 
vitalidade do pensamento do autor d' 

FRANCISCO CARTAXO ROLIM 

O Capital. Sem nos dizer quais estas 
idéias de que os teólogos se apropriam, 
mas reconhecendo que seria necessário 
apontá-las, frisando, entretanto, ter sido 
bastante o que disse, desculpa-se o autor 
culpando o espaço do artigo. Rubem 
sabe, mas omitiu, que esses teólogos não 
andam à cata de ismos, nem em defesa 
das idéias de Marx, mas buscam a 
compreensão de nossa realidade social 
como ponto de partida para sua prática 
teológica. E nesta realidade caberia ver o 
que procuram: as raízes sociais e 
históricas do que a pastoral chama de 
pobres, emergindo daí um movimento 
inverso ao da teologia clássica. Seria 
necessário ver nesta tentativa como se 
servem das idéias de Marx, enquanto 
instrumento analítico de nossa sociedade. 
Ao invés disso, o artigo desandou em 
mostrar fatos e tendências totalitárias em 
países comunistas de que falaremos 
depois. Vejamos, primeiro, como se 
posiciona o autor, teoricamente, para 
tirar suas conclusões dos fatos 
apresentados. Percebo que a idéia de dizer 
tudo vai de modo subjacente com a de 
medir tudo. Assim é que toma a 
expressão "ferramenta marxista", dá-lhe 
um sentido arbitrário para insistir no que 
lhe interessa: "se é ferramenta, então deve 
medir, servir para algumas coisas e outras 
não". Arbitrariamente o faz, porque 
ferramenta não serve apenas para medir. 
Há outros usos, consoante os tipos de 
ferramenta. Em seu primeiro artigo, falou 
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em instrumento de análise da realidade. 
Caberia indicar, então, o valor deste 
instrumento, o seu uso e um mínimo de 
regulações para o seu uso, já que se trata 
de realidade social. No segundo, porém, 
diz que aceita a expressão "como artitrcio 
de linguagem" e assim a toma para insistir 
no ponto que lhe interessa: "medir uns 
objetos, e outros não". Fala ainda em 
metáfora. Eu me pergunto quando e 
como um artifício de linguagem se muda 
em metáfora. Ou as duas coisas se 
equivalem? Se é artifício de linguagem, é 
deveras interessante partir daí, sem 
nenhum exame crítico, e sair medindo 
uma série de fatos. A medição vale o 
mesmo que o artifício. Se, porém, é 
metáfora, cabe examinar o lugar dela no 
conjunto dos conceitos teóricos aos quais 
alude ou aos quais remete para apreciar o 
seu sentido e valor. Mas, ainda não é com 
metáforas que se medem realidades 
sociais, processo por demais positivista. 

Instrumental anal ftico, expressão que 
mesmo sem lhe analisar o conteúdo o 
autor deixa de lado para tomar a de 
ferramenta, eu ou outro pesquisador 
poderia tomar em sentido analógico, em 
plano científico. Então me tocaria 
primeiro destacar o plano em que me 
situo para então explicitar o que ele 
contém. E isso, porque estou interessado 
na descoberta da reàlidade social e o 
instrumento nada mais é que um meio, 
uma mediação para me auxiliar na leitura 
que pretendo fazer. Então, o que revela 
este instrumento, analogicamente 
tomado, pode ser diferente de uma 
simples !medição. 

3. Nio um conceito isolado, mas 
conceitos intimamente entrelaçados. 

Indo direto ao assunto: ao termo de suas 
variadas análises concretas, Marx 
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posiciona-se, como ponto de partida, 
numa totalidade social , conceito-chave, 
implicando substant ivamente outros, 
também fundamenta is. Nesse campo 
posso identificar um núcleo de conceitos 
suficientemente consistentes , nunca 
dogmáticos, mas organicamente ligados 
ao ponto de partida. Trabalhando-os em 
conexão com dados concretos posso dar 
início à construção da análise de um 
problema social. Só que os conceitos 
tais como estrutura básica, determinante , 
superestrutura determinada, relações 
sociais, classes sociais, para citar apenas 
estes, não entram num jogo mecânico , 
mas discursivamente. Cabe não esquecer 
que tais conceitos se encontram 
intimamente ligados e organicamente 
relacionados ao ponto de partida, ou seja , 
à totalidade social. Isso pode parecer ao 
Rubem algo como anacrônico, 
envelhecido, ultrapassado. Mas tem uma 
exigência interna que merece ser 
respeitada. Um primei ro caráter desta 
exigência é que qualquer concei to do.s 
que apenas assinalei só guarda seu peso 
teórico se vinculado ao ponto de partida , 
isto é, à realidade h istórico-social. 
Desvinculado desta , já perde seu teor 
analítico. 

3.1. Se por instrumento de análise social 
passo a entender este conjunto de noções 
t eóricas a serem trabalhadas, quando dele 
alguém se serve, enquanto instrumento 
in acto, tem primeiramente a força de 
estabelecer um recorte, um corte, uma 
perspectiva qualitat ivamente diferente, 
que me permite construir a visão do real 
social. Então não se trata de medir, mas 
de tomar um horizonte referencial 
diferente. Importa lembrar que este 
instrumental não me é dado todo pronto, 
mas eu tenho que reconstruí-lo frente aos 
dados de que disponho. ~ neste sentido 



que Marx abriu caminhos, pistas de acesso 
ao reaL 

3.2. Por não si t uar a relação 
capital /trabalho em referência à 
totalidade histórico-social, é que Rubem 
a toma isoladamente. E passa então a 
aplicá-la aos objetos, em busca de medida. 
Aquela relação que é mais do que 
oposição, pois ela é excludente por 
implicar contradição, é caracterizadora 
de um determinado tipo de sociedade. 
Isso significa que a partir desta 
perspectiva os fenômenos a serem 
analisados, seja burocracia ou outros, , 
devem ser referenciados à totalidade 
social. 

3.3. Esta maneira um tanto simplista de 
dizer coisas transparece quando o autor 
diz que acenei para "uma integração de 
Weber em Marx". Não se trata de 
integração pura e simplesmente. Assinalei 
duas ressalvas: burocracia não é um 
fenômeno inteiramente independente 
(como aparece em Weber) e há que ser 
vista em relação à totalidade social. Isso 
implica descontextualizar burocracia da 
perspectiva weberiana, o que não 
desmerece a importância de Weber nos 
trabalhos sobre burocracia. Também por 
não levar em conta a totalidade social, 
Rubem não percebeu o que Ribeiro de 
Oliveira assinalou , com razão : que o 
estudo da sociedade capitalista permitiu a 
Ma rx trazer precisão à problemática das 
classes, como por exemplo quando trata, 
no Livro III d 'O Capital, de ' 'Capital 
Comercial e Lucro Comercial", 
desfazendo ambigüidades contidas no 
capítulo VI (inédito) do Livro I, muito 
embora não houvesse deixado um texto 
forma l e sistemático sobre as classes. Não 
foi ele quem descobriu classes sociais, ele 
mesmo o declarou. Mas situou as 
contradições de classes no âmago da 

história. 

4. Prãxis. 
Para Rubem, práxis enquanto ponto de 
partida do conhecimento é "um 
contra-senso. Se é a conjunção do passivo 
e do ativo", diz ele, "analizá-la equivale a 
fixá-la num de seus perfis". Sem possuir 
esta habilidosa maneira de me exprimir, 
entendo que ao se dizer que a práxis é o 
ponto de partida do conhecimento 
(perspectiva de Marx), cabe ver primeiro 
que, como tal, ela aparece como um 
termo relativo à teoria, estabelecendo-se 
daí uma relação entre teoria e práx is, 
entre conhecer e transformar, como 
resposta ao problema do conhecimento. 
Não é, pois, uma relação entre "dizer e 
fazer". A partir daí, ou seja, tomando 
teoria como compreensão da prática, 
entendida esta como atividade básica 
transformadora da natureza e da 
sociedade, é a vez de questionar onde 
reside e em que consiste a inteligibilidade 
e a racionalidade próprias da prática 
(práxis). Pois que cumpre ter uma 
inteligência própria para ser o ponto de 
partida da teoria. Este é o ponto-chave 
e sobre o qual muito já se escreveu. 
Lembra-me aqui, de passagem, uma 
intuição de Duns Scott, ao dizer que 
Deus é objeto de conhecimento 
prático porque se encontra a Deus a partir 
de um comportamento, de uma prática, 
como se quisesse ir além do meio em que 
se conhece e chegar a algo de concreto 
que se abre à intelecção. Voltando ao 
assunto, digamos que a realidade não é 
apenas exterior ao sujeito, mas nela este 
tem interferência ativa, não 
abstratamente, mas de modo bem 
concreto. Rubem prefere falar em junção 
do passivo com o ativo, terminologia bem 
ambígüa. Salvo melhor juízo, não se trata 
de junção, mas de superar, de um lado, a 
visualização da realidade como apenas 
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exterior ao sujeito e este passivo em 
relação a ela, e, do outro, do real 
enquanto apenas projeção da atividade 
racional. Superação da antinomia entre o 
lado ativo do sujeito, no plano das idéias 
apenas, e a passividade do sujeito ante o 
real. De fato, o real é exterior ao sujeito, 
mas é uma apropriação deste através de 
uma atividade transformadora e 
apropriadora. Por isso a teoria é a prática 
pensada e, como tal, está no centro da 
transformação da sociedade. O que não 
significa uma linearidade entre estes dois 
termos, mas uma circularidade, da prática 
para a teoria e desta para a prática. A 
superação daquele dilema afasta tanto 
o dogmatismo como o pragmatismo, o 
que levou Marx a falar da atividade 
transformadora como "atividade 
crítico-prática" (Tese I). Rubem diz ainda 
que práxis é a soma das práticas. E daí? 
Se tomarmos práticas não justapostas mas 
articuladas em níveis diferentes, teríamos 
estruturas de práticas, que me parece uma 
expressão mais apropriada. 

5. Totalitarismos. 
Vai o termo no plural por significar 
relações entre Estado e sociedade civil, 
diversificadas consoante os países em que 
se estabelece este ou aquele regime. No 
caso da inflação do Estado ou da 
desmedida do poder político sobre a 
sociedade civil, cabe a distinção entre 
países do terceiro mundo e países 
comunistas, sem falar nos de capitalismo 
desenvolvido. No primeiro grupo, cabe 
ainda distinguir aqueles onde existe uma 
classe ou classes dominantes em situação 
economicamente bem estabelecida, como 
é o caso dos países latino-americanos 
(exceção de Cuba, atualmente). e aqueles 
onde esta classe não existe, como os 
países da África (exceção da África do 
Sul). Pensamos nos países sul-americanos, 
onde, além de suas peculiaridades 
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históricas, culturais e econômicas, cabe 
ver que se orientam para empresas 
capitalistas e que assumiram nos últimos 
anos formas ditatoriais às quais grupos 
sociais dominantes se acomodaram para 
resguardar seus interesses. Mesmo em 
períodos de representaçâ'o 
liberal-democrática, é inegável que a 
igualdade- formal-jur ídica encobre as 
desigualdades sociais, alimentadas e 
ocultadas pela tendência capitalista, sob 
pressões internas e externas. Isso 
representa formas de violência mais ou 
menos acentuada. Nos países comunistas, 
a inflação do Estado sobre a sociedade 
civil, vinculada à inexistência de classe 
dominante, gira sob as pressões de 
regimes coletivistas com drástica 
tendência a coibir surgimento de formas 
capitalistas, a ponto de ferir brutalmente 
a liberdade e os direitos da pessoa. A 
existência do Estado-autocrático, ou 
Estado-Partido, com todas as 
conseqüências que conhecemos, 
praticamente não solucionadas, coloca 
problemas sem solução, sobre os quais a 
crítica histórica é chamada a se 
pronunciar, manifestando-se mais nas 
fronteiras externas , dada a 
impossibilidade de analisar tais 
'experiências a partir do seu interior. 
O que é preciso não esquecer é que tais 
fatos não podem servi r para encobrir 
outras formas de violência que 
desabrocham sempre e ainda não 
superadas, instaladas em nossos países. 
E não esquecer ainda que vêm surgindo, 
nas atuais tentativas de recuperação 
democrática, movimentos a partir da 
base, ou dos trabalhadores , tentanto 
superar o elitismo democrático pela 
formação de núcleos básicos, 
permanentes, tendentes a recuperar 
mediações políticas entre o Estado e a 
sociedade civil, tais como sindicatos livres 
e autônomos, partidos políticos não 



elitistas. Este movimento, que tende se 
organizar de baixo para cima, exprime 
tanto uma resposta , em germinação, à 
inflação do poder estatal nos países 
comunistas (movimento de cima para 
baixo), como uma ruptura com as 
tendências burguesas da liberal 
democracia (também de cima para 
baixo). Estes são problemas delicados e 
complexos que não podem ser vistos 
tendo-se diante dos olhos apenas o 
quadro negativo das experiências 
comunistas, mas também os impasses 
económicos e políticos no meio dos 
quais vivemos. Caberia lembrar que Marx 
não deu um receituário para a 
organização do Estado, nem uma teoria 
do Estado; tampouco, o que seria mais 
lógico com seu pensamento, uma teoria 
01,.1 fórmulas da supressão do Estado. ~ 
inegável que muitos problemas atuais, 
principalmente os de caráter político, 
constituem um desafio constante para os 
marxistas e que não basta ir aos textos de 
Marx para encontrar a solução. Esta 
demanda um esforço renovador que não 
se fará sem se levar em conta a 
contribuição de áreas de pensamento não 
marxista. Concordo com Rubem quando 
lembra fatos de totalitarismo nos pal'ses 
comunistas, no sentido de que este 
quadro não pode fugir a nossa reflexão 
crítica. Só não concordo em 
absolutizá-los como tive a impressão que 
o fez, talvez como resultado de sua 
experiência pessoal. ~ preciso não 
esquecer as variadas formas de 
totalitarismo que nos rodeiam, impedindo 
a participação de setores populacionais 
através de mediações legítimas e livres, 
obstando que muitas das decisões 
tomadas na cúpula venham das bases. 
Creio que tanto há o perigo de se apegar 
aos textos de Marx, como se fossem a 
palavra definida , quando jamais foi isso 
o que ele próprio quis, como há o perigo 

naqueles que um dia saíram de sua casa e 
começaram a ver coisas que outros já 
conheciam. 

6. Problema real. 
Quando afirmei que Rubem citou apenas 
fatos europeus, não foi para impugná-los 
e sim para chamar a atenção para os 
problemas nossos a serem examinados 
com cuidado, levando-se em conta, sem 
dúvida, experiências de outros países. ~ 
com estes nossos problemas reais, 
culturais, polrticos, religiosos, que estão 
preocupados os especialistas da T. L. 
Cabe-nos dar-lhes nossa contribuição, 
sincera, com eles dialogando, mesmo com 
discordâncias, mas como eles, voltados 
para uma problemática que é nossa, em 
seus múltiplos aspectos, num esforço de 
interdisciplinaridade científica. 
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Protestentino e Política 

A lgrejfl Er•ngillctl 
e fi Ret1/ldt1de 8r••llelrtl 

Minha abordagem deste assunto não é 
como representante da Igreja 
Presbiteriana do Brasil. Mesmo sendo 
ministro dessa Igreja, não me vejo 
denominacionalmente falando, a não ser 
como sub-produto de um acidente 
eclesiástico, pois tenho trabalhado com 
todas as igrejas evangélicas. Acho que 
hoje em dia me sinto muito mais um 
indiv(duo relacionado com a igreja 
evangél ica brasilei ra do que 
exclusivamente presbiteriana. 

Tendo isto em vista , eu gostaria de abrir 
o coração com os irmãos e amigos que 
aqu i estão, partindo daquilo que as 
minhas percepções superficiais podem me 
trazer à mente como elementos que 
caracterizem a igreja em relação à 
real idade brasileira. 

A realidade brasileira 
~ uma realidade despótica , onde a 
" abertura" só é " abertura" enquanto as 
palavras não tentam transformar em ação 
o contexto de injustiça em que vivemos. 
~ um contexto no qual os ricos ficam 
cada vez mais ricos e os pobres mais 
pobres; onde o " hiato" torna-se cada vez 
maior, econômica e socialmente falando. 

Há uma obsessão megalomaníaca 
relacionada ao desenvolvimento , viciando 
os que tomam o poder , fazendo com que 
o cresc imento aconteça em detrimento 

REV. CAIO FABIO D'ARAUJO FILHO 

das perspectivas sociais, pois as pessoas 
continuam passando fome. Constroem-se 
as "ltaipus" enquanto as panelas 
continuam vazias. Com isso o nosso 
governo torna-se absolutamente 
materialista, pois considera muito mais 
importante esses projetos que as pessoas. 
Mesmo quando afirma que tais 
investimentos trarâ'o beneffcios no 
futuro. No entanto, futuro nenhum 
tem que ser constru (do com o suor dos 
pobres, apenas. Ainda porque existe uma 
pergunta: haverá um futuro a ser 
constru (do dessa forma? 

A igreja brasileira 
Eu agora quero olhar para a igreja nas 
suas variadas expressões teológicas e nas 
suas práticas cristãs. Observe que, de um 
modo geral, essa é uma igreja bastante 
comprometida com a ordem dominante. 
Nas eleições de 15 de novembro eu 
mesmo fui objeto de questionamento por 
parte de evangélicos de várias 
denominações que me perguntavam se eu 
iria usar Romanos Xll.l para justificar o 
fato de que um bom cristão deve votar na 
ordem dominante. Boa parte da igreja 
está convencida de que qualquer mudança 
que substitua o governo presente 
inevitavelmente levará ao comunismo 
ateu. A igreja sofre de um terr(vel 
manique(smo, pois não consegue ver 
um meio termo entre o capitalismo que 
exaure forças e que "escraviza" os 
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homens e o modelo comunista ateu. Cega 
para qualquer perspectiva de equilíbrio, 
de justiça e de verdade. Esta é uma igreja 
que vive a realidade de ser uma 
comunidade com cultura de gueto, e que 
pensa que pode viver no mundo paralelo, 
numa espécie de "outro" filosófico, numa 
terra de ninguém, na a-historiedade, na 
ação de "avestruzes humanos", tentando 
enfiar nossa cabeça num buraco, 
alienando-nos do mundo real. 

Também ela é uma igreja que tem sido 
anestesiada por uma perspectiva 
escatológica que exclui a manifestação 
contemporânea e concreta do reino 
de Deus. 

