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APRESENTAÇÃO 

João Paulo II viajou pela sociedade brasileira cumprindo umpe! 

curso exaustivo e foi acolhido com tanta intensidade que ao partir dei

xou-nos a todos, de fato, com o sentimento da exaustão. Por doze dias, 

a Igreja Cat6lico Romaha e o Brasil representaram um para o outro todos 

os dramas de que tinham lembrança, numa dinâmica que cresceu a ponto de 

provocar a frustração da abundância, por reclamos despertados que nao co!!_ 

seguiram impor-se ao protocolo. 

Pesquisar o acontecimento impunha escolhas difíceis e até cer

to ponto arbitririas de seleção. Dois cuidados metodol6gicos foram obe

decidos neste sentido . Evitar , o quanto possível, a disputa apologética 

foi uma primeira preocupação. Um fato social desta natureza e necessa

riamente comp l exo e contradit6rio, exigindo mesmo apropriações divergen

tes. Não nos interessava, portanto, selecionar aspectos do que foi dito 

e feito para produzir uma versao que fosse coerente e de nosso agrado. Ao 

invés, a i nda que seguindo metodologias diversas, os autores aqui public! 

do s visaram o conjunto dos sentidos manifestos, procurando sobretudo dar 

conta de suas ambigüidades. 

Em segundo lugar, fugimos ao fascínio pela pessoa do persona

gem central destes dias, indagando-nos antes pelos processos sociais que 

lhe deram forma e vida p~blicas. Se o homem é um virtuoso da celebração 

religiosa , é porque conhece bem a escrita de sua igreja, condição comum 

que lhe di inclusive a possibilidade da improvisação. E se a acolhida foi 

tão criativa é porque, em algum nível, este visitante já era aguardado e 

de certa forma conhecido antes mesmo que a ocasião de sua vinda se apre

sentasse. Buscamos este nível de compreensao, situando-nos no plano das 

condições socialmente partilhadas que tornaram possível a orquestração de 

tantos acontecimentos em um s6 ritual. Por esta · razão destacamos o qua-
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lif i cativo '"sociológico" no título deste Caderno. 

Por outro lado, está claro que não se fez justiça ao caráter 

"exaustivo" desta visitação. Os textos apresentados são exploratório s, 

objetivando apenas contribuir para um campo que embora em expansão conti 

nua a ser pouco explorado pelas ciências sociais no Brasil. Os estudos 

feitos sobre o Estado e sobre a economia já formam um acervo considerá 

vel, de ampla circulação, mas o domínio da(s) igreja(s) ainda está cir

cunscrito a um pequeno círculo de especialistas. ~provável que o espe

táculo da passagem de João Paulo II pelo país tenha demonstrado um fato 

que já deveria ser evidente: não dá para entender esta sociedade sem um 

maior conhecimento de suas religiões. 

No que se segue, Arno Vogel analisa como um todo, indagando - se 

pelo significado que nossa imaginação sociológica empresta à figura de um 

lÍder . religioso que se nos apresenta como alguém que nos visita.Clodovis 

Boff discute os discursos tendo por quadro de referência implícito as dl 

ferenças que marcam o pensamento católico latino-americano. E a equi pe 

que acompanhou o Papa na favela do Vidigal tentou entender sobretudo a 

maneira como os moradores se mobilizaram para recebê-lo e como interpre

taram o que se passou. 

Rubem César Fernandes 







REI, REI, REI ... 

ARNO VOGEL 



~I 



1 1 

INTRODUÇAO 

O ano de mil novecentos e oitenta vai ficar inscrito na memo

ria do nosso tempo. Os mótivos que lhe garantem o direito a essa inseri 

çao podem parecer disparatados ao olhar retrospectivo das décadas segui~ 

tes. Para os contemporâneos, entretanto, formam um quadro. Nele os fa

tos heteróclitos vão evocar-se uns aos outros. 

A abertura politica com os seus paradoxos, os indices inflacio 

nários inéditos, a grande fome do feijão, o terrorismo politico fascista 

das cartas-bomba, as eternas discussões e crises em torno da renovação do 

futebol brasileiro, a presença de Frank Sinatra, que ninguém mais ousava 

esperar, sao alguns dos elementos e traços que compõem a imagem de mil 

novecentos e oitenta. 

Para os brasileiros, entretanto, será sempre o ano da visita do 

papa. As discordâncias quanto à maior parte dos acontecimentos, que en~ 

merei ao acaso, serao muitas. A visita de João Paulo II surge, no meio 

deles , com pretensões à unanimidade. Acho que somente a inflação conse-

guiu ocupar tão intensamente a consciência e a atenção de todos. Assim 

mesmo não durante a visita. Enquanto esteve no Brasil, João Paulo II en 

volveu tudo e a todos. Mas atê neste caso estamos diante de uma curva 

tendencial, pois houve quem fugisse de quaisquer compromissos com o even 

to. Foram muitos poucos certamente, e suas atitudes destoaram. Ficaram 

parecendo excentricidades, na melhor das hipóteses. Em geral, foram en-

caradas como imperdoáveis faltas de senso para uma oportunidade, cuja 

aura de acontecimento Único lhe conferia importância em todos os terre -

nos da realidade social brasileira. 

A visita pontificia teve um peso dificil de exagerar . O espa

ço que ocupou na imprensa não tem paralelo na história do jornalismo bra 
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sileiro. Os meios de comunicação de massa encarregaram-se de avaliar e~ 

sa importância, quantif i cando o tempo e o espaço que dedicaram às cober

turas diár i as dedicadas à trajetôria de João Paulo II. Nem o desemb ar 

que do primeiro astronauta na Lua, nem as conquistas brasileiras nas Co

pas do Mundo conseguiram mobilizar audiências comparáveis. SÓ i sto bas 

taria para transformar a visita do papa num tema de reflexão. 

Durante doze dias, o Brasil acompanhou o desenrolar de um esp~ 

táculo que, além de fasciná-lo, assegurou-lhe, internacionalmente , as 1~ 

zes da ribalta, por mais tempo e com maior intensidade' do que qua lquer 

dos seus feitos ou infortúnios anteriores. Por todo esse tempo , milhõe s 

de brasileiros não se cansaram de admirar as variantes de uma grande en

cenação dramática, repetida em treze cidades com o mesmo suces s o da pri 

meira apresentação. 

A visita de João Paulo II transportou o país para a dimensão 

do extraordinário , devolvendo-o aturdido e encantado ao seu co ti di ano , no 

dia doze de julho. O ano de mil novecentos e oitenta ficou, par a nós,di 

vidido em antes e depois do papa. O ritual da visita marcou o nos so tem 

po. E de modo irreversível, como os ritos que marcam a progr essão dos 

seres sociais ao longo do c i clo de vida. A visita foi um ritua l e os ri 

tuais são mecanismos importantes na construção do social. 

A visita de "João Paulo II tem uma infinidade de atrativos para 

a observação antropolÓgica. Como uma espécie de fato social total (Mauss, 

1974) ad hoc, mobilizou a sociedade brasileira por inteiro. Condens ou 

elementos e relações de natureza econômica, política, jurídica, mora l , 

estética e religiosa. Poderia part ir dela para especular sob re qualque r 

uma dessas dimensões significativas do social. Meu propósito , no entan

to, está definido de antemão: explorar as possibilidades de anál is e que 

resultam da aplicação da perspe cti va do r i tual ao evento. 

Para delinear os meus objet ívos, começo com a teor ia . Ou, 
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maís precisamente, com uma breve vindicação do ritual como categoria de 

análise. As virtudes da categoria terão, pois, precedência sobre as 

suas deficiências~ fato que se deve ao esquematismo da própria digressão 

teórica, tanto quanto ao partido tomado no desenvolvimento da minha etno 

grafia. 

As discussões em torno do ritual têm sido alimentadas por uma 

controv~rsia epistemológica: a de como defini-lo satisfatoriamente. No 

limite, este problema ~. propriamente, filosófico. Trata-se de saber se 

existem, no mundo concreto, ações ou sequências de ·ações das quais se 

possa dizer, examinando-as quanto às suas propriedades ou evidências em

pÍricas, que são (ou não) rituais. Ou, no outro extremo do espectro, de 

postular uma perspectiva classificatória capaz de se impor a uma infini

dade de objetos existentes no mundo, conformando-o de acordo com o crit~ 

rio ou principio escolhido. 

Entre estas balizas, encontraremos posições variadas. Algumas 

rejeitam a catego-ria ritual por muito vaga e universalizante (Goody, 19-

77). Consideram-na mais para obstáculo do que para auxilio, nai análi -

ses antropolÓgicas, pois, pode referir-se a qualquer ação social. Em 

resumo, pouco ou nenhum peso analitico pode reivindicar uma noçao que se 

define de modo tão gen~rico que na sua definição caibam quaisquer outros 

aspectos do comportamento humano. Reconhecem-lhe, quando muito, a fun

ção de impreciso e volúvel indicador. 

Como as tentativas de caracterização do ritual com base nas su 

as qualidades substantivas fracassaram, a descartada a possibilidade de 

distingui -lo pelas suas propriedades 11 in trinsecas 11
, resta v a voltar-lhe as 

costas. Ou considerá-lo de outra maneira. 

Todos aqueles para os quais o ritual representava um instrume~ 

to frutifero e promissor, mais ou menos como um facho de luz, capaz de 

evocar uma perspectiva, inusitada e cheia de possibilidades, do social , 
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tenderam a tratá-lo à maneira de root metaphor (Stephen Papper, apud Tu! 

ner, 1978). Para eles ritual era um ponto-de-vista, um ângulo conceitu

ai, orientando a observação etnográfica. Um modus spe~tandi para o etnó 

logo. 

Estes comungam no postulado de que, com o termo ritual, o que 

se está designando ê , na verdade, um determinado aspecto de qualque r a

ção social. O aspecto em questão seria a dimensão expressiva (e comunl

cativa, acrescentam alguns) dos atos e comportamentos sociais. 

Os partidários dessa alternativa teórica reconhecem a formali

zaçao do comportamento e a sua subordinação a regras como traço distinti 

vo do rito. Uma açào só poderá ser considerada ritual quando art icula 

sequências formais determinadas, segundo uma ordem prescrita. Os eventu 

ais participantes de uma ação deste tipo devem conhecer e reconhecer as 

regras que presidem o seu decurso. 

Em torno desse programa minimo existe um consenso, do qual nos 

distanciamos, em maior ou menor grau, quando se trata de defin ir outras 

particularidades da categoria. Há autores, por exemplo, que incluem uma 

cláusula restr i tiva nas suas definições do ritual. Para eles , um dado 

comportamento deve ser considerado ritual desde que referido ao sagrado 

(Durkheim, 1961), a seres e poderes misticos ou espirituais (Turner , 1967) , 

ou quando destinado à - ''comunicação com o oculto'' (Fortes, 1966). Outros 

insistem na necessár ia aus ência de referentes empíricos (Firth, 1971) ou 

excluem da categoria os comportamentos inscritos na "rotina tecnológica" 

(Turner, 1967 e Leach, 1964). 

Acredito que ambas as objeções tenham sido, recentemente, se -

nao contornadas, ao menos relativizadas. No caso da prime ira, argumen -

tou-se que sua razão de ser desaparecia no momento em que os pares de c~ 

tegorias sociológ icas que lhe serviam de pressupostos -- sagrado/p;ofano 

e religioso/secular, deixassem de ser considerados coextensivos. Se o 
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sagrado compreende o ''culturalmente postulado e o socialmente inquestio

nável" (cf. Moore & Myerhoff, 1977:22), então a existência de princípios 

axiomáticos (e invisíveis, espirituais) não se limita ao domínio do reli 

gioso. Assim, não será contraditório considerar a existência de rituais 

seculares. 

A segunda restrição distintiva também nao deve ser vista corno 

decor r ente de alternativas classificatórias, mutuamente, excludentes.Mui 

tos procedimentos, facilmente enquadráveis na vertente pragmática da a

çao social, apresentam-se ritualizados, ao passo que certas açoes de 

cunho expressivo, ou simbólico, podem trazer consigo graves consequênci

as empíricas, corno dernonstrou,há pouco tempo, Edmund Leach (1976:3ls). 

Pensando ter varrido as questões principais da controvérsia e-

pisternolÓg i ca, gostaria de abreviar esta digressão, com urna formulação 

posit iva ' da categoria, para que se possa ter clareza a respeito da sua 

aplicação neste trabalho e avaliar a sua utilidade na obtenção das in

trospecções etnográficas que o seu uso me proporcionou. 

O ritual é urna ação social; corno tal é expressivo, por defini

çao , pois, existe em função de um conjunto de regras, capaz de subordi -

nar coletivarnente os atares. As relações que se estabelecem entre eles, . 

através das regras, expressam, fatalmente, princípios de hierarquia, 1-

dentidades, status , papel, afiliação, estilo emocional , e tudo isso gra

ças a perforrnance do ritual (vd. Leach, 1954). 

A ninguém terá escapado que, como no teatro, o desempenho do 

ritual lança mão de um recurso peculiar: a representação dramática. E 

urna espécie de teatro do social. As açoes, ou sequências de ações, que 

compõem o rito, nao se confundem com as demais performances da vida em 

sociedade, pois sao separadas destas. Constituem-se em contraste com e

las. 

Os atos rituais sao emoldurados, recortados ou destacados con-
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tra o fundo que chamamos cotidiano, rotina, vida, por meio de sutis e com 

plexos sistemas de sinalização. Com isso, ressalta-lhes o aspecto de 

forma (ao fundo o dia-a-dia, o comum, o contínuo). Esta pe r spectiva re

lacional, que tomo emp r estada de Roberto da Matta (1979), traz à cena a 

questão da funcionalidade dos ritos. Afinal, para que servem essas dra

matizações ? 

Em trabalhos clissicos, a essa altura, Turner (1967, 68, 69 e 

78) e Geertz (1973) dedicaram-se à demonstração do cariter mnemônico e 

pedagógico dos ritua is . Conjuntos culturalmente relevantes de informa

ções, codificadas em estruturas simbÓlicas, eram armazenados pela memó -

ria ritual, que os transmitia aos novos membros dos grupos sociais. Mas 

o trabalho do ritual não ficava por aí. Podia-se constatar a existência 

de criativi dade, no processo. Id~ias, valores e est i los de vida, ou cos 

movisões inteiras, eram formadas, reproduzidas e transformadas no ritual. 

A capacidade de focalizar, relacionar (por semelhança ou oposi 

ção) e reificar confere ao rito esse poder, que só reparte com linguagem 

e pensamento, para classificar e operar classificações, transformando-as 

em coisas sociais, vivas e palpiveis, e por isso mesmo, convincentes. "O 

rito di asas ao plano social e inventa, talvez, a sua mais profunda rea 

lidade." (da Matta, 1979:31). 

Ass i m, i dec i são sobre como abordar a visita do Papa podia vo! 

tar-se para os problemas de ordem t~cnica e metodológica. Não parecia 

viivel, manter-se fiel à ortodoxia estrutural-funcionalista, limitando o 

trabalho de anilise a um corpus de dados construído, exclusivamente, com 

base na observação direta dos comportamentos e fatos, no campo. O rotei 

ro e o programa da visita podem ter sido concebidos para um atleta de 

Deus, mas eram desproporcionais às aptidões, notoriamente limitadas, de 

apenas um cientista social. Não só quanto ao desempenho, como tamb~m 

quanto as possibilidades de acesso ao campo. Acompanhar João Paulo II 
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pelo Brasil, mais que um privilégio, era uma graça, e, como tal, concedi 

da a pouquíssimos eleitos. 

A quase totalidade do material etnográfico ê, consequentemente, 

de segunda mão. Ainda que isso importe em perdas, no que diz respeito à 

focalização e seleção, estas são compensadas pelo volume e variedade de 

informações que o ma te·rial das coberturas ~ornalísticas. colocou ao alcag 

ce da pesquisa. Os noticiários de rádio, televisão e jornais dedicaram

-se ao registro cuidadoso de tudo que se referia ao evento. As vantagens 

de um Papa da era dos meios de comunicação de massa, terminaram por ben~ 

ficiar também o trabalho do antropÓlogo. Não foi difícil seguir o ritu

al da vis i ta e observá-lo, ainda que por "pessoa" interposta. Todos os 

brasileiros, afinal , estiveram envolvidos pelo acontecimento de todas as 

maneiras. O próprio quotidiano, com sua conhecida inércia, ficou impre& 

nado da v i sita. Durante a permanência de João Paulo II no país, o ex

traordinário era não falar disso. 
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VIATOR MUNDI 

"Chiamansi palmieri ~n quanto vanno ol tre

mare, lã onde malte volte recano la palma; 

chiamansi peregrini in quanto vanno a la 

casa di Galizia, pero que la sepultura di 

sa' Jacopo fu piu lontana de la sua patria 

che d' alcuno altro apostolo; chiamansi ro

me~ in quanto vanno a Roma, lã ove questi 

ch'io chi amo peregrini andavano." 

Dante Alighieri 

("Vita Nuova") 
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a ortodoxia sociolÓgica inspirada em 

Durkheim. Não basta observá-lo, se 

com isto se que r dizer que é sufici 

ente, para a boa etnografia, regis

trar o que se vê, ouve ou percebe 

de algum modo, excluindo as inter -

pretações dadas para o que se pode 

ver, ouvir ou perceber. Estas sem-

pre e xis tem e foram popularizadas na 

literatura antropolÓgica como as 

'exegeses nativas". 

Até mesmo os que pensam, como Lév i 

Strauss, que, no dia do Juizo , a An 

tropologia há de acordar entre as ci 

ências naturais , não poderiam con

tornar o fato: o simples ato de no

mear já inscreve o que se nomeia se 

num campo semântico e , portanto,lhe 

dá sentido. 

O fato que nos ocupa- a presença~ 

João Paulo II no Brasil, foi desig

nado pelas palavras 'visita' e 'per~ 

grinação'. O enunciado destas no

ções impunha-as como parte da obse~ 

vação. Quais eram as implicações 

desta maneira de se referir o even

to ? Inocentes detalhes, era o que 

poderiam parecer. Mas muito signi

ficativos, quando encarados com o 

estranhamento necessár i o. 

'Visita' e 'peregrinação' sugeremou 

implicam significados relacionados 

com dois costumes, cuja presença nas 

sociedades mediterrânicas é atesta

Para descrever um ato coletivo, nao da e de remota antiguidade: a hospi 

basta observá-lo, apesar do que diz talidade ~ com sua complexa regula-



mentação de instituição social, e a 

busca de lugares ou coisas perten -

centes à esfera do sagrado. Assi~ 

passava para o acontecimento um sig 

nificado que não se devia ignorar. 

O termo 'visita' denota a presença 

ou o aparecimento de um estranho num 

determinado grupo. Estranho, no sen 

tido de forasteiro, pois que não o 

ligam ao grupo os laços de substân

cia que unem os membros deste entre 

si. Uma presença que traz consigo 

certos problemas. Os problemas da 

hospitalidade, tão bem analisados 

por Pi tt-Rivers (1977). 

20 

al aliado e benfeitor. A mitologia 

do Mediterrâneo imortalizou esses a 

vatares do estrangeiro, fazendo-ar~ 

velar-se, muitas vezes, como uma dl 

vindade. Zeus e outros deuses homé 

ricos tinham esse problemático hábi 

to de perambularem incógnitos 

Hélade. 

pela 

Os mitos formulavam, ass1m, o cara

ter paradoxal e paradi gmático das 

relações com os desconhe cidos. O eg 

contro com o estrangeiro é um con -

fronto com o mistério , porque ele 

pertence ao mundo do extraordinári~ 

A relação de inversão do sagrado e 

do profano, indicam a figura do fo

Todos eles estão relacionados, em rasteiro para o papel de veículoprl 

princípio , com o status do visitan

te. Sua ambiguidade, em primeiro 1~ 

gar . Não se trata , afinal, de rec~ 

ber alguém pertencente a outro gru

po ? E, ainda por cima, alguém do 

qual se sabe que não permanecerá eg 

tre nós ? A ausência dos laços de 

intimidade social, o relativo des

conhec i mento e a transitoriedade da 

presença, fundamentam uma hostilid~ 

de potencial , entre anfitrião e hós 

pede. 

As relações estabelec i das e a ordem 

social correm perigo, ao menos, em 

princípio, po is os comportamentos do 

'estrangeiro' estão envoltos nas br~ 

mas da imprevisibilidade. Daí a po~ 

sível hostilidade. Mas as coisas 

não são, como sempre, tão simples. 

O forasteiro não é apenas um inimi

go potencial . B também um potenci-

vilegiado para a manifestação do sa 

grado. O exotérico pode ser, ape -

nas, o esotérico travest i do. 

Posso prever uma objeção : este nao 

seria, certamente, o caso de S. Sag 

tidade. Quem poderia ignorá-lo ou 

desconhecê-lo no seu sta t us ? B bem 

verdade que o califa Harun al-Rashid 

frequentava a noite de Bagdá, para 

inteirar-se das coisas que, por fo! 

ça de sua posição, lhe deviam perm~ 

necer ocultas. Mas esse tipo de pr~ 

eza tornou-se mui to raro, na era das 

comunicações, e o conhecido hábito 

de passear incógnito pel as ruas da 

Cidade Eterna (ainda que de automó

vel), o Papa não o levaria tão lon

ge. 

Gostaria de desfazer um possível ~ 

quívoco, com respeito a esse ponto. 



e claro que todos sabemos que Joio 

Paulo II é o papa , e quem o papa e. 

Sua ambigui dade nio de ixa, por isto, 

de existir. O Sumo Pontífice da I

greja CatÓ l ica , também o chefe de 

um Estado . A dupl i cidade do seu PQ 

der , espiritual e temporal, alimen

tou uma boa parte da vida política 

mediev al . No século XX ·o próprio 

Estado fascista teve de resolver as 

pendências re sultantes deste estat~ 

to ambíguo , para equacionar proble

mas decorrentes da unificação itali 

ana. 

Além disso, o Papa nao e um homem 

como qualquer outro. e o vigário~ 

Cristo e, como tal, um símbolo reli 

gioso centra l de toda a cosmologia 

cristã. Sua autoridade se exerce , 

para além do terr i tór i o do Vaticano, 

sobre uma imensa comunidade de fi-
-. e1s. Em que pese a natureza espir! 

tual, religiosa, se quis erem, dessa 

autoridade, a simples existência dos 

laços que implica, permitem falar 

no Brasil como a "maior extensio con 

tínua de te rri tórios pontifícios" , 

por exemplo. O status ambíguo exi~ 

te mesmo , como perceberam muito bem 

todos aqueles que o dis cutiram, no 

período anterior à chegada deste es 

trangeiro t ão i mportante. 

A viagem de J oão Paulo II ao Brasil 

era uma visita . Mas uma v i sita de 

tipo especial . O termo usado, com 

muita fre quência, era 'peregrina 

ção'. A propósi to é curi oso consul 

tar um dicionár i o, o Caldas Aulete, 
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por exemplo: peregrino , s. m. o que 

anda ou viaja por terras estranhas 

ou longínquas. O que vai em romari 

a ou peregrinação; romeiro. I 1-, ad~ 

estrangeiro; não indlgena: O emba -

te de tantos idiomas peregrinos com 

o falar indígena devia modifica-lo. 

(Lat. Coelho). li Raro, extraordini 
rio, excepcional , excelente: Uma b~ 

leza pere grina ; um talento peregri

no : Que gera o loiro sol ou que al~ 

mia, que encha ?S desejos de alma 

peregrina ? (Garret.) li Estranho, 

alheio ao assunto ou propósito. F. 

lat. Peregrinus . 

A peregrinação é, então, uma viage~ 

que se faz em busca de lugares sa

grados e de devoção. Os motivos PQ 

dem ser vários. Votos ou promessas, 

graças obtidas ou por pedir, a cura 

de males do corpo e do espírito, a 

simples devoção que busca se . expre~ 

sare multiplicar. A peregrinação 

e s tá 1 i g a da à i dé i a de s a c r i f í c i o vo 

luntário, como observou Turner (19 

78:174s.). 

O papa, no entanto, além de peregr! 

no, pode ser considerado, ele mesm~ 

um objeto de peregrinação. Era essa 

afinal a meta dos romeiros Ir a 

Roma para ver o Papa. A viagem do 

papa era, pois, de certa forma, uma 

peregrinação - Na pere as avessas. 

grinação, os indivíduos vão ao en 

contra do sagrado , cumprindo uma o

brigação desejável, em busca de gr~ 

ça, mercê ou perdão . 
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A peregrinação às avêssas traz o sa 

grado, processionalmente, ao encon

tro de grupos humanos, dos quais a1 

guns com fronteiras definidas. b R~ 
ma que vai em busca dos seus fiéis. 

E, também ela o faz , cumprindo vo -

luntáriamente uma obrigação. Por

que o pastor deve olhar pelo seu r~ 

banho, como diria a retórica eclesi 

ástica, valendo-se do lugar-comum~ 

tafórico de sua cosmologia. 

O encontro do papa com as multidões 

que o esperam e que enfrentam com 

resignação, com alegria mesmo, os 

desconfortos e dificuldades, arros

tando perigos (tumultos, policiame~ 

tos etc} para chegar o mais pertopo~ 

sível do símbolo sagrado, é um en -

contro de peregrinos . Faz-se uma 

romaria dentro de outra, e, extraor 

dinariamente, é o centro costumeiro 

da peregrinação que vem, em procis

são até os habituais rbmeiros, para 

dexar-se ver, ouvir e tocar, e para 
fazer o mesmo com seus súditos. Con 

figura-se uma r el ação de reciproci

dade~ cuja direção se inverte com a 
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ti vo, nos "tristes t ró picos" do Novo 

Mundo. 

O perigo, porem, não est á em nao se 

saber o que se vai encontrar,ou po! 

que a coisa que se busca não tenha 

significado. O risco vem, pelo co~ 

trário, do excesso de signifi c ado , 

da inflação do sentido, que, por e~ 

tar no pólo oposto da ausência, sus 

cita problemas análogos aqueles que 

decorrem desta (Lévi-Strauss , l9 74) . 

Acho que chegamos a um ponto cruc i 

al da análise do ritual da visita . 

Quero aprofundá-lo, partindo preci

samente da idéia de um encontro pe

rigoso. 

Eu disse que todos sabíamos quem,ou 

o que, o Papa era. Talvez tenha me 

expressado mal. Na realidade sabe

mos, e não sabemos. O paradoxo es

tá, como sugeri, na própria f i gura 

do papa, e não no conhecimento ' in~ 

dequado' ou falho que dele possamos 

ter. Por esse motivo convém exami

nar melhor este ser que denomi namos 

alternância do tempo - sagrado com o papa. 

tempo profano. 

A situação que acabo de descreve r 

reveste-se dessa particularidade 

que parece inerente a todos esses 

eventos que denominamos 'peregrina

ções'. As buscas ou demandas de ob 

j e tos ou lugares sagrados jamais são 

isentas de perigo, quer se esteja 

procurando o Santo Graal, quer se 

tenha partido à cata do homem primi 

Para retomar o meu argumento,nq sua 

linha geral, quero antecipar as ml

nhas proposições centrais nesta pa! 

te do trabalho. São três e , estru

turalmente, relacionadas. 

Em primeiro lugar, que o encontro 

dos fiéis com o Papa, no interior 

do processo da peregrinação às avê~ 

sas, é um encontro perigoso. Em se 



guida, que a relação entre os pere

grinos e os centros de peregrinação 

(ou os alvos e objetos das mesmas) 

é de mútua potenciação, configuran-

do um processo de acumulação 

distribuição de um poder que 

qualquer dúvida, da ordem do 

e re -
~ 

e, sem 

simbó-
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quadramento dos seres vivos sem ca

ber, inequívocamente, em nenhumade

las. Estamos diante de uma anomalia. 

Não por carência, mas por excesso P9. 

tencial de significado. Fica difÍ

cil saber o que 'realmente' é esse 

bicho, que poderia ser tantas cai-

lico. Finalmente, que, a potencia- sas diferentes, ao mesmo tempo, e 

lidade indefinida do encontro,o seu 

caráter ameaçador, exige a elabora

ção de dispas i ti vos de con trôle ,quer 

dizer, ~ prec iso que seja ritualiz~ 

do. A forma certa, para a certeza 

do acontecimento. Daí decorre todo 

o process o de preparação e organiz~ 

ção da visita de João Paulo II ao 

Brasil. 

O papa e o pangolim 

que é ele mesmo. 

O papa é o detentor de um título e

clesiástico qua o designa como che

fe da Igreja CatÓlica Apostólica R9_ 

mana. Em priscas eras,qualquer bi~ 

po podia ser chamado assim. Gradu

almente, porém, o termo foi sendo o 

ficializado para qualificar apenas 

o bispo de Roma. 

Para geral espanto e perplexidade , 

O pangolim é um bicho curioso. Seu um narrador de TV perguntou, duran-

corpo e cauda lembram o formato e 

aspecto de um peixe, pois são reco

bertos de esc amas. Tem quatro pa

tas e e um exímio escalador de árvo 

res. bum mamífero desdentado, cu

ja reprodução unípara o aproximaoos 

humanos. Além disso, nao parece t~ 

meros homens, permitindo sua apro

ximação e of erecendo-se, mesmo, dó

cilmente ao caçador. Um bicho es

tranho, como observaram muito bemos 

Lele (cf . Mary Douglas,l975:33). Em 

nossa lÍngua tem ainda o nome de bi 

cho vergo nh oso (Caldas Aulete). 

te não sei qual das muitas transmis 

sões ao vivo da visita de S. · Santi

dade, ao padre Edênio Valle que fa

zia de exegeta das cerimônias, es

clarecendo os telespectadores a res 

peito do que viam, "o que, afinal de 

contas , s i gn i fi c a v a ' papa ' ? " • A 

resposta, fruto da perplexidade que, 

tantas vezes, nos acomete diante do 

óbvio, informou repórter e assistên 

cia que 'papa' significava pai, com 

toda singeleza. E desta vez a per

plexidade foi também a do autor da 

pergunta, · que, sem dar-se por acha-

do, a devolveu ao seu interlocutor, 

A curiosidade, ou 'vergonha', desse considerando 'extraordinária' are

animal r eside na sua imprecisão cl~ velação. 

sificatória. Trata-se de um ser que 

apont a para várias categorias de en O equívoco da situação descrita nao 
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provem, na sua obviedade , do diilo- observa que o papa representa todos 

go, mas do mal-entendi do que lhe oou os graus da hierarquia eclesiistica 

a nota c6mica. O que determinou a 

pergunta do apresentado r não foi,de Sacerdote, por suposto, é b ispo de 

certo, a ignorância culpivel, mas a 

esperança de encontrar , para além da 

obviedade etimolÓgica, algum escla-

recimento sobre o significado do r~ 

ferente , da figura i qual o termose 

aplicava. Desculpivel, se conside

rarmos a complexidade da questão. 

Roma, metropolita da província rom~ 

na, primaz da Itilia, patr iarca do 

Ocidente e chefe da Igreja un iver -

sal. Uma síntese da estrutura hie

rirquica eclesiistica. t o esquel~ 

to com todas as suas articulações . 

Sem esquecer a sua qual ida de de pri 

mazia jurisdicional, que vai de par 

Papa é na verdade uma denominação~ com a precedência honorífica. 

formal , e pouco solene, para indi -

car aquele cujo tratamento cerimoni O papa tem a Última palavra em to-

al impõe fórmulas circunspectas 

hieriticas, como Summus pontifex 

e 

~ 

SanctÍ-ss .imus pa ter~ Sanctissimus d9_ 

minus noster ~ Beatissimus pater~Ro

manus pontifex~ além de outras fór

mulas, que vamos encontrar na aber

tura dos discursos de saudação, que 

autoridades civis e eclesiisticas 

dirigiram a João Paulo II, 

a sua visita. 

durante 

Todos esses apelativos deixam muito 

claro que estamos diante de uma pe~ 

soa excelsa . Esta , entretanto, é 

também designada (auto-) pela expre~ 

são se rvus servorum Dei - o mais Ín

fimo dos servidores da divindade. O 

primeiro e o Último , o miximo e o 

mais vil dos s~ditos de Deus, habi

tam a mesma pessoa. O papa é uma 

encarnação do paradoxo dos limites. 

A precisão dos comentadores can6ni-

cos acrescenta uma nova dimensão -a 

dos os assuntos referentes ao magi~ 

tério, culto (e , portanto , liturgi

a), disciplina e administração da .!_ 

greja. Diz-se que é sua c ab eça. CQ 

mo tal, preside o corpo episcopal,da 

mesma forma que Pedro regia o colé

gio apostÓlico . Esta cabeça tampo~ 

co é como as cabeças normais, pois, 

além do seu próprio poder , possui o 

poder do c o r~ o inteiro. 

Duas prerrogativas caracterizam es

te ser estranho : a sua in f alibil i d!!:_ 

de doutrin6ria e a jurisdiç~o sobe 

rana e imediata que exer ce sobre tQ 

dos os demais pastores e sobre to

dos os fiéis . A primeir a o torna~ 

gual i Igreja intei ra~ ao passo que 

a segunda o faz equ ivalente à tota

lidade de qualquer ConcÍlio . 