A questão escatológica é fundamental em 
relação à práxis da igreja no contexto 
presente, mas quando se exacerba a 
perspectiva escatológica e se pensa que 
qualquer solução dependerá 
exclusivamente da segunda vinda de Jesus 
Cristo, cruza-se os braços e anestesia-se 
a própria vida da igreja em relação à 
realidade. As pessoas ficam esquecidas, 
cegas e absolutamente fechadas para a 
realidade bíblica de que o Reino de Deus. 
que haverá de concretizar-se totalmente 
na parousia, é um reino que tem marcas e 
sinais, e que produz demonstrações 
contemporâneas de como será o futuro, 
através da ação da igreja no dia a dia , e no 
momento histórico onde ela estiver 
imiscuída e colocada pelo próprio Deus. 

Também é uma igreja que consegue 
dicotomizar o pecado individual e moral 
do pecado social e coletivo. Não sei com 
que "ginástica", ou com que artifícios 
semânticos e éticos consegue fazer isso. 
mas o fato é que consegue. 

O púlpito que acusa pecados individuais 
não manifesta, na mesma intensidade, a 
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perspectiva de que o pecado coletivo é 
tão abominável diante de Deus quanto o 
pecado individual. Fala-se da injustiça ou 
da imoralidade de coisas que se associem 
ao homem como indivíduo, mas jamais 
se estende essa denúncia à sociedade, ou 
à "ordem" que se organiza, achatando a 
realidade dos seres humanos criados à 
imagem e semelhança de Deus. ~ uma 
igreja que perdeu a perspectiva profética 
de denunciar o pecado e a injustiça. 

Por outro lado, eu olho para as tentativas 
de se tornar a Teologia alguma coisa mais 
concreta e observo o seguinte: 

Em primeiro lugar qu ase sempre essas 
iniciativas teológicas polarizaram sua 
ótica hermenêutica, absolutizando a 
liberdade e correndo o risco de perderem 
os referenciais cristãos. Quando se olha 
para a própria vida apenas com a 
hermenêutica , do "aqui e agora", 
negligenciando qualquer possibilidade de 
que a hermenêutica blblica ·possa falar ao 
contexto presente , o que sobra como 
absoluto único para a hermenêutica é a 
luta, é o engajamento e a libertação. 
Como um teólogo latino-americano 
colocou: "por amor à luta libertadora , 
você pode até mesmo praticar violências 
e pisotear pessoas . dependendo de quem 
sejam elas" . 

Eu temo profundamente que se exacerbe 
essa perspectiva hermenêutica sociológica, 
porque quando se menospreza a 
hermenêutica bíblica com as suas 
Inevitáveis implicações cristãs , está se 
negligenciando a perspectiva 
hermenêutica mais sadia de análise da 
nossa contextuai idade. 

Eu encontro na hermenêutica bíbl ica 
não-alegorista e não-li beral aos extremos, 
a possibilidade de nós encontrarmos as 
respostas de Deus e da Sua Palavra para o 



aflitivo momento da nossa realidade. De 
um lado, a clássica hermenêutica 
protestante olha para o indivíduo como 
a única coisa importante do ponto de 
vista de Deus, e se esquece da sociedade. 
Do outro lado, a hermenêutica de visão 
sociológica olha apenas para o coletivo e 
não trata da dimensão do indivíduo. A 
sua dimensão existencial e a necessidade 
de que esse indivíduo, como pessoa, seja 
regenerado através da obra do Espírito 
Santo, quando da sua confrontação com 
o evangelho. 

Desafios da realidade brasileira à Igreja 
Primeiramente, temos que assumir o 
evangelho da conversão dos indivíduos ao 
senhorio de Cristo. Levar homens a 
confrontarem-se com Jesus Cristo e a 
renderem a E I e a sua vontade. ~ o que na 
dimensão neotestamentária a teologia 
chama de conversão. ~o render do 
coração a Jesus Cr isto e ao Seu senhorio 
não massacrante, e capaz de integrar 
todas as dimensões da vida humana a 
Deus e à própria realidade. 

Em segundo lugar, temos que viver o 
evangelho da denúncia e da intrepidez. 
Têm-se que descobrir o fato de que os 
profetas menores não falavam apenas para 
a teocracia judaica. ~ possível encontrar 
os profetas denunciando pecados das 
outras ordens pagãs, inteiramente 
distanciadas da real idade teocrática 
israe lita. Normalmente, quando se fala 
em denúncia de pecados, a argumentação 
dos mais conservadores é a de que os 
profetas denunciavam o pecado em Israel , 
porque lá havia uma teocracia. Mas , nas 
páginas das Escrituras, verifica-se que 
esses homens estavam denunciando o 
pecado em todas as estruturas onde suas 
próprias vistas alcançassem e onde o 
sentimento da vontade de Deus lhes 
palpitasse no coração, 

Quando se vê o apóstolo Jofto, em 
Apocalipse XVIII, analisando a ordem 
estabelecida e chamando-a de 
absolutamente monstruosa, não pode 
haver nenhuma dúvida quanto ao fato de 
que as escrituras nos incitam à denúncia 
profética de tudo quanto injusto e 
de maligno possa se estabelecer em volta 
de nós. 

Em terceiro lugar, temos que viver o 
evangelho da prática, do amor e da 
perspectiva de imanência de Jesus no 
"outro carente". Quando lhes falei que a 
hermenêutica bíblica tem a ver com 
o contexto histórico imediato, é porque 
não se pode ler Mateus XXV sem se 
verificar que Jesus Cristo afirmou que no 
"outro carente", sedento, faminto, com 
frio , com sede, preso e doente, Ele 
mesmo espera ser encontrado, tratado , 
emancipado, curado, buscado e amado. 
Há imanência na hermenêutica 
legitimamente cristã. Há praticidade de 
imensa concretude na mais pura teologia 
do Novo Testamento, que nos impele a 
tratarmos as coisas do ponto de vista de 
Deus, ou seja, emprestando a ela real 
valor e dignidade redentora. 

Também temos que viver o evangelho que 
vê em tudo aquilo que esmaga expressões 
de forças de anti-vida e anti-Cristo no 
tempo presente. A escatologia 
pré-milenista, dispensacionalista, aguarda 
um homem surgir no mundo para 
chamá-lo de anti-Cristo. Esse homem virá. 
No entanto, as escrituras afirmam que 
esse espírito de anti-vida e de anti-Cristo 
está no mundo há muito tempo. E tudo 
aquilo que esmaga, tudo aquilo que é 
injusto, tudo aquilo que obstacula o 
progresso do reino de Deus, é anti-Cristo, 
é força de anti-vida do próprio 
anti-Cristo. Seja o comunismo ateu, 
opressivo e castrante, que reduz o homem 
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à "coisa". ou seja o capitalismo que 
seduz. Seja torça que persegue, seja 
insti tuição que reduz nossa vida ao 
consumismo. Onde quer que essas 
expressões de perseguição ou de sedução 
se manifestem, af está a força do 
anti-Cristo e da anti-vida, contra a qual a 
igreja é convocada e desafiada a lutar. 

Em quarto lugar. temos que viver o 
evangelho para o qual a esperança 
escatológica impõe a esperança para hoje. 
É o evangelho que, com base na parousia, 
se levanta hoje para começar a dar provas 
e evidências de que o Reino de Deus pode 
começar a ser construído. Quando 
dissemos "venha o teu Reino e seja feita a 
tua vontade assim na terra como no céu", 
estamos nos comprometendo com a 
reali zação da vontade de Deus hoje, 
conforme o padrão celestial. Não é um 
clamor sem ação, antes, é uma prece que 
se traduz em atos, em gestos. 

Em quinto lugar, temos que viver um 
evangelho que entende a graça de Deus 
como um favor imerecido que justifica 
indivíduos, mas que se manifesta de 
modo dramático através da igreja, em 
gestos, atitudes e compromissos com os 
oprimidos e miseráveis desse tempo. 

Concluindo, desejo manifestar como até 
este momento eu tenho tentado vivenciar 
estes desafios no âmbito da minha 
experiência ministerial. Sou um 
evangelista, viajando pelo Brasi l, 
realizando cruzadas de evangelização. 
Tenho convocado as pessoas a assum irem 
o evangelho e a Igreja de Cristo e a verem 
a Palavra de Deus como um todo, numa 
visão e numa perspectiva hol fstica e 
monolftica de todas as implicações do 
evangell-o de Cristo, seja na vida do 
indivfduo, seja no compromisso da igreja 
com õ própria realidade. Tenho tentado 
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reunir pastores e igrejas, desafiando-os a 
também assumirem as implicações sociais 
da mensagem do evangelho sem a perda 
do espaço místico , da dimensão da nossa 
própria fé. 

Paralelamente, temos implantado um 
projeto social não assistencialista , através 
da VINDE (VISÃO NACIONAL DE 
EVANGELIZAÇÃO ), entidade que 
venho presidindo. Trabalhamos com 
propostas emancipativas de educação , de 
abertura da visão do indiv íduo para seus 
próprios direitos, e colocação do 
evangelho como cerne de toda real 
solução para a vida e para a descoberta 
do indivíduo no mundo. 

Temos também tentado compartilhar da 
visão de que é possível oferecer uma 
resistência não-violenta e não-passiva , 
antes ativa e intrépida, através de 
passeatas, de gestos , de proclamações 
massivas e da profecia que nós estamos 
tentando encarnar. 



Protestantismo e Polrtica 

~ fJ trt1bt1/llo tio CEDI 
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Meu objetivo é colocar o tipo de trabalho, 
a nlvel das igrejas evangélicas, que o 
Centro Ecumênico de Documentação e 
Informação tem realizado. 

Vou colocar um pouco da história desse 
Centro, porque acredito na importância 
de se conhecer pelo menos a história 
recente das Igrejas para repensar as 
experiências realizadas e não 
incorrermos nos mesmos erros. O CEDI 
tem hoje uma ·presença bastante 
sign ificativa. É resu I ta do da aglutinação 
de pessoas de diferentes igrejas 
evangélicas e posteriormente da Igreja 
Católica, na década de 60, que lutavam 
com todo entusiasmo pela renovação de 
suas Igrejas. Era um entusiasmo muito 
semelhante ao que vemos hoje em 
algumas denominações onde existem 
setores interessados em promover certas 
transformações. No correr dessa luta os 
setores que mais tarde se reuniram no 
CEDI foram perseguidos em suas igrejas, 
perderam o espaço nas suas denominações 
e não tiveram outro recurso senão 
perseverar nesse esforço por outros 
caminhos, permanecendo junto às suas 
igrejas, oferecendo um serviço que nem 
sempre elas queriam. A persistência desse 
grupo gerou, ao longo do tempo, uma 
possibilidade, uma atenção de parte das 
igrejas que, hoje, começam a descobrir a 
necessidade de um estudo mais 
aprofundado da sua própria realidade, da 
sua própria composição, em função das 
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diferentes formas de engajamento que a 
igreja é levada a tomar em relação aos 
problemas emergentes nas suas regiões 
específicas de atuação. O CEDI , então, 
tem prestado esse tipo de serviço e 
atualmente, principalmente nos últimos 
três anos, tem atingido a diferentes 
grupos e igrejas do mundo evangélico. 

O CEDI trabalha em três níveis: 
publicações, documentação e assessoria. 
São três setores que procuram interagir, 
devendo as publicações refletir, na 
medida do posslvel, o que é muito diHcil , 
os resultados dos trabalhos de base, de 
assessoria às igrejas locais, Concílios 
regionais, dioceses etc. 

O serviço de documentação fornece 
elementos de informação para os 
trabalhos de assessoria, fazendo 
levantamentos de informação e 
fornecendo material para publicações. A 
idéia é que esses três focos de atividades 
reflitam de fato a prática global do 
Centro. 

Quero falar aqui em particular do que nós 
chamamos de "Assessoria à Pastoral 
Protestante": é o esforço de um grupo em 
oferecer condições a igrejas ou a grupos 
de pessoas dentro das igrejas de se 
aprofundarem, de se reciclarem no seu 
conhecimento religioso, social e na· sua fé. 

Se somos um centro ecumênico fica a 
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pergunta de porque a separação de uma 
"pastoral protestante". Ela existe porque 
o surgimento do CEDI se deu num 
processo muito conflitivo dentro das 
igrejas evangélicas. O processo de 
fechamento da sociedade brasileira, a 
partir da década de 60, fechou também 
as igrejas e a proposta ecumênica ficou 
marginalizada na maioria delas. A única 
alternativa foi a abertura que se processou 
na Igreja Católica, especialmente na 
segunda metade dos anos 60. Nesse 
per(odo, dentro do grupo ecumênico de 
origem evangélica, alguns foram 
escorraçados, outros permaneceram nas 
igrejas e conseguiram espaço. 
Paralelamente esse grupo começou a ser 
solicitado por elementos da Igreja 
Católica para prestar um tipo de 
assessoramento na discussão, tomando 
questões como: conjuntura pol (tica 
brasileira, educação popular , ecumenismo 
a n(vel nacional e internacional etc. 

Desse entrosamento inicial resultou que 
elementos católicos se juntaram a esse 
grupo. Durante esse peri'odo, até mais ou 
menos 1975, o trabalho do Centro 
Ecumênico foi voltado para a realidade 
da Igreja Católica porque foi o espaço que 
se abriu e foi o espaço onde se viram 
crescer as demandas em relação ao 
Centro. De 1975 para cá esse espaço se 
ampliou e temos trabalhos permanentes 
ou semi-permanentes com luteranos, 
metodistas e presbiterianos. Já temos, 
inclusive, um relacionamento bastante 
significativo com alguns irmãos batistas. 
Já temos tido contatos também 
interessantes com os pentecostais e temos 
articulado também encontros 
inter-denominacionais. Como fruto do 
trabalho do programa "pastoral 
protestante" do Centro temos, no sul do 
Brasil, um grupo de pastore$ e leigos 
luteranos, metodistas, pentecostais e 
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episcopais há mais de dois anos. Eles têm 
dois encontros anuais, discutem a sua 
própria prática e buscam no CEDI um 
assessoramento mais específico. 

O nosso trabalho se desenvolve no que 
chamamos de "encruzilhada" ou 
"intersecção" da igreja com os 
movimentos populares. Há uma opção 
muito clara no Centro, constru ída nesses 
quase 1 O anos de ex istência, que é 
trabalhar a nível dos setores populares 
da sociedade brasileira e trabalhar com 
aqueles setores da igreja que recortam 
esse setor do povo trabalhador. Aqui está 
a ênfase básica, fundamental e os limites 
da atuação do Centro Ecumênico e, no 
caso, também do programa de assessoria 
à pastoral protestante. Então, dentro da 
"Pastoral Protestante", nós privilegiamos 
aquelas experiências das igrejas 
evangélicas que estão de uma forma ou de 
outra envolvidas com a problemática do 
povo trabalhador. 

Temos uma enorme dificuldade e vivemos 
uma enorme contradição, porque ainda 
não conseguimos um relacionamento real, 
em termos de confiança com â maioria 
dos grupos pentecostais. O povo 

· trabalhador, do ponto de vista 
protestante é, na sua maioria , membro 
das igrejas pentecostais. Entretanto, a 
relação com os pentecostais é muito 
difícil em função do tipo de proposta e 
das próprias origens do Centro 
Ecumênico. De qualquer_ forma. nós 
privilegiamos, em todas as igrejas com 
quem estamos trabalhando (evangél icas e 
católicas também), os setores que 
recortam o movimento popular e que têm 
procurado, de uma forma ou de outra, 
veicular uma mensagem evangélica no 
conjunto da luta popular. 

Essa questão é básica para o Centro como 



um todo e muito decisiva dentro da 
Pastoral Protestante. E há um outro 
elemento que nós estamos descobrindo 
nessa caminhada e que eu acho que seria 
importante discutir aqui : nós temos 
estereotipado certas análises sociológicas 
a respeito do protestantismo brasileiro. 
Muitos de nós, especia lmente aqueles que 
viveram as experiências do final dos anos 
50 e 60, tendem a cair num certo 
reducion ismo pol ltico do fenômeno 
religioso . Como continuamos tendo 
"cabeças estrangeiras" falamos de 
teologia como alguma coisa fora da nossa 
experiência , quer dizer, como aquele 
conjunto teórico que interpreta e 
sistematiza uma certa mensagem cristã 
dentro de um determinado quadro de 
referência e a partir de uma determinada 
chave hermenêutica, e, por isso, tomamos 
esse discurso teórico como alguma coisa 
a ser feita, a ser desenvolvida fora da 
prática real das igrejas. 

Então começamos a pensar que, para que 
as igrejas realmente tenham uma vida 
encarnada na soc iedade brasileira , elas 
têm que obedecer, no seu discurso 
religioso , a determinadas condições 
teóricas. Esquecemo-nos que ex iste todo 
um discurso polrtico oprimido, não 
articulado , dentro de nossas igrejas, não 
só à direita (a maioria) como também 
dentro da própria minoria. Esquecemos 
que existe uma p rática poli''tica real muito 
clara, muito definida dentro dos setores 
chamados "periféricos" de nossas igrejas, 
nos grupos mais pobres e que responde a 
necessidades concretas e objetivas que o 
povo está vivendo e que, não 
necessariamente, essa prát ica se articula 
automaticamente ou mecanicamente com 
aquela visão ou com uma visão religiosa 
coerente com essa prática. Observamos, 
portanto, uma defasagem muito grande 
entre a prática formalmente religiosa, o 

discurso religioso e uma prática de vida 
muito concreta que nem aparece 
articulada nesse discurso religioso. 

Então, um dos esforços que nós temos 
feito é tentar reunir pastores, leigos, 
pessoas que estão envolvidas nessa luta, 
para tentar discutir, explicitar essa 
diferenciação e tentar descobrir qual é a 
teologia popular presente nas nossas 
igrejas. Será que é aquela que nós, 
intelectuais, supostamente estamos 
enxergando? Ou existe uma teologia que 
muitas vezes não cabe dentro das 
categorias que nós usamos? O 
protestantismo brasileiro, dizemos logo, 
é pietista, puritano etc., mas ele está 
enxertado de uma série de outras 
concepções religiosas produzidas aqu i 
mesmo, porque aqueles que se 
converteram, passaram, por exemplo, 
pela Umbanda ou pelo catolicismo 
popular, e têm uma série de valores que 
estão oprimidos, ou travestidos, dentro 
dessa estrutura protestante que nós, da 
academia ou do seminário não 
percebemos: incluímos tudo em 
categorias globalizantes como pietismo, 
fundamentalismo ou puritanismo. 