Creio que agora podemos satisfazer 

a curiosidade daquele repórte r, a re~ 

peito do significado do papa . Tra-

complexidade do personagem , quando ta-se de um homem, como nós , só que 



muito mais i mportante, porque manda 

em todos nós . Ao mesmo tempo, e su 

bord1nado ao Gltimo dentre os seus 

fiéis, po is existe para eles, como 

o pastor par a as ovelhas do seu re

banho . O mando supremo confina com 

a suprema dependência. Como nós, é 
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tração de que todas as coisas, ous~ 

res, ou fenômenos ambíguos apresen-

tam o caráter do que é "sagrado, v~ 

lioso, importante, poderoso, perig~ 

so, intocável, imundo, nefando." 

(Leach, 1964). 

"f1lho de Deus" e, no entanto, nao Com efeito, se uma classe é defini-

somos , como ele, ungidos pela divin da por exc l usão de tudo que nao e 

dade . ela mesma, de modo que todo B seja 

nA, então tudo que se situa na pe-

Os homens são seres mortais, imper

feitos e falíveis. O papa, sendo 

numbra classifi catória, na frontei

ra de A com B, deve ser encarado co 

mortal e imperfeito, como os demais mo ambíguo. As coisas ambíguas, p~ 

homens, não é, entretanto, falível, 

ao menos no que tange às questões ~ 

ticas e doutrinárias da fé cristã.~ 

vigário de Cristo. Sinal visívelda 

presença dele entre os homens, que 

prometeu ass istir para sempre. Por 

rém, costumam sofrer uma segregação. 

A anomalia, de que são portadoras, 

tende a individualizá-las fortemen

te. O tabu equivale, nesses casos, 

a um mecanismo de focalização da fro!!:_ 

teira do conhecido. Proibir, segr~ 

isso , mesmo sendo um homem como os gar, separar, são maneiras de lidar 

outros, é Único entre os homens. 

presençª de uma ausência. 

~ com coisas ou seres que despertam~ 

siedade e interesse inusitado. 

Agora, o a rr emate demonstrativo da 

anomal1a classificatór i a que e o p~ 

pa. Depois as consequências desse 

estatuto de peculiaridade lÓgica. 

Minha tese afirmava que o encontro 

(dos fiéis) com o papa era um encon 

tro perigoso. E penso estar certo, 

porque os seres transclassificáveis, 

Se o papa está para os bispos, como dotados de uma importância superla

Cristo para os apóstolos, ou, se o tiva (o papa incorre nos dois caso~, 

papa está pa ra os fiéis, como Cris- são sagrados, na pior das hipóteses, 

to para os homens, en tão, o papa "é" virtualmente. O sagrado, o liminar, 

(c om o se f osse) Cristo . o ambíguo, podem ser equacionados 

também, com o poderoso . E o perig~ 

Entra aqui a"teoria do Leach " so. Acho que as massas sao outro 

(Leach , 1964). Apoiado em Radcliffe- destes casos de irregularidade ela~ 

Brown , Mary Douglas e Lévi-St~auss , sificatória, com implicações anâlo

Sir Edmund desenvolveu uma teoria so gas, portanto , capazes de proporei~ 

bre o tabu que s e esmera na demons- Par encontros perigosos ... 
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A minha proposição era encarar es- cianão-adjetiva. O encontro com 

ses encontros como partes de uma r~ 

lação de troca. A reciprocidade a

limentava um processo de acumulação 

e redistribuição de um poder. E as-

essa potência em estado nascente de 

ve, em consequência, ser ritualiza

do, pois esta é a maneira de dirigf 

lo, de dar-lhe uma definição favorá 

segurei que este poder devia ser vel. 

considerado simbólico. Quer dizer, 

não como decorrência de alguma tec- Esperando ... ou "quantas divisões 

nologia palpável, ainda que palpá- tem o papa ?" 
vel, ele mesmo , como intuía obscur~ 

mente Stálin, quando perguntava - O ritual da visita começa muito an

"mas, afinal, quantas divisões tem tes, quando se inicia a preparação 

esse papa ?", por ocasião de certas do acontecimento. A preparaç ão cons

tomadas de posição do pontífice da titui um momento anterior ao do ri-

epoca. 

O peregrino, em busca do santuário, 

vai, na .verdade, em demanda dessa 

força incoati v a que pode fazer tudo, 

até mesmo o impossível - o milagre. 

Ou vai dar testemunho de benefícios 

já obtidos por obra e graça do san

to e do santuário, o que significa 

atestar o poder destes. E atestar 

poder já é, de certa forma,criá-lo. 

O cantata é o veículo privilegiado 

desse poder. Graças a ele, o fiel 

recebe uma parcela da força que é 

mediada pelo lugar, objeto, imagem 

ou pessoa sagrada. ~ele, também , 

que realimenta esse poder. Os atas 

simples da vida cotidiana, o ver 

ouvir e tocar, (re) produzem esse 
circuito, regenerando e potenciando 

a força incoativa que emana do san

tuário. 

O poder em estado puro é perigoso 

justamente por causa da sua existên 

tual propriamente dito, mas já no 

campo de gravitação deste. Sua im

portância para a compreensão do rl

to é mui to grande. A razão desta im 

portância está no . fato de termos ne~ 

ta preparação um caráter duplo : por 

um lado, ela se empenha em criar as 

condições materiais para a realiza

ção do rito, por outro, equivale à 

formação de uma ambiência, de um es 

tado de esprito, que vou designar 

com o termo antecipação. (1) 

A peregrinação é uma progressao pa

ra o sagrado. O deslocamento no . e~ 

paço é também um deslocamento do co 

tidiano para o extraordinário, como 

sugere da Matta (1979). As pessoas 

vão entrando em cantata com os sig

nos precursores da santidade. Uma 

transformação lenta acomete o remei 

ro, à medida que se aproxima do sa~ 

tuário. Para trás vão ficando os 

seus envolvimentos estruturais, o seu 

dia-a-dia, enquanto o seu caminho 

lhe proporciona as novidades da fra 



tern izaçio , com os outros peregrinosi 

di ant e das di ficuldades comuns e em 

f unção das esperanças partilhadas . 

S a e s te p r ocesso que Turner se re

f ere , quando fala da sacralização do 

cam i nho (Turner, 19 78:197s.). 

Na peregr i nação as avessas, a 'sacra 

lizaçio do c am i nho' ocorre de forma 

diferente. A transformação da at-

mo sfera se cular é uma decorrência 

da realiz ação de ~m conjunto de ta

refas, que , entre outras coisas 

transformam o espaço. Se, na pere-
. -gr1naçao comum, a prog r essao no es-

paço propi ciava um deslocamento no 

tempo, s a cral iz ando-o , neste caso , 

a sucess ão do tempo, marcada pelos 

sinais pre cursores da vinda do sa

gr ado, leva à transformação do esp~ 

ço do di a- a -di a. Assim, cria-se um 

pa l co pa ra o sagr~do que se vai re

ceber. 

A preparaçao do ritual da visita g! 

ra em torno de quat r o pontos, como 

s e aprende do verbete p ilgrimag e s 

da The Catholic En cy clope d i a (Dom 

Be da J a re t t, apud Turner , 1978 : 1 ~ 0); 

roteiro, paradas, segurança e logí~ 

tica . Em t orno disso gira também a 

vi s ita do Papa , do ponto de vista 

da organ izaç ão pragmática, e sem es 

quecer o lado polít i co desta. O 

control e de um disposit i vo simb6l i 

co - ritua l tio poderoso, não podia 
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e o sentido global do evento, algo 

assim como uma "polít i ca do sign i fi_ 

cado", na acepção de Geertz (19 73). 

A elucidação do di scurso dessa polí 

tica do signi f i cado, fe i ta de ritos 

e palavras, é o alvo ultimo da mi 

nha análise. A di mensão express i va 

dos atas ritua i s, cons i derados a i n

da quanto à sua possível criativid~ 

dé, é afinal a característica que 

escolhemos para def i nir o ritual. 

Quando recebemo s um estrangeiro pe

regr i no, de status elevado, numa 

OCaSlaO, poss i velmente , unica, COn

vêm preparar-se para i sto. O ato 

de preparar-se cons i ste em tentarde 

finir, não apenas q uem , mas também 

como ; por essa razio tentaremos sa

ber do visitante e de como vamos re 

cebê-lo. 

No caso do papa, a organi zação da 

hospitalidade é part icularmente com 

plicada. Por causa do sta t u s exata 

mente. Trata-se de um chefe-de-Es

tado, que, no entanto, exerce sua 

autoridade também s obre os cidadãos 

do nosso país , e num domínio impo r 

tante da vida soc i al. A preocupa -
A 

çao sera, por isso , tanto ma i or. 

S prec i so saber quem é o Papa. Me

ses antes da chegada do peregrino , 

já anunciado , os me i os de comuni ca 

çao começaram a ded i ca r ma i s e ma i s 

deixar de de sencadear uma disputa espaço ao noticiári o do papa . Acom 

pela sua man i pulação, ou controle. panharam o papa por toda par te , re

Por iss o a preparaçao é uma tenta ti - :.gis trando suas p a lavr as e ações. De~ 

va de p r edetermi nar os s i gnificados crevendo-o para os mi lhões de le i to 
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res, ouvintes e telespectadores pe

lo Brasil a dentro. Um esforço de 

projeção da figura do papa João Pau 

lo II, notava-se também nas conver

sas. Como seria ele? 
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tinham uma versão bem diversa. As 

declarações de João Paulo II, sign~ 

ficavam, apenas, a condenação da par 

ticipação político-partidária de cl~ 

rigos, sem implicações para o cum-

primento da sua jurisdição ético-so 

"O papa é conservador", diziam al- cial, com base na doutrina da fé. 

guns. Outros afirmavam: "é 1 iberal'.' 

As posições expressas e tomadas por 

Wojtyla, como era comum chamá-lo, 

também, eram submetidas ao bombar -

deio das exegeses. Estas, com abso 

luta previsibilidade, divergiram n~ 

Se uns estavam preocupados com a 

"politização" da Igreja, outros mo~ 

travam-se inquietos quanto a uma po~ 

sível "politização" do papa, malgré 

lui, naturalmente. Estes discutiam 

ma infinidade de pontos, mas dentro a conveniência de vir o papa como 

da dicotomia conservador/progressi~ chefe-de-Estado ~ como chefe da I

ta. greja, preferindo a exclusão das 

As viagens atraíram especial aten -

çao. Na África, soube-se, o papa 

condenara "toda dominação ideolÓgi-

ca", "á luta de classes e o deus di 

nheiro", exortara os povos africa-

nos a abandonar "o materialismo a-

prerrogativas do primeiro, em favor 

da liberdade do portador do segundo 

título, e para afastá-lo de um en -

volvimento mais próximo com o Gover 

no. O que estava em jogo, nessa 

discussão, era o caráter da v isi ta. 

teu", ressaltara o dever cristão de As manchetes dos principais orgaos 

participar da política, vestira go~ de imprensa do país são muito eluci 

ro nativo e insígnias de chefe tri- dativas, a respeito: (2) 

bal, discutira a união das igrejas 

com o primaz anglicano, encarecera 

os valores culturais tia África, em 

especial o "sentido da vida comuni

tária", mas pronunciara-se também 

contra a poligamia. Na viagem de 

regresso, fez declarações, condenag 

do a participação de padres católi

cos na vida política. SÓ esta Últ~ 

ma notícia, alimentou duas semanas 

de interpretações. Para alguns,era 

uma inequívoca alusão ao "estado de 

coisas" da Igreja no Brasil. Ou

tros, incluindo porta-vozes da CNBR 

.-. "Arcebispo acha bom pa;:>a i r pri
meiro a Brasilia"- (G- 1.3/V) ·; 

"CNBB diz que o papa quer a def~ 
sa das cl~sses populares" (JB : 

. 14/V); 

"D. Avelar condena uso politico 
da visita do papa" (JB- 19/V); 

"Bispo lembra que visita serã do 
povo" (JB- 20/V); 



-"D.Carmine afirma que visita do 

papa une Nunciatura e CNBB" (JB-

18/VI); 

"Para CELAM viagem e apenas pas

toral" (FSP- 22/VI); 

"CNBB diz que visita traz grande 

beneficio pastoral" '(JB-29/VI); 

- "Visita foi planejada para ser 

. pastoral, diz D. Arns" (FSP- 291 

V I ) ; 
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declaravam a ineocistência de "incem 

patibilidade doutrinária ou vivenci 

al entre o papa chefe de Estado e o 

papa pastor supremo", lembrando que 
o Estado do Vaticano é quem garante 
ao papa a soberania necessária ao 

preenchimento da missão apostólica 

(D. Vicente Scherer- JB- 3/VI). 

Nesse Ínterim, a imprensa informava 

que o papa estava observando o tra
balho pastoral feito no Brasil; que 

já vinha falando português com 

bispos brasileiros (em visita 

os 

ad 

"Viajo como papa peregrinou (FSP Zimina apostoZorum) que conversara 

- 29/VI). com D. Arns com muito apreço e cor

dialidade (circulavam rumores que 

A constatação está evidente. Luta

-se para definir o significado glo
bal da visita. A categoria pasto

r aL é a chave da discussão, porque 

se define por oposição a politico ~ 

tu r i s tico e pro fano (entrevista de 
D. Avelar- JB- 5/V). Povo ou Go

ve r no, são os pelos invocados, en

t r e os quais é preciso situar a vi

sita. As r elações entre Igreja e 

Es tado ~ o eterno problema, que her

damos de Portugal, constituíam o fo 

co dos arrufos e das refregas entre 

o c l ericalismo tradicional e a igua!_ 
men t-e ;:~ velha tradição laicizante do 

pos i t iv ismo. Estou seguro de que 

nos do i s casos não se discutem exa

tamente as mesmas questões. 

A reflexividade coletiva sobre o ca 

ráter da visita, e sua relação com 
o duplo status do papa, contou com 

esclarecimentos de prelados, que 

João Paulo II vinha com intenções 
de tirá-lo da sua arquidiocese, por 

causa da sua ação "política") ; que 

acabara de beatificar Anchieta (22/ 

VI). 

Mais que tudo interessava a pessoa 

do papa -- Karol Wojtyla, o ex-bis

po de Cracóvia. O primeiro papa do 

leste europeu. As tentativas de en 

carnação imaginária do icone ponti

fício alimentavam-se através das 

tentativas de sondagem do chamado 

"estilo Wojtyla". Um papa jovial , 

um polonês, acostumado às escaramu

ças políticas com um regime socia -

lista, um homem que gosta de beijar 

as crianças, que dança com os moços, 

que não usa o nós pontifício, sim

ples e risonho , mas de autoridade~ 
contestada. Um poliglota, um atlé

tico esquiador, um "humilde supers

tar" (Isto E - 02/VII). 
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Um grande jornal brasileiro nos da

va, na véspera da chegada do pere

grino, um retrato eloquente de quem 

vinha nos v i sitar: diplomata tole -

rante, sem radicalismos, João Paulo 

II era um papa de posições firmes e 

definidas (arroladas com comentári

os), que, na juventude fora operá -

rio, ator , compos itor e que era a

gora ... papa (ESP- 29/VI). 

Nesse clima geral , começaram os pr~ 

parativos de "ordem prática" tais 

como: definição do roteiro, elabor~ 

ção do programa, montagem do esque-

ma de segurança , organi zação dos 

roteiros locais, da hospedagem e do 

transpotte do papa. 
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tacavam o predomínio dos "conserva

dores" entre as sedes ep i scopais b~ 

neficiadas pela visita. Os proble

mas com relação ao traçado da rota 

de peregrinação foram muitos , por

tanto. O mais grave: a quest ão da 

prioridade de Brasília ou Fortaleza. 

O mais modesto e tragicõmico : a lu

ta de Manaus para ser incluída no 

roteiro. 

Nos palcos locais do rito peregrin~ 

t6rio, igrejas, prefeituras e fave

las disputavam a v isita de S. Santi 

dade (JB- 07/VI). O impo rtante 

era ter o privilégio de ser o anfi

trião de tão ilustre h6spede. As 

decisões mais ínfimas revestiam- se 

por esse motivo de significados os 

A escolha das cidades (treze, na mais profundos. 

versão final do roteiro - JB - 18/ 

VI) foi negociada entre o governo,a O controle do ritual da visita foi 

CNBB, a Nunciatura e o representan

te direto do Vaticano - Monsenhor 

Paul Marcinkus, personagem contra -

vertido que a imprensa apresentava 

como o "anjo da guarda" , ou, menos 

eufemisticamente, como o guarda-co~ 

tas do papa. Esta identidade pecu

liar era acrescida de outro traço 

particularizante: o de banqueiro e~ 

carregado das finanças e dos inves

timentos do Vaticano. 

Houve muitas queixas quanto ao ro -

teiro. Pesavam suspeitas sobre a 

escolha das cidades por onde passa

ria o visitante. O critério teria 

sido ditado por fatores "políticos" 

disputado, palmo a palmo, da mais 

baixa à mais elevada das instâncias. 

Todos ~eivindicavam a presença do 

papa. Como não seria possível aten 

der todos os candidatos a anfitri -

oes de João Paulo II, foi necessá

rio escolher. E excluir~ Isto siR 

nificava, em contrapart ida, conce -

der ou negar uma honra reivindicada. 

Poderíamos aventar a hip6tese de 

que a intensidade das frustrações e 

dos ressentimentos (ou do júbilo) 

devem ter sido diretamente propor 

cionais ao status do h6spede . Por 

isso, apesar de :'conciliat6rio", o 

roteiro , desagradou a muitos . 

afirmavam alguns setores. Eles des As críticas não se fizeram esperar. 



A primeira era por causa de Brasí
lia, ponto i naugural da peregrina -

ção pontifícia. Muitos teriam pre-

ferido Fortaleza , po is viam nesta 

opção a maneira de definir sem equf 

vocos , o caráter pastoral da visita. 

Argumentavam ainda com o possível 

esvaziamento do Cong res so Eucarísti 

co Na c ional , além de temerem que a 

prioridade de Brasília adquir i ssec~ 

notaç6es de legitimação do Governo. 

Mas Brasília prevaleceu. 

A lÓgica der iva da mesma l e i da ho~ 

pitalidade, formulada po r Pi tt-Ri 

vers, nos seus estudo s das socieda

des mediter rân icas (Pitt -Rivers 

1977:107ss). Baseada na arnb ivalên

cia, a hosp ita l i dade é possível gr~ 

ças à e v i ta ç ão do desrespeito. A 

host i l i dade potenci~l , entre anfi -

trião e hós pe de , pode ser atuali za

da pelo não reconhec i mento mútuo de 

status, poi s isto equivale a urna 

demonstração de rivalidade. A rela 

ção de hosp i talidade pressupoe a 

não-re ivind icação de i gualdade de 

status, num determinado terr i tório. 

Ora, se o papa é um chefe de Estado, 
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f e da Igreja, e da sua recepçao no 

Ceará, apenas pelos dignitários 

eclesiást icos, ou ignoravam as im

plicaç õe s simbólicas (nos termos da 

nossa cultura) desse gesto, ou pre

tendiam efet ivar a rivalidade pote~ 

cial de hóspede e anfitrião, dirnin~ 

indo a honra (legi tirnidade do statu~ 

deste, disputando-lhe o lugar. Em 

qualquer das alternativas, o efei

to seria o mesmo: a não-incorpora -

ção do estrangeiro segundo as re

gras, resultaria numa situação ten

sa , de parte a parte. 

A segunda crítica foi suscitada pe

lo traçado dos roteiros locais. Es 

tas falseavam a realidade sócio-eco 

nôrnica do país. Não mostravam se

nao os ângulos mais favoráveis. E 

rnaquiavarn ou retocavam os traços me 

nos justificáveis e belos do quadro 

social. A "limpeza" das 

foi, com efeito, urna das 

cidades 

tarefas 

centrais da preparação da visita, ~ 

tingindo nao só o aspecto material 

dos trajetos papais, mas preocupan

do-se, com zelo excessivo, em tirar 

do caminho os testemunhos dos nos -

em visita a outro território, no sos problemas. O esquema de segu 

qual exerce , no entanto , urna autori 

dade religiosa e esp iri tual, entrar 

sem ser recebido pelos membros diri 

gentes da "comunidade" seria probl~ 

rnático , em muitos sentidos, para arn 

bas as partes. A hosp itali dade s o 

existe com base no livre consenti -

menta , expresso ritualmente . Por 

isso é de se s upor que os de f enso -

res da vinda do papa apenas como che 

ranç a fo i montado juntamente com 

grandes operaç6es de recolhirnentode 

mend i gos, del i nquentes e outros in

divíduos ameaçadores. Entre eles, 

um cidadão, cujo projeto de beijar 

o santo padr e era considerado com 

desconfiança pelas autoridades poli 

ciais. 

As expectativas desenvolv i das ernfun 
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çao da visita eram da mesma escala vas é significativo para a intros

que o status do visitante. A CNBB pecção etnográfica . Ele constitui 

esperava que o papa tomasse a defe

sa das classes populares. Um sena

dor, lÍder da bancada governista,d~ 

sejava uma atitude pontifícia con -

tra os "movimentos clandestinos" no 

seio da Igreja. A imprensa divulg~ 

va os de s ejos e as esperanças dos 

fiéis, fossem quais fossem : 

a expressão de um sentimento de f a Z 
t a (perda?), que se part i cular iz a , 

em cada caso concreto. Todos pedem 

de tudo. Todos esperam tudo. O p~ 

pa, pensam, pode unir a Igreja , aj~ 

dar os pobres , melhorar os patrões, 

silenciar os conspiradore s , consci

entizar as pessoas, força r a demar

caçao das terras indígenas , refor 
11 Mineiros esperam combate a ali~ mar a estrutura fundiária do país , 

nação 11 ; intensificar a fé dos crentes , res-

taurar a esperança e conce der a gr~ 

~ ''Lula pede opção pelos operãrioS 11 ça da sa~de física e moral dos fi -

éis. 

~ 11 SUl qlerta para falta de padres 11 

11 Igreja quer papa com índios 
contra invasores de terras 11 ; 

Em resumo , algo sé perdeu , na nossa 

e existência, e o papa pode ajuda~nos 

a reencontrar o que nos f a lta, seja 

lá o que for. Para mim , a amplitu-

11Candomble deseja reconhecimento .. de e o teor das expectat ivas , con

firmam as teses que postulei sobre 
11 Que ele peça a reforma agrãria 11 ; a figura pontifícia. E sobre a na

tureza do encontro entre o papa e 

(JB - 15/VI) as massas. O poder do pe r sonagem 

torna-o atraente e temível. 

As esperanças traduziam, muitas ve

zes, anseios genericos de "sa~de" , 

"paz , amor e unidade'' ("Ele pode p~ 

rar esta onda de violência" - JB 

29/VI). Outras vezes, expressavam 

ang~stias e aspirações pessoais de 

gente com deficiências físicas (pa

raplégicos, cegos, etc.) . Muitos 

endereçaram pedidos às dioceses:qu~ 

riam ficar perto do papa , pois ti

nham fé numa cura milagrosa. 

Não admiram, nessas circunst~ncias , 

as preocupações com o tratamentoque 

seria dispensado a um hóspede tão 

especial. Os deslocament os ser i am 

feitos no Boeing presidencial, como 

se o papa fosse conduzido , através 

das "dependênci as" da "casa", pelo 

anfitrião e às expensas deste. A 

hospedagem prop r iamente dita , no eg 

tanto, seria oferecida pelos t i tul~ 

res das sedes episcopais, por onde 

O infindável rosário das expectati- i a nassar O n~mero redu zido de í-



tens "oficia1s" da agenda pont ifí 

cia e responsabilidade eclesiástica 

pelo seu repouso e restauração aceg 

tuavam, sem dúvida, o caráter past~ 

ral da visita . 

Duas questões foram lev~ntadas com 

relação à ho spe dagem : os gastos fi

nancei r os e as condições de confor-
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tre, um vidro de essência preciosa, 

Os discípulos, pragmáticos, reclama 

ram, dizendo que com o dinheiro da 

essência teria sido possível ajudar 

muitos pobres. Cristo , atento como 

sempre ao valor simbó lico, disse

-lhes que Madalena estava certa.Aos 

pobres, sempre o ter i am, a ele, no 

entanto, nao o ter iam por muito tem 

to do visitante ilustre. As contra po. 

v~r~ias, provocadas pel a primeira 

dessas ques tões, giravam em torno 

do vulto das quantias, procurando~ 

terminar a j usteza ou não das desp~ 

sas. O ar gumento contrário aos ga~ 

tos baseava-se na proposição de que 

melhor emprego se far ia do d±nheiro, 

usando-o para benefic iar os necessi 

tados. A importância de duzentos 

milhõ es de cruzeiros (JB - 9/VI)foi 

considerada excessiva. Os prelados, 

entretanto, insistiam num ponto:não 

se podia medir a despesa com parâm~ 

tros materiai s. O papa merecia e o 

povo brasileiro desejava dar-lheuma 

hospedagem digna. Al~m disso, con

vinha não e squecer o retorno do i n

vestimento em benefíc i os tangíveis 

ou impercep tíveis (JB - 8 , 9 e 29/ 

VI; FSP - 22/VI) . A propós i to, ~ 

pert i nente recordar, outra vez, um 

dos princ íp ios que regem as rela

ções de hos pita lidade: ofende o an

fitrião recusar o que ele oferece , 

ofende o hó s pede não oferecer o que 

~ adequado ao seu nível . 

Houve quem lembrasse um evento da 

O segundo problema referia~se aocon 

forto das instalações que acolheri

am o papa. Foram julgadas esparta

nas, ou mesmo àe qualidade inadequ~ 

da , por certas avaliações da impren

sa (Isto E - 2/VII). Foram feitas 

comparações entre os diferentes a

posentos que acolheriam o papa , nas 

paradas da sua peregrinação: o lei

tor atento perceberia, facilmente , 

a emulação oculta nesse proc~dimen

to. A opinião pública recebeu es -

clarecimentos a respeito dos moti -

vos da simp licidade que caracteriza 

va a hospedagem do papa no Rio: "eu 

quis receber o papa como se recebes 

se Jesus Cristo e dar a ele o que 

de melhor existe aqui, sem luxo,mas 

que demonstre o bem que quero a e

le". (D. Eugênio Sales - JB - 29/ 

VI). 

Da mesma forma que os aposentos, f~ 

ram passados em revista os veículos, 

os cardápios e os pa ràmentos especi 

almente elaborados para a vis i ta. 

h istória sagr ada. Maria Madalena Nada devia pertencer ao reino do a

der ramara, s obre os cabe l os doMes- caso. E essa era a ma rca inequívo-
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c a do caráter ritual de que a visi

ta de João Paulo II se revestiu,de~ 

de os preparativos para recebê - lo 

até a sua despedida. Reconhecemos 
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mágico . Tudo tem sent i do, me smo que 

este esteja para além da noss a vã 

filosofia. Este princíp i o resistiu, 

no caso da visita pont ifícia , aos 

facilmente o hiperdeterminismo que discursos mais cét i cos e as ma is 

é a ma r ca registrada do pensamento críticas proposiç6es. 



I I 

O RITUAL 

DA VISITA 

A etnografia da visita de João Pau

lo II partiu de uma questão: o re

cort e d o ritual. O que, precisa~e~ 

te, seria considerado como sendo o 

"ritual da visita" ? 

As dificuldades do trabalho de cam

po poderiam sugerir uma abordagem 

focalizada. A análise se limitaria 

a uma das etapas do acontecimento. 

O Rio de Janeiro era a escolha Óbvi 

a , pelas facilidades que encontrari 

a para a observação participante . 

Um outro motivo pesava, na decisão: 
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a limitação do e s pectro de dados 

etnográficos para análise, requisi

to da ortodoxia malinowskiana. 

As etnografias sao, como se pode ler 

num trabalho de Geertz (1973: cap.l), 

d e s c r i ç õe s densas que procuram e 

propõe uma leitura de situações de 

fato . Trabalham em escala microscó 

pica, restituindo o sentido de ver

dadeiros "pal i mpsestos" sociais 

Quais seriam as proporções capazes 

de garantir ao recorte esse caráter 

microscópico ? A visita do papa 

não poderia ser considerada, para e 

feitos etnográficos, na sua totali

dade ? Não seria esta a solução 

mais satisfatória, apesar das res

trições que se impunham à observa

ção direta ? 

Escolhi a segunda alternativa . Pa

recia melhor, sobretudo porque cor

respondia à percepção de informan -

tes e analistas. Ambos não canse -

guiam desvincular as partes do todo. 

Durante doze dias, o papa ofuscou 

qualquer fato, personalidade ou as

sunto não ligado ao contexto da vi

sita. Nem as Copas do Mundo mobili 

zaram tantos brasileiros, tão com

pletamente, tão assiduamente, quan

to as transmissões que davam conta 

da trajetória fulgurante de S. San

tidade. 

Para mim, conta a visita inteira.Do 

ze dias, treze cidades, das quais 
cada uma correspondente a uma etapa 
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Cada etapa divi dida em um n~rnero v~ rança. Para a viagem invoc a as ''1~ 

ri ~vel de eventos, constituindo um zes'' da Cru z , da Eucaris t ia e de 

sis tema de encaixes, onde cada seg- Maria SS. (JB - 30/VI). 

menta de um dete r mi nado nível se i n 

teg ra ao n ível s upe ri or corno um de 

s eus e lemento s . E assim por diante. 

A primeira etapa da viagem foi Bra 

s{lia , cujo solo recebeu o beijo h~ 

rnilde do peregrino. Urna expectati

Tornei o part i do de não dissecar os va tensa acompanhou a cheg ada e os 

elemento s do n ivel ma is baixo, ernbo primeiro s pas s os do p apa no Brasil. 

ra e ss a pos sibil i dade exista . As Os compromissos ofi ciais da agenda 

mi s s a s , r ecepções, encontros, audi

~ncias e b~nçãos, que integravam a 

programação local da visita, podem 

s e r, i gualmente , analisados da per~ 

pect iva do rit ual . Es tes aconteci

mento s são a s un i dades mínimas, que 

a interpretação levar~ em conta. 

Quero i nicia r a aprec i ação do ritu

al da visita , expondo as sucessivas 

etapas do seu decurso, de forma su

cinta. De cada urna , retenho o que 

me par eceu ma is si gnificativo. 

1 . O Rote i ro do Peregrino 

O papa J~ão Paulo I~ chegou ao Bra-

sil na manhã de tr i nta de junho de 

1980 . Na vêspera, despediu-se, fa-

lando em portugu~ s, para romeiros 

do nosso país, em plena Praça de 

S. Pedro. 

pontifícia, representavam, para mui 

tos, urna oportunidade de definição 

do visitante. 

Saudações rn~tuas, e, da parte do p~ 

pa, urna expos iç ão das razões de sua 

vinda ("sonho longamente acalenta 

do"), s eguida dos agradecimentos p~ 

lo convi te e pela acolh i da. O p r e

sidente ofere c eu-lhe a casa, incor 

porando-o, assim, à comunidade naci 

anal, pelo tempo de sua perrnan~n cia 

no Bras i l. 

Alêrn de reafirmar o car~ter apostó 

lico da v isi ta, S. Santidade fez re 

fer~ncias ao si gno da cru z, a gran

de ·maioria catÓlica , ao Pe. Anch ie 

ta, ao X9 Congr . Euca rís t ico Nac i o

nal, à sagração da Basílica de Apa

recida e ad j ubileu do CELAM, corno 

motivos da s ua presença. 

A mensagem de de s pedi da anunciava A horn1lia da mis s a . campal reuniu u-

urna viagem "pas toral" à Terra de 

Santa Cruz. A meta do peregrino: 

a "adoração do SS. Sacramento em 

Fortaleza" . Menciona Nsa. Sra. Ap~ 

recida, padr oe ira do Brasil, propo~ 

do urna mens agem de pa z, amor e esp~ 

ma multidão de dimensões i mp revis 

tas. Fo i dedi cada à Cruz, co rno si~ 

bolo da fê, destacando o seu vín cu

lo com os começos cristãos da nação 

brasileira, opção bat is rnal repet i da 

na missa primeira da fundação deBra 



sÍlia. 

O discurso do Planalto, onde foi re 

ceb ido pelo Presidente da República, 
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beu a sua primeira grande consagra

çao popular . Respondeu emocionado 

às manifestações da imensa platéia 

com a primeir a quebra do protocolo: 

acompanhado das autoridades civis e "Rei ~ rei~ rei ~ Jo~o Paulo i n o sso 

militares, ab ordou os direitos huma 

nos e a d i gn i dade da pe!=iSOa, definin-

do o respeito ao poder temporal co-

mo condição dentro de cujos limites 

se de ve realizar a missão específi

ca da Igreja . 

rei !" Foi necessirió traduzir o 

grito de guer ra da torcida atletica 

na. O papa não conseguiu atinar 

com o sentido das palavras, como 

ele mesmo con f essou. A aclamação 

deste seu primel ro banho de multi

dão, porém, acompanhou-o pelo Bra

Papa e presidente trocaram bons au- sil inteiro. Parece mesmo que essa 

gúrios,e vivas, diante do povo, no 

parlatóri o do Palicio do Planalto , 

usado pela terceira vez em vinte a

nos. 

O primeiro en contro do papa com um 

grupo particular ocorreu na CNBB. 

O s umo pontÍfice declarou sua esti

ma e admi ração pela tarefa evangeli 

zadora do c le ro - "Sois a minha ale 

aproximação, à primeira vista tão 

profana, com um ídolo dos estidios, 

tem suas razoes nada arbitririas.Se 

o povo e relevante em algum dos do

mínios que compoem a nossa socieda

de, então este é o futebol. Como 

revelou a visita de João Paulo II 

a religião é o outro território em 

que a expressão das massas se af i r

ma de maneira obstinada e autônoma. 

gria e a minha coroa". Recebeu, em "Rei, rei, rei, o papa é nosso rei:'. 

seguida, os represe ntantes diplomá-

ticos , nos sa lões da Nunciatura 

encerrando a sua programaçao de che 

fe-de-Esta do . Esta condição lhe va 

lera, aliis, uma recepção com hinos 

e honras mil i tares na base aérea de 

Brasília , qu an do da sua chegada. 

Ante s de pa rtir para Belo Horizonte, 

na manhã seguinte, falou aos pres i 

diá r ios da Papuda sobre a culpa e 

sua rem1ssao pelo sangue de Cristo. 

Uma com1ssao de Índios que desejava 

falar-lhe ji em Brasília , porém,não 

Em Belo Ho r iz o nte o papa exortou os 

jovens a construírem a ordem social 

através do amor. Advertiu-os c on

tra a "i nstrumental iz ação da juven

tude" pelo marxismo, contra a "exas 

pe raçao do sexo" e contra o "cons u

mismo". Condenou a violência e o 

material ismo da s oc ie dade de consu

mo, pregando o amor como Única vir

tude construt iva . Na despedi da,co~ 

tagiado pela emoção cantarolou com 

os fiéis "Es ti chegando a hora" (em 

que reconheceu com candura pont i fí-

foi receb i da. cia o plagiado "Cie l i to lindo" que 

aprendera em Puebla) e confessou

Em Mi nas Gerais, João Paulo IJ rece lhes seu amor, prometendo não esque 
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c~-los jama1s , Um sacerdote agar- selhos que t1nh a dado aos povos a

rou-lhe a mão para Impe df -lo de se- fricanos no me s mo sent1do. Na mes

guir v1agem. A mult1dão gritava,em ma no1te recebeu o s i n tel ect ~ais ,no 

coro, que nao se fosse. Palácio Assumpção , dis sertando so-

bre liberdade e cultura. Ouv1u os 

O Ri o de Jane i r o p r oporcionou i vi- representantes do grupo em que pre

sita do papa o seu '' ritual inesque- dominavam figuras de proa do pensa

cível'' (Veja- 09/VJI) . A missa do menta cat6lico no Brasil. 

Aterro foi um g rande espetâculo , e~ 

saiado e executado com esmero e re- No Rio, a visita de João Paulo II 

quintes est~tico s de cenografia . 

Uma mult i dão de cerca ~e dois 

aos pobres da favela do Vidigal,ma! 

cou a reaf1rmação da "opção prefe

mi- rencial pelos pobres" com um gesto 

lh6es de fi~Is (a estimativa € con

trovertida) escutou atentamente a 

hom t1i a do Santo Padre, durante a 

missa r ezada no mesmo local do Con

gresso Eucaristico Internacional de 

1955 . O papa se alongou em suas p~ 

lavras sobre o tema da famflia e da 

espiritual1dade fam1l1ar. Fez tam

b€m seu pr i meiro p ronunc1amento co~ 

tra a pobreza , manifestando o dese

jo de part1lha r a mesa dos menos fa 

vorecidos, onde esperava encontrar 

cada vez ma is a afi r mação do 1deal 

de solidariedade cris t ã . 

A prop6s i to da famfl1a, da reunião 

em torno de uma me sa - como na Eu

caristia , confidenciou a primeira! 

magem que t1 ver a do Bras i 1: uma gr~ 

de familia, onde raças e grupos so~ 

ciais heterog~neos conviviam em no

tável harmonia . Esta auto-imagem 

predileta do s bra s i leiros (ver da 

Matta, 1973:) tinha-lhe s1do trans

mitida por um "grande conhecedor do 

Br as i l". En careceu o cultivo deste 

"senso de v1da comunitária" a todos 

os brasileiros , relembrando os con-

de repercussão Internacional : o pa

pa doava o seu anel aos favelados 

entregando-o i cust6dia do paroco. 

A presença do sumo-pontifice no VI

dlgal, por€m , fo1 preJUdicada pelo 

fortíssimo esquema de segurança que 

devia proteg~-lo. A ma1 or1a dos mo 

r adores do lugar , os componentes das 

Escolas de Samba, moradores de ou

tras favelas e populare s que prete~ 

diam ver o papa foram frustrados no 

seu desejo. O mesmo ocorreu com to 

dos aqueles que se postaram ao lon

go do trajeto oficial de João Paulo 

II para a Catedral met ropolitana 

A alteração do itinerár1o provocou 

indignados protestos dos fi€1s e 

foi conside .rada falha impe rdoável da 

programação carioca da visita. 

A Com1ssão Episcopal Latinoamerica

na, comemorando os vinte e c1nco a

nos de exist~nc1a, ouviu do papa o 

elogio da sua atuação pione1ra. "!:! 
nidade do espirita, un1dade da f€" 

constitui o tema do pronunciamento 

pastoral que João Paulo li dirigiu 

qo ~ clirinn s e b is p o s reunidos na 



catedral. 

Neste dia, o s egundo da sua perma

nêncla no Rio, o Corcovado, emblema 

da cidade, amanhecera envolto em 

densa camada de nuvens e nevoas. Co 
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constatavam que nao era este o com 

p o rt amento de brasileiro . Arrisca

vam interpretações. Diante de tão 

excelsa figura, e com os olhos do 

mo po r e ncanto, porem, o Santo Pa- mundo voltados para o Brasil, aflo

dre chego u ao Cristo Redentor para rou uma inesperada civilidade, que 

descortinar o panorama majestoso 

("mais do que a cúpula de Miguel Ãn 

gelo") e lÍmpido da Guanabara. A

bençoando a ci dade, falou da missão 

salvadora de Cris to, Única esperan

ça do homem. 

Numa tarde de Maracanã lotado, com 

uma assis tência unânime de fiéis 

se traduziu na et i queta impecável 

das multidões. A contrapartida 

constrangedora ocorreu no Ceará. O 

tumulto e as vidas que custou, pro

vocaram grande ~preensão: temia-se 

a "africanização" da imagem brasi-

leira. (Veja- 16/VII) 

"João de Deus" teve, durante a sua 

o rdenou setenta diáconos e pregou estadia carioca, os mais demorados 

um sermão sobre o significado da v~ 

cação sacerdotal . A missão do clé-

e intensos contatos com o povo. Es 

te pode vê-lo mais e melhor do que 

rigo e o celibato, cuja defesa o es em outras etapas da peregrinação . 

tádio 1n teiro aplaudiu calorosamen- Surgiram disputas curiosas: onde 

te (para surpresa dos pouco avisa- foi "melhor", em Belo Horizonte ou 

dos ... ) , f or am os pontos centrais no Rio ? Onde o papa ficou mais to 

da homilia . O papa condenou a sec~ cado pela emoçao dos fiéis ? Qual 

larização do sacerdóc i o, cuja tare- dos eventos foi "mais autêntico",ou 

fa não deve ser reduzida ao assis- "menos frio" ? 

tencialismo esclarecido, mas dedi ca 

d a à missão do Senhor cujo 

não é deste mundo. 

reino são Paulo era aguardado como um mo

mento- chave da vis i ta. A a tuação da 

Igreja na greve do ABC transformara 

Em todo s os eventos de massa, o com 

port amento das multidões causou es

panto. Como em Brasília, Belo Hori 

zonte, e, depois, nas outras cida

des do roteiro, a disciplina, paci

ência, o espírito de solidariedade 

e respeito surpreenderam os sociÓlo 

gos amadores dedicados à decifração 

e predição da "alma popular". Atô-

D. Arns e D. Cláudi o Hummes nos al-

vos predileto s das críticas de to

dos aqueles que não viam com bons 

olhos os "compromis sos ético-soei -

ais" que tinham assumido diante da 

problemática social operária os dois 

bispos. Por isso uma expectativa~ 

siosa envolvi a esta etapa da visita 

n itos e com uma pontinha de orgulh~ Na missa do Campo de Marte, João 
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Paulo li fez uma homi lia centrada 

na figura do beato Anchieta , símbo

lo da missão evangelizadora no Bra

sil. Como em Belo Horizonte, a mul 

tidão exigiu em coro: "queremos ver 

o papa, queremos ver o papa". Hou

ve quem quisesse ter;~ iif.j:·'s to em São 

Paulo o anti-climax da visita do p~ 

pa (Veja - 09/VII). Dois fatores 

teriam contribuído para tanto - a 

distância entre o papa e o povo,por 

um lado, e o esvaziamento do encon

tro com os operári os no Morumbi, a

tribuído ao gesto de João Paulo II 

no Vidigal. Essa opinião, no enta~ 

to, não é partilhada por todos. 
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to "grosseiramente materialista" 

proporciona aos desafortunados. 

Encontros com crianças ("sêde bóns 

como Jesus"), religi osas contempla 

tivas, que o aclamaram com um a a gi 

tação buliçosa de colegiais e com r~ 

f ·rões de programas de auditório ("e

le merece, ele merece") , e clérigos, 

completaram sua programaç ão nesta 

quarta etapa da visi~a. De São Pau 

lo, o papa viajou para Ap arecida ~o 

No rte, onde consagrou a Basílica de 

Nsa. Sra. Aparecida, padroeira do 

Brasil, destacando a mãe de Deus co 

mo modelo da Igreja. 

Cidadão . honoris causa da capital pa~ Mas a esperada apoteose , para a 

lista, o papa foi del i rantemente a- qual a cidade do~ romeiros tinha-se 

plaudido e aclamado, quando falou preparado com afinco, investindo foi 

de si próprio , na homfli a, como o tunas na infra-estrutura urbana e 

"mais novo cidadão paulista". "Hu- turística, não aconteceu. Nada mais 
milde mensageiro de Cristo", o papa 

rece ~)el.l, durante o ofertório, uma 

estátua do beato Anchieta, um tijo-

que o número costumeiro de fiéis,c~ 

mo em todas as festas anuais da pa-

droeira. Um fracasso, diante das 

lo, documentos sobre a família cris expectativas em torno do evento.Não 

tã, umpar de alianças, um capacete 

de operário ( diretamente), um vio

lão, flores, doces e . frutas, e um 

ramo de café. "João, João, João o 

papa e nosso irmão" gritavam em co

ro os fiéis. 

só para os comerciantes de todos os 

ramos cujos estoques de alimentos 

serviços e souvenirs ficaram muito 

além da demanda, mas para o aconte

cimento como um todo, causando desa 

pontamento e perplexidade. 

A justiça social e a humanização do Dois fatores podem ter concorrido 

trabalho foram os temas centrais do para o esvaziamento da visita de 

seu discurso aos 150 mil trabalhado 

res reunidos no Morumbi. Intensa 

vibração saudou as palavras com as 

quais condenou a existência, lado

a-lado, do luxo e da miséria, fonte 

João Paulo II a Aparecida. O pri

meiro está ligado diretamente ã di

visão de papéis em função da qual 

se estruturou o processo global do 

rito peregrinatório do papa: ao Es-

das frustrações que o desenvolvime~ do couberam as margens e interstí-
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cios da visita; o deslocamento e a O santuário e aberto, por definição. 

segurança, a garantia dos caminhos 

e os meios para percorrê-los, em 

contraposição a hospedagem mais ime 

diata que foi sempre incumbência da 

própria Igreja. Para dizê-lo à ma

neira turneriana, o Est~do desempe
nhou um papel ligado à estrutura 

aos mecanismos de articulação coti

diana dos grupos sociais, s e parando 

e hie r a r q u i z an d o , para que cada coi 

sa fosse mantida no seu devido lu-

Podem existir obstáculos para alcan 

ça-lo. Os caminhos podem ser Íngr~ 

mes, longos, penosos e sacrificados. 

Nem mesmo o perigo está excluído da 

jornada peregrinatória. Mas ser ca 

paz de recebê-lo e abrigá-lo, como 

se fora o próprio manto da Virgem. 

Um santuário do qual não se sabe se 
pode acolher, receber e reconfortar 

o peregrino não · ~ um santuário. A 

romaria ~ um rito de esperança e r~ 

gar (ver da Matta, 1979:). Apenas vitalização. O santuário fechado , 

a f igura ambígua de monsenhor Paul que exclui o peregrino, pode gerar 

Ma r cinkus esteve comprometida com uma cruzad~. uma guerra santa para 

e::.se t ipo Je função, Jo laJo Ja I- reLumá-lo, mas não uma romaria. 

greja. 

O esquema de segurança 

Outra agramaticalidade foi a razao 

montado em alegada para o excesso de precauçao 

torno de Aparecida, no entanto, foi 

mais do que uma simples barreira fi 
que marcou o esquema de segurança 

em torno da cidade: a visita do pa-

sica, afastando o romeiro do santu- pa a Aparecida. Como se ele fosse 

ário. O fechamento da Via Dutra , o objeto da peregrinação, quando,na 

desde antes da chegada do papa; as 

dificuldades antepostas ao acesso à 
cidade (proibição de entrar nela de 

automóvel); os problemas de hosped~ 

gem, alimentação, serviços (tais c~ 

mo banheiros, p. ex.); tudo isso , 

fartamente divulgado pela imprensa, 

verdade, era, tamb~m ele, um pere -

grino, segundo suas próprias decla

rações na v~spera da partida para o 

Brasil. Desse rosário de impropri~ 

dades resultou o fracasso de Apare

cida. 

com uma tonalidade alarmista, con - O programa do sumo pontífice em Po~ 

tribuiu para transformar a atração to Alegre teve início com uma bên

que o santuário exerce sobre os pe- çao a multidão de gafichos, acresci

regrinos. da de romeiros platinas. João Pau-

O clima de restrições, criado pelas 

medidas do Estado, produziu, na ver 

dade, um monumental equívoco. A ca

sa da Santa viu-se investida de uma 

carga negativa, cujo efeito imedia

to foi o de desestimular a romaria. 

lo II recordou o patrono do Rio 

Grande do Sul - São Pedro de quem e 

substituto na qualidade de vigário 

de Cristo. Sua pessoa, disse, nao 

contava. A massa de fi~is contes-
. '\ 

tou: "sim sim ! sim :ta, inaugura!! 

do.um clima de arrebatamento que 
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chegou ao paroxismo com a proclama

ção - "o papa é Cristo !". S. Santi_ 

dade reagiu assustado à literaliza

ção da metáfora: "não, não, não !". 

Um encontrç ecumêni ~o com pastores 

protestantes de diferentes Igrejas, 

incluindo também um representante 

da congregação judaica, foi saudado 

por João Pau~o II com um discurso 

que manifestava a sua alegria com 
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tada no estádio para a ocasião). A~ 

sistiu a danças folclóricas de sua 

pátria. Falou polonês, e dirigiu-

se as outras etnias nas suas respe~ 

tivas lÍnguas nacionais. Destacou a 

diversidade étnica como representag 

do a ecumenicidade da Igreja unive! 

sal, fazendo alusão à hospitalidade 

da terra brasileira e ao "bairrismo" 

dos i mígr:antes em favor do Brasil. 

esta fraternização, referindo-se a Em Salvador, oitava parada da pere-

Cristo como mediador. A homilia grinação, João Paulo II visitou p o -

que pregou na missa campal do dia 

seguinte (5/VII), dedicou-se ao pr~ 

blema da catequese, encarecendo o 

zelo na divulgação da mensagem, que 

deve utilizar com sabedoria os mo

dernos meios de comunicação de mas-

bres e doentes. O pronunciamento 

pontifício'destinado à população 

dos Alagados, onde sagrou uma Igre

ja e uma estátua de Nsa. Sra. dos ~ 

lagados, voltou a mencionar o lugar 

especial dos pobres, afirmando que 

sa. No estádio, com os vocaciona- a miséria não corresponde à vontade 

dos, exaltou o caráter sublime do divina. Recordou, no entanto, que 

chamado de Cristo, "o grande amigo", "sÓ o amor constrói". 

pedindo a todos que o escutassem. 

A homilia da missa campal, no Cen

Em Porto Alegre, o papa recebeu ta~ tro Administrativo, foi dedicada a 

bém a sua segunda cidadania honorá- memória da 1ª missa rezada no Bra

ria ("ucho, ucho, ucho, o papa é g~ sil, por ocasião do descobrimento 

Úcho ! "), pôs na cabeça um chapéu- do Brasil. As reflexões e ensiname~ 

de-pala e bebeu chi~~rrão. tos do sumo pontífice ocupar a~-se 

O Paraná reservava ao Santo 

da harmonização necessária da evan

Padre gelização com as características da 

um encontro especial, cheio de ape

lo sentimental e evocativo: a comu

nidade polonesa, muito prestigiada 

a partir do momento em que se conf~ 

gurou a visita pontifical, o receb~ 

ria, · em nome de todas as etnias imi 

grantes no Estádio Couto Pereira . 

O papa recebeu o pão e o sal, em c~ 

sa de um casal polonês (a casa típi_ 

ca dos imigrantes "polacos" fni mon 

"alma popular". Aos leprosos, ou 

hansenianos, como devem ser chamados 

oficialmente, disse que a dor não~ 

ra inútil, pois o exemplo do sofr i 

mel1to sublimado era o resgate daexi~ 

tência sofredora. No Campo Grande, 

abençoou as crianças. 

Recife, após um desfile em carro a

be -~o. ao lado dP D. Héld~r C~mar~ . 



o Santo Padr e rezou missa campal p~ 

ra o povo que acorre ra em mass a ,vi~ 

do de todas a s partes do sertão no! 

de stino mais próximo à capital per

n ambucana. A homilia, dedicada aos 

campone se s, f oi interrompida, ince~ 

san t emente , por acl amações e aplau

s o . O papa lembrou a responsabili

da de soc ial que pesa sobre a propri 

edade da te r ra , recusando a v1sao 

do · h om~m como mero instrumento da 

produção. A Igreja não quer omitir 

se n a l uta pela dignidade da pessoa 

humana , a f irmou. 

Os f 1ê i s aclamaram-no pernambucano 

e camponê s, r e i e irmão. Partiu,na 

manh ã se guin te, depois de abençoar 

os q ue tinham madrugado para vê-lo. 

A "escala t écnica" em Te r e z i n a , ob

ti d a pe lo p r estígib e empenho do em 

b aixa dor br asileiro junto à Santa 

Sé (q ue é um piauiense) , durou pou

co tempo, ma s foi significativa pe

l os im provi so s registrados na fala 

de João Pau l o II: "Pai no ss o , o po 

vo passa f ome " rezou, inspirado nos 

diz e r e s de uma faixa. Exortou esse 

mesmo povo a prosseguir na sua luta 

para alc anç a r a verdadeira dignida

de de fi lho s de Deus , afirmando -

l hes, também de improviso, o desejo 

de t ra zer a chuwa pa~a o sertão do 

43 

enxugava o ro s to, pa r eceu-lhes ate~ 

t a r as lágrimas c omovi das do s umo

pontífice diante dos ha n senianos da 

Marituba. A doença é uma cruz, mas 

não deve ser encarada como f a talida 

de ou castigo, afirmou o papa. Não 

se isolar e ter esperança, foram os 

conselhos com os qua i s encerrou 

sua mensagem ao s doentes. 

a 

A missa de Belém teve uma homíl i a 

dedicada , no v amente , à r el igi os ida 

de popular, cujos signos evidentes 

o Santo Padr e via a f lorar na toponf 

mia e na onomástica brasileira. Be

lém, Nazaré, São Paulo, Espí r ito Sa~ 

to , Santa Catarin a, Sa l v ador eram 

evocativos da h is t6 ria da salvação 

e da evangel iz aç ão do s povos. 

A descontração do papa , nas etapas 

finais da peregrinação, vai . de par 

com o seu crescente desembaraço no 

manejo do português e é claramente 

perceptível através da sua di sposi

çao para improvi sar, ou di alogar 

com as suas platéias. "01 , ol,ol 

na Mari tuba é grande o sol ! " brin

cou, sendo imediatamente ovacionado 

com "uba, uba, uba , o papa é da Ma

ri tuba". Belém proporcionou-lhe ai~ 

da um toque parti cular e simb6lico , 

recebendo-o n as ruas com folhas de 
Piauí. Fo i f eito "piauiense" e "ma açaizeiro e samambai a, com palmas ou 

ranhen se " po r a clamação e seguiu Vl ramos, portanto. 
age m p ar a Be l ém . 

Um calor mui to forte acompanhou o 

p apa no Pará . Este fato contribuiu 

p a r a ap rofundar a emoção dos f i éis, 

poi s o lenço com que S. Santidade 

O peregrino cheg a ao f i nal da sua 

jornada sempre na véspera do retor 

no. Forta le z a era a met a de Jo ão 

Paulo II. O X9 Congresso Eucarísti 

co Nacional cont ava com o papa para 
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presidir a sua abertura. O papa "Para onde vais ?" era a pergunta-

contava com o Congresso para cum

prir a sua missão explÍcita que era 

a adoração do SS. Sacramento. 

tema do Congres s o. O papa, recor

dando nossa realidade transit6ria~ 

peregrinos , alertou para o que se-

ria a Única resposta cristã a essa 

Esta etapa do ritual da visita era pergunta: "a felicidade do cris tão 

importante por outros motivos ainda. s6 pode ser encontrada em Deus ." 

Em primeiro lugar, porque estava i~ Se a fé tem na Eucaristia a sua fon 

teiramente centrada no símbolo euca te e o seu cume, a caridade deve 

rístico, cujo valor seria objeto de ser um postulado da visão cristã do 

uma exegese pontifícia, na "leitura mundo. 

eucarística" de João Paulo II, dia~ 

te da platéia de fiéis romeiros, no O outro momento crucial dess a etapa 

Castelão. foi o seu discurso e o seu diálogo, 

a portas fechadas e sem o testemu

Peregrino, como todos ali, o papa de nho da imprensa , com os bispos bra-

clarou .acompanhá-los no "caminho da 

fé". Esta nasce na Eucaristia que 

é "a fonte e o cume", segundo o co~ 

cílio Vaticano II. O significado 

desta constatação é absolutamente 

sileiros reunidos para o encerrame~ 

to do Congresso: Encarnando o ma

gistério da Igreja falou da evange

lização, das comunidades de base , 

da renovação litúrgica, da função 

fundamental para a compreensão da sacerdotal e exortou os pastores 

cosmologia cristã e cat6lica, empa! 

ticular. A fé nasce do sofrimento 

e da partilha. "No calvário e no 

cenáculo", afirma. Comunhão e sa

crifício são, pois, os polos indis

solúveis do eixo da -fé. 

"Fortaleza é o cenáculo", acrescen

taria o sumo-pontífice, mais tarde, 

na inauguração do Congresso; compa

rando o amor humano com o divino , 

João Paulo II fala do sofrimento da 

separaçao. A separação de entes q~ 

ridos, a insuficiência e pobreza 

dos símbolos (fotografias, objetos) 

humanos pode mitigá-la apenas. O 

amor divino, porém, "não deixa aos 

seus amigos um símbolo, mas a reali 

dade de si mesmo." 

contra quaisquer envolvimentos com 

as atividades políticas. Surpree~ 

dentemente, as declarações do epis

copado, ap6s a reunião, foram de na 

tureza a inspirar manchetes como es 

ta: "Papa agrada moderados, conser

vadores e progressistas da sua Igr~ 

j a" (JB - 11/VII). As controvérs!_ 

as não se fizeram esperar. Para uns 

o papa passara um carão nos "-progre~ 

sistas", para outros demonstrara seu 

acordo com a linha da CNBB. 

Manaus foi a despedida do peregrino, 

que evocou o criador deste "fabulo

so cenário" que é a Amazônia. O can 

saço evidente do papa, começava a 

preocupar, apesar da grande e geral 

admi ração pela sua forma e disposi-
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ção fí s icas. O sacrifício da via- Numa embarcação da Marinha doBra-

gem tornava-se visível. 

A homília da sua ~ltima 

Brasil foi dedicada aos 

sil, fo i ver o enco ntro das aguas , 

acompanhado por milhares de fiéis 

missa no em seus barcos. A procissão que u

{ndios e niu, finalmente, os peregrinos, in-

missionário s . Nela reivind ico u o 

direito à t erra, à identidade cultu 

ral, à liberdade e à dignidade para 

os indígenas. Suas palavras foram 

redigidas e s pecialmente para a oca-

corporando-os, realizou-se em honra 
-de S. Pedro, de quem o papa e suces 

sor e lugar-tenente. Em honra dele 

mesmo, portanto, metaforicamente. A 
peregrinação conduzia todos ao en-

sião e acrescentadas ao texto 

viera elaborado de Roma. 

que contro de um s f gnificante do encon

tro. As águas do Rio Negro e do S~ 

limões juntam-se para formar o Ama

Estas incl usões e reelaborações fo- zonas. O papa e os fiéis unem-sep~ 

ram necessárias para atender a que~ ra formar outro caudal que se práe~ 

tões e problemas específicos. Foram de tão volumoso e forte quanto o 

caracterís t i cas da sua peregrinação rio-mar. 

e pregação nesta parte do país, que 
-e percebida como o seu outro lado. Na despedida, trocou o "adeus" por 

Para muitos estes eram" .. . indíc i 

os de que se tenha deixado contagi

ar pela cor local do catolicismo, a 

medida que s ua peregrinação se ia a 

fundando nas raízes populares." (V~ 

ja - 16/VII) 

Em Man aus terminou também outra pe

regrinação. A de J. B. Moura, o 

"beijoqueiro", que, emocionado e e~ 

tático, consegui u realizar o inten

to de beijar os pés de S. Santidade. 

O episódio provocou, além da perpl~ 

xidade pont ifícia, um movimento ge

ral de h ilari edade e simpatia, en

tre os b ras i leiros que torciam pelo 

desfecho da épica (às vezes, bufa) 

romaria deste personagem. 

O papa encerrou a sua visita com 

uma proc1ssao. A ~nica de que par

t icipou dur ante toda a sua viagem. 

um "até bre ve", que corrigiu para o 

"até logo", que deixou a esperança 

de um regresso futuro. A piregrin~ 
ção estava terminada, e, com ela, o 

ritual da visita. 

2. O Sentido da Visita ou Porque P~ 

reg rí na r 

Apresente i os fatos etnográficos,o~ 

tidos pela observação do ritual.Não 

os apresentei todos, porém. Certos 

atos e cer i môn i as ocorreram em to

das as etapas da peregrinação. Fo

ram as constantes do ri tual da visi 

ta. 

va, 

A repet i ti v1 dade é significati 

como se pode constatar, a se-

guir. A repetição, com sutis vari

açoes, nao se justificava, no entan 

to, no relato etnográfico. Além de 

cansativa, excederia os propósitos 

da minha anál ise . Por esse motivo, 



reservei-lhes uma apresentação sin

tética, que é também a abertura das 

minhas considerações a respeito do 

acontecimento. 
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siásticas. O povo nas ruas, ou as 

janelas (enfeitadas de modo aproprl 

ado) , homenage ia o santo com o seu 

séquito. Cânticos e fórmula s de 

saudação, entoadas pelo s fiéis, cr~ 

Por toda parte.. . am um clima de reverente euforia . O 

núcleo, porém , pode reunir em torno 

Em cada etapa sucederam-se determi- de si um conjunto desordenado de ti 
nadas ações rituais. Em alguns ca- pos sociais muito variados. Roberto 

sos, foram mais numerosas, repetin

do-se várias vezes, no decorrer da 

etapa. Todas as etapas da romaria 

pontifícia começavam pelo anúncio 

da sua vinda: estava partido naque

le instante; o avião tomaria o rumo 

de tal cidade; dentro de aproximad~ 

mente ~ante tempo chegaria. Este ~ 

núncio provocava o crescimento pro

gressivo da expectativa. Os fiéis 

acumulavam uma tensão que se trans

formava, depois, nas explosões de 

jÚbilo e emoção das multidões dian

te de João Paulo II. 

À chegada, uma recepção com honras 

civis e militares, na presença das 

autoridades, nacionais ou locais,que 

remete ao duplo status do visitante 

- chefe de Estado e chefe da Igreja 

Lembro que é o Boeing presidencial 

que conduz o papa através do país. 

Segue-se um desfi le em carro aberto 

(especial, às vezes: o "papamóvel"), 

para que todos possam vê-lo. 

da Matta, de quem estou retomando 

estas idéias (da Matta, 1979:51), ~ 

lerta para o papel mediador deste tl 

pode ritual, que reúne pov o e aut~ 

ridades, ricos e pobres, grandes e 

pequenos, em torno dos mesmo s símbo 

los reverenciados. 

Não basta saber quem ele é e que 

ele existe, pois nada disto pode subs 

tituir a experiência de ver, tocar 
ou ouvir este poderoso símbo lo, que 

e um santo e um homem ao mesmo tem

po. A procissão ou o desfile reali 

zam esta neces si dade do contato di

reta, pois alimentam ainda a espe -

rança de uma graça, concedida atra

vés de um sinal, que pode ser o o

lhar, a palavra ou o toque do sant~ 

Belém foi de uma enorme candura sim 

bólica, recebendo-o como o povo de 

Jerusalém, com ramos. AÍ está, afi 

nal , a i dé i~ do símbolo na sua or -

dem direta e transparente de signi 

ficado. 

Os desfiles têm tudo de uma procis- Por toda parte, a presença db papa 

sao. O nÚcleo é formado pelas pes

soas que carregam a imagem do sant~ 

Estas pessoas estão hierarquizadas 

de forma rígida e protocolar. São 

autoridades civis, militare~ e ecle 

se fez sentir através das suas pal~ 

v ras e açoes . A coisa mais impor -

tante, neste sent i do, são as missas. 

Elas unem, numa totalidade rítuali

zq da. as acões e palavras do Senha~ 
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como ensina a Igreja. As intenções eclesial. 

que presidem à celebração delas são 

tão importantes quanto os temas em Acima de tudo, vamos encontrar sem 

torno dos quais se desenvolvem as pre as referências ao "mistério da 

homilias. 

Nos ritos, palavras e açoes consti 

tuem uma trama inconsútil, pois a~ 
ficácia ritual está nas .ações, tan 

to quanto nas palavras (Tambiah, 

1968). 

Além do sacrifício da missa, o p~ 

regrino cumpre as tarefas outras da 

sua missão. Encontra grupos , orde 

Eucaristia", considerado começo e 

fim da fé cristã. A partir daí, de 

senvolvem-se as reflexões sobre a 

esperança, o sofrimento, a dignid~ 

de humana e a caridade. Com insis 

tência, volta também a referência -a 

figura do papa, que fala de si mes 
mo na terceira pessoa, como cumpre, 

quando se trata de uma entidade, de 

uma persona . 

na padres, visita doentes e 

confortando-os; procura os 

presos, Sucessor de Pedro, vigário de Cris 

pobres to, cabeça da Igreja universal e pa~ 

em meio da sua pobreza , estimula os tor do rebanho de fiéis, o papa -e 

clérigos, exorta os ricos e poder~ o escolhido do Espírito Santo . Foi 

sos, aconselha os operários e camp~ 

neses, consola os retirantes , dialo 

ga com os intelectuais (i. é ensina 

aos doutores) , pede pelos Índios e 

oriento os fiéis, em geral . 

sintomática a divulgação de livros 

que se dedicavam à descrição do con 

clave que elegeu João Paulo II. O 

destaque do argumento sao as tortu 
.. . .. . . . -osas e 1mprev1S1Ve1s negoc1açoes 

das quais resulta uma escolha nem 

As suas pregaçoes sao dedicadas à sempre isenta de mistério . 

cruz , ã juventude, à família, aomis 

sionário Anchieta e à Mãe de Deus, Por toda parte, oferecem presentes 

modelo para a Igreja. Prega o ecu 

menismo, exalta a missão evangeliz~ 

dera da catequese, explica o sign! 
ficado da Eucaristia e invoca Nossa 

Sra. Aparecida, padroeira do Brasil. 

ao recém-chegado . Este retribui 

com as dádivas da sua bênção apost~ 

lica, das suas mãos estendidas 

os fiéis, dos abraços e beijos, 

palavras de estímulo e conforto. 

para 

das 

As vocaçoes sacerdotais e a vida Por toda parte, é aclamado. Chamam-

contemplativa, a religiosidade pop~ 
lar, com suas raízes culturais, a 

situação dos Índios e as condições 

de vida dos trabalhadores urb~nos e 

no rei, irmão, paulista, gaúcho, pe! 

nambucano , até mesmo de Jesus Cris 

to . As multidões naturalizam o vi 

s i tante atravês dos títulos ofici 

rurais são outras tantas oportunid~ ais , que lhe concedem os represe~ 

des para o exercício do mag istério tantes do povo . À falta de inicia 



tivas oficiais, no entanto, confe

rem-lhe, elas mesma, os títulos dos 

quais gostariam de vê-lo investido. 

pelos méritos que adquir i mos 

seus olhos. 
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aos 

Apenas Brasília, Rio e Belo Horiz6~ A passagem 
te, fugiram desse padrão , pois vi

ram nele o rei e o irmão, apenas. A visita do papa, quer a cons i dere

mos na sua totalidade, quer nas et! 

Os presentes que lhe oferecem ex- pas sucessivas do seu roteiro , rev~ 

pressam valores simbÓlicos da fé e la um padrão. A regular i dade se e-

da liturgia, ou representam identi

dades, cujos portadores querem es

tendê-las ao peregrino: chapéus (o! 

natos de cabeça) , uma cuia de chi

marrão, uma jangada, um ramo de ca

fé ou uma viola. 

O caminho do peregrino estabelece , 

ao longo desses encontros, a comu

nhão dele com essas muitas e dife -

rentes identidades regionais que 

compõem o nosso país. Cada etapa 

incorpora-o numa das identidades de 

que é feita a identidade nacional . 