Esse é um esforço nosso dentro da 
Pastoral Protestante : recolher, discutir e 
divulgar essas experiências. Ao mesmo 
tempo, tentar armar programas para 
reciclagem e formação de lideranças que 
estão emergindo nesses espaços. Em 
alguns setores essa articulação é mais 
difícil, seja por causa de injunções 
políticas internas das denominações, seja 
por causa da falta de infra-estrutura, de 
recursos para isso. Enfim, a idéia é tentar 
abrir a discussão interdisciplinar junto aos 
seminários, junto àqueles que vão ser os 
líderes da igreja amanhã 1 

Estas lideranças estão hoje desenvolvendo 
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papel muito importante no processei de 
transformaçlo porque passa a sociedade 
brasileira, levando grupos de periferia de 
várias tendências e diferentes 
denominações de engajamento 
significativas na luta popular do povo 
brasileiro a partir dos seus contextos 
espec(ficos. 
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AcsbBmos de crisr um projato chamado 
"Fronteiras da Tsologia" qus astsmos 
ofal'fiCflndo sos stH71inários. Slo cursos da 
maior ou manor axtens6o qus tratem da 
temas normalmsnte nlo inclufdos nos 
currfculos tradicionais dos Slllminários, 
propiciando sssim um sprofundsmsnto ns 
discussão desst1s temss. Neste sentido já 
estabBiecemos n~leçiJes com o Seminário 
Pn~sbiteriano /ndepandente de Slo Paulo, 
com o Seminário Metodiste Ceser Dacorso 
Filho, com o Seminário Matodiste Rudge 
Ramos, com o Seminário Luten~no de Slo 
Leopoldo. Pensemos também poder fszl-lo 
com o Seminário Bstists e com outros 
seminários do Rio. 



Os mestres da Igreja Batista estavam aqui 
ontem. Hoje estão os homens da periferia 
do movimento presbiteriano. 

Nós estamos agora numa igreja que se 
denomina Igreja Presbiteriana Unida do 
Brasi l. Não é nova. Podemos dizer que ela 
nasceu com Calvino, como o movimento 
de Calvino nasceu com o movimento do 
Novo Testámento, é um dos movimentos 
que nasceu do Novo Testamento. Vou 
tentar mostrar como há uma certa 
necessidade histórica no aparecimento 
dessa igreja, a partir da história do 
presbiterianismo no Brasil. 

Há uma periodização em nosso trabalho 
que começa a partir de 1903. Depois, 
outro momento, a partir da década de 
60 principalmente; e outro, a partir da 
década de 70, que é onde se radica o 
movimento que terminou se 
denominando Igreja Presbiteriana 
Unida do Brasil. 

Há nove denominações presbiterianas no 
Brasil. Temos, inclusive , uma de 
imigração, que chamamos de Reformada 
Húngara. As outras oito nasceram aqui, 
dentro das tensões históricas do 
mov imento presbiteriano. 

A Igreja Presbiteriana do Brasil nasceu do 
t rabalho missionário norte-americano, 
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no ano de 1859, no Rio de Janeiro. Em 
1903 houve a famosa questão maçônica 
e dessa questão surgiu, em São Paulo, a 
Igreja Presbiteriana Independente. 

Em 1939, na Igreja Presbiteriana 
Independente, Rui Gutierez, um 
recém-formado do seminário, levantou 
a questão das penas eternas. A questão 
era: 1) ou não há nenhuma vida após a 
morte, ou os maus serão extintos no ju(zo 
final. Não há , portanto, inferno; 2) todo 
mundo se salvará (é o universalismo); 3) 
haverá céu e inferno permanentes. 
Segundo ele, qualquer das três posições 
era defensável biblicamente. 

Isso não satisfez e houve uma cisão. Um 
grupo achou que o Presbitério estava 
afrouxando muito. Saiu e formou a 
Igreja Presbiteriana Conservadora, que 
inclu(a um homem muito importante 
intelectualmente, chamado Flam(nio 
Fávero, que seguiu seu sogro, pastor nesse 
movimento. Um outro grupo achou que 
o Presbitério nA'o tomou uma posição 
suficientemente clara e formou a Igreja 
Cristã de São Paulo, hoje parte desse 
movimento chamado Igreja Cristã de 
Confissão Reformada, tendo-se ligado 
recentemente à Igreja de Ipanema, no 
Rio. Esse grupo se conservou pequeno, 
afirmando, de maneira bem pensada, que 
não queria fazer proselitismo. Da( se dizer 
que esta sempre foi uma igreja com mais 
pastores do que membros. 
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Já temos quatro denominações: a tgreja 
Presbiteriana do Brasil, a Independente, a 
Conservadora e a Crisdl de São Paulo. Em 
seguida temos a questão, nas décadas de 
50 a 70, do fundamentalismo. Maclntire, 
chefe do Concflio Internacional de Igrejas 
Cristãs, fez um grande movimento no 
Brasil, chamado Reforma do Século XX. 
Esse movimento resultou na criação, a 
partir de Pernambuco, da igreja 
fundamentalista, que negava a ciência 
moderna, a cultura moderna. Ainda na 
década de 60, por outros motivos, 
inclusive por questões internas do 
Presbitério de São Paulo, um grupo 
formou a Aliança de Igrejas Reformadas, 
que se opunha ao fundamentalismo 1

• 

Apareceram ainda duas denominações 
m(sticas (ou pentecostais) : a Igreja 
Presbiteriana da Renovação, 
principalmente no estado do Paraná, e 
a Igreja Cristã Presbiteriana, que apareceu 
no estado do Esprrito Santo e hoje se 
transformou no movimento chamado 
Maranata. Já temos, além das quatro 
iniciais, mais quatro igrejas: 
Fundamentalista, da Renovação, Cristã 
Presbiteriana e Aliança das Igrejas 
Reformadas. Na década de 70 temos o 
surgimento da Federação Nacional de 
Igrejas Presbiterianas (FENIP), que se 
denomina agora Igreja Presbiteriana 
Unida do Brasil. São nove denominações 
presbiterianas. !: importante ressaltar a 
tendência à cissiparidade que marca a 
Reforma Protestante e que, como se vê, 
está presente até hoje. O presbiterianismo 
é um movimento de liberdade mas de 
intolerância. Qualquer divergência pode 
ser motivo para o aparecimento de uma 
nova denominação. 

11 

Eu gostaria agora de sintetizar as 
chamadas antrteses nesses movimentos. 
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A primeira cisão teve como fu lc ro a 
maçonaria. A Independente era contra 
e a Sinodal , que continua a ser a 
Presbiteriana do Brasil era a favor. 

Agora , a impressão que dá é que esta 
antrtese mascara uma outra, que era mais 
profunda. Por exemplo, Eduardo Carlos 
Ferreira2 é do grupo que nós chamamos 
"pré-milenista" . Cr isto vem antes ou 
depois do milênio? Os que dizem que a 
segunda vinda antecede o milênio são 
chamados " pré-milenistas"; os que dizem 
que a segunda vinda será depois do 
milênio são "pós-milenistas" . Uma vez 
um pastor perguntou qua! era minha 
posição (eu era então reitor do Seminário 
do Centenário) e respondi : " Eu sou 
amilenista". Foi um escândalo. ~ uma 
questão séria pelo seguinte: os 
" pré-milenistas", se preocupavam com a 
evangelização e a conversão dos homens 
a Cristo. De certo modo faz iam isso até 
mesmo para antecipa r a segunda vinda. 
Eram pessoas engajadas num traba lho 
tipicamente religioso , no sentido estrito 
da palavra religioso. Já os 
"pós-milenistas" ace itavam uma certa 
evolução das coisas do mundo, que iriam 
melhorando, até o estabelecimento do 

· milênio. O importante era educar, 
cristianizar a sociedade. 

Dentro do grupo Sinodal hav ia 
principalmente missionários americanos 
que eram, na sua atitude prática, 
"pós-milenistas". Fundaram a 
Universidade Mackenzie e enfatizaram a 
educação, como via de cristianização da 
sociedade. Enquanto isso, a ênfase dos 
"pré-milenistas" era criar um seminário, 
longe do Mackenzie, em Campinas, para 
formar evangelizadores, preocupados 
com a religião e não com a cultura, numa 
nrtida separação entre as duas coisas. 



O grupo da Igreja Cristã de São Paulo era 
universalista (ou extincionista). Nesse 
caso, a escatologia não tem importância 
(o que vem depois desta vida, ou depois 
da morte não tem importância). O certo é 
termos uma ética cristã, uma ética social 
cristã. Esse movimento da Igreja Cristã de 
São Paulo enfatizou muito o problema da 
ética social cristã. 

Os favoráveis às penas eternas eram 
contra a ética socia l cristã, fazendo uma 
ênfase na escatologia do indiv(duo. 
Embora fossem os conservadores do 
per(odo, eram modernistas, porque 
vinham do iluminismo, com seu 
individualismo levado ao extremo: a 
preocupação era com o "salva tua alma", 
o que quer dizer que a pessoa não tem 
nenhuma ligação horizontal, só tem 
ligaÇões verticais. 

A Igreja Fundamentalista é contra a 
ciência e a cultura modernas. A Aliança 
é defensora da ciência e da cultura 
modernas. A contradição é evidente. 

Nesse meio tempo, aparece pela 
primeira vez no presbiterianismo, que 
pode se tornar aridamente intelectualista, 
um movimento de insatisfação optando 
pela via do misticismo. Esse movimento 
foi chamado " Maranata" , e, até hoje, são 
igrejas bastante mais dinâmicas que a 
matriz de onde sa(ram, que continua 
secamente intelectualista. 

O problema da Igreja Presbiteriaria Unida 
em relação a essas antinomias é que a 
Igreja Presbiteriana do Brasil é contra a 
ciência e a cultura modernas e, hoje em 
dia, não se separa mais do 
fundamentalismo.~ interessante notar 
que, no passado, a Igreja Fundamentalista 

foi forçada a se separar, mas hoje estão 
juntas novamente, inclusive do ponto de 

vista de relações pessoais. Os lfderes 
presbiterianos de Pernambuco hoje são 
recebidos com aplausos nos Condlios da 
Igreja Presbiterianaldo Brasil. A Igreja 
Presbiteriana Unida é pela ciência e pela 
cultura modernas e pela ética social. Ela 
não se confunde com o fundamentalismo, 
porque aceita a ciência, e nem com o 
modernismo, porque faz ênfase no caráter 
único da revelação cristã. As duas coisas 
estão mantidas em tensão dentro dela. 

Nesta história do movimento 
presbiteriano, a grande questão era: que 
atitude tomar diante da realidade 
humana? No movimento protestante, 
principalmente nas regiões de missão, se 
mantém a idéia da alienação, porque o 
presbiterianismo foi pregado por 
estrangeiros que não estabeleceram aqui 
uma tradição de participação. Com a 
desculpa de não interferirem nos negócios 
de um pafs que não era o deles, 
orientaram as comunidades para uma 
ausência completa das questões em 
debate na sociedade brasileira. 

Eduardo Carlos Pereira foi o único 
homem que escreveu contra a escravidão, 
e foi criticado pelos missionários 
americanos. Mas esses missionários 
vinham do sul dos Estados Unidos, e eram 
pré-milenistas, dando, portanto, mais 
importância à evangelização. Levanto 
também o nome de Álvaro Reis que era o 
grande contra-peso de Eduardo Carlos 
Pereira: Álvaro Reis3 era do Rio e 
Eduardo Carlos Pereira de São Paulo. 
Do grupo das "penas eternas" cito o Dr. 
Flam(nio Fávero, que é um nome 
respeitado em São Paulo, como professor 
de medicina legal, e que num congresso 
de Teologia, promovido por Miguel 
Rizzo em São Paulo, apresentou uma tese 
sobre "Endocrinologia e Pecado". A 
questão do fundamentalismo é em grande 
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parte isso: tenta colocar em termos de 
uma ciência superada as questões da fé 
cristã, enquanto nega a ciência moderna. 

Na Federação Nacional, a questão começa 
bem antes da década de 70. Começa em 
1959, com a criação do Seminário do 
Centenário (terceiro seminário 
presbiteriano a ser criado no Brasil). 
A criação do seminário se deu durante a 
comemoração do centenário dessa igreja, 
dar o nome. Havia uma ênfase que se 
pode chamar de neo-biblicista. Era uma 
tentativa de aplicação das ciências 
modernas, da exegese, da história da 
literatura, na interpretação bíblica. Sob 
influência do departamento de estudos da 
Confederação Evangélica, o seminário 
colocou o departamento encarregado do 
estudo da realidade brasileira nas mãos 
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de um sociólogo presbiteriano de São 
Paulo, que está até hoje na FGV. 
Houve também, nesse período, a 
redescoberta dos profetas b(blicos. 
Essa redescoberta foi importantíssima. 
Tive o privilégio de estar na reunião 
chamada "Conferência do Nordeste", 
onde se falou sobre os profetas. Falava-se 
dos profetas e depois se trazia para o 
presente, e se falava na missão profética 
da igreja, que é um ponto muito 
problemático. 

Na radicalização apocalíptica, achamos 
que o Estado segue sempre a tentação de 
ser instrumento do monstro, instrumento 
da Besta. Então estamos um pouco mais 
adiante da pregação profética daqueles 
dias, ou talvez um pouco mais atrás, 
quem sabe. Depende de como se vê os 
movimentos apocalípticos. Muitos acham 
que apocaliptismo leva a gente a esperar 
tudo cair do céu. Na verdade, acredito 
que a postura do homem que vai para a 
cova dos leões, do homem que vai para 
a fornalha ardente não é exatamente a 

atitude de quem está esperando. E I e estã 
confrontando os problemas da história 
dentro da história. E isto é uma outra 
questão. 

Como resultado da ex istência do 
Seminário, toda região começou a ficar 
no índex da Igreja Presbiteriana do Brasil. 
O seminário começou em 1959, ficou 
quatro anos em Jequitibá, numa zona 
rural de Minas Gerais (Zona da Mata). Em 
1963 foi para Vitória. Todos os anos, se 
repetiam ameaças sobre fechamento do 
seminário, até que em 1968 ele foi 
fechado. Para permitir que os seminaristas 
terminassem o curso, o Sínodo abriu uma 
instituição teológica, que também 
terminou sendo dissolvida, em 1974. 

III 

Tentei, certa ocasião, usar a metodologia 
apresentada por Bordieu em "Uma 
interpretação da Teoria da Religião de 
Max Weber" e "Gênese e Estrutura do 
Campo Religioso"4

• Usei também o 
trabalho de Sergio Miceli, chamado 
A noite da madrinha, 5 o livro de João 
Dias, Inquisição sem fogueiras e o jornal 
da Igreja Presbiteriana do Brasil. o Brasil 
'Presbiteriano, para analisar um pouco 
essa questão. 

Acredito que a causa da tensão 
permanente, ou a causa permanente de 
tensão, dentro da Igreja Presbiteriana do 
Brasil nos anos 50 a 70 era a concorrência 
pelo poder religioso entre os profetas e o 
corpo sacerdotal , dentro da linguagem de 
Bourdieu. Os sacerdotes são 
representantes da tradição, da profecia 
original já congelada. Os profetas 
reinterpretam a profecia original 
desafiando o monopólio do poder 
religioso e simbólico dos sacerdotes. 



Acho essa colocação interessante para 
entender o que aconteceu na questão dos 
expurgos: expurgos no seminário de 
Nordeste, de onde saíram 4 professores e 
10 alunos, No Sem inário do Centenário 
não houve expurgo e, sim, o fechamento 
total, porque lá se ensinava a chamada 
"alta crítica". Era principalmente um 
seminário que estava preparando, com sua 
preocupação social , "comunistas e 
subversivos" . Interessante que isso foi 
em 1968. 

Havia também, nessa época, uma presença 
muito grande da Confederação da 
Mocidade, com um jornal que discutia 
não só teologia mas também questões de 
cunho mais social debatidas pelos mestres 
que estavam, inclusive, apresentando 
novas questões teológicas e que, até 
então, quase não chegavam até nós. 
Barth , por exemplo, escreveu seu 
chamado "Comentário aos Romanos" em 
1913, e mesmo muitos anos depois ainda 
não se tinha conhecimento disso6

. 

As conclusões do VI Congresso da 
Mocidade foram engavetadas e o 
professor de teologia do seminá'rio de 
Recife (que fez as palestras mais 
escandalosas) foi perseguido, a ponto de 
o próprio presidente da Igreja ir a Recife 
para ver se conseguia demitir o professor. 

Gostaria de lembrar também o caso do 
templo da Segunda Igreja Presbiteriana de 
Belo Horizonte, que foi fechado a 
cadeado, por ordem das autoridades da 
Igreja Presbiteriana do Brasil , porque um 
de seus pastores " lia na corrente de 
contestação". Gostaria de lembrar 
também o caso do jornal oficial da Igreja 
Presbiteriana do Brasil. O redator está 
aqui presente, então é interessante 
lembrarmos o que aconteceu realmente 
nessa época com o jornal. 

Em março de 1962 escrevia o então 
redator do jornal oficial da igreja, 
Dom i cio Pereira de Matos: "Basta uma 
rápida avaliação dos artigos publicados 
no Brasil Presbiteriano para se sentir que 
ele espelha DUAS tendências de 
pensamento, abrangendo os campos da 
cu I tu ra ideológica e da política social. De 
um lado os conservadores extremados, 
defensores das velhas tradições, inimigos 
de qualquer renovação, alérgicos às 
exigências da atualização. De outro, os 
liberais, às vezes também extremados, que 
ameaçam derrubar tudo, anular o 
passado." Muitos rotularam esses grupos 
de "esquerda" e "direita", reproduzindo 
na igreja o clima de guerra fria de então. 
A única coisa que não nos parece exata é 
dizer que a "guerra fria" perturbava a paz 
da igreja. Pode-se ver isso com a mudança 
do regime político. A igreja, em 1964, 
repudiou o seu próprio pronunciamento 
social de 1962, e toda ação pedagógica 
dos setores de responsabilidade social da 
igreja, da Confederação Evangélica, a 
ponto de conseguir extingüir esse setor 
na Confederação. Com isso procurou a 
destruição dos profetas (a chamada 
"esquerda"), denunciando às autoridades 
como "filocomunistas", "comunistas" ou 
"subversivos" os que se tinham 
preocupado com os problemas sociais. 