O papa vai sendo apresentado ao Br! 

sil, fragmentáriamente. A progres-

são da sua trajetória compõem e in

tegra os traços dela, transferindo

a, pouco a pouco, para João Paulo 

II. 

videncia e cristaliza, permitindo ~ 

ma apreensao da estrutura do ritual. 

A sequência constante do rito pere

grinatório começa sempre pela cons

cientização de uma f alta ou carên -

cia. Esta é a marca do e stad o que 

antecede o evento ritual. As expe~ 

tativas que cercaram a v i sita do P! 
pa evidenciam este ponto de maneira 

bastante concreta~ Referem-s e aos 

problemas do cotidiano, revelando a 

insatisfação com a articulaç ão pre

sente das relações sociais. Ades~ 

n1ao, a violência, os conflitos so

ciais, a pobreza materia l ou espiri 

tual, a falta de fé e esperança, os 

defeitos físicos e o desamparo mo

ral, todas essas deficiências que 

separam os homens uns do s out ros e 

de si mesmos são focali zadas com u

Podemos imaginar que, no contexto da ma intensidade que é quase mórb i da. 

Praça de S. Pedro, em Roma, peregr~ 

nos do Brasil venham a 

simplesmente, brasileiro. 

aclama-lo, Anunciada a ~inda do ilustre e pod~ 

roso convidado, espera-s e , prepara~ 

do a casa e reparando em tudo aqui

Por toda parte, enfim, anfitrião e lo que parece desfavorável nela. A 

hÓspede se homenagearam,convertendo 

a potencialidade ameaçadora numa a

finidade e simpatia crescente. O 

estrangeiro peregrino partirá como 

um aliado, para retornar algum dia, 

organização da visita ocupa-se das 

condições necessárias ao bem-estar 
do hóspede. Preocupa-se, no entan~ 

to, com o ocultamente do que lhe P! 

rece vergonhoso e digno de censura. 
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Ma is que i s s o, lança- se numa verda~ A trajet6ria da peregrinaçio nao e 

deira camp anh a de purifi caçio , emb~ i n fi n i ta , como se sabe. Tudo nela 

lezando os itinerãrios do peregrino estã voltado para um momento cruci

e preparando-se espiritualmente pa- al que constitu i a me t a do peregri-
ra rece bê-lo. Desejo e antecipaçio, no. Atingido este ponto e cumpri -
aliados às ta refas concretas, 

juntando todos em f unção do 

ob jetivo . 

-v ao 

mesmo 

Discute -se a respeito do visi tante 

para saber como e, o que farã, de 

dos os prop6sitos da missio que o 

trouxeram para a nossa companh i a, o 

visi tante parte e com ele vai-se tam 

bém a atmosfera que o acompanhava . 

Tudo volta ao que era antes,mas nao 

exatamente. A -romaria transformou 

quem ou de que gosta, com quem va1 os romeiros . O depo is serã diferen 

ficar e como tratã-lo. As próp rias te do ante s . 

divergências giram em torno do me s-

mo assunto. 

A chegada do peregr i no p rovoca 

Por algum tempo a memória do evento 

permanece, incentivando a realiza

a çio das experiências e lições apre~ 
ruptura com o estado anterior, i nau 

guran do um tempo e um espaço dife -

ren tes. A presença do papa , símbo-

didas no cami nho da romaria. Pala

vras e açõ es exemplares serão invo

cadas para manter, promover, evitar 

lo sagrado, cria em torno de si um ou transfo rmar s i tuações, fatos ou 

campo, definindo as fro nte iras de comportamentos. 

espaço. um novo tempo e de um no vo 

A sociedade dos homens que hab i ta Este e um esquema muito conhecido 

este tempo e este espaço do sagrado, na anãlise antropol6gica . Remonta 

não se rã também a me s ma de antes. ao ensaio famoso de van Gennep (1978) 

sobre os ritos de passagem . Consti 

O apareci mento do pe rson age m esper~ tui um do s instrumentos bãsicos do 

do ansiosamente tem na apresentação arsenal teó rico de qualquer estudi

fes ti v a o seu momento principal. Com os o dos r i tos. Alguns. deles e labo

ela tem i ní ci o, de forma pGbl i ca e raram novo s i nstrumentos analíticos, 

oficial, a s ua presen ça entre nos. partindo de suas i dé ias seminais. 

Os desfiles do papa t êm o as pecto de 

verdadeiras epifanias. Com elas se O p rocesso ritual equivale a uma 
i nicia a mi ssio do peregr i no. Suas 

palavras e açoes, os seus exemplos 

e ensinamentos vio polar izando a a 

tenção de todos, transformando-os 

graças à força dramãt ica e ao po -

der de c onvicção do ritual . 

transformação que separa os partici 

pantes do rito da dimensão estãvel 

e estruturada da vida social (Tumer, 

1974, 1978) , ou, como prefere da 

Matta (1979) , do cotidiano das rela 

ções sociais . O antes do ritual e 

a estrutura (Turner, 1974) .O depo i s 
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é, novamente, a estrutura. Mas o símbolos focalizados e personifica

dos tende a promover a revitaliza

çao da ortodoxia cosmológica de que 

fazem parte. 

durante é outra coisa. Uma anti-es 

trutura ou communitas, que nao e a 

negaçao da estrutura, ou a sua anu-

lação, mas apenas uma dimensão vir-

tual. Algo que permanece latente a A revitalização de uma ortodoxia 

maior parte do tempo. consiste na reflexão sobre os seus 

símbolos e proposições centrais. A 

A communitas é apenas uma leitura e~ reflexão só, porém, não é suficien

cepcional da estrutura. Não elimi- te. Para restaurar as estruturas 

na, nem faz desaparecer, totalmente, semânticas de uma cultura é necess~ 
as relações, identidades e frontei- rio devolver-lhes o poder de uma e~ 
ras do nosso cotidiano. Ela apenas periência primordial. O ritual pr~ 

desloca as identidades e posições cura mais do que as chaves de um 

estruturais, tornando-as não perti- pensamento. Procura reconstituir 

nentes durante a sua vigência. Is- um vivido, criando-o através do ri

to não significa que não existam i- tual. 

dentidades ou fronteiras numa situa 

çao de communitas. Significa ape- A peregrinação é um rito de passa

nas que, neste terreno, as posições 

e relações pertinéntes são outras. 

Como se faz a communitas ? Em pri

gem. A visita do papa foi uma per~ 

grinação. Mas, em que sentido pod~ 

mos falar desta passagem ? o que 

se dramatiza nela ? Quais sao seus 

meiro lugar pelo estranhamento do efeitos ? Como opera o ritual, pa

cotidiano. Desse estranhamento pa! ra provocá-los ? 

te o ritual. No meu caso, um ritu-

al que se caracteriza como uma fes

ta religiosa. O discurso desse ti-

po de festa vai aponta r para de termi:_ 

nados símbolos, em função dos quais 

pode ocorrer a comunhão de todos. 

Nesta qualidade do ritual reside sua 

capacidade expressiva e sua potên

cia transformadora. Mergulha seus 

participantes nas águas profundas e 

primordiais da sua cosmologia. ln

cita a reflexividade coletiva, apr~ 

sentando-lhe os signos e símbolos 
que ocupam lugares estratégicos na

quela cultura. A presença desses 

Contar uma historia . 

A minha tese é simples. A visitaoo 

papa dramatizou, com a nossa parti

cipação, uma história que todos co

nhecemos. Repetiu-a muitas vezes , 

repetiu-a de muitas maneiras dife -

rentes e, incansavelmente repetiu-a 

em todos os lugares. A história pa! 

te de uma carência, representa a 

chegada e trajetória de alguém que 

deve suprÍ-la, alcança o clímax com 

o cumprimento dessa missão e termi

na com a partida do estrangeiro pe

re~rino. Esta história é o episó -



dio central da cosmologia cristã: 

a reconciliação entre o Deus cr i a 
dor e as suas criaturas, através do 
sacrifíc i o do seu filho Jesus Cris
to, homem e Deus , nosso med i ador . 

Para convencer-se de que a visitado 
papa João Paulo II equivale à dram! 
tização de um mito implícito - o da 
salvação - basta observa~ o que o 
ritual focaliza e expressa (Leach, 
1976:37; Lévi-Strauss,1974:598ss). 

O foco do ritual da pe regrinaçãopo~ 
tifíc i a é o papa. A descrição que 
fiz dele, permite reconhecê-lo como 
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biliza-nos para ele, conquistando
lhe, através da vivência de aommuni 

tas~ uma adesão renovada. 

Essa mesma história é celebrada P! 
lo ritual da missa. Esta, no entan 
to, formula o mito com as abstra 
ções da liturgia. A peregrinação 
faz mais do que isto . Ela é uma tra 
jetória encenada. O papa, que re 
presenta Cristo , vem atê nós. Ap! 
rece triunfalmente, para nos assis 
tir com suas palavras e orientar com 
os . seus exemplos. Ele faz coisas 
que Cristo fez. Por meio do ritual 
peregrinatório (re) apresenta a his 

algo mais que um s i mples pe r egr i no . tória da salvação , dando-lhe colori 
Ele é o vigário de Cr is to, seu re do e emoção , mostrando tudo aquilo 
presentante acreditado na terra. ~ que deve nos comover nessa epopêia, 
portador de uma investidura pessoal inclusive o sacrifício e o sofrimen 
("Tu és Pedro .. . ") que o faz pedra to que a tornaram possível. 
angular da Igreja e signo visível 

da presença do seu fundador 
to. 

C ris A peregrinação i um rito de pass! 
gem. Produz uma aommunitaa normati 

va~ como ensina Turner (1978 : 169) 
Papa , Cristo e Igreja sao potencia! definindo-a como aquela que resulta 
mente metáforas umas das outras . A 
Igreja não é o corpo míst ico de Cris 
to? E o corpo místico de . Cristo 
nao é constituído pela totalidade 

na organização de um sistema social 

Como compreender essa proposição? 
Se lembrarmos que a peregrinação a 

tualiza certos valores básicos , c o 

dos fiéis? E esta nao cons ti tu i mo o despreendimen to, o sacrifício v o 
a Igreja que o papa representa como luntário , a consciência da transito 
cabeça? riedade, a busca da comunhão, a i 

gualdade genérica perante Deus e a 
O papa, apesar de designado como ca preocupaçao com o próximo ~ então te 
beça do corpo eclesial, tem a força remos enunciado os princípios essen 
e o poder da totalidade deste corpo . ciais da proposta ético-social que 
No limite é portanto equivalente à 

totalidade da Igreja. Sua pe r egr! 
nação, retifica o mito cosmológ i co 
que fundamenta a nossa cultura . Mo 

a vida de Cristo encarna para a cris 
tandade . Peregrinar significa, con 
sequentemente , voltar ao essencial. 
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O foco do r1tua l da visita foram,ao prime i ras que, ma1s amplas, as en 

mesmo tempo cis valores universa i s globam e relativizam. 

da cris tandade e os valores locais 

das comunidades c r ist ãs . Aquilo Para terminar 
que na estrutura social se distin -

gue e sepa r a, povo e Estado, ricos 

e pobres, proprietários e despossu

Ídos, doentes e sãos, r eúne-se atr~ 

v~s do rito peregr1natÓrio. As po

siçõe s e I dentidades e s truturais são 

diluídas e neutralizadas (da Matta, 

19 79) 

A presença do papa colocou todos os 

atares da estrutura social numa di

mensao onde as oposiçÕes e confli

tos podem ceder o seu lugar as po-

O papa passou e nós pass amo s. Nem 

ele, nem nós saímos do ri tual da v1 

s1ta da mesma maneira que ne le en

tramos. As opiniões que avaliaram 

a trajetór i a de João Paulo 11 , me s 

mo quando empenhadas no labo r1os ot rá 

balho das releituras , conco rdam num 

ponto: a Igreja se fort a le ceu. Com 

ela, fortaleceu-se o papa. Sua pe

regrinação e apoteose b ras i l eira d~ 

volve-o ao próprio cotidi ano re v 1t~ 

l1zado. Sua posição diante do que 

siçoes e às concordâncias . Essa d1 na Igreja~ a estrutura (a CÚr1a~o r 

mensão ~ a t r adição cri s ta , territó- exemplo) já não será a me s ma. 

rio comum de significados, em cujos 

termos a dimensão est r utural e cot! Ao nível do conc~eto emp Í r ico , a p~ 

diana da s ociedade pa s sa a ser dis- regrinação de João Paulo 11 fez os 

cutida e questionada. As reflexões favelados do Vidigal ganharem a p o~ 

sobre o certo e o errado, o justo e se da terra, indultou pre s os, prom~ 

o iníquo, ganham legitimidade atra- veu melhorias urbanas, con f e rindo ao 

v~s da referência aos parâmetros da papa a aura de maior p refeito da hi~ 

c ommun itas n ormativa cristã. 

As palavras do pereg r ino podem con

tentar a todos. Nelas todos pode~ 

se reconhecer : pois elas não passam 

de uma matriz ou paradigma que re -

presenta a di mensão ax i omática e i~ 

questionável da nossa cultura: o s~ 

grado da nossa soc i edade. Neste ní 

tória de Fortaleza. Du r ante a V I SI 

ta as clausuras se abri r am , tr ouxe 

condução de graça em alguma s c1da -

des, a via Dutra e a ponte Rio - Nit~ 

roi foram fechadas e, s uce ssivamen

te diferentes parcelas do po vo br a

s i leiro se regoZIJa r am c om feria -

dos e pontos facult a ti vo s. Os Índ~ 

ces de criminalidade e u r gê ncias m~ 

vel as divergências se eclipsam em dicas baixaram incrivelment e , di an -

favor de uma comunhão v i vida. te da presença do papa. Algum tem

po depois de sua partida , con s t a t a -

O papa demarcou fronteiras, mas pa- va-se um aumento considerável da 

ra fazê-lo teve de bo r rar outras , frequência ãs missas e aos s acramen 

questionando as se)!undas em n0""~e rl 1.s +o~ Recen~ementP os rnor a dore~ dP 



urna favela conseguiram evitar a re

moção, empunhando um retrato do pa 

pa Wojtyla. 
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da nos termos de urna dimensão trans 

cendente, onde seremos iguais todos. 

Nisto está a ambiguidade e, canse-

quenternente, o poder de integração 

Algumas questões permanecem. Corno é (e sobrevivência)da retórica do ri

possível que governo e opos1çoes se tual cristão. 

declarem alinhados com Sua Santida-

de ? Corno se explica que "cada um Rio, 22 de setembro de 1980. 

v1u o papa que quis" ? Qual foi, ~ 

final o milagre de João Paulo II que 

promoveu tamanha concórdia ? 

A resposta a essas perguntas pode 
estar no mecanismo da neutra ~i zação 

(da Matta, 1979:80) que o rito reli 

gioso da peregrinação pontifícia a

cionou. O segredo desse mecanismo, 

acho que devemos procurá-lo na no

çao de tota l i dade da cosmologia cris 

tã. 

Esta noçao apresenta urna particula

ridade notável: a reconciliação dos 
. .. . 

pr1nc1p1os da hierarquia e da igua!_ 

clade. 

A cosmolo gia cristã e, portanto, a 

I greja , consegue neutralizar os seK 

mentes estruturais da sociedade qu~ 

to i sua dimensão conflitual, por~ 

que regenera as relações entre as 

partes, reintegrando-as à totalida

de da qual são componentes. 

Somos membros de um corpo,dentro do 

qual nos cabem diferentes posiçõese 

funções. Esta e a complementarida

de hierárquica que nos distingue e 

po~ causa dela somos desiguais. Mas 

essa desigualdade pode ser resgata-
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NOTAS 

A i d~ia d a antecipaç~o me foi s uge ri da p or Marco Anton1o d a S 1 lva 

Mello a qu em devo ainda muit as e frutífe ras d isc u ssÕes, c uJa 

tri bu iç~ o pa r a a e l abo r aç~o deste trabalho foi d ec is 1va . 

c on -

(2) -U s o as ab revi a tur a s : G, para "O Globo"; JB, p ara o "J ornal do B ra 

si l "; ESP, pa r a "O Estado de Sã o Paulo" e FSP, para " A Folha de Sâ o 

Pa ul o " " 
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INTRODUÇAO 

Vamos aqui analisar a significação da passagem do Papa 

Wojtyla pelo Brasil, em particular do ponto de vist a da sua mensa

gem. Por isso nosso estudo emerge dos pronunciamentos do Papa. 

Num primeiro momento queremos apreendei a s grandes l i nhas 

que estruturam seu discurso global. Trata-se aqu i de por o dedo nos 

pontos nevrálgicas das 50 diferentes alocuções que ele fez no Bras il . 

Em seguida, tentaremos uma aprec1açao geral do pensamento 

do Papa. Para tanto, precisamos caracterizar o tipo de discurso do 

Papa ( religioso), analisar seu locutor específico (Papa) e seu recep

tor ( Povo). 

Com base em tudo isso, faremos um balanço geral dos · resul

tados desta visita. g o terceiro momento de nosso trabalho. 

Finalmente, aoontaremos algumas questões que esta vi s ita 

levanta e qUe pedem uma discussão e aprofundamento pa r ticulares. 





I 

AS IDtiAS-FORÇA 

DA MENSAGEM 

PAPAL 

A) A QUESTAO DE FUNDO: IGREJA E SOCIEDA
DE 
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cou de mais claro nos seus discur

sos. A posição de fundo que aí se 

exprime pode-se resumir nestas duas 

afirmações: 

1. A Igreja tem uma função especí

fica, que é de ordem espiritual, 

religiosa, evangélica. 

2. A Igreja pode e deve se ocupar 

também das questões sociais,mas 

sempre a partir de seu ponto de vis 

ta próprio, que é religioso e ético. 

Esta posição de base comporta dois 

níveis articulados: a Igreja fala de 

Deus e também da sociedade, mas fa

la da sociedade a partir de Deus; a 

Igreja anuncia a fé e também a jus

tiça social, mas esta por força da

quela. Esta posição dupla, mas ar

ticulada, foi expressa pelo ?apa no 

próprio corpo de seus discursos. As 

sim se di rigiu aos Operários no Mo

rumbi: 

"Falo -lhes em n ome de Cristo ... 

Cristo quem envia a sua Igreja a to 

No geral, o Papa falou de dois as- do s os homens e a todas as socieda-

suntos fun damentais no Brasil: reli 

g1ao e sociedade, igreja e mundo,fé 

e justiça, espiritual e temporal 

Suas posições tocaram substancial -

mente essas duas grandes áreas de 

questionamento. Estas podem, assim, 

servir de princípio de distribuição 

de todas as grandes teses de João 

Paulo II no Brasil, como o faremos 

logo adian t e. E é também o que fi-

des~ com uma mensagem de salvação . 

Es ta missão da Ig reja realiza-se ao 

mesm o tempo em duas perspectivas: a 

p e rspectiva escatológica ... e a pe~ 

pectiva histórica . . . Esta me nsagem de 

salvação ... é uma mensagem de amor 

e de fraternidade ~ mensage m de jus

tiça e de solidariedade~ em primei

ro lugar para os mais necessi ta dos . 

Numa palavra~ e uma mensagem de paz 



e de justiça socia l ... A Igreja , 

quando proclama o Evangelho, procu

ra também obter, sem por isso aban

donar o seu papel especifico de e 

vangelização, que todos os aspectos 

da vida social, onde se manifesta a 

injustiça, sofram uma transformação 

para a justiça." 

E ao final do mesmo discurso, fala~ 

do das comunidades cristãs, o Papa 

afirma: 

"Todas as preocupações do homem de-

vem ser tomadas em consideração , 
pois a evangelização, razão de ser 

de qualquer comunidade eclesial,não 

seria co~pleta se não levasse em 

conta as relações que existem entre 

a mensagem do Evangelho e a vida 

pessoal e social do homem ... " 

Como no início de sua fala aos cam

poneses, em Recife: 

"As considerações que passo a faze r 

no quadro deste encontro são d ita -

das por um s6 prop5sito: part ind o 

da missão da pr6pria Igreja e do p~ 

pel que lhe cabe, refletir o quanto 

poss{vel à luz do magistério desta 

mesma Igreja no campo social e aju-
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do Vidigal , no Ri o . 

Note-se o segu inte : quando o Pap a s e 

dirige a gr upo s sociais como tais 

ele pro cu ra naturalment e leg itimar 

e enfatizar a competência da Igreja 

no campo soc i al , como vimos nos te~ 

tos ac i ma. Em contrapart ida , quan

do fala a grupos religio s os como 

tais , ele procur a lemb rar a f unção 

específica e primeira da Igreja , que 

é a de pregar o Evangelho, como ve

remos em t r echo s que cita remo s mais 

à frente . 

Mas não é só nas afirmações di retas do 

Papa que se pode pe rcebe r es sa du

pla irea de compe t ência da Igreja : 

o relJ gioso e o social . Vê- se o me s 

mo também na própria p rática discu..!:_ 

siva . de João Paulo II. De fato , o 

conjunto de s eus pronun c i a mento s 

como di ssemos , aborda e s s encia lmen

te duas temáticas glob ais: a temáti 

c a da I greja (religiosa) e a temáti 

ca da socieda de (secular ) . Poderf~ 

mos, I n clusive, d1 v1dir s eus discur 

sos segundo e ss as duas temát icas: a 

da Igreja, começando pelas p alavras 

aos padres e re l igiosas na Catedral 

de BrasÍlia, passando pe las alocu -

ções aos b ispos do CELAM , da CNBB 

dar assim a 'estabelecer a comunid~ aos sacerdotes etc., até ~ mensagem 

de humana segundo a Lei divina' ... ~ ~s comun i dades ecles i a is de b ase; e 

a temitica da socie dade , de sde asau 

O mesmo se pode ver em outros dis -

cursos, como o que fez aos Constru

tores da Sociedade Pluralista de Ho 

dação no aeroporto de Brasília , pa~ 

sande pe los discu rs os ao s favelados 

do Vidi gal e ao s dos Al a gados, aos 

je, em Salvador, ou aos Favelados operá rios e aos l avrado r es etc. , até 



as palavras de desped i da do Brasil. 

Falar em dupla área de 
da Igreja pode induzir à 

competência 

ambigüid~ 

de. Na verdade, essa expressão nao 
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cutores não-religiosos: pessoas,gr~ 
pos ou instituições sociais. Assim, 
por exemplo , falou o Papa no Vidi 
gal: 

significa, de modo algum , dupla com "A I gr>eja dos Pobr>es ( ..• ) faZa a 

petência, mas sim dup Za ár>ea de aom 

petênaia ~ o que não ê a mesma coi 
sa. De fato, a Igreja possui uma 
competência única, que ê a que lhe 
confere a fé. Mas essa Única comp~ 
tência se exerce em duas ãreas;a da 
Igreja e a da sociedade . Seja numa 
como noutra, a Igreja fala sempre em 
nome de Deus. Também quanto à pr~ 

blemática social, a Igreja a aborda 
sempre, não como especialista, téc 
nica ou administradora da ordem tem 
peral, mas como instituição religi~ 
sa, como "perita em humanidade " -
como o lembrou mais de uma vez o 
Papa aos Construtores da Sociedade. 

No entanto, como se pode ver ' nas~ 

locuções papais, a Igre j a não fala 
só a partir da religião , mas também 
a partir da ética. Ora, esta Última 
não constitui um princípio separado 
do primeiro, mas está ligado a ele. 
Em primeiro lugar, porque a fé exi 
ge uma ética ( o fides et mor>es tra 
dicional), ou seja por uma razão in 
trinseca à fé. E depois, por ra 
zões de história: em nosso tempo, e 
sobretudo no Ocidente , a 
uma das grandes e raras 

... 
Igreja e 
institui 

çoes portadoras de uma mensagem éti 
ca. E o registro ético , a Igre j a 
usa em particular para seus interlo 

todos em nome de Cr>isto~ e faZa tam 

bém em nome do homem (par>tiauZarme~ 

te àqueZes aos qua i s o nome de Cr>is 

to não diz tudo~ não e~prime toda a 

ver>dade sobr>e o· homem que este nome 

aontém ) " . 

Pode-se dizer que nos discursos do 
Papa há um bom tratamento dos temas 
sociais a partir da ética especifi 
camente religiosa ou da fé. Nesses 
discursos percebe-se que as que~ 

tões sociais são tratadas inequiv~ 

camente segundo a perspectiva e com 
petência própria da Igreja. E João 
Paulo II se mostra extremamehte cio 
so da pertinência religiosa de seu 
discurso . Apela sempre para as ra 

zões da fé: imagem de Deus, frater 
nidade cristã, redenção em Cristo, 
filiação divina, caridade cristã. Ou 
então para razões étiaas: direitos 
humanos , dignidade da pessoa, justi 
ça, solidariedade, concórdia, paz. 

Por outro lado, quando o Papa trata 
dos temas religiosos nem sempre ti 
ra as implicações sociais dos mes 
mos . Aprofunda-os em sua verdade 
própria , contentando-se a maioria 
das vezes com aplicações de caráter 
pessoal ou interpessoal. Assim foi 
em suas homilias de Brasília sobre 
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a cruz, de São Paulo sobre o Beato te da fé hoje em nosso continente-

Anchieta, de Aparecida sobre a Vir- coisa que cada vez mais sente a I -

gem Maria. O Papa poderia ter enf~ 

tizado o aspecto social de todos e~ 

ses temas. Por exemplo: falando da 

cruz em Brasília , poderia ter-se r~ 

ferido ao sofrimento - dos oprimidos 

e dos perseguidos e de sua signifi

cação libertadora e salvadora. Ta~ 

bém falando de N. Sra. Aparecida,p~ 

deria ter aludido ao Magnificat, o~ 

de Maria designa Deus como "o ving~ 

dor dos pobres" , segundo a contun

dente expressão de Paulo VI, retem~ 

da pelo próprio João Paulo VI no M~ 

xico (e censurada no texto oficial 

do CELAM). O mesmo com o Beato An

chieta: que o Papa falasse do tipo 

de presença humanizadora da Igreja 

junto ao povo, em particular junto 

ao Índio, como ela o faz ainda hoje. 

Mas não: contentou-se com um ou ou

tro aceno à significação social de~ 

ses temas, como na homilia de São 

Paulo e na da Aparecida em torno do 

conceito cristão de libertação. 

ilintudo, a posição acentuadamente 

transcendental desses discursos não 

ocorre sem boas razões teolÓgicas . 

Por eles, pode-se afirmar que ave! 

dade da fé é infinitamente mais ri

ca que toda a realidade social ehi~ 

t6rica, ~ e que esta const i tui para 

aquela apenas uma dimensão, por ce~ 

to importante, mas não Única e ex

clusiva. B verdade. No entanto,p~ 

deríamos também dizer que essa di-

greja latino-americana. 

Todavia, deve-se reconhecer q ue nem 

sempre que abordava um tema re lig i 

oso, o Papa o abstraía do socia l 

Houve homilias em que a arti culaç ã o 

do religioso com o social foi feit a 

de modo muito feliz. Como por e xe~ 

plo, na missa de abertura do X Con

gresso Eucarístico Nacional, em For 

taleza. AÍ o Papa tirou realmente 

as consequências sociais e polít i 

cas de uma verdade da fé : a Eucar i s 

tia. De fato, a parti r da fraç ão do 

pao, ele postulou a partilha dos 

bens; da comunhão ao Cristo ele che 

gou à solidariedade com os 1 rmaos 

Disse: "A Eucarist i a t o rna-s e as s im 

o grande instrumento d e aproximação 

d o s homens entre si. ( ... ) Da Eu 

caristia brota~ c o mo atitude cris -

tã fundamental~ a parti l ha fr ate r -

na." Dessa maneira o Papa uniuote 

ma religioso da Eucaristia com o te 

ma social do migrante, Por aí s e 

viu, uma vez mais e de modo c rista

lino, como a religião pode ser fer

mento de transformação social e m di 

reçao da justiça. 

A mesma articulação fé - po lÍ ti case 

processou no discurso aos fa velados 

do Vi digal. Partindo da primeira 

bem-aventurança em Mateus: " Bem - a 

ven t urado s os p o bres de esp-írito " , 

o Papa afirma: "A Igreja em te rras 

mensão social é a dimensão dominan- bras i leiras ... quer e xt rai r toda a 
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v e r dade contida nas bem - aventuran volve os dois, tendo contudo sempre 

ças de Cr isto e sobretudo nesta prf a f~ e a ~tica por prin~ipio Gnico 

meira ... " Em seguida, dirigindo-se a partir do qual a Igreja interv~m. 

as var1as classes, interpelou-as u-

ma por uma Q justiça e à solidarie- E João Paulo II foi tão insistente 

dade. nessa dupla área de interesse da I-

greja (sempre a partir de sua comp~ 

Isso quanto à articulação geral dos t~ncia pr6pria e Gnica) que chegou 

discursos. Agora, no corpo dos prQ a surpreender. E surpreendeu parti 

prips discursos, mais de uma vez cularmente os que teimavam (e tei -

João Paulo II formulou a afirma - mam) em ver a Igreja alinhada com 

ção do laço que une religião e vida, uma ideologia politica qualquer. O 

espiritual e temporal, mistica e pQ 

lftica. Assim, por exemplo, na ho

milia em Manaus: 

lt Em e po r Jesus Cristo ~ nasce 

um homem n ovo ... e c om homens n o vos 

deve surgir uma sociedade nova~ re

gida pelas no rmas das bem-aventur.an 

ças e inspirada peta caridade que 

gera frater ni dade e solidariedade. 

Toda evangelização visa~ portanto~ 

suscitar ~ aprofundar e consolidar a 

fé e ~ à luz da fé~ tornar possivel 

bloco dominante -- as áreas govern~ 

mentais e burguesas - rendeu-se en 

fim à evid~nc i a: a Igreja pode e de 

ve falar do social. Tal nitidez de 

posiÇão te6rica (teolÓgica) e prát! 

ca (pastoral) de João Paulo II es -

clareceu at~ os que adotavam um en

gajamento social definido, mas ca -

rentes de uma base te6rica mais es

clarecida e firme, tal como a expr! 

miu e praticou o Papa. Na verdade, 

tanto uns como outros estribam-se 

mais no exemplo do Papa que propri~ 

uma sociedade mais justa e frate~ mente nas razões que o fundamentam. 

na ." Seja como for, um dos resultados l

mediatos inegáveis da passagem de 

Ora, esta cornpet~ncia Gnica da Igr~ João Paulo II entre nós ~ este: a 

ja, un1 ca por sua raiz Única, seja 

quando fa la de religião como de po

litica, chama-se pas to ral. Pastoral 

~ justamente a prática da Igreja 

quando orienta seus membros a vive 

rem como cristãos em todas as ~reas 

de sua atuação, tanto a intra-ecle-

clareza e at~ a evid~ncia de que a 

Igreja tem o direito e o dever de se 

ocupar com o temporal, sempre do 

ponto de vista religioso e 6tico,em 

que se funda seu papel especifico e 

insubstituível. 

sial como a ex tra-eclesial. A pas- E claro que essa demarcação~ com

to ral não s e restringe ao campo r e- pl ex a. Compor ta mi 1 problemas q uan 

ligioso c mui to menos ao social. En to à sua justificação, implicações, 



consequência s práti cas e especial

mente quanto à sua correta articul~ 

çao . Mas o mérito do Papa é ter ti 
rado definitivamente a limpo, dian

te de toda a sociedade e em particu 

lar diante do Governo, isso: a Igr~ 

ja , quando fala do social, não está 

se intrometendo numa área que não é 
sua, que isso não é politização e 
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ternas-eixo , impõe-se tornar o co nju~ 

to das mensagens do Papa corno se 

constituíssem uma mensagem Ún ica. O 
método de pinçar frases aqui e ali 

pertence ao gênero da eh amada "b ri

colagem hermenêutica" - procedirne~ 

to leviano e irresponsáve l do ponto 

de vista ético e teórico. 

muito menos subversão ou comunismo. Vamos dividir as idéias-força da 

A condição finica ~ que o faça a pa! 

tir de sua ótica própria, coisa ali 

as para a qual a hierarquia sempre 

se mostrou cuidadosa. Acusar o Papa 

de subversão ou comunismo é algo 

que não "pega" mais. I! de grande 

importincia histórica que essa con

vicção, garantida pela teologia e 

pela prática pastoral, especialmen

te depois do Vaticano II com $Ua f~ 

mosa Constituição Pastoral "A Igre
ja no Mundo de Hoje", tenha enfim 

adquirido foros de irrefutabilidade 

ideolÓgica graças à difusão que te

ve pelas viagens e mais ainda pelo 

carisma do Papa atual. Era preciso 

mensagem nas duas áreas globais nas 

quais vimos se exercer a autoridade 

do Papa: o campo religioso ou ecle

sial e o campo secular ou social. ~ 

qui nos limitamos às de z principais 

idéias-força de cada campo. São as 

idéias que foram mais vezes retoma
das e com mais vigor acentuadas. P~ 

ra cada uma delas formularemos um e 

nunciado geral na forma de tese , a 

ilustraremos com uma referência li
teral, entre as mais expressiv as ,i~ 

clicaremos as o~tras referências pe

los discursos papais e acrescenta r~ 

mos finalmente um pequeno comentá -

rio a fim de ajuizar da importância 
nada menos que tudo isso para que da idéia-força em questão. 
esse princípio pudesse se sociali -

zar , ou pelo menos ganhar o consen- B) AS 10 IDtiAS-FORÇA DE JOM PAULO II 
so da maioria, tanta mal-is erat! As NO CAMPO ECLESIAL 

ideo logias também têm cabeça dura. 

1. A Igreja tem uma função especi -
E preciso agora descobrir as gran - fica que i de natureza re1 i gi o-
des linhas que João Paulo II deline sa. 

ou no Brasil em seus 50 discursos . 

Estes co brem praticamente todas as - '' Fique ass im bem cl-a r o que o ser

areas de pastoral da Igreja brasi - viço sace rdo t al- , se qu er p e rmanecer 

leira . 

E evidente que para definir esses 

fiel- a si mesmo , i um se r viç o exc e 

l-ente e essenc i a lm e nt e e sp i r itual . 

( ... ) O s eu se rv i ç o não i o do mé -
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dico~ do assisten t e social ~ do poli - fsta tese afirma que a Igreja po

tico ou do sindica lista .. . O nosso de e deve se interessar por tudo o 

serviço se es pecifica sempr>e mais 

claramente como um serv i ç o espirit~ 

al ." (Aos Ordenados, no Maracani,p~ 

lo fim). 

- Ver também: homilia em Brasíl i a , 

ao CELAM, à CNBB, aos Missionários 

em Manaus, às CEBs. 

- Joio Paulo II mostrou-se extrema

mente atento à questão da identida-

que interessa à fé ou à existência 

cristã (matéria), mas deve fazê-lo 

a partir de sua própria Ótica (fo! 

ma). Neste ponto, o Papa lembrou 

virias vezes o dever profético da 

denúncia das injustiças como parte 

da "pastoral social" (no Vi di &al, ao 

CELAM, aos Construtores, na Abertu

ra do Congresso Eucarístico Nacio -

nal). 

de da Igreja e assim da hierarquia. 3 . 

Tal identidade ou especific i dade é 

Na Igreja e aos cristãos leigos 

2e compete a gestão da 
tempo r a 1 . 

ordem 
a raiz escondida donde provém toda 

a força do cris tianismo. O Papa a

centuou este aspecto para se contra 

por às tentativas de redução da mi s 

sao da Igreja ao soc ia l. 

- "Na Missão própria do s leigos~ d~ 

ve-se de i xar-lhes o lugar que lhes 

c o mpete, sobretudo na militância e 

liderança de partidos politicas~ ou 

2. A Igreja tem competincia também no exerc{cio de cargos p~blicos." 

na area social, mas sempre a par:_ (Ao CELAM, pelo meio). 

tir de uma perspect i va re~~ 
sa e ética. -Ver também: à CNBB 6.8, aos orde-

- "A Ig reja reinvindica como seu di 

r eito e de ver a práti ca de uma p as 

to ra l social , não na li nha de um 

projeto puramente temporal, mas c o 

mo f o r ma ção e orientaç ão das consc i 

ências~ por seus próprios me io s es 

pecificas ~ para que a sociedade se 

torne jus ta" (À CNBB, 6.9). 

nados, aos religiosos, aos Constru

tores ... 

- Pa r a o Papa, a função principal 

do leigo se exerce fora da Igreja , 

no campo temporal ou social, masse~ 

pre segundo o espírito cristão, al! 

mentado dentro da Igreja. Seria ca 

ir no perigo da "politização" ou da 

- Ver também: aos Construtores 

"inst r umental iz ação" - novos nomes 

da do velho "clericalismo" - se a I-

Sociedade, aos padres e re l i giosa s 

na Catedral de Brasilia, aos opera

rios , aos camponeses, na desped i da. 

greja (leia sempre: hierarquia) se 

i nt r omete ss e na polít i ca (leia sem

pre : gestão dos assuntos temporais), 
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como o afirma o Papa aos Construto- sua cultura . Pretender c ancelar es 

res: "À Igreja compete apenas subsi_ ta fé ... é condenar-s e a desc onhe -

diariamente a solução dos problemas 

de ordem temp o ra l ." Ver também ne~ 

se sentido: aos ordenados, à CNBB 

6.8, aos missionários, aos relig i o

sos, aos operários. 

4. Opção eelos pobres 

- ~A o pção p elos p obres é -uma o pçao 

cristã; é também a o pção da socieda 

cer a raiz pro funda de d e terminados 

traços da pers o nalidade re ligiosa 

dos brasileiros" (homilia em Brasí

l i a, pelo meio ) . 

- Ver tamb~m: ao Governo no Pal~cio 

do Planalto, aos intelectuais , na 

homil i a em São Paulo, aos Construto 

res ... , na homilia em Salvador so-

bre Culturas Raciais ; . . -aos m1ss 1ona-

de qu e se preocupa c om o verdadeiro rios em Manaus , na homil ia em Porto 

bem com um" (Aos operários, pelo Alegre. 

meio). 

- Esta tese, que se encontra cans a -

- Ver também: ao CELAM , no Vidigal, grada por Puebla, tem um alcance p~ 

nos Alagados; alusões na Catedral~ surnive lmente imenso em termos hist§ 

Brasília, no Palácio do Planalto , r i cos - para o que a Amé-rica Lati 

aos diplomatas, aos intelectuais , na já está acordando. 

no Corcovado, às religiosas, aos re 

ligiosos, no Encontro Ecumên i co, na 6. 

Oração à N. Sra. Aparec i da, em Tere 

sina, aos Índios na Catedral de Ma-

O futuro di Igreja estã n _~~ vo-

takões. 

naus. - " Dele ( problema das voca ç 5es) de-

pende a certeza do fu tur o re ligioso 

- Como se vê, a opção pelos pobres de v os sa pátria" (Aos ordenados, p~ 

e o tema mais "bat i do" nas mensa 

gens do Papa no Brasil. Formulado 

e vivido pela Igreja latino-americ~ 

na, já passou a fazer parte dos lu-

lo me i o) . 

-Ver também: aos vocacio~ado s, aos 

seminaristas em Aparecida, à CNB B , 

gares-comuns do mais alto nível do 6.6. 

magistério da Iireja universal. 

5. A fe c r is tã estã 

tu r a brasileira . 

- "A f é católica . .. 

formação do Brasil , 

.. , .... . , .... ·..._- ..... ~ .......... -~--- ..• 

na r a i z da cul 

está na raiz da 

e spe c i a lme n te de 

- O Papa vê o f uturo da Igreja em 

continuidade co m a es t rutura vigen 

te, onde o sacerdote aparece aos 

seus olhos corno o quadro decisivo 

de sustentação e de dinamis mo ecle

s i a i s. Tal posi ção está na depe n -

.... . o/!'l- ... ..... 



dência da ec les i ologia de João 

Paulo II e portanto de sua política 

int ra-eclesiás t ica . Quanto a este 

ponto , a consciência da Igreja bra

sile ira já deu passos dec isivos. 
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s~o ' da men te ~ da vonta de e do cora 

ção do homem c om toda a sua ve rda -

de" (No Palácio do Planalto, 

fim) . 

pelo 

- Ver também: aos ope r ários , aos 1~ 

7. Necessidade da comunhão com os vradores, a o CELAM, à CNBB, na Abe!_ 

pastores, mestres da verdade 

- "Tod os o s agentes d e a p o stolado 

devem por isso se cundar~ genero sa e 

responsavelmente ~ as diret r i zes as

sina l adas pela hie rarquia ~ tanto n o 

campo doutr i nal co mo n o restante das 

tura do Congresso Eucarístico Nac i o 

nal. 

- Este é um tema para o qual a Igr~ 
" 

ja é justamente sensível. Foi ali-

ás acentuado também po r Puebla. A 

mudança que a Igreja p r opõe é real-

atividades eclesiais " (Ao CELAM , mente mais radical do que s e pode 

pelo meio). 

- Ver ta mbém : à CNB B, aos religio 

sos , às religi osas, às CEBs. 

pensar . 

9 . S~m Deu s não hã garantia para o 

homem e pa r a a soc i edade . 

- Esta tes e expr i me bem a política - "N~o se edi f ica a soci e dade sem 

de João Pau lo II no sent i do de re-

forç a r a coesão i nterna da 

em torno do s pastores. A 

Igreja 

relação 

1nversa : comunh ã o dos pastores com 

o povo de Deus não é exigida da mes 

ma maneira. Mas o Papa a reconhe -

ceu corno a l go de vivi do , em seu el~ 

gio aos b i spos brasileiros na reunl 

ão da CNB B ( Discurso ao Episcopado 

Brasi l eiro , 6) . 

Deus. Se r ia uma contra di ç~o.- t 
Deu s a garanti a d e socie dade 

~ 

uma a 

medi da do homem " (Aos Const r utores 

... , pelo me io). 

- Ver também: aos jovens, aos oper~ 

rios, aos i ntel ectua is, ao governo 

no Palácio do Planalto. 

- Tese esta clássica par a a Igreja, 

mas recusada pela cultura raci ona -

8. Sem conve r são pessoal não hã ver l i sta ocidental. Ela co loca a que~ 

dadeira tr ansformação social. tão de Deus como uma questão polítl 

ca, além de humanística. Donde a-

- " Nunca é de mais recordar que 

Jama&s uma t rans fo rmaç~o de estru t~ 

ras pol iticas ~ sociais ou econ6mi -

cas se cons olidaria se n ~o f os se a -

firma que os d1rei tos do homem e a 

justiça social só encontram em Deus 

sua bas e Glt ima e ma1s f i rme. 

companhada de uma sincera ' conver- 10. A Igreja e o Povo po Bras i l têm 



um futuro cuja importância e de 

alcance histórico-mundial 

- "A Igreja qqui cresceu e se cons~ 

lidou a ponto de ser hoje motivo de 

alegria e de esperança para todo o 

orbe católico. ( ... ) ... Este pa-ís 

de imensa maioria católica traz evi 

dentemente em si uma vocação pecul~ 

ar no mundo contemporâneo e no con

certo , das nações" (Saudação no aero 

porto de Brasília, pelo meio). 

- Ver também: à CNBB, ao CELAM, na 

homÍlia de Curitiba,aos Construto -
res ... 
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(Aos operários, no começo). 

- Ver também: quase todos os discu! 

sos do Papa na área social: aos jo
vens ("Praticai a justiça~"), aos 

camponeses, aos favelados do Vidi -

gale dos Alagados, ao governo na 
chegada e no Palácio do Planalto 

aos Construtores ... 

- Esse foi uma espécie de cantus 

firmus de t6da mensagem papal. Não 

falou simplesmente de pobreza, mas 

precisamente de injustiça, o 
significa "má pobreza" (aos 

em Teresina) ou uma "pobreza 

cida" (Rerum Novarum). 

que 

pobres 

imere-

- Esta idéia, presente desde o pri

meiro instante da peregrinação do 2. 

Papa pelo Brasil deve ter-se tefor

çadd em sua mente à medida em que 

Pela luta em prol da justiça so 
cial e contra a luta de classes 

chegava ao fim de sua viagem, como 

se pode colher de suas impressões , 

formal ou informalmente expressas. 

C} AS 10 IDtiAS-FORÇA DE JOAO PAULO II 
NO CAMPO SOCIAL 

1. Justiça social 

- "Repelir a luta de classes i tam

bim optar resolutamente por uma no

bre luta a favor da justiça social" 

(Aos operários, pelo meio). 

- Ver também: aos favelados do Vidi 
gal e aos dos Alagados, aos Constru 

tores ... , aos pobres em Teresina. 

-"Esta mensagem de Salvação ... e - A luta de 'classes o Papa nao opoe 

mensagem de justiça e de solidarie

dade, em primeiro lugar para os maw 

necessitddos. Numa palavra i uma 

mensagem de paz e de justa ordem s~ 

cial . ... O mundo queri do por Deus 

i um mundo de justiça; que a ordem 

que deve reger as relações entre os 

homens se alicerce na just i ça' " 

simplesmente o pacifismo, a concili 
ação incondicional ou a negociata , 

mas a luta -- palavra que já entrou 

de vez na linguagem oficial do Papa 

E claro que assim não está dada uma 

estratégia política. Abre-se sim

plesmente o espaço ético para tanto. 
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Reformas das estruturas em dire 

_çio da justiç a 

A Ig r eja n ã o cessa d e preco-

ni z ar as refo rma s i n d i spensáveis à 

s a lvaguarda e à promo ção do s valo -

r es sem o s q uai s n ão p o de pro sperar 

nenh uma s o c i e dade d i gna ·deste nome, 

i sto i , re f o r ma s que visem uma s o -

cie d a d e mais justa e sempre mai s de 

a c ord o com a dign i dade de t o da pes

s o a huma na. Ela anima o s responsa

v ei s p elo b em c omum a empreenderem 

a tem p o e s sas r e f o rmas com decisão 

Pro c l amar e de f e nde r t ais direit o s 

i uma c onsta n te n a vida da Ig r eja ~ 

em v i rtude do Ev angelho que l h e f oi 

confiado. A s s i m ~ ela não cessa de 

convidar t o dos o s homens de boa von 

tade e de es timu l ar os seus filhos 

a o re?peito e c ultivo desses direi

t os: direito à vida, à segurança,ao 

trabalh o , à moradia, à saúde, à ed!!:_ 

cação, à expressão religiosa priva

da e pública, à_ participação etc. " 

(Ao governo, no Palácio do Pl anal 

to, pelo meio). 

e corag e m~ c om prudência e efi ciên- - Ver também : no Vidigal, nos Alaga 

c ia " (Ao governo, no Palácio do Pla dos, aos operários, aos camponeses. 

nalto , pelo meio). 

- Ver também : aos operários, aos 

camponeses, aos jovens, aos diplom~ 

tas , à CNBB. 

- Quando se dirige a pessoas ou ins 

tituições situadas no espaço extra

-eclesial, João Paulo II adota um 

enfoque ético, não religioso, e o 

faz via Direitos Humanos. E assu

me um tom concreto, detalhando es

ses direitos. 

- O Papa pleiteia mudanças, nunca 

porem as pensa corno absolutas e gl~ 

bais , mas s i m corno relativas e par

ciais: deve-se mudar os aspectos in 5. O Governo tem a obrigação 
servir ao bem comum 

de 
justos em justos. 

4. Di2nidade da pessoa humana,seus - "O bem c omum da sociedade ... sera 

direitos sempre o no vo n ome da justiça .. . 

- " l A Ig r e j a ) s6 p o de ver com satis 

f ação o s esfo rç o s que visem salva -

g u ardar e p r omove r o s d i re i tos e l i 

he rdade f unda me n ta i s de toda a pes-

s o a human a . ( . .. ) Peç o a Deus que 

ca d a bra s il e i r o .. . respeite e veja 

sempre r e sp ei tado s os direitos fun

d a men tai s d e toda a pess o a humana . 

( ... ) Todo o p o der ( quer se trate 

do pdder econ6mi c o , quer se trate 

d o poder polit ic o ) encontra s~a ju~ 

tificação uni c amente no ~em c omu~ , 

na realizaç ã o d e uma ordem social 

justa. Por c onseguinte, o poder 

não deverá nunca servir para prote

ger os i nteresses de um grupo em d~ 

trimento de outros" (Aos operários, 



pelo rne1o ) " 

- Ve r também ; saudaç ã o no aeroporto 
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Vidigal, no s Alagados, aos operir i 

os , aos pob r es em Tere si na. 

de BrasÍlia, aos di plomatas, 

campone ses , aos Construtores . . . 

aos - Trata-se aqui do cerne de urna 

- A ética do Estado é a ét ica do 

b em comum : tal é a doutr i na mais tra 

dic i onal da I g reja. Não se trataaí 

de constatação e anál is e . Ma s fal

ta a ess a doutr1na ética justamente 

o p ress upo s to de urna anilíse políti 

ca, pa ra não levar ao rnoral i srno,fo! 

ma de 1dealisrno . Seja corno for, o 

Papa também repete urna outra dout ri 

na trad1cional da Igreja : o respei -

t o a auto ri da de ci vi l . Assim fo i 

n a C a te.gra 1 de BrasÍ lia, no Palác i o 

do Planalto , ao CELAM , à CNBB , aos 

c·amponeses. 

6 ' Os gr upo s soc i ais favorec i dos 

têm a ob ri gação da solidarieda
de pa r a com os de sfav or ec i dos 

"pastoral dos ricos ". A eles o Pa

pa não pede ma is simplesmente esmo

la, ma s urna pos ição rna1 s fund a rnen -

tal : coloca r -s e ao lado do s pobres, 

servi- los. E um enfoque pastoral e 

politicamente muito fecundo . Aqu i 

tarnbé_rn a falta de urna análise polÍ

tica (de classe) pode levar à ilu -

são de esperar as mudan ças necessá

rias das est r uturas da s1 rnpl es boa 

vontade das classes domi nant es. 

7 . Não - via do Õdio, vi olênc 1a a e 
1 u ta de classes, e sim - v i a da a 

o - colaboração entre to dos un1ao e 

- "O bem comum> que se r 5 sempre o 

nov o nome da justiça> não p ode ser 

obti do pe la vi o lência ... ( . .. .J A lu 

ta de classes não i o caminho q-ue 

leva à ordem s ocial . . . Não se cons 

- "V5s t odos > qu e vo s chamais os tr6i com o 6di o ou c om a destruição 

construt o~es da socie dade , tendes 

nas mãos um c e rto poder .. . Empregai 

- c a servi ç o da j-ust i ça social..( .. . ) 

Vosso poder> seja el e pol itico > eco 

n6micc ou c -u lt ural > aplicai - o a ser 

vi ç o da solidariedade que abrange 

to do o homem e > em pri meiro lu gar > 

àque Zes que s âo ma ·i s frequentemente 

vi r; la dos . Col ocai - vos d o lado dos 

pobres . . . " (Aos Cons t r utores da So 

ci edade Plural i sta , pelo meio). 

dos outros ! ( . . . ) Re p e li r a l-uta 

de classes é tambim optar p or uma 

nobre luta a fa vor da justi ça s o c i 

al. Os dive r sos centros de p oder e 

os di fer e n tes r e presentantes da s o 

cie dade devem s e r capazes de se u 

nir> de coordenar o s préprio& es fo~ 

ços e de chegar a um ac ordo sc bre 

programas claros e eficazes . Ni s to 

c o~siste a f 6rmula crist~ para cri 

ar uma s ocie dade justa! A s oc teda 

de inteira deve ser s cz, d5 ria c em 

- Ve r ta rnb ~rn : ao CELAM , à CNBB , no to dcs os homen s e > em p ri~e i r o lu -
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gar com c hcmem que tem mai s neces- f ação o s esforç o s que visem . .. asse 

sidade de aux{l io ~ o p obre " (Aos o-- . pe rar1os, pelo meio) . 

- Ver t amb~m : ao Presiden te no aero 

po r to de BrasÍlia, ao governo no Pl~ 

nalto . aos jovens, aos favelados do 

Vid i gal e aos dos Alagados, is reli 

gurar a sua ( da p essoa humana ) par 

ticipação r esp onsável na vida comu 

ni tária e s ocial " (Ao Presidente,no 

aeroporto de Brasília, pelo meio). 

-Ver tamb~m: aos operários, aos la 

vra dores, aos Construtores .. . , a 

g1 os as, ao s Construtores ... , 

camponeses, a o CELAM, i CNBB , 

pobre s em Te resi na. 

a os CNBB. 

aos 

- Es t a ~ uma l i nh a de conduta polí~ 

t ica cara a J oão Paulo II : nao ara 

d icali zação das posições e sim a a-
. - da s Não tra p r o x1 maç ao pessoas . se 

t a aqui par a o Papa de um j ogo de 

conces sões mútuas, por uma esp~cie 

de con cor d i smo a todo p r eço, mas de 

- Nada mais oportuna que esta posi

çao dentro de nossa situação políti 

ca . Já era um dos grandes princípi 

os da Oct o gesima Adveniens ~ retoma

do pelo documento da CNBB: "Exigên 

cias cristãs de uma orde m polít ica" 

e fe i to uma das vigas-mestras dos 

Documentos de Puebla. 

un i ão em torno da jus t i ça, da s ol i - 9 . A S~ança de uma naçao tem uma 

dar i edade , espe c1a lmente com os o- base i nterna: suas relações de 

p rimidos ( te rmo que o Papa nunca u justiça 

sa) . Mas de novo aqui: não haveria 

n esta posição do Papa uma contradi- - "A pe rs is tência da i njustiça~ a 

ção práti ca entre fi m e meios? Ou fal ta de just i ça ameaça a existên -

seja : na luta pela j ust iça, ~ possf 

ve l evitar a polarizaçã o ob jetiva 

das pos ições ? Se mpre contudo sobra 

este pr i ncípio ~tico que o Papa fez 

c ia d a s o ciedade de dentro para fo

ra .. . Esta ameaça a partir do i nt~ 

r io r exi ste realmente quando ~ no do 

m{nio da distribu i ção do s bens ~ se 

bem em recordar: que a radica l iza - c onfia uni camente nas leis econ6mi -

ção nunca pode ser um principio ou 

objeti v o da lut a pela jus t iça. Pode 

apena s ser uma c onsequência ou re

sultado ob jet ivo , embora não inten

cionado. 

8. A participaçã o na vida social e 

dire i to de todos. 

- 11 111 IgY'e ja ) s ó pode ve r com sat 1~s 

cas do c r esc i mento e do maior lucr~ 

quando os resultados do progresso t~ 

cam apenas marginalmente ~ ou não t~ 

cam em absouuto ~ as vastas camadas 

da p o pulação ; ela exis te também en

quanto pers i ste um ab i smo profundo 

ent r e uma mino ria muito grande de 

rico s de um lado ~ e a maio r ia dos 

que vivem na necessidade e na misé -



ria c de outro "lado 11 (Aos 

pelo meio). 

operários, 

-Ver também: aos Construtores ... 

aos jovens. 

- Esta concepção de segurança é um 

recado aos ideÓlogos da SegurançaNa 

cional. 
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do incontornável. A única alterna

tiva para o Papa é a justiça ou a 

violência, esta assimilada à viola

ção dos direitos humanos. Sobre e~ 

ta relação entre meios e fins já fi 

zernos algumas observações no que co!! 

cerne ao pensamento de João Paulo 

II. O rnéri to de sua pos i ção é a ela 

reza e a contundência. 

10. O destino do Brasil sô pode ser D) O QUE O PAPA NAO DISSE 
garantido através de reformas 
sérias na base da justiça, pre-
venindo-se assim as mudanças vi 
olentas. 

Podemos agora examinar o que o Papa 

deixou de dizer, quando podiaO'utal 

vez devia ter dito. 

-
11Deper-tde de vós todos e de cadawn a) No campo social 

que o futuro do Brasil seja um fut~ 

ro de paz, que a sociedade brasi "lei_ 1. C a pi tal i smo. O Papa nunca fala 

ra seja uma conv i vênc i a na justiça. em capitalismo. B nem em socialis

( ... ) ... A realização da justiçane!!_ mo. Emprega urna vez apenas o termo 

te continente está diante de um c"l!!:_ "capitalista" nessa frase estranha, 

ro dilema: ou se faz através de re- dirigida à CNBB: "As r e f o rma s soei

formas profundas e corajosas, segun ais, que são necessárias, não têm 

como obj e t i vo Único a co"letivização 

dos meios de produção, menos ainda 

se c o m isso se entende a c oncentra 

ção de tudo nas mãos d o Estado , co~ 

vertida na Úni ca verdadeira f o rça 

c a p i ta 1 i s ta (nós gri farnos) Essas 

do principias que exprimem a supre

macia da dignidade humana, ou se 

faz, mas sem resultado duradouro e 

sem beneficio para o · homem, disto 

estou convencido, pelas forças da 

violência" (Aos Construtores ... , p~ 

lo fim). refo rmas dev~m ter por escapa permi 

ti r o acesso d e to dos à p r oprieda -

-Ver também: ao governo no Planal- de ... 11 "Capitalista" parece querer 

to, aos camponeses (?) , aos jovens. dizer aqui simplesmente "produt iva", 

"econôrni ca", excluído todo sentido 
- João Paulo II dá impressão de a- mais técn i co. Para dizer o modo de 

creditar no papel histórico da Arné- organização econôrnica vigente no 
rica Latina e em particular do Bra

sil, e que mudanças se farão de mo-
país, o Papa usa termos corno: "eco

nornisrno avassalador" (contra o qual 
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inv~ s t 1 u por 5 vezes no discurso aos (Aos Lavradores) . 

ope rários) , "materialismo" (ibidem), 

em "s oc iedade de consumo" (aos jo - 3. 

ve ns) -- expressões essas que podem 
Mediações concretas da fé 

ser consideradas como apelidos do 

capi t a l i smo, mas não só dele. Às 

vezes há descrições desse sistema : 

Objetivamente o Papa e competente-

e é seu forte no plano dos fins 

(ética). No dos meios (polit i ca 

" "· · Nc dom{n io da d i stribuição dos projeto e estratégia ) ele não s epr~ 

b e n s 3 se c o n f i a unicamente nas leis nuncia e nem pode. Entretanto , ta!!!_ 

e conôm i cas do c rescimento e do mai- bém não se encontra nele um apelo 

c .r> Z. ucro . . . " (aos operários), na maior à invenção , à cr i ação de mode 

"fr z_ a Lógica das leis econômicas " 

(aos Construtores ... ). Note-se que 

João Paulo II nunca usa termos como 

"exploração" ou "opressão". Prefe

re empre ga r um vocabulário ético 

injustiça, i niquidade; ou simples -

mente descri t i vo: pobreza, margina
l ização. 

2 . Imper i alismo e Multinacionais 

los concretos e alternativos , tal 

como o fez , por exemplo, a Octogesf 

ma Adveniens de Paulo VI em s ua Úl

tima parte: "apelo à ação". João 

Paulo II se contenta com re i nvi ndi 

car para todos e espec i almente par a 

os trabalhadores e pobres , o dire i 

to de participação na vida soc i al 

econômica e polit i ca. No ma i s , a 

força de sua palavr a fo i no s ent i do 

de um compromisso ético: a luta pe

Neste pai s , considérado como "o pa- la justiça, a sol i dar i edade . com os 

rais o das multinacionais", o Papa pobres. Nisso o Papa fo i i ncisi vo. 

visitante só fez duas magras refe - Mas a questão das medi ações concre

rêncJas. A primeira é extremamente tas (justiça s i m, mas como ?) f i cou 

genérica: " . .. Deve-se reconhecer a como que submers a nes s a vi go r osa ma 

cada nação o d i reito de viver em paz ré ética . Dai se poder falar de um 

e em s egu r anç a sobre o seu proprio idealismo dos meio s . Na ve r dade , o 

se lo, sem so fr e r injustas ameaças discurso papal , apesar de, ou melhor, 

e xternas 3 que r sejam elas de ordem por ser um di scurso p a s toraZ 3 nao 

mili tar , econômi c a ou ideológica " se quer um di scurso sócio-anal í t i co. 

(aos di plomatas). A segunda refe - Contudo ele também não se fa z medi -

rência é antes uma alusão am~Igua 

"t sabido que neste pa{s se estão 

estu dando e pondo em prática inicia 

tiva s de v asto alcance para o setor 

agrícola . Que i ra Deus que um huma-

n ismo c r i s tão as ilumine sempre ... " 

ar pela rac i onal i dade soc i al. Ao 

contrário, tende a se basta r a si 
mesmo (teologismo ) . O que nao exi 

me o discurso papal da necess i dade 

de pressupor um discurso s oc i al, e~ 

plicito ou implÍcito. Determi nares 



sa sociologia ~ubjacente aos textos 

papais seria objeto de um estudo a 

parte . 
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feriu-se i contribuição que a Igre

ja deu à sua evangel ização e promo

ção humana. Mas em momento algum 

aludiu sequer à responsabilidade da 

b) No campo eclesial Igreja nas questões do Índio e do 

negro: escravização e etnocídio. O 

1. Referência aos documentos da CNBB mesmo silênci o observou o Papa no 

O papa cita vários autores: Fulton 

Sheen, considerado aí "um grande a~ 

tor espiritual" (homil ia em Brasi -

l ia) ; Escrivã de Balaguer, fundador 

da "Opus Dei", sem po r ém dizer seu 

nome (Aos ordenados); 4 ou 5 P~dres 

da Igreja antiga; os Papas, seus 

predecessores imediatos, em meia dQ 
zia de vezes; várias vezes Puebla,e 

México e em São Domi ngos com respei 

to à destruição da cultura e em 

grande parte da raça ameríndia. A

qui, o Papa apenas falou no " i ne vi 

tável claro-escuro" da história bra 

sileira (Ao governo, no Planalto) . 

3 . TeKtos evangél i cos express i vos 

João Paulo II nunca cita a versão de 

a si mesmo. Mas nenhuma vez cita Lucas do Sermão das bern- aventuran--

os documen~os da CNBB. Sequer alu

de a eles. E não faltaram ocasiões 

para tanto. Por exemplo , falando 

do governo, nunca se referiu ao im

portante documento: "Exigênci as cri~ 

tãs de urna Ordem Política". Igual-

ças, versão esta que fala do pobre

-pobre, isto é, dó pobre s ocial.(6, 

20 ss). Preferi u sempre a versão 

de Mateus, que fala em "pobre de e~ 

pírito" (5,3 ss). A i ntenção do P~ 

pa era clara; envolver assim também 

mente , dirigindo-se aos camponeses, os ricos no i deal da primeira bem-~ 
nem aludiu ao recente documento so

bre a terra, que tanta contestação 

levantou por parte dos grupos gove! 

venturança. Do pr og rama profét ico 

de Jesus na sinagoga de Nazaré (Lu

cas, 4,16ss: "O Espírito do Senhor 
narnentais e lat i fundiári os . Teria ... "), o Papa torna urna expressão a -

dado a esse documento urna conf i rma- penas: "anunciar aos pobres a boa· -
ção ou consagração. Razão teve a 

CNBB de entregar-lhe a coleção de 

seus documentos por mãos de D. Hél

der . 

2 , Auto-confissão da Igreja 

O Papa falou dos negros e dos .. 
1n-

di os. E falou a uns e a outros. Re 

-nova", com este acréscimo espirit~ 

ali zante : "da Salvaç ão de Deus" (~os 

Alagados). E essa preferênc ia da 

l i nha de Mateus (moraliz ante) sobre 

a de Lucas (social) é tanto ma is siE 

n i ficati va, que o texto de Lucas 4 , 

16ss serviu de le i tura n a missa de 

Abe r tu ra do Cong ress o , em Fortaleza, 

reforçado com as le ituras anteri o -



res: a de Isaías 6l,lss, que - jus-e 

tamente o texto lido por Jesus em 

Nazaré e a de Tiago 2 , l s s, que ex -
prime do modo mais claro no Novo 

Testamento a idéia da "opção pelos 

pobres"; " Pa r ac a s o n ão e s c v lhe u 

De us o s p o b res d e ste mu n d o . .. ? " (2, 

5) . Igualmente, nunca vem c1 tado ~ 

lo Papa o texto não expre~s1vo de 

Lucas 7 1 18ss, onde Jesus .di, como 

prova de sua condição de messias,os 

gestos maravilhosos que reãl1za pa

ra libertar toda a sorte de oprimi

dos. Por fim, do significativo tex 

to Mateus 25, 31ss, a parábola do 

julgamento final, o Papa c1ta ape -
nas um v e rs í cu lo (Na Catedral de 

Manaus) . Ora, estes textos : Lucas, 

cap. 4' 6 e 7 ' Mateus 25 -sao os tex 

tos mais citados e mais sent1dos p~ 

la nossa Igreja brasilei r a. São 1n 

dicadores de sua nova sensib i lidade 

pastoral e teolÓgica e característi 

cos de sua fisionomia própria. 

Deve-se contudo acrescentar, para 

ser completo, que o Papa também não 

falou, como era costume outrora, de 

submissão frente a situações de po

breza e injustiça, mas sim de luta 

pela justiça e pela vida; de mero~ 

sistencialismo com relação aos po

bres, Jnas sim de sol i dar1edade e pa.!:_ 

ticipação; dos esforços e r eal i za -

ções dos poderes pÚb l i cos , mas s 1m 

de seus deveres etc. 
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II 

APRECIAÇ;IS;O 

DOS DISCURSOS 

DO PAPA 

Queremos agora dar um passo à fren

te e analisarmos de modo crítico os 

discursos do Papa no Brasil. Para 

isso precisamos determinar a nature 

za da linguagem papal (de que gêne

ro é) , e em função disso o papel e 

a importância do emissor (o Papa) e 

do receptor (o Povo) na elaboração 

do sentido da mensagem de João Pau

lo II . 

A) A NATUREZA DA LINGUAGEM PAPAL 
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Bras il um caráter past ora l . Ora, o 

discurso pastoral se carac te riz a por 

orientar a vida cristã em todas as 

suas áreas de manifestação, tanto 

intra- ecle sial (religiosa) como ex

tra-eclesial (política) . E e por 

isso que o Papa abordou a dupla te

mát ica que corresponde a estes do is 

campos, como já podemo s ver ificar . 

Mater ialmente, o discurso pastoral 

se exerce sobre esses dois campos, 

mas formalmente e um discurso que 

parte sempre da fé. Sua Ôtica e re 

ligiosa e, por implicação, ética , 

Portanto, o discurso do Papa, sendo 

um discurso pastoral, pertence ao 

gênero do discurso religioso . Ele 

fala acerca da fé e;ou a partir da 

fé. Ora, é preciso levar a sério 

esse caráter religioso do discurso 

papal na análise do mesmo 

~ 

Acontece porem que se queira i nte r-

pretar o discurso religioso como me 

ra representação, revestimento ou 

máscara de um d i scurso mais f unda

mental que seria o discurso soc i al 

e político. Tal e a tendência na 

grande imprensa de direita e de es

querda. Ass i m, o religioso passa a 

ser visto de um ponto de vista ex

clusivamente social . Ele não teria 

consistênc ia e autonomia alguma . 