As maiores infâmias foram cometidas. Os 
sacerdotes visavam à destruição dos 
profetas e da profecia com corrente. Era 
essa a contribuição específica da igreja 
"para salvar a ordem política", pois "a 
manutenção da ordem simbólica 
contribui, diretamente, para a 
manutenção da ordem política, ou 
melhor, para o reforço simbólico das 
divisões da ordem política." (Bourdieu, 
19 ). 

Uma outra causa permanente de tensão 
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seria a dependência (agora no sentido de 
Falleto e Fernando Henrique Cardoso-
19 ). Dentro desta perspectiva, pode-se 
afirmar que se compartilha com as igrejas 
do mundo-toda essa tensão estrutural do 
campo religioso. A Igreja Presbiteriana do 
Brasil compartilha com as Igrejas Cristãs 
Jovens a caracterfstica de dependência. 
Num ou noutro sentido, todas as Igrejas 
Cristãs do Brasil são dependentes, 
inclusive a católica. Mas a Igreja 
Presbiteriana do Brasil é dependente em 
mais de um sentido: depende 
financeiramente de igrejas metropolitanas 
da famflia Reformada Calvinista. 
Depende de mão de obra especializada, 
fornecida pelas igrejas metropolitanas 
(professores e missionários). Depende das 
metrópoles para aquisição de tecnologia 
avançada e preparação de técnicos de 
alto nfvel e formação de quadros. 
Finalmente, adaptando a descrição que 
Sergio Micelli fez do campo simbólico 
dependente na sua ·obra "A noite da 
Madrinha", pode-se afirmar que o papel 
limitado que o sistema de ensino 
(seminários, escolas dominicais) 
desempenha, tornou o campo da 
produção erudita uma instância cuja 
tarefa básica consiste em retraduzir as 
obras culturais e, por seu intermédio, a 
matriz de significações da produção 
erudita gerada nas formações eclesiásticas 
hegemõnicas. Isso quer dizer o seguinte: 
uma das preocupações da Igreja 
Presbiteriana do Brasil foi impedir a 
tradução das lnstitutas de Calvino. Só 
quem pode usar a obra de Calvino 
diretamente são aqueles a quem foi 
delegada a autoridade pedagógica, ou seja, 
os professores dos seminários.~ também 
um escândalo para a Igreja Presbiteriana 
do Brasil pensar em fazer-se uma 
confissão de fé presbiteriana brasileira. 
Essa dependência em relação à produção 
erudita estrangeira, nada mais é que uma 
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forma de retraduzir a matriz de 
significações, como já foi dito. 

Na maioria das formações eclesiásticas 
hegemônicas, em confronto com a 
civilização tecnológica, houve anexação 
da profecia concorrente e da crftica 
intelectualista dos leigos. A neo-ortodox ia 
foi absorvida pelas igrejas européias e 
americanas. A anexação, porém , se dá 
primeiro ao nível do campo de produção 
erudita, que produz bens cultura is. A 
apropriação da produção erudita externa 
se dá por parte das el ites dominantes da 
igreja, os sacerdotes, que a consomem na 
forma de cultura média, produto do 
sistema da indústria cultural. 

Hã também, dentro do sistema 
eclesiástico hegemônico, uma defasagem 
temporal entre o campo da produção 
erudita e o campo da indústria cultural. 
Os professores dos seminários e o 
movimento da mocidade começaram a 
recorrer, na década de 50, diretamente às 
fontes, buscando os pensadores 
americanos e europeus do pós-guerra. Isso 
quer dtzer que, na realidade, não havia 
uma separação entre direita e esquerda. 
O que era considerado esquerda eram 
apenas aqueles que estavam a par da 
produção eclesiástica recente , enquanto 
na direita estavam aqueles que 
representavam o pensamento teológico 
americano de 35 anos atrás. 

Uma igreja que qu isesse opta r por uma via 
mais liberal da tradição presbiteriana, 
teria que romper com certas questões. 
Mas a igreja não rompeu. Ao1 contrário, 
nós fomos rompidos. Estava em Oxford 
quando recebi a notícia de que o 
seminário tinha sido fechado e que eu 
estava desempregado. Nossas igrejas 
tinham sido consideradas fora da Igreja 
Presbiteriana do Brasil, sem processo, e 



seus ministros não eram mais 
considerados ministros da Igreja 
Presbiteriana do Brasi l. 

Esse grupo , então, se uniu e organizou a 
FENIP - Igrejas Federadas - que passou 
a dar uma ênfase muito grande à igreja 
local , se preocupando especialmente em 
não deixar renascer o autoritarismo. A 
FENIP é dirigida por um grupo executivo 
constituído de nove pessoas, sendo um o 
moderador 7 , com ênfase nas regiões e na 
história dos grupos com quem 
trabalhamos. Nossa questão é a inserção 
da igreja na cultura brasileira, através das · 
formas de culto, de pregação. Nossa 
questão é, enfim, abrasileirar o 
protestantismo. Porque não admitimos 
que se possa cantar o folclore americano 
como música sagrada e não se possa 
cantar o folclore brasileiro. Achamos 
também que o presbiterianismo não deve 
ser uma religião de brancos. Ela é uma 
religião que faz sentido numa sociedade 
mista, mestiça, tanto africana como 
brasileira. Com o enfrentamento dessas 
questões pretendemos fugir ao 
proselitismo e trabalhar melhor dentro de 
um espfrito ecuménico, de um 
pensamento teológico livre, porque não 
há teologia se não houver liberdade. 
Nossa preocupação principal, então, é em 
como fazer teologia na perspectiva do 
dominado, do homem explorado, como é 
o homem latino-americano. A safda talvez 
seja recapturar a tradição das igrejas 
reformadas de linha latina. Nós aqui 
somos muito saxônicos na nossa herança 
presbiteriana. Mas há uma linha que sai 
da Suíça e passa pela França, que 
representa outro tipo dé presbiterianismo. 
Há também uma linha do terceiro mundo. 
Então, a questão é libertarmo-nos das 
peias do sectarismo e sobretudo da adesão 
ao Estado. Nossa igreja se preocupou 
tanto com a adesão ao Estado que se 

julgou capaz de substituir a Igreja 
Católica na legitimação da ordem 
polftica8

• 

Agora eu não sei. Para mim o 
protestantismo ainda é uma tradição 
equ(voca. Por outro lado, nós trazemos 
dessa tradição os elementos que 
interessam para o confronto dos 
problemas da nossa história e da nossa 
vivência aqui. 

Era isso o que eu gostaria de dizer, 
obrigado. 

Um dos representantes esteve em várias 
reuniões nossas que antecederam a criação 
da Igreja Pmsbiteriana Unida e insistia em 
que não adorássemos nenhuma confissão 
de fé, imbufdo de um anti-doutrinarismo 
muito grande, com influlncia dos teólogos 
da neo-ortodoxia, um movimento cujos 
nomes mais importantes s6o Barth, Bruner, 
Niebour, Tillich e outros. 

2 Pastor presbiteriano. Um dos I i deres do 
movimento de 1903. 

3 Foi representante do Movimento Sinodal. 

4 Ambos os artigos foram traduzidos por 
Sergio Mica/i e publicados em Economia das 
trocas simbólicas. Ed Perspectiva, 1982. SP. 

Sergio Mica/i- A noite da madrinha - Ed 
Perspectiva, 1972. SP. 

6 Os problemas, portanto, nlio eram tlio novos, 
e a obra de Karl Barth t1 um exemplo. Eu fiz 
o seminário em Campinas de 1945 a 48, e lá 
nunca foi pmciso abrir um livro dele. Slio 
pelo menos 35 anos de defasagem. 

7 Nós usamos palavras antigas. Elas fazem 
sentido dentro de uma ordem eclesiástica. 
A questão t1 que nlo faziam sentido dentro 
de uma constituiçlo escrita, como t1 o caso da 
Igreja Presbiteriana do Brasil. A IPB 6 um 
pacto e nós somos um pecto eclesial. 

8 Ela tomou a seguinte decisão: oferecer ao 
governo brasileiro o dossi(J de qualquer 
missionário que se intrometesse em questões 
de polftica b171sileira. 

31 



32 



p,•tl~ntel e Pelflllltltlonl 
UMA CONTRADITO RIA VIAGEM AO INTERIOR* 

1. I ntroduçã'o 

1.1. O coordenador deste grupo de 
trabalho, Pierre Sanchis, pediu aos 
expositores desta tarde reflexões teóricas 
sobre a pesquisa na área da religião. 
Deseja ouvir respostas a perguntas do 
t ipo : por que escolheu dedicar-se ao 
estudo de religião? No que a religião se 
distingue de outros campos de pesquisa? 
Que instrumentos teóricos utiliza para 
abordar os fe nômenos religiosos? 

1.2. Disputas por uma "definição de 
rel igião" estão fora de moda. Passamos 
por elas nos cursos de introdução à 
sociologia ou à antropologia, e as 
deixamos por aí, como parte dos 
fundamentos , usualmente empoeirados, 
de nossa memória sociológica. As 
perguntas do Pierre aparecem pois como 
uma espécie de provocação: será que 
vocês, que estudam " religião", sabem 
ainda do que estão falando ? 

Embora reconheça o valor dos 
procedimentos cartesianos, confesso que 
costumo ter dificuldades quando· posto 
diante deste tipo de pergunta. 
Embaraça-me o sentimento de que o 
objeto é sempre mu ito mais interessante 
do que o conceito que dele faço. 

Deixando de lado a busca de fórmulas 
definitivas, optei por acercar-me das 
questões propostas pela via da reflexão 
sobrt1 uma experiência social. Acontece 

RUBEM CESAR FERNANDES 

que trabalho há cinco anos em uma 
instituição que se chama "Instituto 
Superior de Estudos de Religião-
ISER". Lembrando isto, as perguntas 
de Pierre ficam mais impertinentes: 
"saberá você o que está fazendo?" Di ria 
que às vezes sim, às vezes não, e aproveito 
a oportunidade para expressar algumas 
idéias que me ocorrem a propósito da 
experiência que tenho feito em ISER. 

1.3. Há dois aspectos do perfil de ISER 
que desejo destacar: 

a) Reúne pesquisadores puramente 
acadêmicos e pesquisadores que são 
também praticantes de ai ma fé 
religiosa - do que resulta uma 
composição bastante heterogênea; 

b) Não nos parece viável , nem 
dêSe)áVel, mt rar essa diversidade 
em uma síntese conceituai ou 
normativa. Preferimos, pois, imaginar 
o ISER como um es o de 
comunica ã entre posições distintas, 
ou mesmo, divergentes. 

2. Praticantes e Pesquisadores 

2.1. Constatamos, cotidianamente, a 
~o que existe entre os que estão 
fora e os que estão dentro do universo 
reli ioso, entre "pesquisadore!_e 
~". Esta é, com efeito, uma 
dificuldade estrutural do ISER, pois os 
dois circuitos se diferenciam a partir de 
coisas tão concretas como: fontes de 
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financiamento, escolarização, veículos de 
comunicação, marcas biográficas, marcas 
bibliográficos, linguagem coloquial, 
conceituai, corporal (nada discrimina 
tanto quanto a I inguagem corporal!). 
vínculos de lealdade etc. 

Sem exageros, para alguém de tora 
adquirir competência~nto 
do universo próprio dos praticantes é 
preciso que faça uma viagem simbólica, 
em muitos sentidos análoga às viagens 
transoceãnicas dos pioneiros da 
antropologia. E como ocorre com estes 
últimos, o conhecimento adquirido é 
sempre fragmentário, marcado por 
"furos" inesperados, sem nunca atingir 
aquela familiaridade intuitiva que permite 
mover-se "naturalmente" pelo universo 
cultural a que se pertence. 

Inversamente, os religiosos costumam 
padecer diversas dificuldades de 
integração nos meios científicos. Sabemos 
dos contratempos de padres que se 
propõem a freqüentar cursos de 
pós-graduação em ciências sociais; da 
separação entre as ~uldades de 
teologia e os demais departamentos nas 
próprias universidades católicas; do 
estigma que ainda ma[_CJl_~r religioso" 
na§ universidades. 

Tudo isto, evidentemente, é parte das 
tensões seculares entre "ciência e 
religião" características dos tempos 
modernos. 

E coloca um problema, também clássico 
na antropologia, que é o relacionamento 
entre percepções externas e internas, no 
caso, do fato religioso. O problema de dar 
conta do... ico" (visão de e e dg_ 
"étic " visão de fora) em um únic 
quadro interpretativo. 
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2.2. Apesar de distintos, os circuitos do 
pesquisador e do praticante se cruzam e 
se combinam. Apesar de sepàrados, náo 
estão em mundos à parte. Diferentemente 
dos antropólogos que atravessavam 
oceanos para alcançar uma outra tribo , 
aqui, apesar de todo o estranhamento, a 
travessia implica um processo de 
auto-conhecimento. ~ uma "viagem 
inter"ior", por assim dizer. 
.,-------

Na socialização primária, as fam(lias 
levam as crianças à igreja e à escola. Nas 
crises de vida, do berço ao cemitério, 
as pessoas são assistidas 
concomitantemente por agências de 
inspiração científica e religiosa. A tensão 
é evidente : mu itos se esforçam para 
formar seus filhos em apenas um desses 
circuitos, mas há sempre uma tia na 
fam(lia a romper a coerência desejada. 
Alguém que o conseguisse , a ponto de 
gerar uma prole perfeitamente ignorante , 
fosse das noções científicas ou das 
religiosas, estaria produzindo uma 
espécie de invãlidos culturais. Nã~ 
conheço ninguém com tal nível de 
privação. 

Nas universidades, apesar da 
separação e do conh ontÕ, há toda um__a 
história de interpene tração e influências 
mútuas entre religião e ciência. E isto não 
apenas para as •grejas cristã~ cuja 
presença foi determinante na história das 
universidades ocidenta is. Sabemos que os 
antropólogos são lidos por autoridades do 
Candomblé e que têm exercido função 
relevante na constituição de uma certa 
ortodoxia entre os terreiros. Trabalhos 
recentes de Peter Fry e Beatriz Goes 
Dantas demonstram -no com abundância 
de detalhes. 

Ademais, apesar das decalagens, ~á te 
de ensa~nto que perpassam os 



circuitos, ocupando simultaneamente a 
sacer otes e cientistas. Expressões como: 
"povo" e "popular" ou "direitos 
~u-manos" e "cida ania" são cruciais para 
o entendimento n o apenas dos 
documentos episcopais como de uma boa 
parte das teses de mestrado em ciências 
sociais nos últimos anos. Em décadas 
passadas, "pátria", "desenvolvimento", 
"mudança soc ial" ocuparam lugar 
análogo. 

2.3. Os temas comuns possibilitam uma 
combinação particular, muito em voga, 
que chamamos "~...~:.@". Na 
assessoria , a ciência é posta a serviço da 
religião, sendo reduzida ao status de 
uma "técnica" . Isto significa que as 
demandas, os fins , a moldura insticional 
e simbólica são dados ao 
pesquisador-assessor que deve então 
trabalhar sobre as alternativas possíveis 
no interior desse conjunto. 

comum assessores de grupos 

( 
rel igiosos cruzarem, no campo, com 
assessores de instituições ou movimentos 

Ouem já fez assessoria percebeu, com 
certeza, o constran imento ue a 
caracteriza. Há nela dados e questões que 
podem interessar a qualquer forum 
científico, e, no entanto, as perguntas 
in iciais ou ob'etivos finais Cõ'StüiTíam 
estar for do alcance do questionamento 
do assessor - condição que seria -
inaceitável no~ termos da ciência. 

Por outro lado, como as assessorias 
re ligiosas são mal pa as, i'!!{>licam sempre 
uma_çlose e ded~o voluntária -=o 
que é viável porque, ao menos em parte, 
as demandas e os fins dados ao assessor 
são aceitáveis para ele. Expressões como 
"povo" ou "libertação" podem fazer 
sentido também nos meios científicos. 

' ) seculares que se reclamam da inspiração 
científica São Assistentes Sociais, 
Educadores, Psicólogos, Sociólogos, 
Ideólogos. Aí, em estado "prático", o 
binômio "ciência/religião" é marcado por 
disputas que tumultuam a clareza da 
distinção entre o "êmico e o ético". O 
"de fora", neste caso, não é apenas o 

!
"estrangeiro", mas sobretudo o 
"concorrente ; o "ãTiaao":OUO 
"iri1migo". Na prática, somos todos 

! 
"nãtiVõs", e as palavras ecoariiãinaa as 
a~uerras religiosas. ~ um quadro no 
qual as ex ressões explicativas são, 

· freqüentemente, termos de acusação. 
- -

3. Um conflito interno 

3.1. Com efeito, a "viagem interior" do 
cientista que deseja revisitar o universo 
religioso implica a passagem por uma 
contradição interna. A contradição pode 
ser resumida na observação de que: para 
os religiosos os símbolos que utiliza têm 
um valor ontológico, enquanto que para 
os cientistas o seu valor é metafórico. Via 
d~ regra, representações da estrutura do 
ego, para o psicanalista, ou da estrutura 
social, para o sociólogo. 

Praticantes e pesquisadores se 
contradizem diante dos problemas da 
existê'ilcia , o qüe é ilUStrado pelo 
co~ entre a loquacidade dos 
sacerdotes e o silêncio dos médicos diante 
da morte de um Cliente. ·-
Pode-se dizer que, ainda que reconheça a 
presença de significados valiosos no 
discurso religioso, a interpretação 
científica os encontra mudando de 
assunto. O religioso diz : o olho grande de 
fulana secóu a minha pimenteira; o 
ciéntista Interpreta: vejamos as tensões 
entre ·vizinhos neste bairro ... --
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O comentário do cientista é 
evidentemente interessante, mas está 
claro que alguma coisa essencial (se foi 
mesmo a fulana que secou a pimenteira) 
foi perdida nesta tradução interpretativa. 
Nesta medida, a mudança de planos, do 
discurso científico ao religioso. e 
vice-versa, implica acréscimos e perdas 
de significado. 

3.2. Se a interpretação é obtida por um 
deslocamento do significado, a ró ria 
categoria do "religioso" é freqüenteme te 
desloca a. Para o pesqu1sa r, seu 
significado não está posto nela mesma, 
mas em algum outro conjunto conceituai. 
No marxismo passa ao conceito de 
ideologia; na sociologia do conhecimento, 
ao conceito de "Visão de Mundo"; alguns 
antropólogos a consideram sob a rubrica 
dos "rituais", ou da "identidade". Em 
cada caso, a "religião". a rigor. não 
constitui um õbjeto próprio e distinto 
de análise. Compreendê-l a implica 
iriCiuí-ía em um con junto mais 
abrangente. As artes e o sistema jur(dico, 
assim como a religião, articulariam a 
mesma ideologia ou visão de mundo. As 
procissões fazem sentido quando 
articuladas às paradas militares e aos 
desfiles carnavalescos, como sugeriu 
Roberto da Matta. 