Seria me smo um discurso heter6nomo, 

cuja verdade estari a fora dele - na 

sociedade . Este ponto de vista é 

defendido sobretudo pe do 

clássico. 

marxismo 

O Papa quis dar à sua viagem pelo A partir desta Ôtlca, que desfoca todo o 



probl~ma, o que interessa saber e 

se o Papa é "conservador" ou "pro -

gressista", se apóia o Governo ou 

a Igreja etc. Pretende-se julgar a 

posição do Papa a partir de demarc~ 

ções · meramente políticas. Até que 

ponto tal preocupação se legitima ? 

Deve-se admitir que o discurso reli 

gioso e não outro, está realmente~ 

cima de quaisquer clivagens políti

cas . De todos os modos , ele pode 

ser assim formalmente e legitimame~ 

te considerado. Aqui se faz abstr~ 

ção das condições sociais, pressup~ 

sições sociológicas e implicações 

políticas deste discurso. Conside

ra-se aqui o discurso religioso a 

partir de seu próprio ponto de vis

ta. Por outra: lê-se religiosamen

te o discurso religioso. O intér

prete coloca-se em sintonia com o 

80 

curso aborda i nclus ive a problemáti 

ca social, se bem que do ponto de 

vista religioso e ét ico; 

29 foYmalmente, por causa da posi -

ção social do emissor e do contexto 

social de seu discurso, tamb ém qua~ 

do aborda a problemática eclesial. 

Por tudo isso, o discurso do Papa 

nao deixa de ter uma significação 

social objet iva, pressupostos , im

plicações e ~feitos sociais, sobre

tudo políticos. Portanto, é possí

vel incidir em dois tipo s de redu

çao da l i nguagem pap al: 

1! - a ~ue exclus iviza uma leitura 

rel igiosa~ pegando toda sign i ficação 

social e polít ica dos discursos do 

Papa (teologismo); 

discurso na frequência em que é la~ za - a que exclus i vi za uma leitura 

çado. Nesse sentido , e só nesse, o 

Papa tem razão quando ao CELAM e 

aos favelados do Vidigal afirmou que 

a Igreja estava acima dos grupos e 

<à,J.asses sociais. Assim, buscar "p~ 

fftica nos discursos .. do Papa é um 

pouco como "pedir peras ao olmo" 

s~gundo um provérbio castelhano. 

Mas esta e sõ uma parte da verdade, 

embora a primeira. Com efeito, o 

discurso religioso, como é o discu! 

so papal, poder ser analisado tam

sociológica, mais concretamente de 

classe, como 

ções fossem 

logismo). 

se outras signif i ca-

sem signif icação (soei~ 

E preciso, pois, cons i dera r por .um 

lado os efeitos não dir etamente so 

ciais da mensagem papal , como aber

tura ã fé, vontade de fraternidade, 

conversão d~ háb i tos , despertar da 

esperança, resistência, espírito de 

oração , fervor religioso etc. To -

dos esses resultados não possuem u-
bém como um discurso social. 

so a um duplo título: 
E is- ma evidênc ia públ ica ma ior e por i~ 

so são obl iterados pela grande im

prensa, embora não deixem de ser 
19 materialmente: porque este dis- reais, profundos e, a seu nível, de 

... 



cisivos. 

Mas há também os efeitos propriame~ 

te s oci a i s e políticos da mensagem 
do Papa. ~ certo que seu discurso, 

embora se re f ira ao social, arranca 

do relig i oso. Pode-se contudo per

guntar sempre: Para que lado (polí

tico) leva este discurso · religioso? 

Qual é a influência das teses teo
lÓgi cas que sustenta, na trama das 

relações . soc i ais, especialmente das 

relações de classe ? Conclamando to 

dos à justiça, ao bem comum, à sol! 

dar i edade, ao amor preferencial pe

los pobres, tal mensagem está mist! 

ficando ou revelando a realidade so 

cia l presente ? Contribui assim 
~ 

a 
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ne a política, tem múltiplos efei

tos, inclusive sociais. E se exis

te hoje uma sensibilidade mais agu

da para com estes Últimos, isso se 
deve as nossas condições históricas, 

marcadas por terríveis contradições 
nesse campo, embora seja impossrvel 

e ilegítimo reduzir os resultados 
golbais aos resultados sociais, co

mo quisemos demonstrar. 

B) O EMISSOR: A FIGURA CARIS~TICA DO PAPA 
·WOJTYLA 

Mais que seus discursos, é a figura 

de João Paulo II que impressiona e 

impressionou as massas. ~ sua pes

soa que faz sobretudo a força de sua 

sua consagraçao ou à sua modifica- mensagem e que dá realce a seus dis 

çao ? Legitima os interesses das cursos. Seu carisma não consiste a 

classes dominantes ou os das clas

ses domi nadas ? Leva os poderosos a 

ceder, deslegitimando suas preten

soes e privilégios, ou é aos oprimi 
dos que faz ceder, deslegitimando 

seu processo de libertação ? 

Por aí se vê que é sempre possível 

captar as conotações e implicações 

gerais de um discurso religioso no 

campo social , ou seja: apreender su 

a orientação política global. Sem
pre se pode perguntar: para que la

do "caem" . os efeitos sociais da men 

penas na figura de papa, que por si 

só já vem carregada de toda sorte 

de evocações que despertam a . aten

çao, mas também na sua figura huma

na. Não é à toa que se usa freque~ 

temente seu nome pessoal para desig 
ná-lo: o Papa WojtyLa. E como fenô 

meno social que é, este carisma só 

se explica adequadamente no contex

to histórico da crise geral, em pa! 
ticular espiritual, por que passa 

a cultura moderna, racionalista e 

técnica. 

sagem do Papa ? Iremos explicitar Poderíamos resumir em 5 traços a 

ta i s efeitos ou resultados na parte personalidade carismática do Papa 

final deste trabalho. Por enquanto, Wojtyla: 

fiquemos com esta conclusão: a men-

sagem religiosa do Papa, tanto a 1- Humano sem afetação. João Paulo 

que concerne à fé como a que concer II é um homem cordial,carinhoso mes 
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ficando-se assim com cada um. Em 

quase todas as mensagens havia umt~ 

qu~·., >'a'fe tivo dirigido a cada pessoa, 

ci·i ~~tlâ 1 família. Assim, desde su a 

s·áualâÇ-ão na chegada: "A braço n este 

nloMi:ftí·'tb ••. cada pessoa que vive ne~ 

üir· jffífria brasileira. Gostaria de 

p;~V~ encontrar-me e fa l ar com to

à.·d-'ti'· C~=? L com cada um de vós.. amados fi 

l7f-tis.T do Brasil. Visitar cada famí.-
. , r-
titi~ .. ( ... ) O Papa pensa em cada 

unP.b ~l e ama a todos e a todos en

ú~h (Úm cumprimento bem brasileiro: 

u'rrf. cr:tb raço. " 
·')q 

21.1 'IIo mem de fé sem pieguice. Iíli.Fre~ 

~o1Hmte a concentração do Papa 

Wojtyla no momento do Evangelho, a 

pà~i-ando fortemente a cruz contra a 

f'T-Ônte e sua compenetração durante · 

-rdd:a a celebração da mis sa. De uma 

p'rd~f:.u1H:itaJ Lp-l!-ed-ade · ma r i a 1 , que o fez 

es.cbtJhlé!r cdm~ l(ef"niái.J í]l(' To tu~ , t úus" : '('t Q 

dor Lf'éiP) 'h:e'-ln ),or:J i ,s<S'o ·mo~-ttou .... s 'e pie 

g.~.g r.sm Wd ~bht'-tiãrio· , t ·stua- p-i edà'de é 
vigoras à· 0dindLsUaf pes·:soaq · Nao r f 'ói 

por :nada que o povo o tinha, com t~ 

d-á3 wa-wralidJáâle::;/ domo j 10 ~ep·resenta'!! 
-@& cae~ -Dleft.iff\1 de-· Je''siu,s·· Cri's-to ,' che.ga~ 
d:.OJ aó ' c-e3xra.g~etr:or de:. a!s·s,írrii JI@.L lo' às v e

t-e's -~ a.~d-Htf-~6lpíii o · !Jie'sust 1<CriS1tb· e · me'51íno 

éf flD~u s . I lUtJP ~i a, :n.e.iJ. "e: ·a . alptar:i ç:aó ! do 

P'á.::i! d=tiJ fCritsJto . · 1 iS~(VeVtderit emen'te ·· e 

xa:get:d:s ctlOmp~e:errs:fVeis prara t:c lin"'"' 

gua.lgêlint ·.(:iloi tentu·s-1f 1~smo e d·a:·'exal ta'Ção 

é lJqu'él d;fPap-::k , qluà'n~d'o 1pode ~ • d i scret~ · 

prepararam uma encenação pompds:à r.p)_i m-elJilt!-e1 Jcl:fuSJu-'tbu. · o .. í:>Je .. :boâos 1 os :mod'O·s, : 

ra acolhê-lo "em nome do povo". E o 

P~i:H1 c1w8jrtyla ·soubê -· em cada :,a:lóe'ução 

!iTaf - ad n t~r~çi6 J ~ · ee ri~id ~ i~e~t iJ 

nãb>ns é>r i ·á ' ' tiffiJ íe-Mage ro' -v e 1w ·nele ·, . ' ,um· 

santo,o .:ptri1s .pat--eceJíter ·t u-do' de ·J um 

s_;á-1i>t! o'.:- 'i u Jí c '-~l' . ··' ~ ' . -"'· , . , ' 
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3 , Conv i ato sem se~ aonvenai doo Ho sem di ficuldade " E todo o sentido 
mem de deter mi nação s em obst i nação " 
seguro sem durez a , v i goroso sem ri 
gide z, mos t r·a-se port ado r de um nú 
cleo de convi cções religiosas e é 
t icas mu i t o firme . E o expr i me sem 
medo di ante de qua l que r auditór i o , 
seja ele qual fo r : gove rno , episc~ 

pado , intelec tua i s , pob~e s ou povo 
em ge r al " De sua f i gur a emanava u 
ma gr ande s e r eni dade e paz . E s o 
bretudo uma grande fo r ça , um v i gor 
s ingular . E par a tan t o , não concor 
riam pouco sua gr ande estatura , seu 
corpo a t l~t ic o , a firmeza do olhar 
taurino , o grave e sonor o de sua 
voz. Depo is havia a performance do 
portuguê s e , ma i s a inda , 
cia surpre endente em sua 
cansa tiva peregrinação, 
pe l a di spos1ção mora l que 

resistên 
longa e 
sobretudo 

conserva 
va , sorrindo e acolhendo a todos . 

4. Pop u la~ s em populismoo Soube to 
car no sent i ment o re lig i oso do p~ 

vo , como t amb ém em seus pr ob lemas 
concr e tos . Não se mostrou i nsensí 
vel ao drama em que o povo vive : fo 
me , sa lári os ba i xos, cond i ções de 
vida sub - humanas , di gn i dade e di rei_ 
to s es pez i nhados o Imp r essionante 
sua capaci dade de sint on i zar com a 
massa , de seguir seu movimento , de .. 
responder s em demagog i a as suas ex -
pe cta tivas . A i nflexão da voz no s 
seus discursos , os acentos sobre es 
ta ou aquel a frase , as repetições , 
tudo r espond i a nele ao sentimento 
popu lar. Logo que o Papa aparec i a 
di an t e do povo, o contacto se faz i a 

de sua mensagem se desenrolava como 
uma dança a dois . Assim ~ que con 
seguia , como podi a , atual iz ar di s 
cursos que t i nham si do previamente 
pr eparados à di stância , mod ificando 
i nclus i ve substanc i almente o text o. 
Deste modo , ele se mos trou um pa~ 

t er hab i tuado a l i dar com as gra~ 

des mult i dões , r ezando , cantando e 
falando no ritmo do povo . A impre~ 
são ge r al que ficou , para além do 
conteúdo teór i co dos discursos , foi 
esta : o Papa gos ta do povo , está do 
lado dos pob res . Essa liderança p~ 
pu lar tinha uma base espiritual no 
senti do amplo : religioso , moral , hu 
manístico . Por is so , o Papa foi es 
cuta do por to dos aqueles dentro dos 
quai s ainda latejava a human i dade . 
Estranha s ituação a do nosso tempo, 
em que o Cristianismo não só encar 
na o que é r el i gi ão , mas tmabém éti, 
ca e , cada ve z ma i s , humanid~de . E 
o Papa não aprec i a i gnorar a i mpo! 
tânc i a de seu papel de encarnaçao 
s i mból ica de todos esses valores . 
Mostrou-se sempre imbuí do da sua 
r esponsabil i dade de representante 
de Cristo , de mest re da verdade e 
de líder esp iritua l da humanidade. 
Assumiu esta função muito à vontade 
e conseguiu r ealment e ser a repr! 
sentação do que hã dema i s nob r e e 
divino na a l ma de cada um e o cata 
lizador do povo . 

S. Hábil sem maqui aveZismoo Saber 
satisfazer a t odos sem querer agr! 
dar popular escamente a todos repr! 



senta um sucesso de habilidade. 

Mas não é a habilidade do político 

ou do diplomata , e s i m a do homem 

do esprito que ao mais profundo 

homem: sua abertura à verdade, 

bondade, à justiça e ao d i vino. 

Papa Wojtyla não adotou a linha 

negoc i ata, não entrou no jogo 

conces s ões mútuas, não d i sse o 

curso da ambiguidade. Também 

se pode dizer que o conseguiu 

ças à profundidade ou ao vigor 

do .. 
a 

o 
da 

das 

dis -

na o 

gra

de 

posições teológicas ou a i nda graças 

à genialidade de seus "lances". Foi 

antes, graças a seu modo próprio de 

falar e abordar as questões delica

das e candentes e os temas contro

vert i dos. Mais concretam.ente, se e 

le conseguiu a unanimidad·e que hou

ve em torno de suas pos i ções foi,em 

primeiro lugar, graças à sua 
~ 

pro-

pria personalidá~e carismática, que 

postulava uma imediata credibilida

de. Foi também graças a uma vigor~ 

sa interpelação ética e religiosa 

dirigida a todos e medindo a todos, 

mas de modo diferenciado. A justi-
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o pavio que ainda f umeg ava (cf . Ma t. 

12.20). Esse "s i stema de coloca-

ção", marcado pela " s uavi dade e fi_!: 

meza" , "apresentando os parabéns mas 

dizendo que é preciso mui t o mais" , 

i mpressionou D. Paulo Evaristo (JB 

2.7.80, p. 18) e out r os bispos (cf . 

O GZobo, 10.7.80, p. 17) . O jornal 

italiano La RepubbZi ca descreve o 

que chama "a diplomaci a me talizada 

e inoxidável de pura marca wojtyli 

ana": "João Paulo II abraç ou a to 

dos no primeiro dia para poder de

pois repreender a uns e a outros n~ 

quilo que merecerem , sem que c om i~ 

so se magoem , pois a i nda e s t arãosob 

os efeitos do beijo papal " (JB , 3. 7 

80, p. 25). Afi rma r que o Papa es 

tava "fa zendo méd ia" como o f i zeram, 

em sua ma i or ia, os j orna i s estran

geiros, sobretudo fran cese s , era i_!! 

cidir em dupla ignor~ncia: a da es

pecificidade do d i scur so da fé e a 

da força ou incidênc ia s oc ial de ste 

discurso , inclus ive no s a frontame n

tos de classe. 

ça colocou-a acima e à frente de t~ C) O RECEPTOR: O POVO COMO OPERADOR HER-

das, e não de um lado dos contendo- MENtUTICO 

res sociais. Mas foi sobretudo pe

la atitude que adotou ao denunciar, 

advertir, estimular à mudança. Quis 

sempre que suas palavras fossem re

vest i das de bondade e mansidão. Não 

A visita do Papa ao Brasi l são as 

massas nas ruas e praças. Nã o dá 

para desligar uma co i s a da outra . I ~ 

pressionante é a f i gur a do Papa Woi 

condenou nunca e ne~ demonstrou a~ tyla , mas no meio do povo. Igual -

margor em suas denúncias. Procura- mente impress i onante e o povo ao r e 

va valorizar o menor traço de posi- dor do Papa Wojtyla. 

tivo em todos, com aquela atitude 

do "servo de Javé", que nao queria De fato, o povo se p r e ci p itava, n a o 

quebrar a cana rachada e nem apagar tanto para ouv i r o Papa, quanto p a -



ra vê - lo - a ve lha no stal g i a cris

t~ do vi d e r e Petrum . Er a pa r a toei 

-lo e se po ssíve l se r tocado po r e-
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no desse símbolo gal va n iza dor , da f é 

popular que foi o Papa. AÍ o po vo 
-mostrou e falou o que e e o que po-

l e : um beijo, um ab raç o , um sorriso, de. 

uma bênção, um simples toque . A re 

lação que o povo t i nha com o Papa vj Frente ao Papa e à sua palavra, o 

nha carregada de uma emocionalidade 

enorme . Era o del írio c olet ivo , o 

a r reba tamento , c om mu i to cho r o e des 

ma i o " 

A i mportãnc1 a da visit a do Papa ao 

Brasil não está apenas e nem s ob r e

tudo nas s uas mensagens or a is . Es

tá também e princ i palmen t e nos seus 

gestos. Com toda a certeza, estes 

"falaram" ma1s ao povo que toda a 

sua fa la verbal. E foi o que f icou 

no s olhos e no cor ação de todos.Foi 

o be ijo no chão brasil e iro, f or a do 

tapete . Fo i o anel que deu aos fa -

velados do Vidiga l . Fo r am os ab ra

ços : o abraço forte no metalúrg i co 

Waldemar Ros si, o abraço efusivo em 

povo presente reagiu como receptor 

ativo. Ag iu ao mesmo tempo como 

mediador ou retransmiss or da mensa

gem papal para o público mais amplo, 

além de devolver ao própr i o Papa 

o eco de suas palavras (f eedback) 

Carregando em s i todas as suas ex -

pectat ivas, o povo se c omportava c~ 

mo um verdadeiro relator , ou melho~ 

operador hermenêut ico , consagrando, 

enfatizando e selecionando as signl 

ficações que pa r t iam do di scurs o P! 

pal. Supria me s mo as que nao 

nham (p opu lus supp l et) . Isso 

vi-

tudo 

med i ante suas reações: gri to s, a 

plausos, slogans, faixas e outras 

formas de manifestação . 

D. Hélder, o abraço comovedor no 1~ Poderíamos figurar assim esse jogo 

p r oso de Mar1tuba , que fez o Papa hermenêut i co: 

ch orar. Foram as lágrimas bênçãos 

as crianças, a os doentes e ale ija-

dos . Foi a tocante e xc lamação do 

Papa , de olhos e mãos erguidos ao 

céu 1nclemente do no r deste: "Pai 

Nes s e _, c:, pov o passa f ome! " Fo i o 
... 

encontro singel o e franco com os 1n 

Papa: Povo presente Grande públ ico ... 
Em issor receptor/med iado r recepto r f i nal 

....__., ...__;K -
Feedback Repe r cussao global 

dios . E f oi o "até logo" da despe- Mas o pov o que repercutia a mensagem 

dida . oral e gestual do papa , tal como uma 

ca ixa de ressonância ou ampl ificado~ 

Mas a mensagem que fi c a de todo es- nao e r a uma ent i dade abstrata. Era 

se fen6meno é também, e em particu- um povo concreto: o povo brasi le iro . 

lar , o própr io povo r eun i do em to r - E nessas manifestaçõe s de massa eram 



naturalmente -os integrantes das ela~ 

ses populares que estavam pres entes 

em sua maioria esmagado r a. Ora, e~ 

sas classes são classes oprimidas e 

marginalizadas. O discurso religi~ 

so da fé, da esperança e do amo r e 

o d i scurso ético do s direitos e da 

just i ça só podiam re pe rcu t1r nessas 

classes populares de modo mob i l iza

dor. B, pois, o c on&ex t o s o c i a l a

tual, vivido e sofrido pela grande 

maioria presente nas concentrações 

de massa ao redor do Papa, que deu 

i mensagem deste uma s i gnificação 

"progressista", embora , por vezes, 

essa mensagem não fosse tão contun

dente. 
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ram com outro timbre i visita do 

Papa que as de D. Eug~nio (R1o) , D. 

Geraldo (Aparecida) e D. Avelar(Sal 

vador)? O grau de espontaneidade e 

liberdade e o grau de enquadramento 

e direcionamento variavam segundo a 

linha de cada uma dessa s igre j as,ou 

seja, segundo a l i nha de seu pasto~ 

E as CEBs (Comunidades Eclesiais de 

Base), onde estavam "nessa" ? B ela 

roque as CEBs, por se const i tuírem 

de grupos pequenos, não tiveram mal 

or visibilidade públ ica. Mas não 

há dúvi da: nas igrejas locais onde 

elas atuam de modo dete r minante, e

las deviam estar animando as multi-

dões de dentro, conferindo-lhe uma 

Mas, além do contexto social, é pr~ partic i pação de maior nível polÍtl

ciso ainda colocar o con t exto ecle- co. As CEBs devem ter estado na 

s i al. Na verdade, a Igreja local , raiz, remota e atual, da qualidade 

anfitriã do ilustre hóspede , e em de mobilização das mass as religio -

particular seu bispo, ma rc aram a seu 

modo o sentido da presença e da me~ 

sagem papais. Não só porque o pró

prio Papa pediu esboços das alocu -

ções que pronunciaria nas dife r en -

tes igrejas a essas me s mas igrejas, 

mas, do lado do povo , po r que cada 

igreja acolheu o Papa segundo seu 

modo próprio. E se é possível defi 

nir em parte uma igreja 

pelo tipo de seu b is po , 

pa r t icular 

pode-se 

sas presentes naquelas grandes con

centrações. De outro modo , como ex . -
plicar a reação do povo toda s as v~ 

zes que o Papa aludia i problemát i 

ca social ou ao conteúdo de prote s 

to de algumas faixas no me io da mul 

tidão? Resta ainda ver como as 

CEBs vão reprocessar toda e ssa i~a~ 

tação rel igiosa das massas popula -

res para dar à fé uma dimensão ade

quada, ou seja, uma dimen são histó-

dizer então que a rece p ção de cada rica. 

uma dessas igrejas teve a "forma da 
cabeça" de seu bispo . Quem não viu 

que as igrejas de D. Serafim (Belo 

Horizonte), de D. Paulo (São Paulo) 

e de D. Hélder (Recife) re pe r cuti -
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aprofundou suas raízes de fé, suas 

convicções religiosas, sua abertura 

e entrega a Deus. E é esse o nível 

mais profundo, rico e originário de 

toda a força da fé na história. ~ 

esse o foco de energia da Igreja e 

das massas religiosas como as nos -

sas. Não é no nível diretamente p~ 

lÍtico que esta fonte se encontra . 

Ao contrário : aí ela apenas deságua. 

~ no nível da alma do povo que esta 

fonte escondida mana. E esse resul 

tado profundo nãcr é facilmente afe

rível. Ele se exprime nas "conver

sões", "voltas à i greja", rupturas 

éticas, reconciliações, opções de 

vida etc. E depois, há os efeitos 

RESULTADOS no nível social e político. E e 

GERAIS 

Queremos agora sucintamente reco

lher os resultados mais sijnificat! 

vos da passagem de João Paulo II p~ 
lo Brasil. 

1 . Efeito espiritual e religioso 

O resultado mais direto é o resulta 

do homogêneo à natureza da visita 

papal, e que periga ficar desaperc~ 

bido às análises de caráter social. 

~o resultado espiritual e religio

so. O povo, com a visita do Papa, 

justamente esse o indicador de fé 

a que somos hoje particularmentese!!_ 

síveis. ~aí que a fé sofre hoje 

os maiores desafios e arrisca sua 

credibilidade histórica. Passemos, 

pois, aos efeitos sociais da iisita 

do Papa. 

2. Efeito moral e ideológico 

Em termos sociais, a visita do Papa 

tocou no espírito. Se mudou alguma 

coisa foi no nível dos sentimentos , 

das atitudes interiores. Ou seja : 

tocou na instância chamada i deológ! 

ca. Através , ou melhor, para além 

das concentrações de massa, foi aí 

que se deu o abalo , a comoção, a sa 

cudida geral pela presença de João 

Paulo II. ~evi dente que nao é di

retamente no nível do sis tema soei-



al ou seja, d~s i nstituições e estr~ 

turas , que pode ria haver alguma mod! 

f i cação . SÓ mesmo uma expectativa~ 

gicista e milagre ira poderia situar 

nesse plano os possíve is resultados 

da visita do Papa, c omo se por enca~ 

to ele pudesse resolver os problemas 

dos salirios , da carestia , da infla

çao et c . 

O efeito social mais imediato que e~ 

sa visita real i zou (sempre no nível 

da consciência) foi um sentimento de 
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de e consenso: lançou a bol a da jus 

tiça lá à frente e mandou todo s co! 

rerem para apanhá-la, a que distãn

cia estivessem. 

Na verdade, se hi uma palavra que 

pode resumir a mis s ão do Papa no 

Brasil é "confirmação" , Relendo 

suas alocuções, percebe-se o quanto 

Belas essa i ntenção é expl ici tada . 

Chega sempre um momento da alocução 

em que o Papa diz : E agora , go s ta

ria de vos trazer uma palavr a de e~ 

distens~o, alívio e pacificação. O tímulo e encorajamento. E iss o des 

povo saiu da "fossa" , da "depressão" 

moral em que s e achava . Uma luz co

meçou a br i lhar na noite longa da o-

pressao . Deste modo, a crise em que 

se debate não foi simplesmente adia-

da . Ela foi equac i onada dis tintamen 
t.e , 

de sua pr i mei ra alocução no Brasil , 

onde não meno s que trê s vezes expri 

me este sentimento. E assim també~ 

e de modo exp ress o , aos sacerdo te s 

e religiosas na Catedra l de Brasí -

l ia, aos religi6sos , aos favelados, 

ao CELAM, à CNBB, aos trabalhadores, 

aos pobres no Piauí , ao s lep rosos 

O efeito mais global ~. no entanto,o aos missionir i os. 

da uni ficaç~o geral, da harmonia, de 

congraçamento em torno desse símbolo 

religioso comum que é o Papa . ~ o 

que aliis acontece também no carna -

val ou num campeonato de futebol.Mas 

aí o efeito não toca a área profunda 

da consciência popular. Ora , essa 

união de toda a sociedade produzida 

pela passagem do Papa foi algo de im 

previsível e que superou todas as ex 

pectativas. E isso deve ter freado 

de vez todo projeto de retrocesso p~ 

lÍtico e deve certamente ainda favo

recer o processo de "abe r tura" em 

curso . Já coloc amos aqu i ,a e s t r até

gia do Papa pa r a conseguir tal unida 

Resumindo, pode-se dizer que o efe! 

to global maior da visita do Papa 

foi esse despertar de esperança, e~ 

se estímulo a viver, caminhar e lu

tar, esse encorajamento po r ma is di_g 

nidade e justiça, a espera po r di as 

melhores. O sentimento, a vontade , 

a consciência saíram potenciado s , O 

coração sai u refe i to . Embo r a tudo 

continue o mesmo, tudo mudou , pelo 

sentido que brilha em tudo depoi s da 

passagem de luz que fo i a visi ta do 

Papa no me i o e no coraç ão do povo. 

3 . Efeito de esclarec i mento 



Out ro e f ei to geral da visita papal riores. 

fo 1 o da clareza que produziu sobre 

a m1ssao da I greja, em part i cular em 5. Efeito de consagraçao para a CNBB 
f unção da s classes dir i gentes. O 

Papa forneceu esclarec i mentos convin 

cen tes de que a mi ssão da Igreja co~ 

por t a uma p re ocupação pela questão~ 

c1 al , e 1s s o , por força mesmo de sua 

m1s s ão e specifica (rel i g~ osa e ~ti -

ca) , Ora , pa ra as el i tes racionali! 

tas e se cularizadas, que ainda nao 

ti nh am f eito seu Vaticano II, o Papa 

fo 1 ·aqu i como um professor, um verda 

de1 ro "mes t re da verdade". Ficou fi 

na l me nte c l aro para todos que a Igr~ 

Ja es t á e de ve esta r no mundo, como 

I greja ce rtamente, mas tamb~m com uma 

"pa s tor a l so c ial" defin i da e concre

t a . Es te ponto já o tratamos anteri 

o r men te , por iss o bastam aqui essas 

obser vaç ões . 

A hierarnai a da Igreja, especialme~ 

te a CNBB, ficou extremamente refor 

çada em sua linha de atuação. E re 

cebeu a maior força de coesão e un1 

dade interna. Esse ~ possivelmente 

o resultado mais indiscutível da vi 

sita papal. O discurso que o Papa 

fez à CNBB em Fortaleza cont~m, sem 

dúvida , o maior elogio que um Papa 

já fez a um episcopado nacional: 

" Não posso silenciar algo qu e me 

acompanha durante este encontro c o-
-mo motivo de alegria. Refi ro-m e a 

i magem que vós~ bispos bras ile ir o s ~ 

projetai s em boda a Igre ja e no mun 

do inteiro : imagem de pobreza e s i m 

pl ici dade~ de dev otamento plen o ~ de 

4 Efe í to no coraça~ do povo: o Pa- proxi midade ao vosso povo e p êe na 

pa am 1go dos pobres inserção em sua vida e seus ~rob le 

mas. Imagem de bispos profundamen 

Pa r a os oprimi dos, ficou a certeza:o te evangélicos e profundamente co n-
• -Papa es t a do nosso lado, ele fala por f ormes com o modelo prop osto pe lo 

nô s , e l e ~noss o amigo. Por isso, o 

po vo pob r e readquiriu esperança. Re! 

p 1r a e s e poe a caminho. Recebeu um 

g r ande es tímulo à luta, à solidar i e

da de , ã just i ça. A v i s i ta do Papa 

lh e conferiu dignidade e grandeza 

Sent l u- s e legitimado em suas aspira

ç õe s e buscas . Este talvez foi , en

tre todoç , o efei to ma i or e mais du

ra douro , pelo que nos ~ dado perce--

Concilio Vaticano II em seus doeu -

mentos. Eu já conhecia ~ através de 

numerosos depoimentos~ esta fac eta 

de vossa fisi onomia de bispos . 

Posso dizer que dou graças a De us 

pelo vosso testemunho de pobreza e 

de presença no meio de vossa ge nte. 

Se rá ainda preciso enc orajar-v os ne!!_ 

te ponto? Faço-o de coração ... As 

sim~ inseridos na existênc i a de v os 

ber po r enquan to. E disso tamb~m já sa gente etc." (n9 6). 

di ss emos o b astante nas pági nas ante 



Depois de ter constatado: "Formais 

hoje o corpo episcopal mais numeroso 

do mundo", o Papa continua: " ... O e 

piscopado de que fazeis parte assume 

um prestigio, mas também uma respon

sabilidade, que vão bem a l ém das 

fronteiras de vossas dioceses e da 

própria Nação: responsabilidade pe

rante a Igreja inteira." (n9 1). E o 

Papa afirma peremptoriamente contra 

toda contestação possível 
CNBB) um Órgão capaz de 

"ser (a 

representar 

com a maior autenticidade poss{vel o 

episcopado brasileiro junto a outras 

instâncias, sem excluir a civil" (n9 

2) . Finalmente, falando da necessi

dade de uma "pastoral social" reco -
nhece que "neste pa{s a Igreja e o 

episcopado constituem uma verdadeira 

força social" (n9 6.9). 

As circunstâncias que cercaram a el~ 

boração e leitura deste importantís

simo discurso elevam ainda mais sua 

significação. Efetivamente consta 
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maior intensidade de luz, da luz 

que ji brilhava. O Papa não trouxe 

mudanças na orientação de fundo do 

episcopado brasileiro, mas mais vi

gor, mais vida, mais ânimo para le

var em frente a orientação ji esta

belecida. Aqui também o Papa infu!_! 

diu mais energia e fervor, mais co~ 

são e firmeza ao coração dos bispos. 

Deste modo, a Igreja hierirquica e~ 
contrari maior respeito da parte dos 

Poderes e ainda maior espaço de pe

netração junto ao povo. Ademais, a 

estratégia positiva e de busca de 
consenso por cima, na direção da 

justiça, adotada pelo Papa, dari 

certamente o que pensar aos bispos, 

e mais ainda aos grupos de base da 
Igreja, no sentido de redimensiona

rem sua estratégia frente aos gru -

pos dominantes, numa linha de maior 

flexibilidade e por isso de maior 

habilidade em se fazerem aliados . 

que o Papa teria passado a noite an- 6. 

terior em claro para reescrevê-lo t~ 
Efeito sobre o governo: 
cimento ã 11 abertura 11 

favore 

do a partir de um texto prévio, de c~ 

riter bastante repre~nsivo. Ademais, 

a euforia geral que produziu em todo 
o episcopado presente e a liberdade 

com que dialogaram com o Papa, mos

traram que a mensagem de João Paulo 

II "bateu": os bispos receberam a CO!_! 

firmação que esperavam e mais do que 
esperavam. 