O "reli ioso", assim, oscila entre um 
perfil emp(rico, partisan , traçado pelos 
seus pra 1can es;-e um conceito 
f rmu ado pelos pesquisadores, no qual 
sua diferen a em (rica é indefinida. 
A passagem do êmleo ao ético, neste caso, 
esconde um qüiproquó. 

4. Autores e Leitores 

4.1. Se as ciências humanas fossem 
apenas interpretativas, leitura dos 
múltiplos significados contidos em cada 

36 

fato social, "interpretações de 
interpretações" como que r Clifford 
Geertz, a contradição ficaria ao nivel do 
discurso : um jogo de falas e silêncios, 
como no caso do sacerdote e do médico 
diante da morte. 

Mas os cientistas não se limitam à 
"i~ Eles "escrevem" também. São 
cc-autores do "texto" social que devem 
interpretar. Ar está , aliás, o peso da 
diferença entre "viagens interiores e 
exteriores''. 

Seja por intenção consciente ou por 
associação de idéias, as ciências invadiram 
o terreno próprio das religiões: pretendem 
não apenas inter retª· las, mas 
su~í-las. Ultrapassam o plano da 
"leitura" e introduzem juízos positivos 
sobre as condições limites e o significado 
da existência. 

Em poucas palavras , produzi ram uma 
versão antropocêntr ica do discurso . 
religioso. A Q.Q!:-ª-.de Fe_uerbàc!J é 
exemplar, neste sentido: com a candura 
dos primeiros insights, demonstrou que 
era poss ível traduzir cada tema do 
discurso sobre a divindade em um tema 
correspondente sobre a na tu reza humana. 
Hoje, é lugar comum entre antro ólo os 
interpretar ritos e m i tos como uma 
estória que aspessoa~ntam, sQbre si 
mesmas, e para si rl]eSmas. 

O embaraço do pensamento científico 
para Sustentar juizos pOsftlv-os sobre o 
significàcro~alídade exterior -
perceptível já em Descartes, explícito e 
assumido em Kant - é COD..tornado pelo 
discurso auto-referel)te. Só sabemos falar, 
significativamente, sobre nós mesmos. 

4.2. Da leitura à autoria, da versão à 
criação, os meios científicos produziram 



as suas próprias instituições, ritos e mitos 
onde a significação de seus juízos 
existenciais é devidamente socializada. 

Palavras como" ãtria",_:_:QQilQ.", 
"cil;jadão" ~ · ~Jlrol~a.dado", "raç_a"_etc. -
todas denotando um sujeito disting.üido 
pela auto-referência --:._ foram elaboradas 
de -modo a recobrir o conjunto das 
significa~ões pos!l'veis ao discurso 
sociológico. 

Em nossos tempos as guerras religiosas do 
passado deram lugar ao conflito de 
ideologias, termo mais amplo que não 
exclui , mas ao contrário compreende, 
as teologias. 

4 .3 . Abre-se , então, a possibilidade 
inesperada das ciências sociais serem 
chamadas a estranhar e a interpretar 
sistemas de crença de inspiração científica. 

Fizemos essa experiência em ISER ao 
colaborarmos na organização de dois 
números da revi sta Religião e Sociedade: 
o número 9 , sobre Ma rxismo · e o número 
11.2 sobre "Psicanálise. Nos dois casos 
obSe!VamÕs um processo interessante: ' 

a) A possibilidade e o valor heurístico de 
aplicar aos conjuntos socializados sob 
os nomes-de''marxismo" e de 
"P-sic análise" os métodos já bem 
conhecidos na análise das religiões. 
Conceitos como "I greja /Seita:· . 
" Rotina I Carisma' ' , 
" Profeta /Sacerdote I Feiticeiro'' 
"Complexo de ~dipo", " Pai arc~ico" , 
"Transferência" etc. renderam 
bastante quando aplicados aos sistemas 
de crenças seculares. 

b) Este trabalho de interpretação 
inspi rava -se da mesma literatura 
científica que dera origem aos 

sistemas de crenças submetidas à 
interpretação. ~ possível a marxistas 
estr~m o marxism..Q_e a 
psicanalistas estranharem a 
psicãnãifse. Um bom -exemplo da 
cobrãQue morde o próprio rabo. 

c) Nesses casos, os próprios analistas 
eram os primei ros a " denunciar" a 
" perversão" da ciência em um novo 
tipo de "religião". 

Em outras palavras , repetia-se no interior 
do campo científico o paradoxo já 
observado no relacionamento entre 
ciência e religião: a inter retação 
acusativa, a leitura pelo deslocãmento de 
significados, a suspeição dos juízes 
existenciais, o recuo da co-autoria para o 
distanciamento da leitura crítica. 

4.4. Tiro da í um ensinamento: a 
di_stinção entre "a visão de dentro e a 
visão de fora" mantém-se a enas na 
medida em que "de fora" im li ue u 
suspensão dos juízes existenciais. 

- -
O " Pesquisador" não inda a se o Santo 
fez ou deixou de fazer; se comer carne de 
por co ou não é abominável ; se a reza 
cura ou não cura; se o mau olhado seca 
ou não seca a pimenteira; se a luta contra 
a carestia é ou não é libertadora. 

Essas são perguntas do praticante, feitas 
"de d~· . ara o pesquisador, seja qual 
for o caso, tais afirmações "falam", 
implicitamente, de relações simbólicas e 
carregam significados que independem do 
seu valor de verdade. O pesquisador 
mantém-se numa posição "exterior" ao 
seu objeto na medida em que se. mantém 
como um "leitor", "um intér rete de 
interpretações", como diz Clifford 
Geertz. Ultrapassar esse limite, dizer sim 
ou não às perguntas existenciais do 
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praticante, lança o pesquisador num 
prÓC~itorio em que nega a sua 
difer;;nça e passa à condição de 
praticante, ainda que de um novo tipo. 
Para substituir a religião é preciso 
re~po~osas e fazer o 
que a relig1ao az, vale dizer : tornar-se, em 
algum sentido, religioso. _. -

--------
Concluo, portanto, pelo reconhecimento 
de uma antinomia entre a "crença" 
(reli iosa) e a "cntica" (cientffica) - não 
véjo posição, lugar ou conceito que 
resolva as suas diferenças para a 
satisfação geral. 

5. Concluindo 

ião, definir os 
-'---,.,.~--"'--

seus limites, a sua diferença especffica, é 
problemático por uma razão de fundo : 
não á coincidência entre a 
autq-representação dos praticantes e a 
representação que dela fazem o~ -
pesqUJsador~s. E isto em dois sentidos: 

a) A auto-representação dos 
praticantes, que se dizem religiosos, 
parece estreita demais à maioria dos 
pesquisadores. stes preferem traduzir 
os termos "nativos" em categorias 
mais abrangentes, como "ideologia", 
"visão de mundo", "ritual" etc. 

b) rias que se prestam 
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à anális râticas ditas reli iosas, 
servem também para a interpretação 
de sistemas de crença de inspiraçã~ 
cientffica, como o marxismo ou a 
psicanálise, que evidentemente negam, 
em sua auto-apresentação, serem 
"religiosos". Aqui também, embora 
pela razão inversa, obtêm-se uma 
contradição entre os quadros 
conceituais de pesquisadores e 
praticantes. 

5.2. Há uma questão a explorar quanto à 
conveniência de chamar "religiosos" aos 
sistemas de crença secu lãres. Isto pode 
ofender--ª._9re~ E!_ troianos: aos seculares 
pÕrque se legitimam com o nome da 
ciência; e aos religiosos porque talvez 
preferissem não ter esse novo tipo de 
sócio em seu clube. 

O uso do termo "religioso" com tal 
abrangência pode ofuscar as implicaçõ_!!s 
da diferença entre a hetero e 
auto-referênCia que distingue as religiões 
tradicionais dos sistemas de crença de 
inspiração científica. 

No entanto, no caso, o problema 
semântico parece secundário: mais 
importante é abrir espaço teórico para o 
estudo das relações intrincadas (de 
competição, alianças, litígios) entre as 
religiões tradicionais e os novos sistemas 
de crença, em um mesmo plano simbólico. 

5.3. Se o processo de conhecimento 
científico da religião pode ser descrito 
como uma contraditória viagem interior, 
parece feliz _!jde1a e I SER-de reunir~m 
um mesmo círculo, praticantes e 
pesquisadores. 

~ uma fórmula que explicita , na 
comunicação pública~ as vãiTãntes de um 
processo vivido, em isolamento, por cada 
pesquisador. 

No entanto, dadas as contradições 
escondidas nesta viagem, é vital que as 
div!'l_rsas variantes da combinação entre 
religião e ciência possam se expressar em 
seu interior - inclusive as variantes 
aírtagônicas: as assessorias, por um lado, e 
o estranhamento irreverente, por outro 
lado. 



Vem da r a imagem que utilizamos para 
descrever o 1$-ER:.uma encruzilh~a. ~ 
como uma encruzilhada porque o 
conjunto das alternativas presentes não se 
prestam a uma sfntese - seja ela polftica, 
pessoal, metodológica ou teórica. 

Só faz sentido como um espaço de 
comunicação - não uma "ponte" entre 
duâs margens sólidas, mas um circuito 
entre diversas posições mutantes, onde as 
d iferenças possam e devam se expressar; 
e on~ diversas tentativas de solução 
para a antinomia entre a crença e a 
crítica pos~am ser apresentadas. 

Por isso brincamos que o signo de ISE R 
está mais para Exu do que para Cristo -
mais pa ra o mestre ambígüo da 
comu.nicação , do que para o mestre 
un ívoco da reconcil iação. 

Apesar de que a ênfase na tolerância das 
diferenças, como princípio crédulo de 
que a discussão gera a luz, faz pensar em 
um Exu bat izado - o que , naturalmente, 
traz Cristo de volta, implicitamente. 
Também no signo, entre a Cruz e a 
Encruzilhada, há uma ambigüidade em 
ISER. 

5.4. Quanto a mim , neste quadro, pois 
que as perguntas de Pierre tinham um 
endereço pessoal , diria o seguinte: 

a ) Socializado fortemente, desde a 
infância, nas crenças da religião e da 
ciência (do lado da mãe, famma de 
pastores; do lado do pai, fam(lia de 
médicos) , acabei por relativizar as 
crenças de origem. Fui praticante da 
religião cristã (protestantismo liberal 
de esquerda) e praticante da religião 
civil chamada "marxismo"; hoje, 
contudo, procuro assumir, 
conscientemente, a perspectiva que 

chamei de uma "leitura cr(tica". 
Renunciei, como programa 
intelectual e de vida, a encontrar uma 
fórmula (seja ela de inspiração 
religiosa ou cientffica) que reconcilie, 
em uma palavra unfvoca, a teorias e 
práticas. 

Um "leitor" acumula livros de 
procedência variada e se deixa 
impressionar por teorias contraditórias 
entre si. Ao invés de selecionar e excluir , 
seu pensamento funciona pela lógica da 
inclusão. ~ exatamente assim que me 
vejo, cada vez mais. Se instado, pois, a 
responder à pergunta de Pierre sobre 
"qual abordagem teórica privilegio no 
estudo das religiões", gostaria de poder 
responder , literalmente, "Todas!". Por 
cautela , no entanto , lembrando alguns 
casos limites da lógica da exclusão, 
nuanceio a resposta, dizendo: "quase 
todas". 

5.5. Como não é poss(vel viver só de 
leitura, descortino um valor prático nesta 
postura teórica: ela é prop(cia à 
comunicação entre teorias divêrgentes. 
Embora sua função seja basicamente 
solitária, o "leitor" tem a opção de ser 
também um comunicador. ~ essa a 
oportunidade que eu encontro em ISER, 
ainda que seja uma instituição pequena 
e bem trabalhosa. 

• Estss notss r.legrllficss formsrsm o ror.iro 
psrs ums sxposição no grupo d6 trsbslho 
sobffl mligião ns XI V conft~rlncis ds 
Associsçio Bmsiltlirs de Antropologis (ABA), 
em Brssflis, em 16 de sbril de 1984. 
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Realizou-se em Volta Redonda, nos dias 
13, 14 e 15 de julho passado, o 69 
Encontro Nacional do Movimento de 
Padres Casados. 

Com a participação de quase 700 casais, 
o Encontro deu prosseguimento aos 
anteriores- os últimos foram em 
S. Paulo e Fortaleza, e o próximo será 
em Sabtador ~ com o objetivo de apoio 
mútuo entre os padres casados, de diálogo 
com a Hierarquia e de atuação nas 
comunidades cristãs. 

Para ressaltar os principais aspectos do 
acontecimento, cumpre começar pelo 
próprio acontecer do Encontro, i.e. 
ex-padres, agora casados, postos a discutir 
sua posição na Igreja e no mundo. Foi 
este fato que me levou a participar do 
Encontro de Volta Redonda e de colocar 
por escrito algumas observações que fiz a 
partir da reunião e das leituras dos 
boletins Rumos, da equipe de Brasma, 
Sinal, de Fortaleza, Ponta-pé, de João 
Pessoa e O Profeta, de Volta Redonda. 

Mas vale indicar também o clima de 
amizade e de alegria que se estabeleceu 
entre pessoas, muitas vezes estranhas 
ent re si, mas que se reconheciam nos 
mesmos problemas e talvez nas mesmas 
esperanças que trouxeram ali. Isto seja 
dito dos ex-padres, que d!o nome ao 
Movimento, mas também de suas esposas, 
cujo interesse podia ser medido pela 

Pt1dre1 Ct1$tldOI: 
UM PROBLEMA, PARA QUEM? 

DAN/LO LIMA 

participaç!o nos debates ou pelo caso 
daquela que veio no lugar do 
padre-marido que não pôde comparecer. 

Esse clima de confraternização teve seu 
ponto alto na celebração litúrgica, 
presidida por Dom Valdir Calheiros, bispo 
de Volta Redonda, que também esteve 
presente na abertura dos trabalhos, com 
representação do clero local. Aliás, a 
comunidade das paróquias mobilizadas 
pode ser destacada pelo acolhimento 
humano que deu aos encontristas, se 
ocupando e resolvendo todos os 
problemas de infra-estrutura que uma 
reunião dessa dimensão apresenta, 
quando não há um patrocinador para ela. 

~ curioso assinalar que, além de 
D. Valdir, outra presença episcopal se 
fez notar: o ex-bispo de Avellaneda 
(Argentina), Jeronimo Podesta com sua 
senhora Clelia Luro. Pois bem, Valdir e 
Jeronimo foram certamente as figuras 
mais procuradas, aplaudidas e 
reverenciadas pelos participantes. Parece 
que, apesar das crrticas à estrutura de 
poder eclesiástico, o reconhecimento 
reverencial dos ex-padres à hierarquia não 
se apagara de todo e voltou a se 
manifestar. 

Ao lado da parte de convfvio, 
desenvolveu-se a parte de reflexlo do 
tema "O profetismo do padre casado", 
discutido em pequenos grupos, mas cujas 
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conclusões pouco revelaram de 
significativo, como explicaremos mais 
adiante. 

Foi também apresentado o resultado de 
uma pesquisa, efetuada pela equipe de 
Bras!'lia , com o apoio do Departamento 
de Psicologia Social da UNB, sobre o 
padre casado, seu passado , seu presente, 
seu pensamento. Primeira tentativa séria 
de abordar o problema , a pesquisa 
encerrara apenas sua fase de apuração 
dos questionários , cujos dados foram 
expostos aos participantes at ravés de 
gráficos. A base de pesquisa constitui -se 
de 362 respostas, i.e. de 45,25% dos 800 
questionários enviados. Os dados 
devidamente interpretados podem 
servir de mediação para o diálogo entre 
os padres casados e a hierarquia da Igreja . 

• 
As rápidas observações que seguem são de 
um participante do Encontro que como 
padre, agora casado, pretende cont ribui r 
para a reflexão de seus colegas do 
Movimento; como sociólogo, quer 
comunicar aos membros do ISER um 
singular fenômeno que merece ser 
estudado; e como cristão, gostaria de 
estar colaborando para o 
restabelecimento da Justiça no interior 
do Povo de Deus. 

• 
"Embora não se tenha um cadastramento 
completo dos padres católicos que 
decidiram deixar o ministério sacerdotal , 
é comum acreditar-se que , no Brasil , 
existem cerca de 3.000 casos. No âmbito 
da Igreja universal, calcula-se que há 
perto de 80.000 sacerdotes nessa situação. 

Para que se tenha idéia da dimensão do 
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fato , basta reportar que os 3.000 casos 
brasileiros se referem a um universo de 
12.000 sacerdotes que servem 
atualmente no Brasil. Consti tui-se, pois, 
numa proporção notável, digna de 
consideração. E o mais intrigante é que 
até agora não se fez ne nhum esforço pa ra 
que o problema fosse interpretado, e 
muito menos foi adotada uma prática 
condizente. 

Em toda a históri a da Igreja , o fato de 
que sacerdotes tenham deixado os 
comprom issos assumidos na ordenação 
e se tenham ded icado a uma vida 
matrimonial, leiga e civil, não é 
novidade. E o caso mais notável é 
certamente o de Lutero, apresentado 
como um estigma a "todo aque le que 
põe a mão do arado e olha para trás". 
Entre aqueles compromissos, o que 
sempre pareceu com o definir o padre foi 
o celibato, estado de vida que revelar ia a 
consagração total do escolhido de Deus 
a seu ministério. Du rante mui to tempo, 
os padres que , por algum motivo , 
decidissem deixar as fu nções de sacerdote 
podiam fazê-lo , seu estado sacerdotal 
sendo "reduzido" a estado laical, mas 
com a obrigação de manter o 

·compromisso do cel ibato . 

A novidade aparece depo is do Concílio 
Vaticano li, quando a Santa Sé começou 
a dispensa do voto de castidade aos 
presbíteros que o sol ici tassem por 
processo administrativo e anuência de 
seu próprio Bispo ou Superior. 

Mal grado a morosidade da tram itação e 
ao humilhante vexame em alguns de seus 
momentos, os processos, vindos de todas 
as partes do mundo, foram sendo 
despachados por Roma, durante todo o 
pontificado de Paulo VI, atingindo assim 
cifras impressionantes. Foi , porém , com 



o advento de João Pau lo 11, que o ritmo 
começou a diminuir e praticamente a 
estagnar, não por falta de solicitação de 
novos interessados, mas por dificuldades 
e empecil hos burocráticos impostos pelas 
autoridades romanas. Então, o número de 
padres normalmente dispensados 
começou a se acrescer pelos que se 
desligaram sem esperar a resposta 
eclesiást ica e se casaram sem a dispensa 
solicitada. Raros no período anterior , se 
tornaram obviamente numerosos nos 
últimos anos. 

Estamos, pois, diante de um fato singular: 
funcionários religiosos, longamente 
preparados para servir dentro da maior 
instituição religiosa do mundo moderno, 
no decorrer de 20 anos, abandonam em 
massa a instituição, com ou sem o 
consentimento dela, e o ato que 
caracteriza essa ruptu ra é a renúncia ao 
estado de celibato e a adoção do estado 
matrimonial. 

Excitante fenômeno para a imaginação 
do sociólogo. 

Entretanto, a nosso conhecimento, não 
há nenhum estudo sobre o problema, que, 
parece, passa como fenômeno menor 
dentro da crise do mundo moderno e da 
Igreja nele. 

Pior ainda é que a própria Igreja, 
amputada de membros de seu escalão de 
serviços, não ~e tenha debruçado sobre o 
problema que a atingiu. Do ponto de vista 
da prática pastoral, os padres egressos, se 
bem não sejam mais considerados 
"excomungados" como antigamente, são 
porém tidos como "ovelhas fora do redil", 
postos à margem de toda atividade da 
Igreja, sobre os quais recai uma 
desconfiança que os coloca de 
"quarentena", como atingidos por um 

estado contagioso. Aos múltiplos casos 
com os quais se poderia exemplificar esta 
atitude, é preferível contrapor as raras 
exceções dos que procuram dar a "mão 
ao irmão" ou mesmo dos que os 
reconhecem como legítimos atores 
na comunidade. 

Se a Pastoral é negativa e marginalizadora, 
a reflexão teológica é omissa. Até agora 
nada se produziu diretamente para se 
compreender este novo personagem do 
Povo de Deus. Será que na Teologia, isto 
é, no discurso sobre as coisas de Deus, 
não há lugar para aqueles que julgam ter 
ouvido a voz do Senhor para um novo 
tipo de compromisso?" 

• 
~ portanto compreenslvel que os próprios 
concernidos estejam interessados em 
definir sua nova identidade dentro da 
Igreja. Este tem sido um tema de 
discussão entre os padres que deixaram 
o ministério , e que vem se repetindo em 
suas publicações e encontros nacionais. 

A identidade dentro da Igreja não é 
porém assunto que comova a todos. Para 
muitos isto não é mais problema. Sua 
ruptura com a instituição foi tão 
profunda que envolveu a perspectiva 
anterior da fé e da prática dela 
decorrente. Não reconhecendo mais a 
radicalidade da fé, não há por que 
buscar um ponto de referência eclesial 
para suas convicções e comportamentos 
atuais. 

Entretanto , os padres egressos que vem se 
pronunciando e se reunindo em equipes 
e chegam a formar um Movimento, 
manifestam claramente a existência de 
dois pontos comuns a todos eles: a 
permanência de um espírito de fé cristã 
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e a vontade de participação na vida da 
Igreja. ~ por isso que o problema de sua 
nova identidade é crucial para eles. Para 
alguns é um ponto de partida : 
considerando-se ainda como padres, 
apenas em outro estado, o matrimonial, 
esses estão prontos a retornar ao 
ministério sacerdotal, assim que a 
instituição der sinal verde e indicar seu 
lugar na Pastoral. Para outros, esta 
identidade é ponto a definir numa 
prática de vida e que se faria nas árduas 
relações com os demais membros da 
Igreja. 

O primeiro grupo comporta dois tipos de 
expectativas: a dos que, no seu retorno, 
não fazem objeção nem às estruturas nem 
às formas de Pastoral existentes; e a dos 
que gostariam que as práticas fossem mais 
atualizadas e envolvessem ativamente as 
esposas. O segundo grupo inclui também 
dois tipos: os que já estão no exerclcio 
de práticas pastorais renovadas, lá onde 
conseguiram conquistar com suas 
experiências um lugar na comunidade; 
bem como os que buscam sua definição 
colocando suas atividades profissionais a 
serviço da comunidade, sem 
condicioná-las a uma estrutura pastoral. 

Assim, os depoimentos e atitudes dos 
padres egressos levam a crer que o 
Movimento reúne, atualmente, quatro 
tipos de membros que, numa primeira 
aproximação, podiam ser definidos como 
retomistas, reformistas, comunitários e 
laicais, conforme as caracter(sticas 
manifestas no processo de procura de 
identidade dentro da Igreja. 

• 
No 69 Encontro Nacional, em Volta 
Redonda, o tema central foi "O 
profetismo do padre casado". O assunto 
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adequava-se perfeitamente ao grupo , 
cujos membros se encontravam na fé e no 
desejo de participação. O tema, 
incidentalmente criticado por alguns, 
revelava, porém, a necessidade de explicar 
e, portanto, de justificar teologicamente a 
situação do padre que assumiu o 
casamento. Mas não se faz teologia sem 
que os especialistas da teologia estejam 
presentes para sistematizar as reflexões 
dispersas e depoimentos por vezes 
contraditórios. À falta de um teólogo, os 
debates ficaram sem que se pudesse 
iniciar a construção de uma Teologia do 
padre casado a partir de sua função 
profética na Igreja pós-conciliar. Por isso, 
o documento final do Encontro, no tom 
exortativo em que foi redigido, é mais 
uma aspiração e certas linhas de 
comportamento : um programa, não 
uma análise. 

Mas não faltaram depoimentos nem pistas 
para isto. Ressalto aqui duas refl exões 
que também podem ser trabalhadas 
sociologicamente. A primeira afirmav~ 
que o profetismo se refere mais ao 
fenômeno global - profetismo coletivo 
- que se passa no seio da Igreja como 
um sinal, e não ao caso particular do 
padre casado. Grito de profeta, diziam, é 
a repercussão do ato de tantos milhares 
de padres que se casam . permanecerem na 
fé e se disporem a colocar suas vidas, 
juntamente com a da esposa, a serviço do 
Povo de Deus: isto é algo novo na história 
da Igreja e prenuncia um parto futuro. 
Utilizando uma conhecida distinção de 
Wright Mil Is, diríamos que o caso do 
padre casado, hoje, não é apenas um 
problema pessoal dele, mas já pode ser 
considerado como uma questão 
institucional para a Igreja. 

O outro depoimento via na figu ra do 
padre casado as marcas do Profeta. Como 



profeta, o padre casado sofreu por parte 
dos hierarcas a humilhação de um 
processo. o ex nio fora da sua 
comunidade, a marginalização da vida 
eclesial : ele , como o Profeta. passa a ser 
um clamor de Justiça , não para si, mas 
para outros membros da sociedade que, 
como ele, foram injustiçados, oprimidos, 
massacrados. Mas também como o 
Profeta, o padre casado é um liberado de 
uma sér ie de conveniências formais, de 
imposições simplesmente institucionais: 
o padre casado passa a ser um sinal de 
Libertação de todos os laços de submissão 
que manietam os homens. 

O profetismo ficará como uma indicação 
para uma Teologia que , no domínio do 
pensar . estimula os egressos na sua luta 
para quebrar a resistência do poder que os 
mantém de quarentena. 

o 

A meditação sobre o profetismo foi um 
momento na vida do Movimento que é 
sobretudo de base familiar. Embora a 
organização a nível nacional ainda seja 
muito tênue e , portanto, não se possa 
falar rigorosamente de linha do 
Movimento , pode-se , porém , notar pelos 
depoimentos o tom familista por onde 
enveredam as equipes. As palavras-chave 
são: esposa , filhos, casa , amor, sexo, 
família , embora apareçam também Igreja , 
comunidade, trabalho. Porque o discurso 
é feito principalmente pelo padre casado, 
sua referência principal é a esposa. 
Observa-se a tentativa de afirmar sua 
situação matrimonial face à situação 
celibatária anterior e a de integrar a 
esposa em suas raízes sacerdotais, 
vinculando assim o casal como agente 
numa possível atuação pastoral. O caso 
limite parece ser o da denominação que é 
dada na Argentina de "parejas 

sacerdotales" aos casais pertencentes 
às equipes. 
As reuniões são de casais, os assuntos são 
de família, o próprio Movimento 
intitula·se de " padres casados". É verdade 
que o nome não é definitivo e sofre 
críticas a respeito. Mas a denominação de 
"ex-padres" ou de "padres egressos", ao 
serem expressões negativas, manifestam 
excludência do exercício ministerial que 
os interessados afirmam ter direito de 
exercer, apenas sob outras condições de 
vida. Continuam padres, porque crêem na 
permanência do caráter sacramental do 
sacerdócio, de cujo exercício não abriram 
mão, a não ser por violenta imposição da 
instituição: não são "ex", nem são 
"egressos", mas são padres, agora casados. 
A ex pressão "padre casado", que 
susceptibiliza alguns que deixaram o 
ministério sacerdotal, não constitui mais 
problema para a maioria dos participantes 
do Movimento. Também "mulher de 
padre" deixou de ser pejorativo para 
aquelas esposas que assumiram 
literalmente a expressão. E a geração 
das crianças, mais distante do 
constrangimento que pode afetar os 
adultos, não tem dificuldade em dizer 
como o garoto que, instado para se 
identificar na sala de aula , foi logo 
falando : "Eu me chamo Pedro, meu pai 
é padre e minha mãe é uma freira". 

O Movimento , de base familiar e de tom 
familista, nos induz a levantar algumas 
questões: estão conscientes esses padres 
de estarem reduzindo sua contestação ao 
problema único do celibato? Que fazer do 
potencial crítico de sua atitude frente à 
instituição eclesiástica e ao mundo? Por 
que duplicar movimentos familiares já 
existentes e reconhecidos na Igreja?- Como 
dar ao familismo outra coloração que não 
a pequena burguesa, própria dos outros 
movimentos familiares? 
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• 
O padre casado é um problema para si, 
para os seus, para a instituição eclesiástica. 

Temos que, do ponto de vista de 
superação familiar e profissional, cada 
qual tem realizado experiências de 
ajustamento. Certamente permanecerão 
certos hábitos, modos de ver, 
intencionalidades oriundas de uma 
formação orientada ao mistério, à solidão, 
ao autoritarismo: asperezas que podem 
ser limitadas até o fim da vida, crises que 
podem assaltar a qualquer um a qualquer 
momento. O Encontro mostrou como 
esses problemas existem e como eles 
podem ser encaminhados no âmbito 
familiar, nas relações dentro da equipe, 
entre equipes, enfim, na comunidade. 
Um estudo sob este aspecto cabe 
formalmente à Psicologia. 

Do ponto de vista sociológico, a questão 
importante é a institucional. Como se 
passam as relações entre a Igreja e seus 
antigos funcionários? 'Considerando que 
já foi possível fazer seis Encontros 
Nacionais com apoio de Bispos locais, ou 
considerando que há equipes de padres 
casados realizando a Pastoral em algumas 
paróquias ou dioceses, pode-se concluir 
que o diálogo não é impossível. Sim, 
porém ele é mais excepcional do que 
normal. O problema persiste, e não parece 
advir do lado dos padres. Eles, os que 
participam do Movimento, estão 
desejosos de demonstrar que sua nova 
opção de vida não impede o exerdcio do 
ministério sacerdotal. 

O problema, porém, provém da 
instituição. E por instituição entendemos 
o estrato de poder hierárquico sustentado 
pelas correntes mais tradicionais de fiéis. 
A instituição que costuma acusar as 
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análises sociológicas de intromissões no 
discurso teológico, longe de assumir a 
visão de Povo de Deus, aberto à 
caminhada, veste e representa a imagem 
sociológica da associação, clube fechado, 
a cujas regras todos os membros estão 
adstritos, se não quiserem ser eliminados 
do convívio singular. 

A resistência ao diálogo, a novas 
experiências, a aberturas proféticas , 
indicam o receio de quem se sente 
ameaçado em suas bases. Afinal , os 
padres que deixaram o ministér io, 
isolados ou em Movimento , a quem 
estão ameaçando? À est rutura de poder. 
À estrutura de poder da instituição cujo 
discurso autoritário é surdo para ouvir 
os reclamos e mudo para enceta r um 
diálogo, mesmo que, sendo ele teológico , 
deva levar a redefinição de papéis dentro 
da Igreja. À estrutura de poder da 
instituição cuja prática pastoral 
marginaliza um voluntariado numeroso e 
impede experiências renovadoras. À · 
estrutura de poder da instituição cujo 
modelo, em vez de inspirada nas re lações 
de Cristo e seus disdpu los, busca 
reproduzir estruturas seculares, rígidas e 
autocráticas. Uma tal estrutura de poder 
se reserva o monopólio do discurso, e não 
admite diálogo; se defende de inovações, 
porque sua segurança depende de um 
núcleo de práticas que julga irredutíveis ; 
é autoritária, repetitiva e fechada sobre si. 

O problema, portanto, nas relações do 
padre casado com a Igreja, não reside 
objetivamente em que o celibato seja 
necessário para o exerclcio do ministério , 
nem que o matrimõnio que ele assumiu 
seja empecilho. O problema é que o padre 
casado é uma ameaça à estrutura de poder 
da Igreja, tal qual ela se manifesta 
preponderantemente nos dias de hoje. 



lgreJ-.. ldeologltl e Clt1sses Soclt1ls 

Posicionamentos Ideológicos Internos 
à Igreja , Manifestos no Debate da 
Questão " Comunidades Eclesiais 
de Base e Luta de Classes", 
no Brasil , de 1975 a 1982. 

(Resumo da Tese de Mestrado em Sociologia 
elaborada por José Ivo Fo/lmann, sob a 
orienti)Ção do Pro f. Cândido Procópio F. de 
Camargo, dentro do Programa de Estudos 
Pós-Graduados em Ciências Sociais da 
Ponri ffc ia Universidade Ca tólica de São Paulo.) 

O estudo, que apresentamos em forma de 
Tese de Mestrado em Sociologia, foi 
realizado com o objet ivo de retomar a 
di scu ssão teórica sobre Religião e Igreja 
(Catól ica) e sua interrelação com as 
cl asses soc ia is e a luta de classes, 
buscando ident ificar posicionamentos 
ideo lóg icos internos à Igreja no Brasil , de 
1975 a 1982, na abordagem do debate 
ideol ógico de uma questão específica , a 
saber : " Comu nidades Eclesiais de Base e 
Luta de Classes" . 

Está dividido em três partes: 

Na primeira parte procuramos reavivar a 
memóri a, o rgan izando um referencial 
teórico essenc ial. Neste empenho, os 
conceitos de classe social , luta de classes, 
ideolog ia, religião e igreja , foram 
elaborados e tratados em quatro cap(tulos 
integrados , cu jo conteúdo pode ser 
sintetizado nos seguintes termos: 

JOS~ IVO FOLLMANN 

As sociedades que se constituem no modo 
capitalista de produção, estruturam-se, 
caracteristicamente, em classes sociais que 
são constituídas por "aqueles que 
integram de modo idêntico a teia de 
relações sociais de produção". Como estas 
relações sociais de produção são 
essencialmente antagônicas, as classes 
sociais têm como definidor básico a luta 
de classes, que tende a envolver toda 
realidade social. Neste sentido, todos os 
grupos e pessoas , nestas sociedades, 
tendem a ser colocados num processo de 
"fazer -se classé'" que os leva a 
posicionar-se consciente ou 
inconscientemente de um ou de outro 
"lado" da luta de classes. 

O "fazer-se classê" acontece em todos os 
" níveis", isto é, no econômico, no 
político e no cultural , fazendo com que o 
"integrar de modo idêntico a teia de 
relações sociais de produção" expresse 
um antagonismo que também perpassa 
todos estes " n íveis". Em outras palavras, 
o "fazer-se classe" é inerente à dinâmica 
fundamental da sociedade capitalista, que 
é a luta de classes. (As ideologias - ou 
posicionamentos ideológicos - pervadem 
sobretudo os "níveis" cultural e polftico, 
e, dentro de uma concepção específica, 
que adotamos, são a elaboração e/ou 
utilização de idéias, valores e normas, 
com vistas a atender organicamente aos 
interesses óbjetivos das classes sociais 
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antagónicas; como tal, podem ser 
conservadoras (reacionárias ou 
modernizantes) ou transformadoras 
(reformistas ou revolucionárias). 

Da mesma forma como as relações de 
apropriação e exploração econômica têm 
a ver essencialmente com a luta de classes, 
assim também as ideologias são expressão 
essencial desta luta. A manifestação 
ideológica do antagonismo entre as classes 
dá·se através dos mais diferentes canais, 
entre os quais destacamos o canal 
religioso. Se falamos que as ideologias são 
um elemento constituinte importante nas 
religiões, estamos referindo o fato básico 
de que os membros das religiões, nas 
sociedades de classe, tendem a integrar 
esta ou aquela classe ou distribuir-se nas 
diferentes classes ... Nestas sociedades 
não há religião que não seja permeável ao 
influxo das ideologias. Assim como 
existem religiões que apresentam uma 
identificação ideológica mais ou menos 
homogênea (como é o caso das Seitas), 
existem também as que suportam em seu 
seio, além da diferenciação entre práticas 
tradicionais e práticas internalizadas, toda 
diversidade ideológica da sociedade 
(como é o caso das Igrejas e 
particularmente da Igreja que estudamos, 
que é a Católica). 

A Igreja dentro de uma sociedade de 
classes, assim, não tem condições de não 
ser portadora e expressão da luta de 
classes. Uma das caracter(sticas que 
distingue uma Igreja de uma Seita é o 
fato de ser constituída por uma grande 
heterogeneidade de membros com as mais 
diversas intensidades de adesão pessoal, 
proveniências e identificações 
econômicas, políticas e culturais, ou seja, 
falando em termos de sociedade 
capitalista, a Igreja é constitu (da, ao 
contrário da Seita, por integrantes das 
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diferentes classes sociais, que estão em 
luta, apresentando também um menor ou 
maior envolvimento pessoal (por causa da 
fé) nessa luta. 