O governo recebeu um reforço indir~ 

to em seu esforço de "abertura" e 

redemocratização. A mensagem geral 

do Papa se opõe diretamente tanto 

ao modelo econômico (liberalista e 

tecnocritico) como ao modelo políti 
co (baseado no conceito de seguran

ça via repressão). ~o que se viu 

claramente no discurso do Papa aos 
Assim, para a CNBB, o Papa não trou- operirios em São Paulo. O Governo 

xe propriamente novas luzes, mas uma vai com certeza tentar reelaborar 
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sua e s tratégia, apoiando-se nos mod~ classes favorecidas vao mexer com as 

ra dos e n~o mais na di reita, procu - estruturas de exploraç~o e opres s~~ 

rando ganhar os progressis tas e neu- Tanto mais que alguns representan -

tra l 1 za r a esquerda . tes dessas classes encontraram um 

prazer maligno e indisfarçavelmente 

Assim , as forças polí ticas claramen- securizante nas advertências sem dú 

t e desfavore ci das pel a visi ta papal vida vigorosas do Papa contra o uso 

E~o os ex tremistas da di rei ta e os da violência (dos outros, natural -

I deal is tas da esquerda . . Aqueles já mente). 

começam a reagir com se us ataques pe~ 

fidos a pessoas e jornais abertos.Os 

se gundos, ma is distraídos do povo que 

~s suas teorias, foram apanhados de 

surpresa c om o sucesso popular da vi 

s1 ta do Papa . Ass i m é que a tendên-

c 1a l1beral izan t e rio go verno fo i en

c on txar no Papa um aliado inesperad~ 

7 Efe i to sobre os grupos dom i nan -
tes 

Por fim, a bu rguesia, como se podia 

prever , sen t iu-se fortemente interp~ 

lada pela mensagem ét ica do Papa . A 

a lta burgues i a sobretudo entendeu e 

exprimiu a n ecessidade de rever sua 

estratégia . Mas sem desmerecer da 

si nceridade desses sentimen t os e prQ 

p6s itos , s er ia ingênuo acreditar que 

todos , i ndustriais ou polÍt i cos , te

nham fica do àa tisfeitos c omo disse -

ram. E que iss o também pe r tence -as 

regras da "polÍtica" : é pe ri goso na

dar contra uma correnteza vi olenta , 

par ticularmente se é o povo. 

Resta a1 nda ver até qu e pon t o os se~ 

ti mento s de J USt i ça e sol i da ti edade 

que o Papa le vantou no coraçao das 

Embora nao tenha dedicado nenhuma a-

locuç~o específica às classes bur 

guesas, ao conirário do que fizera 

com as classes populares (trabalha

dores e pobres), é inegável que o 

Papa Jo~o Paulo II foi bem sucedido 

nas vezes ~m que falou àquelas ela~ 

ses, e que nisso tenha dado também 

exemplo (até que ponto realizável ?). 
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PONTOS A DISCUTIR 

E AP RO FUNDAR 

93. 

Igreja na o existisse na história e 

dentro da sociedade. Tudo nela pa-

rece sagrado e imutável. Assim o 

tipo de padre, tão sublinhado no 

discurso aos ordenados no Maracanã .. 

O Papa não viu o que significam as 

CEBs em termos de reestruturação in 

terna da Igreja (eclesiogênese), em 

direção de uma igreja cada vez mais 

popular. Para ele, o quadro típico 

da Igreja é ainda o clássico: o clé 

rigo, o sacerdote, e se possível de 

batina e tonsura. Os ministérios 

leigos para ele são apenas o prolo~ 

gamento do ministério sacerdotal.Os 

leigos então viram simples auxilia

res do padre. Não e a título pró -

prio, por força de seu batismo, que 

eles atuam na comunidade. "Em vos-

sas regiões onde os sacerdotes -sao 

escassos e assoberbados, mu i tas ve

zes até o extremo de suas energias, 

esta colaboração dos Leigos, em uma 

tarefa precisa, estende e multipli

ca a ação do sacerdote (nós subli -

nhamos- Mensagem às CEBs). Maisna 

Faremos aqui um breve levantamento base desta visão existe uma eclesio 

dos pontos a discutir e aprofundar . logia eclesiocêntrica. Faz falta 

Os dois primeiros concernem à pro

pria visão teológica de João Paulo 

II. Os outros três colocam questões 

concretas que se levantam depois da 

visita do Papa. 

1. Eclesiologia de Joio Paulo II 

Contrastando com sua abertura para 

fora, a posição para dentro, susten

tada por João Paulo II é bastante 

aqui uma eclesiologia cristocêntri
ca, uma teologia do Reino, que per

mita ver o específico da fé não so 

no religioso (eclesial), mas também 

no político quando vivido sob a ins 

piração da fé; que permita perceber 

a presença do Reino, do desígnio s~ 

vífico inclusive nos processos his

tóricos que libertam a humanidade~ 

homem. 

conservadora. Para ele é como se a 2. Questões de 11 pastoral social 11 
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O Papa se pr onunciou cont ra a viol~~ gião esti se tornando de form a nova 

c i a e a luta de classes e pela cola- e crescente urna força h istórica. F~ 

bo ração ent re todos . Ma s ele nunca cha- se assim no Ocident e o par~nte

a dot a e nem p ressupõe urna leitura CI_Í ses do s curtos cinco séculos em que 

tica e cient ífica (o quanto possfven fé e polít ic a andaram separadas. H~ 

da s ocie dade . Para ele , parece não je o crist ian ismo no Ocidente expr! 

have r urna racionalidade social e po r 

iss o nem confl ito estrutura l ou anta 

gon isrno obJet iv o de classe. Tudo 

me a s ubst incia da religião, da ét! 

ca e do humanismo. Mais: é a par

t ir dele que se está fa zendo a crí-

na s o ciedade se re du z1ria i boa ou tica ma is ra dical dos vãrios p r oJe-

ma vont a de de s eus i n tegran tes i nd i - tos histór icos , tanto os de corte c~ 

viduais . Di r - s e-ia urna vi são mo ra - pital i sta corno os de co rte sociali~ 

lis t a da s o cie dade ., Pode-se de fato ta - crít ica esta a que o Papa ur 

adrnitir que é I lusão contar com urna gia os intelectuai s brasileiros .Mai s 

conversão de c l asse ou que o caminho 

da mudança p r ofunda das estruturas s~ 

ciais pos sa "d rib l ar " o conf lito . :E 
contudo ~esgatâvel, no Papa , sua i n

terpelação ética aos poderosos, no 

sentido de que do seio das c lasses 

domi nante s possa m s u rgir i ndivf duos 

urgente ainda é a que s tão da contr~ 

buição da fé cristã e da Igre ja pa

ra a el abo ração e i mpl ementação de 

um p r o j eto h istórico i me dida da I

dent i dade cultural religiosa do po

vo b rasileiro e mais largamente la 

t i no-ame ricano . 

que s e convertam a os pobres , tornan

do- s e assim sol i dá ri os com s ua causa 4 . 

e is so a parti r da própria fé e da 

O que o Papa ap r endeu do Br as 1l? 

conversão a Cristo e ã s ua causa. Ou 

tal vez e st ejamos em condições h is tó

ric as t ais que , devi do à s ua comple

xi dade , nos veJamos eticamente ob ri 

gados a traça r o cami n-ho da transfo.!:_ 

maç ão s ocial pelo campo da c onco r dfin 

cia e que , devi do i sua ori g i nal i da

de, nos da riam a chance h is tórica de 

expr i mir as vitua l idades e vangél i cas 

de urna " r evolução pacÍfica". 

Ele disse que v1era t ambém pa ra ou

vir, pa ra aprender (cf . J B S. 7.80 , 

p. 14 : D. Paulo; 6. 7 .80 , p . 11 ) . F~ 

-lo no s c on tactos pessoais com os 

b is pos, co m gente do povo e com . o 

p r óp rio povo. O Papa de ve ter sai 

do al te ra do , marcado, po r tudo oque 

vi u e ouviu. No discurso de despe

di da falou em "saudade" e part 1u com 

um "até lo go" . Aos jorn a li s t as, no 

avião que o t razia de volta a Roma, 

3 . Importânc1a h i stóric o-mund i al da d iss e : " Começam c s a nos perguntar o 

r el i giã o qu e s i gn i f ica esta Roma !" (O Globo, 

13. 7 .80 , p. 15 ). Assim c orno se fa

Ao lado do fe nômeno Iran i ano, evide~ la num Brasil depoi s de João Paulo 

cia-se n a América La t i n a que a re l i - 11 , assim t ambém se pode fa l ar num 



João Paulo II depo i s do Brasil (Cin

dido Mende s ). Será que teria o Papa 

def.inido aqui sua política para a 

Igreja mundial, que consistiria numa 

aliança entre a Igreja polonesa e a 

Igreja brasileira? e o que afirma o 

grande vatican is ta G. Zizola, tradu

zindo assi m, expressivamente, o modo 

como João Paulo II a atuou no Brasil: 

" O Papa tocou o samba da libertação, 

mas c om um v i o lão p o l o nês ... " (Ibi

dem) . De todos os modos, a possível 

alteração do Papa depo i s de sua pas

sag em entre nós não deixará de ter 

re pe rcuss ões de alcance mundial e nao 

pode rá deixar de se reg i strar na re

estrutu raç ão i nte r na da própri a Cúria 

romana . 

5 ' E qual serã a colheita de toda 

essa semeadura? 

e prudente tomar dis tância e suspei-

9 5 · 

a de esperança, sucedeu-se uma se

gunda, marcada pelo conflito e a PQ 

larização das posições que levou Je 

su.<s ao desenlace sangrento. 

O efeito real da visita do Papa ao 

Brasil ainda de vários fatores, en

tre os quais pode-se contar o reprQ 

cessamento que a Igreja fará dessa 

visita e de sua significação, em 

função da vida e ação das comunida

des cristãs, sobretudo as de base. 

Mas só com o tempo se saberá dos ve_E 

dadeiros resultados da peregrinação 

de João Paulo II pelo Brasil: "pe -

los frutos os conhecereis" (Mat 7' 
20) . E em função do terreno, a boa 

semente poderá produzir ora 30' ora 

60, ora 100 por um (Marcos 4 '8) ' c o 

mo disse o Senhor. 

tar da onda de emocionalismo que a Rio, 28 de julho de 1980. 

vi sita do Papa deslanchou, que impe-

diu no momento toda análise crítica 

( lemb rar -se dos comentários entusiás 

ticos e emocionados dos locutores de 

rádio) e que cont i nua ainda agora a 

afe ta r os estudos como o nosso, mes-

mo os que se querem os mais frios. 

e ma lS prudente ainda desconfiar da

quele tipo de unanimismo emotivo que 

se cr i ou em torno do Papa e do povo. 

Quem sab e, o exemplo da carreira ter 

restre de Jesus possa ser uma recor

dação i nstrutiva: depo is de uma pri

meira fase de adesão calorosa e chei 





''0 ANEL QUE TU ME DESTE ... '' 

O PAPA NA FAVELA 

CLARICE VELOSO 

MARCIA CONTINS 

MARIA C. COSTA LIRA 

MARIA S. MELLO DE MATOS 

PATRICIA MONTE-MOR 

ROBERTO MAGALHÃES 

ROSANE MANHÃES PRADO 

RUBEM CÉSAR FERNANDES 





99 

AGRADECIMENTOS 

Agradecemos ao Programa de PÓs-Graduação em Antropologia Soei-

al do Muse u Nacional pelo apoio a esta pesquisa. Agradecemos também aos 

colegas qu e participaram de um seminário do ISER onde uma primeira ver-

são dest e t rabalho foi apresentada. Entre eles Patrícia Birman, Lygia 

Segall a, Al ba Zaluar, Yvonne Maggíe, Leni Silverstein, Graça Floriano 

Adair Roch a , Daniel Waitzfelder. Agracemos sobretudo aos agentes de pa~ 

toral, aos diretores da Associação de Moradores da Vila do Vidigal e aos 

morador e s do morro de \ Vidigal e do morro dos Cabritos. 





1 o 1 

APRESENTAÇÃO 

Às vesperas do aconteCimento, nós também fomos tomados pela anl 

maçao geral. Rapidamente, quase sem preparação, um grupo de pessoas que 

participavam de um curso sobre religião no Museu Nacional resolveu en-

trar na festa na qualidade de pesquisadores. Escolhemos o Vidigal e sai 

mos em campo sem qualquer idéia preconcebida ou tese a demonstrar. Que

ríamos ver o Papa, como todo mundo, mas queríamos também, e aí nos dife-

renciávamos, vê-lo em açao num contexto concreto, e sobretudo ouvirosque 

o recebiam. Ver o Papa e ouvir o s moradores do Vidigal~ foi este o no~so 

ponto de partida. 

f bom esclarecer que nenhum de nós tinha exper1encia em pesqul 

sa de favelas, o que foi uma falta muito sentida, pois trata- se evident~ 

mente de um mundo no qual não se penetra de uma hora para outra, a menos 

que se seja Papa! Estivemos lá algumas vezes no período da -prepa;raçao ~ 

batalhamos para estar no dia e na hora da visita ~ e voltamos posterior -

mente com muito gosto para acompanhar os movimentos subsequentes e ouvir 

a avaliação que faziam do que se passou. Os afazeres de cursos do semes 

tre seguinte, a partir de agosto , impediram-nos de esmiuçar com mais cui 

dado as observações que fize mos durante aquele mês de pesquisa. Estas li 

mitações do trabalho de campo levaram-nos a restringir as nossas ambi-

ções, caracterizando a pes quisa como uma espécie de reportagem feita com 

um espírito antropológico. 

Com o tempo, chegamos a definir melhor o que estávamos procu-

rando. Mas antes de expli citar as nossas questões talvez seja interes -

sante apresentar uma breve descr ição dos acontecimentos. Dentre as pes -

soas do grupo, Patrícia e Rosane foram encarregadas de fazer este apanh~ 

do inicial. 
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A VISITA 

Di feren te do que ocorreu no Recife, 

onde ho uve o cuidado do seg redo so

bre a escolha da favela da cidade 

que o Papa vi s i taria , o Ri o de Ja

neiro já se preparava há mais de um 

mês para re cebê-lo no Vidigal . Era 

o "Morro" e scolhido pela Arquidioc~ 

se do Ri o de Janeiro , com o apoio 

da Pasto r a l de Favelas, atuante n a 

are a . A visi t a do Papa ao Vidig a l 

pode ser descr i ta em duas etapas s u 

cessivas: a preparaç ão e o di a da 

v i s ita . 

l 03 

"Preparação" 

A preparaçao par a a visita do Papa 

ao Vidigal não se deu somente na fa 

vela escolh i da , mas também junto aos 

moradores das outras favelas do Rio 

de Janeiro , através da Pastoral de 

Favelas. Reuniram-se mais de um mês 

antes da visi ta e redigiram uma ca! 

ta dos fave lados ao Papa, falando~ 

suas condi ç õe s de vida e de seus 

problemas bás icos, de maneira geraL 

Preparavam-se, também, escolhendo~ 

comitivas dos dive rsos morros, que 

iriam, no dia da visita, esperar a 

passagem do Papa para o Vidigal, na 

Av. Ni emeyer . 

A entrada do Vidi gal, nas i media-

ções do n 9 314 da Avenida Niemeyer, 

dá acesso ao "olhinho" onde foi cons 

truída, pelos moradores, uma capela 

especialmente para o "dia do Papa". 

"Embaixo", em torno da capela, por 

onde o Papa iria passar, o Vidigal 

vivia um clima diferente do de "lá 

em cima" onde os moradores seguiama 

rotina de s uas v idas. Ali se con

centravam os prep a rativos e a "arru 

mação da c asa" . 

O "prep a r ar a casa " constou de vá

rias etapas : houve a p r eparaç ão f{ 

s i c a , que e mbora Já ten do s i do rei

v i ndicada por mui to s anos , só f oi 

cons eg ui da, pelos favela dos , nas ves 

pe ras da vis i ta : 

. a l uz e a s l i xe i ras- todos do morro se 



beneficiaram. 

os valões de esgoto - parte dos mo rado-
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toral de Favelas, orient ando os mo

radores sobre o "dia da vis i t a ": 

res foi beneficiada. ''O Papa va i entrar na Capela onde vai ter 

18 c r. anças em alas ... Ele vai' lá pra a-

a cape 1 a - constru i da em ''mut i rão'', pe

los moradores em geral (''at~ crente aju

dou a constru i r''), no Olh i nho. 

bençoa r o São Francisco, volta prá porta da 

Capela e na frente dele vão ter a Associa

ção de Moradores do Vid i gal e 15 represen

tantes de outras favelas e al i ele vai di

telefone público- instalado 

''o 1 h i nho'' . 

tamb~m no rig i r a palavra prá esses representantes e 

pro povo da Aven i da toda. V a i te r um si s te 

ma de som, na Aven i da, que vai até a praia 

caminho por onde passava o Papa - todo a de São Conrado, todo mundo va i escutar o 

cimentado, escadas construídas e corr i - Papa falar. • E os Moradores, as represent~ 

mão em todo o percurso: Da entrada do n'? ções aqui na frente vão entregar ao Papa um 

314, passando pela capela e descendo no- presente e uma carta que fo i feita por to

vamente , para a avenida. dos os i ntegrantes das Pastora i s de Fave-

alto falante - instalado no ''olh i nho'',na 

birosca do Sr. Aluíz io, i rmão do Pres i 

dente da Assoc i ação . Consegu i ram um ou

tro, doado pela Par6qu ia de Santa Mon i c~ 

que foi instalado ''mais prã c ima'' no Moi,: 

ro . Servia para dar as notíc ias da Ass~ 

ciação e durante esse período, comun i ca r 

as novidades e orientações sobre a vis i 

ta. 

Nas vesperas da visita, muitas ca

sas estavam sendo pintadas pelos pr~ 

prios moradores e decoradas com ba~ 

deirinhas do Papa por todo o traje-

to que ele iria percorrer . Urna ou-

tra "preparação'' do Vidigal, foi no 

sentido de orientação: tanto por pa! 

te dos 6rgãos de segurança, que co~ 

vocavarn moradores do morro escolhi

dos para, no dia, fazerem parte da 

Segurança do Papa, quanto por parte 

las .. , Os mo rado res todos que não estive-

rem nas suas casas (f i cam) na rua, na Ave

nida; os que est i ve rem nas suas casas, co~ 

t i nuem nas suas casas . O coro va i f i car 

pe r to da Capela e as rep resentações também!' 

(Uma agente da Pasto ral de Favelas, em Re~ 

nião da Assoc i ação de Mo radores do Vi d i gal, 

29-6-80). 

Tarnb~rn a Assoc i ação de Moradores da 

Vila do Vidigal orientava a todos 

atrav~s do serviço de alto falantes: 

"Mostre que o favelado ~ bem educa

do, não jogue lixo no ch ã o." Falava 

sobre o cornpbrtarnento dos mor a dores. 

Na Reunião da Associação, dois dias 

antes da v i s i. t a , um dos d i retores es 

clarecia : 

"O pes soal que mo ra da Capela ao 314,na 4a. 

fe i ra, no d•a da v ~ s i ta do Papa, ninguém 

va i pode r sa i r de casa nem va ' poder en-

da Igreja Cat61ica , at r av~s da Pas- tra r . Não é ex 1gênc i a nossa mas de segu-
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rança. Portanto, se querem fazer suas com 8. Peça aos amigos, parentes e patrões que 

pras que façam na 3a. feira- compre seu 

pão, seu leite que infelizmente não vai p~ 

der sair, não vão poder ficar na rua. Per

maneçam nas suas casas, nas portas, nas j~ 

nelas, no quintal. As pessoas quemoramn~ 

quelas ruas como a R. Sonia Coló, a R. Fe-

nao moram no Vidigal para nao insistir 

em vir ao Vidigal ver o Papa. 

9. Compenetre-se de que o mundo está com os 

olhos voltados para nós. 

léia, poderão descer e ficar na beira do 11l.Faça com que o Papa se sinta em casa. 

caminho, mas na rua principal, que é a D. 

Eugênio Sales, não vai poderpermanecerni.!!_ 

guém11
• (Presidente da A.M.V.V. Reunião de 

29-6-80, com os moradores). 

E ainda o jornal "O Mensageiro do 

Vi digal", em sua edição de Junho/ 80, 

anterior à visita, dava orientações 

aos moradores sob a forma dos "Dez 

Mandamentos": 

(O Mensageiro, pag. 4) 

Na região do Olhinho, em torno da C~ 

pela, nos dias que antecediam a vi
s i ta, é que a rotina esta v a mesmo di 

ferente. Fotógrafos nacionais e es 
trangeiros, muitos repórteres, tu

ristas louríssimos e gravação da R~ 

de Globo de televisão. Madames bem 

arrumadas, técnicos da Light traba

OS DEZ MANDAMENTOS PARA VER O PAPA: . lhando sem parar, e curiosos diver

sos se movimentavam na area. 

1. Ajude seu irmão a ver o Papa. Não e se 

você que deseja vê-lo. Vivia-se no morro,tnna outraexpectat1:_ 

va: a da assinatura da "desapropri~ 
2. Mantenha calma. Para demonstrar devo- çao para fins sociais", de uma parte 

ção não é preciso exagerar. das terras do Vidigal - um passo a 

mais para a tão esperada posse date! 
3. Colabore com a Comissão de Segurança . ra. (Foi assinada na véspera do "dia 

Siga as orientações. da visita", no Palácio São Joaquim 
pelo Governador do Estado do Riooo 

4. Não corra, não empurre, não se exalte. Janeiro). 

5. Antes de voce, pense nos velhos, nos O dia da Vi si ta 

inválidos, nas mulheres grávidas. 

A vespera da visita, no Vidigal,foi 

6. Vá para a N i emeyer se a sua casa nao es de grande expecta ti v a - mui to espe-

t i ver no caminho do Papa. cialmente par a os moradores dos ar

redores do Olhinho, para a Associa-

7. Ali mente-se, evite o que possa provocar ção de Moradores e para os que, de 

sede, vá ao banheiro. maneira geral, vinham acompanhando 



os preparativos. Numa emissora de 

rádio, Marcão - um dos autores do 

samba em homenagem ao Papa - canta

va e dava entrevistas. 

No morro, distribuíam-se os crachás 

daqueles que iriam participar mais 

diretamente da visita. A madrugada 

foi regada a cerveja, "porque o Pa
pa e alegria". Segundo os morado -

res, "saiu um futebol de mulheres na 

Niemeyer", depois que ela foi fecha 
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Mas muito moradores que foram pri

vados de ver o Papa - que saiu do 

morro em carro fechado - embora re

voltados com "tanta segurança" sem

pre acabavam reconhecendo a impor -

tância da ida do Papa ao Vidigal 

"veio abrir os olhos das autor i da -

des para o Vidigal. Ninguém mais tem 
o direi to de abusar" 

Um dos diretores da Associação des

creve a visita como uma "choradeira 

da, à meia-noite." Ninguém conse - geral. Ele deixou o anel para o Vi 

guia dormir. 

O dia da visita, propriamente, foi 

comentado pelo jornal "O Mensageiro 

do Vidigal"em sua edição de Agosto 
de 1980: "O dia em que o Papa che

gou": 

"Muito tumulto na área, provocado, é cla

ro, pela Segurança Federal. O serviço de 

alto falantes começou a funcionar um pouco 

antes da hora, dizendo o seguinte: "Senho

res moradores, está chegando a hora, Quei

ram se levantar e tomar suas posições na A

venida Niemeyer. 11 (2 horas da manhã). Al

guns instantes depois, começou a chegar o 

pessoal da Segurança. AÍ foi um espanto ... 

a Segurança Federal fez coisas que o Papa 

digal ... Todo mundo ficou muito e
mocionado. Era homem, mulher e cri 

ança chorando. O Papa fi cou muito 
mais tempo aqui que o previsto 

Ele chegou até a chorar quando o c o 
ral começou a cantar." Presenteou 

os os diretores, as crianças que pa.!:_ 

ticiparam; e entrou na casa de D.El 

vira, mãe do Presidente da Associa

çao, no seu percurso de volta. Mui

tas estórias existem em torno dessa 

visita à moradora: milagre ? Plane 

jada ou ocasional ? O que se sabe 

é que D. Elvira foi e está sendo al 
vo de repórteres e vis i tas, e j á pe!!_ 

sou em transformar seu barraco num 
"museuzinho". Segundo ela, o Papa 

colocou as mãos sobre sua cabeça , ao 

desconhece. Entrou nas casas, botou todo entrar na casa. Fez várias pergun-
mundo prá fora, mandando os moradores irem tas sobre como ali viviam , e ent r ou 

para a avenida ... o Papa passou na porta . "até na cozinha". Curou-se de uma 
de vários favelados que não puderam vê-lo, 

pois foram jogados para a avenida, de onde 

não viam nem ouviam nada .. . O Papa veio 

visitar os favelados, e os favelados foram 

impedidos de ver o Papa de perto••. 

dor de cabeça, fez ••mi 1 agre". Na h~ 

ra da visita D. Elvira não estavas~ 

havia D. Djanira, sua amiga, que tam 

bém recebeu a benção do Papa. 



Na avenida, na entrada do morro,mul 

ta gente que havia tentado subir era 

impedida pela Segurança: moradores, 

repórteres, pro,fessores da escola lo 

cal, personalidades da "sociedade" 

carioca, representantes da Pastoral 

de favelas e membros do mais alto es 

calão da hierarquia eclesiástica. 

No me1o da "festa", souberam que uma 

outra favela - "irmã nossa, a União 
da Barra, estava sendo despejada.Vi 

eram aqui nos pedir ajuda,porque s~ 

bem que a gente tá com forçá. Ah! 
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quer que se encontrem, no dileto Br~ 

sil ... " (João Paulo II. Discurso no 

Vidigal. O Mensageiro do Vidigal -

Ago. 80 p. 3). Comitivas das diver 

sas favelas do Rio de Janeiro cheg~ 

ram a São Conrado desde a madrugad~ 

A Niemeyer estava fechada pela "se

gurança", e um cordão de isolamento 

separava o caminho do Papa. 

Onibus e mais Ônibus chegavam, fai

xas eram desenroladas, com todo ti

po de reivindi~ação. Era o dia de 

gritar alto as suas misérias, o seu 

Saímos daqui logo depois , com dois desamparo. Reivindicar pelo menos 

ônibus cheios de gente e consegui- o que o Vidigal já estava consegui~ 

mos fazer com que os tratares para~ do; eo tema básico era a posse da 

sem. Eles sabem que a Associaçªo terra: 

aqui é forte." (Um diretor daA.M.V. 

V.) . 11Sa 1 ve o Papa João, Abençoe a Roc i nha sem 

chão 11 

A segurança dos moradores foi total 

mente esquecida. Alguns deles fo -

ram impedidos de sair de casa , por 

terem a segurança federal à sua po! 

ta. Segundo alguns moradores foi in -
tuito do Papa compensar de alguma 

forma todo esse apara to . montado, fi 

c ando mais tempo no morro do que o 

previsto, doando seu anel e visitan 

do D. Elvira . 

Já do lado "de fora", a poucos minu 

11Papa, a tua visita fortaleceu a esperança 

de 2500 famílias na terra prometida. O mor 

ro da Lagartixa te saúda. A benção João 

·de Deus••. 

11 Pedimos terra. Morro 117. Rio Comprido••. 

11A Comunidade do Fogueteiro saúda o Papa 

João Paulo I I. Reivindicando a posse das 

terras••. 

tos do Vidigal, um misto de insatis Também reivindicavam luz, esgoto, e 

fação, revolta e emoção, tomava os denunciavam a condição de favelado. 

outros favelados, em São Conrado.Ti 

nham sido convidados a participarda 11 Estamos bebendo esgoto- Conjunto J.B. Câ 

festa da v i sita, que também era pa- mara••. 

ra eles: "Desejei visitar o Vidigal, 

por vocês, todos os favelados, onde ••Favela abençoada, sofrida e explorada11
• 



11 Rocinha, 100.000 abandonados••. 

·~s preferidos de Deus sio rejeitados pela 

sociedade11
• 

11Soc i edade de Amigos do Morro da Coroa. 

Saudações ao Papa. Lutando pelo título de 

posse da terra, luz direta da Light em to

das as fave 1 as . 11 

A expectativa era geral, mas o Papa 

passou muito rapidamente. Poucosp~ 

deram vê-lo direito. Emoção, espa~ 

to, revolta e decepção. As bateri

as de Escolas de Samba - Mangueira 

e São Carlos, tocavam sem parar. Al 

gumas pessoas choravam "de emoção". 

Tumulto 1 correria. E a atitude rei 
vindicatória anterior se acirrou , 
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talado na Praia, mas poucos davam a 

tenção. O coro continuava, em pro -

testes contra o governo, que era a-

cus ado como o grande culpado. Essa 

culpa aparece sendo construída na -

quele momento na fala de uma morado 

ra da Rocinha: 

11Agora a pul iça num tem cuLpa também nio 

que a pul iça num tá dirigindo o carro. O 

culpado é o que tá dirigindo o carro . O 

carro também nio. ( o governo 1 11 

E as conversas corriam paralelas ao 

discurso, comentando o ocorrido: 

11 Ninguém viu. A populaçio ficou toda 11as

sim11. (moradora Rocinha~ . 

fazendo numa explosão, uma passeata E outra completava: 

de protesto, daqueles que foram 

"mais uma vez enganados". Mais uma 11Vou fazê um local prã todos ospobre,toda 

vez discriminados, no "dia deles". a pobreza, todos os t r aba 1 hado res, todos os 

funcionário vê o Papa de perto. Porque se 

E numa só voz, no ritmo da bateria nós temos esse gosto todo é através da pc

que nao parava de tocar, gritava-se breza, dos trabalhadores! -aí os trabalha 

em coro: 

11Quem foi que escondeu, do Povo 

Deus ! 11 

dores vê o Papa passando avoado. Acho que 

se tivesse lugar prá andar com o Papa de 

Joio de helicóptero eles andava! ... sem-vergonhi-

ce.•• 

110 Povo fave 1 ado novamente enganado! 11
• 

110 governo não tinha que passá cum ele av~ 

ado , como quem passa com uma ba 1 a. Aqui rli !:!. 

vi- guém vai pegá ele ... Eles nio quê que ele 11 Deixa o Papa ver, o nosso jeito de 

ver !•• 

11 Es tamos revo 1 ta dos, novamente enganados! 11 

vê pobreza, a mindingagem que tá aqui 

Bras i 1 . 11 

no 

11Eu v i Joio de Deus nio. Eu v i passa um 

O discurso do Papa foi iniciado; ou- carro avoado aí e um chapeuzinho vermelho. 

via-se através de um alto-falante ins Tavam pensando que nós era o lobo! Chapeu-



z i nho Vermelho passou aqui 11
• 

Mas a figura do Papa é preservada: 

1 09 

em ter visto o Papa, mesmo corrend~ 

E alguém disse ainda: " 

110xalá é um so. Não sei porque essa revo]_ 

"Ele é novo, jovem, simpático. Chapeuzinho ta toda •.. O bom é macumba mesmo. Macum-

assim, manero". ba eu vejo a hora que eu quero!" 

"Figue i redo perto dele, coitado, tá acaba

do.•• 

"Nós nunca viu um Papa no Brasil, nunca ! 

Nunca um Papa veio no Brasi 1. Então era 

prá todos vê ... Agora tem nego que tava 

vindo de longe, prá ver esse Papa. Muito 

triste i sso, mui to triste.•• 

"t de um santo assim que nos precisamos ... 

que está bem perto dos problemas dos po

bre" . 

110 Bras i 1 precisava mesmo é que ele ficas

se mais tempo pra pode r conserta r mui ta co i 

saque está errada.•• 

A imagem da Igreja foi também pre

servada, na figura de alguns padres 
que lá estavam e que participavam da 

decepção: 

"Olha aí o Padre . . . Esse aí é da favela da 

Roc i nha , .. Aquele lá foi no meio da gente. 

Até ele se revoltou. t daqui também. t 
tudo daqui da Rocinha. Eles vem ai, eles 

ajuda, eles faz o que pode pela Rocinha.•• 

E num desfiar de conversas falava

se das dificuldades de cada um para 
conseguir "viver", da" tristeza " 

que é o INPS, da fome, da pobreza , 

do Governo. Outras se contentavam 





II 

A REMOÇAO E A UNIAO: 

UMA LUTA 

ABENÇOADA 

Aturdidos pela sensaçao dos aconte

cimentos e desconfiados dos grandes 

cenários, fomos ao Vidigal com a es 

perança de descobrir o que os seus 

próprios moradores achavam de tudo 
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que as da TV. Comentários de toda 

ordem atravessavam os espaços rela
cionando as regiões Últimas do sa 

grado às coisas do dia a dia, pia -

das e profecias que brincavam com as 
idéias, deixando-nos, aí sim, verd~ 

deiramente aturdidos e fascinados. 

com efeito, nao teríamos sabido por 

onde começar a ouvir o que diziam , 

ou como juntar tantas observações 

num quadro coerente, se não nos dei 

xássemos guiar por um discurso mais 
simples que se repetia nos arredo

res da capela. Ele foi resumido em 

versos pelo Samba de Saudação,tran~ 

mitido a toda hora pelos alto-falan 

tes: 

5AUDAÇAO AO PAPA 
Letra e Música: Moacir, Marcão e Marquinhos 

Sob Clima de Tensa alegria, 

Estiem festa a vila do Vidigal; 

Prá agradecer sua presença divina, 

Renovando esperanças de todo povo local. 