Constitu (da por integrantes de classes 
sociais que estão em luta, a Igreja, no 
entanto, para manter a sua unidade e 
catolicidade, sempre relutou em abrir a 
possibilidade de ser interpretada como 
apoiando a concepção daqueles que 
"reduzem", no entender da Doutrina 
Social da Igreja, os conflitos existentes na 
sociedade ao antagonismo de classes. 
A Doutrina Social da Igreja reconhece e 
explicita a existência de diferentes 
"classes sociais" (no sentido de uma 
diferenciação funcional e complementar, 
que o egorsmo humano às vezes torna 
desordenada .. .) e reserva o termo " luta 
de classes" exclusivamente para significa r 
a ação estratégico-programática, no seu 
entender, inventada,, incentivada e 
sustentada pela " ideologia marxista", 
como caminho para o "proletariado'' 
destruir a "burguesia" . Colocando-se 
nesta perspectiva, em seu discurso 
ético-polrtico mais recorrente, a Igreja 
fez com que a luta de classes fosse 
considerada uma espécie de "fruto 
proibido" . . . Mas, proibido ou não, o 
"fruto" existe, inclusive dentro da 
Igreja . . . 

Da segunda parte, que trata de ' Igreja, 
Ideologia e Classes Sociais no Brasil' , 
consideramos importante reter , em 
s(ntese, o seguinte: 

A sociedade de classes que se constituiu 
no Brasil não conseguiu desfazer-se do seu 
passado de escravismo e caracteriza-se, 
pela peculiaridade inerente às demais 
formações s6cio-econômicas v(t imas de 
um capitalismo "incrustrado" (rapinante, 
predatório e violento). como uma 
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sociedade onde " umas classes sa'o mais 
classes que as outras". A luta de classes 
no Brasil , assim , na medida em que foi se 
delineando, caracterizou-se por uma 
grande assimetria entre, de um lado, a 
gigantesca força mater ial , repressiva e 
persuasiva das classes dominantes que 
pouco a pouco foram se configurando 
nisto que hoje sãci a bu rguesia empresarial 
(agrícola, industrial , comercial e 
finance ira) e a burguesia gerencial (estatal 
e privada) e, por outro lado, a privação e 
o desamparo legal das classes dominadas 
que também vêm se afi rmando, com 
dificuldade, compondo-se de numerosos 
contingentes populacionais que somam o 
proletariado e o subproletariado rural e 
urbano. Na medida em que as classes 
dominadas cresceram em número e nelas 
apareceram indfcios de posicionamentos 
ideológicos t ransformadores , percebe-se 
(espécialmente a partir de 1930) um 
sign ificat ivo deslocamento das classes 
dominant es de um posicionamento 
conservador reacionário para um 
posicionamento conservador 
modern izante (este último eivado de 
princ fpios secularizantes). Os setores 
intermediários que cresceram 
principalmente no meio urbano, ainda 
que às vezes neles despontassem 
iniciativas transformadÕras, sempre 
tenderam preponderantemente a 
secundar e reforçar os posicionamentos 
ideológicos das classes dominantes. 

A Igreja sempre foi e continua sendo um 
componente importante neste contexto. 
Tradicionalmente " tutora dos pobres" , 
esta sua tutoria no entanto foi ao longo 
de sécu los inconseqüente uma vez que ela 
se encontrava totalmente comprometida 
com as classes dominantes , não podendo 
ult rapassar os lim ites do assistencialismo 
e dos retóricos apelos à consciência. Hoje 
essa imagem da Igreja está radicalmente 

mudada, uma vez que setores 
significativos dela vêm assumindo 
posicionamentos ideológicos que estio 
em clara contradição com suas funções 
sociais e tradicionais. Deu-se ao longo da 
história um lento deslocamento das bases 
sociais da Igreja: quando até quase 
meados do século XX sua base social 
eram nitidamente as classes dominantes, 
hoje, muitos indfcios levam a crer que as 
classes dominadas são a principal base 
social da mesma. Não se trata da simples 
substituição de "público" (que de certa 
forma também é patente). mas de 
reorientação na perspectiva 
pedagógico-pastoral. Nesta reorientação 
está implicada uma clara mudança de 
posicionamentos ideológicos : 
tradicionalmente conservadora 
reacionária, evoluiu no século XX para 
um conservadorismo modernizante e, nas 
últimas décadas, abriram-se nela espaços 
sempre mais perceptfveis para a afirmação 
de um posicionamento ideológico 
transformador reformista e, em alguns 
casos restritos, até revolucionário. 

Foram diversos os fatores que 
favoreceram o despertar da Igreja no 
Brasil para posicionamentos ideológicos 
transformadores; entre estes destacamos 
os seguintes: 

• O processo de atualização do 
pensamento da Igreja, gerado por todo 
um esforço de internalização do 
compromisso cristão como resposta à 
insatisfação interna com relação à 
inadequada elaboração de sua mensagem 
e inadequada organização prática, 
tornando-a aberta e capaz de responder 
aos crescentes apelos e necessidades num 
contexto de situação conflitiva extremada 
e de acirramento da luta de classes; 

• O processo de secularização do 
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pensamento dominante que, apesar de 
não dispensar o arcabouço institucional e 
cúltico da Igreja, dispensa o conteúdo de 
sua mensagem tornando-se sempre mais 
surdo aos apelos feitos em nome da fé ; 

• O processo polrtico que a partir de 
1964 assumiu características autoritárias, 
repressivas, fazendo com que a Igreja, em 
determinadas situações, se tornasse o 
único lugar de expressão do movimento 
popular (com o agravante de todo 
processo de desrespeito aos direitos 
humanos fundamentais e de perseguição 
a membros da Igreja). 

Neste contexto surgiram e se 
consolidaram as Comunidades Eclesiais 
de Base. Constituídas caracteristicamente 
por integrantes das classes dominadas e 
manifestando, em muitas situações, uma 
teoria e uma prática de luta contra a 
exploração e a opressão com vistas à 
construção de uma "Nova Sociedade" 
(humana, fraterna ·e justa), estas 
Comunidades passaram a ser alvo de um 
amplo debate interno à Igreja, do qual 
destacamos a questão "Comunicações 
Eclesiais de Base e Luta de Classes". ~ o 
que tratamos na terceira parte do estudo. 

Levando em conta o conteúdo ideológico 
que norteia o debate da questão 
" Comunidades Eclesiais de Base e Luta de 
Classes", a hipótese de trabalho principal 
(neste estudo) esteve formulada nos 
seguintes termos : no conjunto dos textos 
portadores deste debate dá-se um 
provável predom(nio daqueles que 
revelam sua identificação com a 
necessidade da transformação total da 
sociedade e defendem a idéia de que esta 
transformação só acontecerá através de 
um lento trabalho de conquistas e 
mudanças em todos os "níveis" : 
econômico, polrtico e cultural. Este 
posicionamento ideológico (que 
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denominamos "transformador 
reformista") tende a atribuir às 
Comunidades uma função (não a única) 
de participar e estar alertar para ajudar a 
manter viva a direção transformadora , 
isto é: de construção de uma " Nova 
Sociedade". 

Escolhemos o período de 1975 a 1982 
para a delimitação preferencial dos textos 
estudados por se tratarem de anos, 
segundo diversos indícios, de um relativo 
acirramento do debate ideol ógico na 
sociedade brasileira e na Igre ja no Brasil. 

O critério fundamental na seleção dos 
textos foi o de serem portadores de uma 
temática que contém de forma mais ou 
menos manifesta o debate ideológico 
sobre a questão em referência. Esse 
debate vem acontecendo de maneira 
explícita ou implícita, nas diferentes 
instâncias do discurso escrito da Igreja . 
Sem pretensão de esgotar o tema, 
estabelecemos três "cortes" , segundo 

instâncias do discurso que julgamos 
representativas para a análise em 
questão : 1) "corte ideológico": textos 
da "direita" e da " esquerda" católicas; 
2) "corte político": textos de 
componentes da hierarquia e de 
"representantes da base"; 3) "corte 
pedagógico" : tex tos de canções e de 
roteiros de reunião. 

Para identificar posicionamentos 
ideológicos conservadores reacionários ou 
modernizantes, por um lado, e 
posicionamentos ideológicos 
transformadores reformistas ou 
revolucionários, por outro lado, 
submetemos os conjuntos de textos 
analisados a três perguntas fundamentais : 
a) como se V~ (percebe) a realidade 
social e a prática das Comunidades 
Eclesiais de Base com relação ã luta de 



classes; b) como se JULGA (justifica ou 
condena) o envolvimento das 
Comunidades Eclesiais de Base na luta 
de classes; c) o que se sugere em n(vel 
de AÇÃO das .Comunidades Eclesiais 
de Base no processo de luta de classes. 

Analisando os textos a partir destas 
perguntas, nossa atenção concentrou-se 
em torno de alguns temas, que pareciam 
mais recorrentes enquanto temas 
portadores de ideologia, tais como: 
sociedade e classes; conflitividade 
interna à Igreja; prática das Comunidades 
Eclesiais de Base; questão do pecado e da 
santidade; fundamentações na Bíblia; 
missão da Igreja e a questão da 
catolicidade; método para planejar a ação 
pastoral; relação das Comunidades 
Eclesia!s de Base com movimentos 
populares e organizações sindicais e 
partidárias. 

Entre os principais resultados, além das 
hipóteses e perspectivas levantadas, 
destaca-se a identificação de uma variada 
gama de possíveis indicadores de 
posicionamentos ideológicos (no discurso 
de membros da Igreja) e a confirmação, 
dentro do seu alcance limitado, da 
hipótese da predominância de uma 
direção ideológica transformadora com 
uma orientação preponderantemente 
reformista (acima descrita). 

Além das conclusões, um dos legados 
fundamentais do estudo, para nós, está 
em reavivar a nossa atenção para o 
significado que a existência de 
posicionamentos ideológicos internos 
à Igreja têm , enquanto manifestação do 
"fazer-se classe" de membros da Igreja. 
C "fazer-se classe" de membros da Igreja, 
enquanto membros da Igreja, se por 
muitos séculos representou uma força 
inigualável pa ra as classes dominantes, 

passa a tornar-se, aos poucos, em 
determinadas situações, uma força 
crescente para as classes dominadas. 

Neste sentido a questão de debate 
ideológico escolhida ("Comunidades 
Eclesiais de Base e Luta de Classes"), 
para além da polêmica ideológica da qual 
é portadora, contém o embate entre 
aqueles que não aceitam a luta de 
classes como uma realidade com a qual 
a Igreja tenha algo a ver e os outros, para 
os quais a Igreja se realiza também 
através da luta de classes e, como tal, as 
Comunidades Eclesiais de Base seriam 
uma forma original de realização da Igreja 
na luta de classes. 
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K/11 Congres1o dt1 IJC8C 
ESPAÇO PARA REPENSAR A PRATICA DA 

COMUNICAÇÃO CRISTA 

Com a presença de 800 pessoas, 
provenientes de 18 Estados da Federação 
e de 5 pa íses da Améri ca do Sul , 
reali zou -se entre os dias 31 de outubro a 
04 de novembro passados, por iniciat iva 
da UCBC - União Cristã Brasileira de 
Comunicação Social, no campus da 
UNIMEP - Universidade Metodista de 
Piracicaba, o XIII Congresso Brasileiro de 
Comunicação Social , debatendo o tema 
"Com.unicação, Igreja e Estado na 
América Latina". 

O objetivo do evento foi analisar o 
" discurso" e a " prática" de comunicação 
das Igrejas do Continente, bem como 
discutir as relações Igreja/Estado no 
campo da Comunicação Social. Para 
tanto, o Congresso promoveu, a cada 
manhã, uma Mesa Redonda , enfocando 
um dos sub-temas, deixando pa ra a parte 
da tarde as reuniões por interesses 
específicos, coordenadas por organismos 
voltados para a Com unicação Social. 

A abertura do evento esteve a cargo do 
Presidente do CONIC - Conselho 
Nacional de Igrejas Cristãs, D. Ivo 
Lorscheiter que, reforçando os termos da 
"Carta aos Comunicadores", distribu ída 
em maio de 84 pelo Setor de 
Comunicação da CNBB, reafirmou a 
necessidade de se implantar no país uma 
nova ordem da comunicação e 
informação. Na noite de abertura, foi 
lançado o livro Segurança do Povo: um 

ISMAR DE OLIVEIRA SOARES 
Mestre em Comunicação pela ECA I USP 
Presidente da UCBC 

Desafio à Comunicação (UC BC -
Paulinas), com os traba.lhos desenvolvidos 
durante o XIII Congresso, rea lizado em 
83, em Recife , PE. 

Espaço para encontros 
por interesses específicos 
Durante as três tardes do Congresso 
ocorreram, simultaneamente, 14 reuniões 
por interesses espedficos. Foi numa 
destas reuniões, por exemplo, que 
tornou-se poss ível ao Centro de Estudo 
da Memória Popular do ABC, do Inst ituto 
Metodista de Ensino Superior de São 
Bernardo do Campo, apresentar seus 
trabalhos de recuperação histórica das 
lutas do movimento popular brasileiro 
através, principalmente, do uso do 
vídeo-cassete. Outros organismos e 
associações que aproveitaram 
intensamente o tempo e o espaço 
oferecidos pelo Congresso foram : 
- I BASE - Instituto Brasileiro de 
Análises Sociais e Económicas, que , sob a 
coordenação de Herbert de Souza, 
d iscutiu o uso da informática nos 
movimentos populares. Como resultado 
das trocas de informações ficou 
constituído um grupo de trabalho para 
prosseguir o intercâmbio durante o ano 
de 1985. 

- Os Grupos de Defesa dos Direitos 
Humanos que, sob a liderança do Grupo 
Ação Justiça e Paz de Petrópol is, 
discutiram com profundidade a questão 
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da Cultura e da Comunicação no 
movimento popular, aprovando, ao final, 
um documento a ser distribuído aos 200 
grupos que participaram do serviço de 
intercâmbio organizado há três anos 
no país. 

- UCLAP - União Católica 
Latinoamericana de Imprensa que, sob a 
coordenação de seu Presidente, Clarêncio 
Neotti, e da Jornalista Joana T. Puntel, 
reuniu editoras, revistas, jornais e boletins 
mantidos pelas Igrejas para uma profunda 
análise de seu comportamento frente à 
opção das Igrejas pelos pobres do 
continente. 

- OCIC/BR - Organização Católica 
Internacional de Cinema, com a presença 
de sua diretoria brasileira , encabeçada por 
Conrado Berning, que com a presença de 
numerosos produtores de cinema, 
audio-visuais e video para a pastoral e o 
movimento popular, não apenas analisou 
os modos de produção mas também 
definiu alguns rumos para a atuação da 
entidade e seus associados para o próximo 
ano. 

- UNDA/BR -Organização Católica 
para o Rádio e a Televisão , com toda a 
sua diretoria brasileira e representa nt es de 
várias emissoras de rádio de orientaçãc' 
confessional, sob a coordenação do 
Presidente, Nereu de Castro Teixeira, que 
tentou avaliar o desempenho do 
radialismo religioso no país, chegando a 
concluir que os problemas no setor são 
graves, principalmente por causa da 
desunião entre os proprietários e 
dirigentes das emissoras que relutam 
em reunir-se para debater sua atuação 
pastoral. O ponto positivo das reuniões 
desenvolvidas pela UNDA/BR foi o 
encontro com a diretoria do DENTE L 
para esclarecimentos e trocas de 
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informações. 

- ABECOM -Associação Brasileira de 
Escolas de Comunicação, presidida pelo 
Prof. Erasmo de Freitas Nuzzi , da 
"Cásper Ubero" , que promoveu 
encontros com representantes das 
Faculdades de Comunicação, debatendo 
a implantação do novo currículo. Já os 
alunos destas Faculdades reuniram-se 
nos painéis promovidos por uma equipe 
de jovens da UNISINOS de São 
Leopoldo, RS, com debates sobre as 
experiências de ação comunitár ia dos 
alunos empenhados numa prática de 
comunicação horizontal e participativa. 

Por uma polftica 
democrfltica de comunicação 
Vale ressaltar os painéis abertos 
coordenados pelo GTME e CIMI 
("Comunicação e a Questão Indígena") , 
pela CPT ("Comunicação e a Questão 
Agrária"), UNICEF ("Comunicação e a 
Questão da Infância") e FNT 
("Comunicação e a Questão Operária") . 

Foram debatidos, ainda, temas como 
"Leitura Crítica da Comunicação" , 
"Comunicação e Educação Popular" , "O 
Teatro Popular na Pastora I" , "Arte e 
Música na Igreja", " A Luta do 
Movimento Negro" . A Deputada Bete 
Mendes apresentou e discutiu, 
juntamente com Pau lo Canabrava 
(Cadernos do Terceiro Mundo), a 
proposta da Frente Nacional por Políticas 
Democráticas de Comunicação que está 
sendo encaminhada às autoridades 
federais por um grupo de ent idades 
nacionais, entre elas a AB I, a OAB, a 
ABEPEC e a própria UCBC. A jornalista 
Marcia Cruz Piva atraiu um público 
relativamente grande para ouvir suas 
reflexões sobre a po lítica nicaragüense de 
comunicações. 



Boff foi muito solicitado 
Apesar da metodologia do Congresso ter 
favorecido os espaços para reuniões e 
debates, a presença de várias 
personalidades acabou por chamar a 
atenção dos congressistas. Foi o que 
ocor reu , por exemplo, com os bispos 
presentes (D. Ivo Lorscheiter, D. Romeu 
Albert i, D. Davi Picão, D. Tomás 
Balduino, D. Eduardo Koaik, D. Cândido 
Padim ) ou sacerdotes e pastores, com 
Pe. Zezinho e o metodista Luiz Roberto 
Alves. 

Leonardo Boff foi, sem dúvida, o 
pensador mais requisitado para entrevistas 
e conferências. Leonardo, juntamente 
com Hugo Assmann (UNIMEP). 
D. Cândido Padim (Bispo de Bauru), José 
Marques de Melo (ECA/USP), Rogelia de 
Miranda (Paraguai), David Molineaux 
(Noticias Aliadas, Peru ), Anamaria Fadul 
(INTE RCOM ), Rafael Roncagliolo 
(I P A L, Peru ), E ly E ser Barreto Cesar 
(UNIMEP) e Luiz Eduardo Wanderley 
(Rt!itor da PUC /SP), encarregaram-se de 
apresentar um dos sul:rtemas nas Mesas 
Redondas. As teses levantadas por Boff e 
seus companheiros coincidem com o 
pensamento que a UCBC vem 
desenvolvendo há algum tempo, um 
sistema mais democrático de 
comunicação social, com as propostas 
oferecidas pela Teologia da Libertação. 

A título de avaliação 
Uma revisão do XIII Congresso da UCBC 
aponta para alguns pontos positivos. Em 
primeiro lugar, constatou-se, entre os 
inscritos, um aumento significativo de 
comunicadores populares e representantes 
de organismos que mantém ve(culos de 
comunicação, o que pode significar uma 
crescente confiabilidade nos projetas 
levados avante pela UCBC. 

Como segundo ponto, notou-se o 
empenho dos grupos em sair do 
Congresso com metas de trabalhos para 
1985, prevendo, inclusive , reencontros no 
XIV Congresso, a ser realizado em Belo 
Horizonte, no mesmo per(odo do ano. 

O terceiro ponto positivo foi o 
intercâmbio ecumênico que se tentou 
produzir. O ecumenismo deu -se já na 
preparação do evento, com o empenho 
pessoal do Reitor da UN-IMEP, Prof. Elias 
Boave ntura , assim como do Diretor Geral 
do I MS, Prof. Dr. Gerson Soares Veiga. 
Professores, funcionários e alunos do 
Curso de Comunicação Social da 
UNIMEP e da Metodista de São Bernardo, 
que se envolveram de corpo e alma na 
realização do -evento, somando seus 
esforços aos da diretoria da UCBC, para 
atender às expectativas dos congressistas. 

Espera-se que no XIV Congresso seja 
ampliada a presença de representantes das 
organizações dedicadas à Comunicação 
Social filiadas às Igrejas Evangélicas. 

Quanto aos resultados concretos, a UCBC 
tem certeza que surgirão a partir da ação 
dos comunicadores motivados a 
democratizarem seus métodos de trabalho 
pastoral e profissional. 
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Evento SECNE8 ·8f 

Ao completa r 10 anos de existência, a 
Sociedade de Estudos da Cultura Negra 
no Brasi I, fundada em 1974 por Juan a 
Elbein dos Santos, promoveu, de 10 a 14 
de abril , um seminário sobre "Identidade, 
Processo Econômico, Relações Sociais e 
Plu ralidade Nacional ". 

Durante aquela semana reuniram-se em 
tempo integral e dedicação exclusiva uns 
quarenta especialistas da área negra. A 
maio ria era de sociólogos, historiadores e 
antropólogos, mas havia também alguns 
representantes dos movimentos negros e 
d iversos artistas , como Lumumba, de São 
Paulo, Djalma Correia, do Rio, e muita 
gente dos afoxés baianos. 

O grande sucesso do evento foi o estilo de 
relac ionamento entre os participantes, 
que se revezavam nas tarefas de 
expositores e de platéia , numa postura em 
que trocas calorosas eram a regra, sem 
vedeti smos academicistas. Poderia até 
d izer que o que ficou foi mais o acúmulo 
de vivê nc ias e sentimentos, do que 
propri ame nte um acréscimo de 
informações. 

Nos primeiros dias, foram desenvolvidos 
os segu intes temas: "expansão 
mercantilista européia e sociedades 
africanas no séc. XV I"; "o negro e a 
sociedade brasileira nos sécs. XVII , 
XV III e XIX ". As contribuições que mais 
chamaram a atenção foram a de Fábio 

MONJQUE AUGRAS 

Leite , que apresentou slides sobre 
curandei rismo na África, e de Beatriz 
Nasc imento, que tem desenvolvido 
trabalho original de pesquisa em torno 
do tema "qu ilombo". Os outros dias 
foram dedicados ao estudo do negro na 
sociedade brasileira do séc. XX, com uma 
reflexão final nos termos da 
interdisciplinaridade do assunto. 

Em síntese, diversos temas se impuseram 
com maior nitidez. o mais constante foi 
a denúncia da falácia do conceito de 
"democracia racial", da ideologia do 
branqueamento etc., o que não deixa de 
constituir lugar comum em evento dessa 
natureza. Clovis Moura deu bem 
escolhido exemplo, ao ler, com muita 
graça, as 136 categorias diferentes que o 
I BGE encontrou no levantamento das 
auto-definições de cor, a partir do último 
censo. Com esse material na mão, foi 
fácil demonstrar que cor é uma categoria 
ideológica, na qual o suporte físico é o 
que menos importa. 

Por outro lado, ficou óbvio que todos os 
companheiros presentes no evento faziam 
da palavra negro, outrora depreciativa 
(vide as definições do Aurélio, que dá 
como sinônimos: preto, sujo, lúgubre, 
funesto, maldito, sinistro, perverso, e 
nefando!) uso altamente valorativo, mas, 
de qualquer maneira, claramente 
ideológico. Ao aplicar o critério dos 
debatedores, praticamente toda a 
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populaça'o do Brasil, tirando alguns filhos 
de japoneses, e imigrantes que nem eu, 
deve ser definida como negra. Tal 
generalização constitui, sem dúvida, uma 
desforra contra a real invisibilidade do 
negro na sociedade brasileira. 
Comentando documentos de sindicatos 
e empresas dos anos 20, Sidney Solis 
ilustrou muito bem essa invisibilidade. 
Nas fotografias do pessoal das fábricas, 
não se vêem negros. O operário do grande 
surto industrial é quase exclusivamente 
branco, muitas vezes, imigrante. O negro 
desaparece do cenário da produção. 

Outro tema, desenvolvido de modo 
menos farto, mas talvez mais instigante, 
foi o da cultura negra no cenário 
contemporâneo. Seguindo a trilha 
inaugurada por Muniz Sodré (A verdade 
seduzida, 1983) as manifestações 
culturais foram enfatizadas no seu 
aspecto de realidade atuante, com forte 
vitalidade. Opondo-se às colocações 
paternalistas do pensamento liberal, que 
vê nas religiões, na dança e na música 
simples sobrevivências folclóricas, a 
valoração da cultura negra, vista como 
manifestação de vida e transformação, foi 
enfatizada por Ari Araujo ao tratar do 
samba carioca. Esse ponto de vista foi 
reforçado pela contribuição de Joel 
Rufino, cujas pesquisas pretendem 
focalizar "a cidade negra que existe no 
Rio de Janeiro". Assim é, que está 
realizando atualmente um levantamento 
no morro do Salgueiro, que considera 
caso típico de "quilombo" urbano, com 
formas específicas de parentesco, tipo 
famflia extensa. 

Como se vê, o discurso do evento 
organizou-se claramente em termos 
reativos à ideologia oficial: à invisibilidade 
se opõe a onipresença do negro; ao 
folclore, o desafio; à sobrevivência, a vida ; 
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à marginalização, o quilombo. 

Embora falasse uma linguagem mais 
"pós-graduada", a mesa interdisciplinar 
não fugiu tampouco dessa mesma 
postura. Os debatedores que externaram 
preocupações epistemológicas ( Muniz 
Sodré, Kabengele Munanga) fizeram 
questão de afirmar a necessidade de 
descartar os modelos euro-americanos 

para buscar, no pensamento negro , os 
padrões de descrição cient ífica de sua 
realidade. Nesse aspecto, aliás, cabe 
assinalar que o grande perdedor de todo o 
evento foi o marxismo. Salvo Jacob 
Gorender, que foi praticamente o único a 
proclamar aquilo que sou obrigada a 
chamar de fé marxista ("Marx tornar-se-á 
tão africano quanto um orixá" , 
exclamou, em meio a acalorada discussão), 
todos os demais participantes foram 
unânimes em declarar a inutilidade da 
"ferramenta marxista" para lidar com a 
realidade africana ou brasile ira. 

Na mesma mesa , os pesquisadores 
interessados na construção da identidade 
(tema claramente interdisciplinar, que 
pode ser visto sob o ângulo sociológico 
Maria Berriel - psicológico - Monique 
Augras - ou psicanal (tico - Wilson 
Chebabi) foram concordes em apontar 
a importância dos modelos m lticos de 
referência para o resgate da identidade 
negra. 

Este último aspecto foi reforçado no 
encerramento do evento , quando Mestre 
Di di leu versos cuja récita já faz parte do 
ritual do evento SECNEB : 

"Kosi me fara e awa re, 
Ara wara kosi me fara " . 

(Nada há no mundo que possa contra 
mim, aqui estamos I Todos unidos num 



mesmo corpo, nada há que possa contra 
mim), dando ensejo a grande 
confraternização, pois quem não se 
identifica com os oprimidos hoje em dia? 

Como se pode ver, a tônica do evento foi 
claramente ideológica , romântica, 
engajada mesmo. Mas o evidente 
compromisso com a luta dos movimentos 
negros não impediu manifestações de 
opin iões diversas, e, pelo contrário, 
deixou brotar livremente o desafio dos 
diálogos. É preciso também assinalar que , 
caso ainda raro no cenário das ciências 
sociais, o objeto de estudo e o sujeito do 
discurso eram , freqüentemente, a mesma 
pessoa. Pois a esmagadora maioria dos 
participantes era negra, ,strícto sensu ou 
lato sensu, como queiram. 
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1~ KIZOMBA 
Internacional de Arte Negra 
O Rio de Janeiro foi sede, neste mês de 
novembro, da Hl Kizomba (encontro, 
festa , reunião) Internacional de Arte 
Negra, que promoveu dois concertos 
musicais na praça da Apoteose, uma Feira 
de Cultura Popular no PavilhA'o de São 
Cristóvão (exposição de pintura e 
literatura) e um Encontro de Sabedoria 
Popular. O projeto promoveu ainda um 
Ciclo de Palestras no Conjunto 
Universitário Cândido Mendes sobre 
pintura, literatura, folclore, dança e 
cinema. Participaram do encontro pessoas 
dos seguintes países: África do Sul 
(artistas no exílio), Angola, Antilhas 
Francesas, Cabo Verde, Congo, Cuba, 
Moçambique, Nigéria e Brasil. 

Congresso Brasileiro de 
Comunicação Social 
Realizou-se em Piracicaba, de 31 de 
outubro a 4 de novembro de 1984, o XIII 
Congresso Brasileiro de ComunicaÇão 
Social. · 

O tema central, "Comunicação, Igreja e 
Estado na América Latina", se deteve, 
especialmente, nas questões relacionadas 
com a comunicação religiosa na América 
Latina e a comunicação popular no Brasil. 

Promovido pela União Cristã Brasileira de 
Comunicação Social - UCBC - e 

NfiTICIIIS 

patrocinado pela Universidade Metodista 
de Piracicaba, o congresso contou com a 
participação de agentes da pastoral de 
comunicação e comunicadores populares, 
sócios e pesquisadores da UCBC, 
profissionais de comunicação social e 
pessoas que desenvolvem, em suas 
comunidades, projetos de análise cr(tica 
da comunicação. 
Leis, neste número, artigo de lsmer de 
Oliveira Soares sobre este Congresso. 

Religião e Sociedade 
Fora do prelo desde fins de outubro, 
Religião e Sociedade 11-2- A crença na 
psicanálise, está sendo mais atentamente 
distribuída pela Ed. Campus, com quem 
I SER manteve entendimentos neste 
sentido. (Neste encontro, foi enfatizada, 
aliás, a necessidade de um feed-back dos 
leitores, que podem ajudar na melhora da 
distribuição, informando ao ISER sobre 
as livrarias das cidades em que 
normalmente procuram a revista sem 
encontrá-la.) 

Religião e Sociedade 11/2 é um número 
que teve uma elaboração cuidadosa 
(como iodos) e duas perguntas principais 
que nortearam a sua organização. Em 
primeiro lugar, como as religiões stricto 
sensu aparecem na interpretação 
psícanalftica; questão abordada, 
principalmente, no artigo de Paul L. 
Assoun sobre Freud e no ensaio de 
Jacques Maitre, que combina sociologia 
e psicanálise no estudo do misticismo. E a 
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outra pergunta, que visava a psicanálise 
enquanto um "sistema de crenças" 
comparável em algum sentido aos 
sistemas religiosos, enfatizada na 
entrevista com os psicanalistas Jurandir 
Freire, Carlos A. Nicéas e Joel Birmane 
no artigo de Rubem Alves, "Bosques 
escuros e lanternas claras". 

Há ainda outras perguntas e outros 
artigos, bem como uma compilação de 
correspondência entre Freud e o Pastor 
Pfister e entre Jung e Freud. O 
lançamento de Religião e Sociedade 11 / 2 
está previsto para o dia 5 de dezembro, 
na PUC-Rio. 

Poucos dias depois, deverá estar pronto 
para a distribuição o n9 11/3, de tema 
aberto, com artigos de Nancy Mangabeira, 
Roberto Romano, Candace Slater, 
Renato Ortiz, Donald Warren; uma seção 
de documento, "Reflexões sobre Franz 
Kafka". de Reynaldo Alves A vila; resenha 
do livro de Alba Zaluar, Homens, deuses e 
labirintos teóricos, por Luiz Eduardo 
Soares, além de Notas de Livros e 
Resumos I Abstracts, já conhecidos dos 
leitores de Religião e Sociedade. 

Telefone e terminal novos no ISER 
O ISER tem um novo número de telefone 
e um outro terminal, o que ajudará a 
resolver, enfim, os constantes "ocupados" 
que dificultavam nossas comunicações. 

Anote a (:o número é 265 · 574 7 e serve 
para os dois terminais, isto é: se só um 
deles estiver ocupado, a ligação será 
automaticamente enviada ao outro. 
Amém. 

Cursos de Psicanálise e 
Ciências Sociais 
Será oferecido por Marcia Crivorot 
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(psicanalista) e Marcos Magalhães Pegado 
(sociólogo). a partir de março de 1985, 
um curso sobre Psicanálise e Ciências 
Sociais. Os assuntos são: O Inconsciente 
Freudiano, a partir de Interpretação dos 
Sonhos e Inconsciente de 1915,· Pa ixão e 
Sociedade, a partir de Mundo Burguês, 
uma visão de Georges Bataille; lndiv(duo 
e Sociedade: sobre o sentido da 
autonomia. Uma interpretação de 
Cornelios Castoriadis. 

Outras informações podem ser obtidas 
pelos telefones 399 -6807 (MARCOS) e 
294 -7987 (MARCIA - secretária 
eletrônica). 

Assessorias e 
Assembléias Diocesanas 
As Assembléias Diocesanas são um dos 
acontecimentos mais importantes no 
processo de renovação interna da Igreja 
Católica. Se a criação e desenvolvimento 
das CEBs vêm alterar substancialmente 
sua forma de presença nas bases locai's , 
as assembléias diocesanas vêm alterar suas 
formas de governo a n(vel diocesano. Mais 
do que simples reuniões de caráter 
consultivo, as Assembléias Diocesanas 

.vêm adquirindo o caráter de instância 
deliberativa nos assuntos pastorais da 
Igreja local. Sendo representativas da 
realidade diocesana (presença de padres e 
agentes de pastoral e de representantes 
das CEBs), elas têm mais da metade de 
seus membros votantes vindos dos grupos 
de base. Colocam-se a( não poucos 
problemas (por exemplo: como a forma 
da Assembléia pode impedir a 
predominância dos agentes mais 
intelectualizados sobre o pessoal da 
base?), mas vai-se encontrando uma 
maneira original de se exercer o poder 
decisório na diocese, em comunhão de 
todos os seus membros com o Bispo. A 
equipe de assessoria do ISER tem sido 



convidada a assessorar algumas 
assembléias diocesanas e espera, no 
futuro, produzir algum documento 
a respeito. 

Dimensão Libertadora do 
Catolicismo Popular 
Está em fase de conclusão a pesquisa 
realizada por agentes de pastoral da 
Diocese de Volta Redonda, com a 
assessoria do ISE R. Já foram feitos três 
relatórios específicos (sobre as devoções a 
Nossa Senhora Aparecida, ao Senhor 
Morto e aos Santos Reis) e está sendo 
elaborado um relatório de conclusão, que 
será apresentado à Diocese de Volta 
Redonda no início do próximo ano. A 
experiência foi avaliada muito 
positiv!lmente, e trouxe resultados que 
em breve serão partilhados com os demais 
mem bras e correspondentes do I SE R. 

Encontro Ecumênico 
Com o objetivo de estabelecer uma rede 
de informação mútua sobre os propósitos 
e atividades de entidades ecumênicas no 
Brasil , e também descobrir poss(veis 
campos de cooperação, reuniram -se em 
Cotia (São Paulo) nos dias 6 e 7 de 
novembro , oito organizações de natureza 
ecumênica. 

A iniciativa do encontro coube ao 
Conselho Nacional de Igrejas Cristãs 
(CONIC) e à Coordenadoria Ecumênica 
de Serviço (CESE). Além destas 
instituições, enviaram representantes 
os seguintes grupos: ISE R (representado 
por Waldo Cesar) , Associação de 
Seminários Teológicos Evangélicos 
IASTE). Centro de Estudos B(blicos, 
Centro Ecumênico de Documentação e 
Informação (CEDI), Centro Ecumênico 
de Serviço à Evangelização e Educação 

Popular (CESE R) e a União Cristã 
Brasileira de Comunicação Social. 

O primeiro dia do encontro foi dedicado 
a uma breve apresentação de cada 
entidade, seguida de perguntas e 
esclarecimentos sobre a sua natureza 
objetiva e tipo de participação no 
movimento ecumênico brasileiro e 
internacional. No dia seguinte, 
discutiram-se formas de cooperação 
entre as instituições presentes e a 
continuidade da experiência. Foi 
decisão unânime que se realizará outro 
encontro em 1985. 

As entidades presentes concordaram ser 
oportuna a divulgação de uma nota 
pública a favor da legalidade e da 
manutenção das atuais regras do jogo 
na situação pré-eleitoral brasileira, a qual 
foi publicada no dia seguinte em vários 
órgãos da imprensa. 

A primeira reunião de entidades 
ecumênicas foi presidida por D. Ivo 
Lorscheiter, presidente da CNBB e do 
CONIC e pelo pastor Antônio Santana, 
presidente da CESE. 

Religiões Populares: 
a mostra continua 
A mostra de filmes documentários sobre 
religiões populares no Brasil, realizada na 
Cinemateca doMAM em junho passado 
(V. Comunicações nP 9), sob o patrocínio 
de ISER, foi em novembro a Belo 
Horizonte e deverá seguir para o Nordeste. 

Em Belo Horizonte, fez parte do 
programa do Seminário de Extensão de 
Filosofia da Religião da Universidade 
Federal de Minas Gerais, coordenado por 
Pierre Sanchis, presidente de ISE R; em 
São Lu (s, Fortaleza, Salvador, e 
provavelmente em outras cidades, fará 
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parte de um programa de extens!o 
universitária. ISER coordenará o 
programa e estará representado por 
Grazyna Drabik. 
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