Nossa ardente luta contra a remoção, 

Comoveu o mundo inteiro. 

Suba o morro para ter melhor visão, 

Pois o favelado também é brasileiro. 

aqui lo. Como interpretavam a hon- Tanto fez até que aconteceu, 

ra da visita, quais as suas expect~ Conquistamos mais um marco em nossa histó

tivas, que gestos e palavras esco- ria, 

lheriam para a hora da recepção,que Hoje somos s í mbolo de fo rça e união, 

avaliação fariam do que de fato su- Sua presença é nosso grito de vitória. 

cedeu. Como se pode imaginar, en -

centramos um diz-que-diz maravilho-
so, de imagens bem mais coloridas REFRAO 



Sua Santidade, João Paulo li, 

Veio abençoar um trabalho oriundo, 

De uma classe baixa, mas que sempre lutou, 

Os favelados lhe desejam mui ta paz e mui to 

amor. 

Com algumas , variações, esta era a 

estória que se destacava no cenário 

I I L 

res, um bairro distante, no subúr-

bio. (*) 

A Associação de Moradores mobilizou 

um bom número de pessoas, incluindo 

maes e crianças com uniformes de c~ 

légio, e obteve também o apoio de 

gente de fora, artistas e alguns p~ 

local, que, a esta altura, já nos p~ líticos. Foi então que a Pasto ral 

recia grande em si mesmo. Estava no 

samba, N 'o Mensageiro do Vidiga"l,nas 

faixas, nos discursos, nas reuniões. 

Percebemos que era uma simplifica -

ção, um empobrecimento das conver -

sas descontraídas, mas foi um acha-

do. Agora tínhamos "um mito",já s~ 

bíamos por onde começar. Em resumo, 

ele dizia assim: 

de Favelas da região sul da arqui -

diocese do Rio de Janeiro apro ximo~ 

se mais do Vidigal. A resistência 

ativa e uma ação em juízo sust arama 

remoçao. Foi esta história que fo~ 

neceu os elementos para o enredo do 

samba, e que se tounou legenda com 

a chegada do extraordinário visitan 

te. Sua simples presença (por nao 

mais de uma h o r a) s i gn i fi c a" . . . o 
11Nossa ardente "luta contra a remoção, como nosso grito de vitória". 

veu o mundo inteiro li 

11Hoje somos símbolo de força e união li 

Encontramos, portanto, um fio cond~ 

tor para a pesquisa e passamos a o
rientar as entrevistas no sentido~ 

11Sua Santidade, João Paulo li ,veio abenço~ · ver por onde ele corria e que liga

ar .•. 11 ç õ e s e s ta b e 1 e c i a . Mas o nos s o tem

po era curto e não tínhamos compe -

Assimilado pela exegese local, o tência senão para destacar algumas 

das linhas que davam sentido à estó Papa viria cumprir uma missão espe

cífica: coroar a luta jniciada em 

1977, quando o governo atendendo à 
solicitação de empresas imobiliári

as mandou caminhões e muita polícia 

para iniciar a mudança. Em 2 2 de o·~ ._, 

tubro, as primeiras famílias atin

gidas com a marcação do terreno pe

la Fundação Leão XII foram modifica 

das de que deveriam abandonar seus 

barracos em 15 horas. Os "vidiga -

lenses '' seriam removidos para Anta-

ria. Um,elemento pareceu-nos parti-. . 

cularmente importante: o que fala da 

"UNIÃ0 11
, que faz a força e a virtu

de, e que dá a capacidade e o mere

cimento da vitória, como foi ditopor 
um morad-or: 

11A gente fez uma campanha e pedimos e reu

nim05 todo mundo. Ficamos assim como ir-

maos. Aí a gente fomos lá ... e ganhamos 

na justiça. Aí esse negócio começou a sa i r, 

(*) - Sobre a questão, ver Moradia do Pobre - Cadernos da Pastoral- n9 1. Arqui di ocese 
do Rio de Janeiro, 1978. Sobre o programa de remoção de favelas rio Rio de Janei

ro, ver L1cia do Prado Valladares: Passa-se uma casa~ Zahar, 1978. 



começou a sai r por todo o mundo, da r o papa 

deve te r I i do! t uma benção que nps vamos 

receber .•• 

A composição da estõria 

Como a categoria "morador" é difusa 

e não func i ona senao para distin -

guir o pessoal local de quem é de 

fora, resolvemos conversar com mora 

dores de diversas regiÕes do morro, 

a ver se a estória que se contava so 

fria variações. Clarice e Cristina 
foram mais para cima, longe do per

curso que seria cumprido pelo Pap~ 

Chocante a diferença. Nem um pouco 

do alvoroço em que estava a "área 

do 314". Ali, na vizinhança de on

de mora o presidente da Associação 

(há 13 anos no cargo) , local da an
tiga sede da Associação, e lugar de 

um campinho de futebol que foi ago

ra ocupado pela capela, a agitação 

contagiante havia tomado conta dos 

moradores. Era voz comum, por exem 

plo, que "todo mundo do morro" aju

dou na preparação, que "até crente 

entrou no mutirão da capela." 

Nas regiões mais afastadas, ao con

trário, a rotina não parecia contu! 

bada e as informações ecoavam com 
algum distanciamento. Várias pes

soas ainda não haviam sequer visit! 
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vam alertas para as modificações re 
centes, como neste depoimento: 

·~ projeto i esse, bota luz, igua, depois 

bota a encanação de esgoto prã manter a 1 i _I!! 

peza, porque i muito importante pri nõs.T~ 

to prã nós quanto prã quem chegar aqui, e 

poder ter üma vis i ta. num ambiente mais bo

n i to, che i roso ... •• 

No entanto, tivemos clara impressão 

de que a distincia fisica neste ca

so estava relacionada com a distin

çao social entre regiões mais ou m~ 

nos envolvidas na preparaç5o da vi

sita. E se quem recebe uma visita 

importante prepara-se para o aconte 

ci~ento, o sentido da hospedagem ao 
Papa no Vidigal não parecia ser I

dêntico para todas as regiões do 
morro. "Lá em cima" falava-se do que 

"eles estão fazendo" e ouvia-se co

mentários que soavam como variações 

de fragmentos da estória ca.ntada no 

samba. Um aspecto da "união do Vi

diga!'' era frequentemente invocado, 

por exemplo, para responder i per -
gunta sobre o porque da escolha des 

ta favela entre outras, mas num sen 
tido que não se ligava diretamente 

i luta contra a remoçao, embora não 
lhe fosse contraditório: 

110 Vidigal merecia porque de todas as fave 

do a capela; outras afirmavam que las .acho que · ~ melhor é o Vi digal. O pri

pouco ou nunca haviam assistido as rileiro morro que eu achei mais sossegado." 

reun1oes da Associação; na véspera 

do acontecimento alguns ainda nao 11t um lugar que a Sra. · pode subi r a qual

sabiam de onde veriam o Papa (ou se quer hora que eu acho que ninguém assalta." 

daria para ver). Com certeza, esta 



Chegamos assim~ a uma primeira con

clusão : o enredo do samba não era 

uma expressão simples do que pensa

vam os moradores do Vidigal a res -

peito da visit a do Papa. Represen-

tava, antes, uma elaboração que re-

1 1 4 

dagar em que bairro morávamos,se ti 

nhamos empregada doméstica, ou com 

quem deixávamos nossos filhos. As 

respostas eram completadas com ob

servação do tipo: 

unia elementos do que se dizia em "Ah! Copacabana 7 t um bairro mui to bom, 

vários cantos da favela enquadrand~ conhecido no mundo inteiro ... " 

os numa estória linear , com começo, 

meio e fim. E mais, a linha desta 

estória corria paralela à rede so

cial (famílias, viz i nhanças, etc.) 

vinculada ao circuito institucional 

formado pelo binômio " associação/ 

pastoral ". Ou di to de maneira si!!!_ 

ples: a composição do mito cantado 

em samba nasceu de conversas de pe~ 

soas do morro e de fora que se reu

niam em torno da Associação de Mora 

dores e da Pastoral. Não é nosso 

Em síntese, eramos os bacanas a que 

se referiam também quando indagados 

sobre a história da remoção: 

li o que eu sei foi que disseram que is-

so era de um pessoal aí, que iam construi r 

em prédio porque os barracos não podiam f i 

car aqui. Aqui só podia ficar bacana. 11 

Diante do bacana ali representadona 

figura das pesquisadoras,falavam do 

propósito levantar suspeitas sobre faveZado em termos parecidos com os 

a representatividade do samba, da do samba, que dizia: 

Associação ou da pastoral mas sim 

entender como estas lidam com deter li uma classe baixa, mas que sempr 

minadas categorias locais na sua pr~ tou ... 11 

posta de atuação, o que veremos a 

lu-

seguir. Era o que ouvíamos nestas palavras ,por 

exemplo, vindas de uma senhora quepo~ 

O fave1ado e o bacana co participava da Associação: 

Estranhos éramos nós, parcelas de 11Saio de casa e só volto de noite, vivo do 

uma onda de visitantes curiosos. O t r aba 1 ho. Se eu não for t r aba 1 ha r quem v a i 

contraste que nos separava era pate!!_ me dar de comer .711 

te nos mínimos detalhes: o café ser 

vido na melhor louça, a casa arrum~ Variações das categorias bacan a / fa

da e o pedido constante para 11 não v é Zado surgiam mesmo com brutalida

reparar a bagunça ", ou o constran- de em conversas metafóricas, quepr~ 

gimento pela falta de uma cadeira. jetavam a luta social no mundo dos 

As perguntas que nos faziam locali- bichos: 

zavam-nos rapidamente , bastando in-
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ça. 

Não estamos pedindo para morar de gr_! res desta região separada da cidade, 

A gente vai ter que pagar uma taxa , mas é também um estigma refletido 

agora se for um preço que ninguém guenta o nos olhos dos "bacanas". Carrega 

jeito que tem é desocupar. Os tubarões tão portanto uma ambiguidade que se ma

por aí, não é mi smo? O lugar é tão bonito! 11 ni festa com facilidade: 

E no dizer de um outro: 

"A gente faz as melhrias porque também nao 

pode viver como porco toda a vida. Tem que 

melhorar porque infelizmente nos vivemos 

assim em caixotes de madeira feito rato 

po'rque nós não podemos gasta r di nhe i ro. Po!_ 

que se gastar, amanhã eles levam agente lá 

pra Antares, lá pro meio dos infernos, po!_ 

que o Presidente da Rep~blica, os minis

tros eles tem chofer, tem gasolina, tem o 

diabo pra levar e trazer! Nós não temos na 

da! Temos que andar dependurado no trem 

feito um miserável, feito um quati." 

Os moradores também usavam,portanto, 

as categorias queformam a matriz 

do discurso da Associação, que é o 

conflito entre "o favelado e o ba 

cana". Naturalmente, não seríamos 

nós que iríamos estranhá-las. In

trigáva-nos, ainda assim, a percep

ção de que esta matriz facultava o 

desenvolvimento de discursos diver

sos e heterogênios, que se condens~ 

vam no entanto de maneira linear na 

retórica da associação e da pasto -
ral. 

"Nós que somos favelados aqui do Vidigal, 

quem mora aqui é favelado, mas eu nao me 

considero favelado, eu me considero uma pe! 

soa humana como todo mundo é. Eu trabalh~ 

sou honesta graças a Deus ... 11 

Em contextos Feivindicatórios, a i

dentidade de favelado é assumida se 

ja para reivindicar direitos (à po~ 
se da terra, por exemplo) ou para 

justificar uma caridade (a doação~ 

cobertores, como aconteceu logo a

pós a visita do Papa). Em outros 

contextos, as mesmas pessoas disso

ciam-se do estigma: 

"Eu sempre chamei de morro e o pessoal co! 

tu ma di ze r 1 moro I á no morro do V i di ga 1 1 
• 

Eu acho que não é favela porque nao e amon 

toado de barracos. Desde que conheço e 

morro do Vidigal, é o que o pessoal fala". 

E assim também diz o samba: 

"Sob o clima de tensa alegria, está em fes 

ta a vila do Vidigat." 

No que estão de acordo com o progra 

ma da Associação, que reivindica p~ 

A favela, o morro e a vila ra o morro o título de Vila, mais 

promissor com certeza, e ainda as

Um exemplo está no jogo com a ambi- sim poético. 

valência da categoria "fave lado" 

Ela é sinal de identidade ·_dos morado O jogo com a identidade também há de 



ser v ar i ado no -contex to da assoc i a-
- da pasto r al, r etór ica çao e ma s s ua 

l i mi tou-o a forma de uma " luta" que 

promete uma "vi tór i a fi nal" , que e

l i mi ne a ambigui dade e dest r ua a o

posi ção . 

o favelado e o out r o 
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tem mesmo escute i gente fa lando: p- 1 o . e le!> 

eram prá ter fe i to aqu i em c ima o que f i ze 

ram no 314 !11 

E a própr i a es colha do l o ca l para a 

capela fo i i nte r p r et a da tamb ~m em 

termos acusa t ó ri os : 

11 No meu modo de pensa r eu achava que e 1 es 

Exemplo ma i s cortante e s tá no jogo deve ri am te r escolh i do out ro luga r . Aq ui 

que se fa z com a categoria "favela- tem ma is espaço, no meu modo de pen sar . 11 

do 1
' e seus de riv ados pa r a ma r car di 

f e re n ças i n te r nas ao mo rro. 110 luga r que ele/o Papa/ va i ê mui to impo~ 

tante . ~ prá abençoa r aque le lu ga r , po r 

uma co isa, al í bri ga ! Aqu i pránós, n~ que houve mu i ta mo r te a l i , mu i t a mo rte me5 li 

quele lado al i tem mu l to as sa ltante. Desse mo ! Fique i sat i s fe i ta ! Se ele des5e um pu

lado nio, mas naquele lado a l i , lá emba i.- l i nho aqu i no nosso lado, mu i to bem . L~ eu 

XC , • , 11 ache i uma co i sa mu i to boa po rque a l l ele 

reza, faz uma prece prá ve r se aque le lado 
11Aqu i o grupo ê un i do, ago ra lá prâ c ima eu al i se acalma ma i s e g raças a Deus a i i tá 

nio fa lo po rque t rans i to pouco lá prá c i - ma is calmo . 11 

ma . 11 

11AÍ prá ba ixo, Deus me l i v re ! ~ uma 

Ass i m, em c onte xto s de conversa que 

zoe i não eram ma r cado s po r um t om reiv1~ 

ra ! Aqu i nio, é t ranqu i lo, ni nguém pe rtuba 

ninguém, nio tem rád io l i gado mu i to alto . 

Depo i s das 9, 10 ho ras da no i te nio se ve 

nenhum falató r io, ago ra lá emba ixo é uma 

zoe ira! 11 

A p r eparação pa r a a r ecepção ao Papa 

tamb~m fo i comentada ne s te s termos: 

di catóri o , ouvimo s pe ss oas "de ba i 

xo 11 comen t a r em que "1 á p rá cima" e 

que 'a ba r ra pe s a" - muita s ub ida , I oh 

ge do as f alto , me no s recu rs os; en

quanto gente "de c i ma " inve rt1.a os 

sina i s , aponta ndo par a os per igos ·e 

as bocas de j umo "naquel e lado de 

bai xo". Er a como se , ne ste gênero 

de conve r sa , ," favel a do" fosse s em-

11Ago r a, nio é f a l ando, nio,e l es tão p r e o out r o. 

fazendo ma i s melho r amen t o s no 3 14do 

que aqu i em c i ma . Lá no 3 14 tem até 

t elefone ! Aqu i não pu s e r am a i nda 

nao . Tem at ê al t o- f alan t e ! Aqu i em 

c i ma é ma i s c i v i 1 i zado, não t em nem 

Ta i s comentári os co rrespondiam ao 

que pesquis ado res já tem 1nd1cado s~ 

b r e o ca r â t e r s e gmen tário da o r gan! 

zaçao social das favelas , divi di das 

po rque, tem ma i s ed i t f c i os, t udo ! On que são em re giões que se d i.sputam 
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e se complementam. O uso de categori- vra "União". 

as polares (como "lá prá cima"/ "lá 

prá baixo" ou aqui/lá) permite ex- ''Todo mundo são unidos, somos irmãos. Por

pressar esta segmentação de uma for que quem precisa um do outro, todo mundo 

ma dinâmica, animando , por exemplo, ajuda . •• 

a competição interna entre dois ti-

mes de futebol, ou dois blocos de ''Tenho muitos amigos, todo mundo aí é meu 

carnaval, como é o caso no Vidigal. am i go . Quando me chamam vou ajudar, ainda 

agora vim da vizinha apagar um princípio 

Dificilmente uma associação e 

pastoral escapam ao jogo das 

uma de incêndio que o marido dela está traba 

fac- lhando . •• 

çoes, mas a sua retórica necessita 

f~lar em nome de todos os moradores. As trocas que ~e fazem neste conte! 

to combinam uma reciprocidade entre 

*** 

A segmentação parece constituir-se 

em vários nfveis que afetam inclu~i 

ve as relações econômicas. Perante 

a lei pública de propriedade, a si-

tuação interna das favelas aparece 

iguais e laços assimétricos que ge-

ram riqueza. Assim, por exemplo,um 

morador mais antigo, dono de um re

lógio de luz, pode fazer da amizade 

um bom negócio: 

li nos cedemos para os am i gos porque com 

como uma grande confusão: um emara- cri ança e acendendo vela é perigoso.•• 

nhado que combina proprietários,po~ 

seiros e arrendatários, em terrenos ••a gente e que damos pra quem nao tem.•• 

de limites juridicamente mal defin~ 

dos cuja ocupação pode implicar fa- ''Esse ano de 80 até agora foi 100%. A úni 

mflias extensas, laços de compadrio, ca co i sa que mais gostei foi a luz. Quan-

grupos de origem ("nordestinos",por 

exemplo), e outros vínculos mais. 

Há de haver uma lÓgica interna,pois 

os moradores se entendem e se refe

rem com vigor a "uma lei do morro", 
mas ela não é transparente aos olhos 

de "um bacana". 

As trocas econômicas tampouco se r~ 

duzem ao nexo do dinheiro, implica~ 

do laços de relacionamento pessoal 

que reforçam as vizinhanças e que 

dão um sentido segmentário à pala -

do cheguei leve i dois anos para conseguir. 

A vi zinha/a mesma do primeiro depoimé'nto/é 

que depois de mu i ta conversa cedeu um bico 

por Cr$ 450,00/ao mês/. Agora com luz e 

uma tranqui !idade! Vamos poder ter uma g~ 

ladeira, uma te lev isão para as crianças se 
distrair . •• 

Ora, pare ce claro que a "união'' en

tre viz i nhos assim relacionados com 

bina vínculos de solidariedade com 
antagonismos profundos que dão mar

gem a um flu xo constante de acusa -
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çoes mútuas. o~ controle do acesso histó ri a da remoção i mpo rtava a to-

a recursos escassos, como um reló

gio de luz ou um poço de água, gera 

linhas de dependência que podem in

clusive ultrapassar os limites da 

vizinhança. As biroscas que podem 

vender fiado para fregueses conhecl 

dos formam outros centros regionais 

de liderança e dependência. As "bo 

dos os moradores e apresentava em 

ato oposiç6es que lhes são familia

res tanto no plano do pensamento 

quanto na vi da pr ática . As catego

rias "favelado/bacana" e "favela/ ci 

dade" dar iam conta do conjunto de 

i dé ias e expe riências a partir 

qual fala-se com sentido de 

do 

uma 

cas de fumo", ou as quadr i lhas da "un ião dos mo r adores" . 

rapaziada recortam a favela em um 

outro nível , distinguindo também r~ 

g1oes de influência que se comb i nam 

com outras formas de s~gmentaç~o . 

Este conjunto que já parece tão co~ 

plexo em si mesmo é ainda complica

do pelo relacionamento com o exteri 

or . E também neste plano a relação 

e marcada pela ambiguidade , pois se 

a favela forma um sistema à parte , 

ainda assim ela é parte do sistema 

maior . As regi6es do mor r o têm um 

valor diferenciado no mercado i mobi 

liário que liga o morro ao asfalto , 

e cada liderança regional deve dis

putar as posiç6es estratégicas que 

regulam os diversos tráficos exis -

tentes entre a favela e a cidade.Cir 

culam assim os recursci~ a serem ad

quiridos internamente, pela "vira

ção" das diversas redes de relacio

namento pessoal que completa desigua_! 

mente o que falta aos moradores no 

final dos baixos salários. (*) 

*** 

Refletindo sobre estas observaç6es , 

chegamos ao seguinte resultado: a 

No entanto, e s tas opos 1çoes nao ge

ram um campo semântico homogêneo,p~ 

dendo ser util izadas em sentidos di 

versos ou me s mo c ontraditóri os . Per 

cebemos sobretudo do i s pl anos de r~ 

laci onamen to que se c omb inam sem CO!!_ 

fundir-se: o prime iro apresenta a 

favela como um conjun to de regi6es 

de d i mensõe s var1a das que se combi 

nam e se opõem em vários níveis . A 

"un i ~o" neste contexto refere-se a 

laços pessoais que se r e forçam pela 

di sputa com out r os grupos da favela 

localizados "mais pa ra cima" , "mais 

para baixo" , ou "mais pa ra aquele 

lado". A solidariedade nes te senti 

do não acarreta uma unifor midade de 

status ou uma unici dade dos valores. 

Ao contrário, comporta de sigualda

des e hierarquias que dão forma à 
"união" de s eus memb r os, assim como 

ocor r e nas re ,lações de parente s cono 

i nte ri or de uma famÍlia. Em t ermos 

i dea is, cada região teria a sua li

derança ocupando pos içõe s est ratégi 

cas no rel acionamento com a cidade, 

e di sputando com os cabeças das ou-

t r as r egi6es o a cesso aos recursos 

(*) - Na redação destes parágrafos consultamos do is art i gos: L . A. Machado da Si l va: "A 
polÍtica na favela", in Cadernos Brasileiros (41), mai o-junho 1967; e Car l os Al
berto de Medina, "A favela como uma estrutura atomís tica", i n Amér ica Latina , 
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e ao prestígio gerados nas transa- Em síntese, o fio da meada traçado 

çoes que animam a fronteira que e- pelo enredo do samba levou-nos ao 
xis te entre o "morro" e o "asfalto". 

O respeito mútuo e a força física~ 

bilizada por cada região limitariam 
os conflitos resultantes da competi 

ção interna, dando forma. força e 

moral, à "lei do morro". (*) 

reconhecimento de uma dualidade na 

organização política e nos discur -

sos que compunham o cenário para a 

recepção ao Papa: uma vertente é to 
talizadora, a outra segmentária:uma 

joga com os conflitos externos para 

impor-se internamente, a outra joga 
Bem diferente seria o tipo de rela- com os conflitos internos para im-

' 
cionamento entre moradores implica-

do pela Associação. Sua racionali

dade pertence ao tipo "legal" defi

nido por Max Weber. Seus membros 

devem ser recrutados entre todos os 

indivíduos da comunidade, indepen
dentemente de crença ou origem.Suas 

decis6es devem ser feitas segundo o 

modo democrático das votaç6es em a~ 
sembléia. Seu discurso deve ser 

igualitário. A "união" de que fala 

deve remeter a um ,conjunto homogê
neo de sujeitos e valores seja para 

um aglomerado de indivíduos de inte 
resses em princípio idênticos, seja 

para urna comunidade que se percebe 
uníssona, num momento de luta, por 

exemplo. Ela deve ainda centrali
zar a representação dos interesses 

da favela corno um todo, sobrepondo

-se às lideranças regionais enraíza 

das nos grupos de vizinhança. Tare 

fa delicada, que se torna tanto mais 

legítima quanto consiga impor-se no 

relacionamento com o mundo de fora 
representado pela cidade, onde ali

ás a legalidade que a caracteriza é 
juramentada. 

por-se no relacionamento com o exte 

rior; uma é constituída pelos vínc~ 
los legais da Associação, a outra 

pelos laços pessoais da vizinhança; 

uma valoriza uma "união" essencial 

que nos apresenta um sujeito homog~ 

neo, a outra dá valor a uma "união" 

formal entre sujeitos diferenciados; 

uma é centralizadora, a outra se a

poia num jogo de facç6es. 

Contudo, esta dualidade que parece 
tão clara num primeiro nível de abs 

tração, torna-se mais complexa pela 

combinação dos seus polos em um só 
jogo político. A Associação torna

se mais um centro faccioso entre as 

diversas facções que comp6ern a fav~ 
la; e as facç6es se disputam o con

trole da Associação, para adquirir 

o poder vinculado à retórica legal 

onde se fala de direito em nome de 
"todos os moradores". A tensão en

tre os planos burocráticos e segrne~ 

tário, que nos parece fundamental , 

hã de assumir formas diversas em di 

ferentes contextos. No dia do Pap~ 

a Associação fez a festa e reuniuto 

(*) - Esta noção nos foi sugerida por conversas com Alba Zaluar e Ligia Segalla. Alba 
tem estudado as funçÕes das gangs de rapazes em relação à "lei do morro"; Ligia, 
estuda a "política da favela". 



do o morro em torno de um enredo que 

lhe pertencia- As facções foram 

ocultadas ou quase esquecidas, e a 

favela apresentou-se como um conju~ 
to homogêneo, como "uma classe bai

xa mas que sempre lutou", hoje um 
"símbolo de força ~ união". Mas 

aqui um elemento está faltando que 

precisa ser lembrado, pois o centro 

da festa não estava na sede da Asso 
ciação, e sim na capela que 

mundo" construiu em mutirão. 
"todo 

120 
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em devoção a São Francisco , o santo 

oficial da pobreza ( * ). Ao redor 

da capela muito escutamos sobre o 

mutirão que a te r minou nas v€speras 

do acontec i mento , num esforço que 

"teve at€ crente a j udando". 

Curiosos sobre o envol virnento das ou 

tras rel i giões na vi sita , resolve -

mos que Márc i a e Roberto iriam pro

curar os seus di r i gentes. Não foi 

difícil encontrar o "Cent r o Espíri-
. ta dos Humildes", nem as três igre

jas evang€l i cas , a "Primeira Igreja 

Batista do Vidigal", a "Igreja Wes
leyana", e a "Assernbl€ i a de Deus" . 

As três filt i mas estavam em lugar de 
SUA PRESENÇA destaque , na Estrada do Tambá , que 

DIVINA entra as faltada morro ac i ma , fican

do o Centro Espírita mais recuado , 
acima da Igreja Bati sta . 

GlÓria maior teve a capela, centro 

das atenções , objetivo da peregrin~ 

çao de Sua Santidade pela favela. 

Modesta e bonita, uma construção de 
alvenaria coberta de amianto, com 

varanda apoiada em caibros de madei 

ra. No interior, um altar, uns po~ 

cos bancos, e a via sacra numa se

quência de quadros que foram pinta
dos especialmente para ela por ar

tista local, e ainda um quadro gra~ 

de doado tamb€m por artista local 

Claramente, eles nao par~icipararn 

da preparação do morro para a visi

ta. Acompanharam-na, decerto, mas 
à distância, sem atende r às reu-
niões em que as co i sas se decidiam. 

Um mal entendido que aconteceu par~ 

ceu-nos extremamente revelador a es 

te respeito: um destes diri gentes~ 

ligiosos pensou que fô ss emos de al
guma mane ira l i ga dos à As sociaçã o . 

Desenvolveu ent ão urna convers açao 

no sentido de que o a j udáss emos a 

contactar o pess oal da As s oci ação 

para ve r como e que fi cava a 
t ão do te r ren o de s ua i gr e j a. 

ques
Es -

cl a rec i do que não poder í amos servir 

par a este cont ac to , a conversa con-

(*) - "São Francisco de Assis, o santo da pobreza e da mi séria ab sol u t a fo i escolhido 
para padroeiro da capela em construção no Ví digal , onde o Pap a João Paulo II rea 

lizarã missa quando chegar ao Rio dia 3 de julho próximo . são Fr an ci sco f oi escolhido 
entre outros doze santos, indicados pelos moradores da comuni da de, di sputando a ·prefe
rência com São João Batista e Santa Edwiges.'~ (O Mensagei r o do Vi digaZ~ junho 1980,p.1). 



tinuou solta, mas aí não foi fácil 
trazê-la de volta para o assunto do 

Papa. 

O Presidente do Centro Espírita fez 

consulta para se informar a nosso 

respeito, recebendo, segundo disse, 

os espíritos de Rui Barbosa, Victor 

Hugo , Guerra Junqueiro e Silveira 

Martins. Contou-nos então que ali 

estava com o Centro desde 1940 e que 

naqueles anos fora cabo eleitoraloo 

Lutero Vargas, o que lhe valeu apoio 

para sustar uma tentativa de remo

ção da favela. Falou de alguns im~ 

veis que possui e aluga por ali, um 

dos quais sendo usado pela Igreja 

Batista. Dá-se bem com o pastor b~ 

tista embora evite falar com ele de 
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umbandista lhe estaria aprontando. 

Tivemos pouco contacto com o pastor 

da Assembléia de Deus, mas foi o bas 

tante para ouvir de um conflito com 

a Associação ligado à construção do 

primeiro posto médico do Vidigal 

que iria tapar a fachada do templo, 

dificultando o acesso. 

O presbítero Wesleyano é morador do 

Vidigal, mas os demais pastore s prQ 

testantes (pentecostal e batista) 

sao de fora e na conversa pro cura

vam demonstrar este fato, alegando 

desconhecer detalhes do que se pa~ 

sa além da sua comunidade rel igiosa 

Ainda assim, os três valorizavam as 

ligações de suas Igrejas com as de-

religião (e aparentemente o pastor nominações que extrapolam o Vidigal. 

"ignora" que seu locatário e vizi

nho pratica o espiritismo justo ao 

lado ... ) . Mas disse também que o 

pastor a cada vez que aparece , pega 

a BÍblia da casa e se põe a lê-la. 

Já teve boa amizade com dois 

-de-santo que vinham a seu 

bater papo e jogar dominó. 

tro umbandista que construiu 

pais-
~ 

armazem 

Um ou-
dois 

terreiros no Vidigal chegou mesmo 

a pedir um passe no Centro. Mas, 

vez por outra, tem de trabalhar pa

ra tirar "um espírito rebelde" pos

to por "feitiço" em alguma pessoa 

que o procura. Aliás , ass i stimos a 

um destes casos onde a medium en

trou num transe que tinha tudo do 

gestual da umbanda. O espírito foi 

afi nal expulso; tendo sido atribuí

do aos ataques que uma sua vizinha 

~ comum aos protestantes saírem em 

caravana para visitar igreja de ou

tro bairro ou participa r de "re ti -

ro" com membros de outras congrega

çoes. O batista está envolvido na 

campanha de evangelização que mobi

liza toda a denominação e que deve 
culminar este ano com a visita de 

um grande pregador norte-americano. 

O pastor agora pretende fazer ges

tões para incluir o Vidigal no iti

nerário daquele grande Mis sionár i o. 

Esse mesmo pastor revelou-nos que , 

se estivesse na cape la no momento da 

visita do Papa, também doaria o seu 

anel para o Vidigal. Segundo ele, 

podia não ter o mesmo valor em ouro, 

mas o valor simbÓlico seria o mes -

mo ... 
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O contacto com a cidade por via re- ·sul do Rio de Janeiro. Antes, os 

ligiosa é portanto intenso, incluin 

do muitos moradores que frequentam 

terreiros em outros bairros (alguns 

tão distantes quanto os da Baixada 

Fluminense), e promovendo também o 

movimento inverso, pois sobretudo o 

Centro Espírita e os terreiros de 

Umbanda estão acostumado.s a receber 
a visita de "bacanas" em busca de 

proteção. Estes contactos : rendem 

serviços, naturalmente, como no c a-

50 de uma determinada região do mo r 

r o sendo beneficiada pelos cuidados 

de um famoso advogado da cidade que 

foi interessado no problema pelos 

seus irmãos presbiterianos. Mas a 

questão é mais complexa: os víncu -

los externos estabelecem no plano 

institucional o correlato prático 

das categorias universais que carac 

terizam o discurso religioso. Pelo 
culto de Deus Pai, dos Santos ou dos 

Guias, os moradores do Vidigal as -

agentes catÓlicos locais pertenciam 

à classe dos especialistas leigos , 

como os rezadores de terço. Ouvi 
mos valar com intensidade, e com 

uma certa mágoa, de uma senhora fa

lecida num acidente, que era morad~ 
ra de uma região mais afastada do 

asfalto, que muito fez em matéria~ 

catolicismo no morro. Chegou mesmo 

a limpar um terreno, "lá prá cima", 

construir capela; -para uma e a ma -
-

goa de quem falava devia-se ao "des 

perdício", .- capela acabou Ja que a 

sendo construída "lá em baixo", sem 

qualquer re fe rênci a a seus trabalhos. 

Antes os católicos deveriam assis -

tir missa na igreja de Santa Mônica, 

no Leblon, ou aos domingos na esco

la Stella Maris, de propriedade da 

Igreja, que fica na estrada do Tam

bá. Esta escola também promovia 

"encontros de casais", mas, s.egundo 
-um membro da pastoral, so quem ia r 

cendem a um círculo mais amplo 

Humanidade. 

de era "gente do Leblon e de Ipanema". ) 

Ora, nossa pesquisa foi breve, mas 

deixou-nos a nítida impressão de que 

a presença institucional das igre

jas. no Vidigal era pouca e recente. 

Os protestantes reclamaram, sem ex
ceção, do parco apoio de suas deno

minações. E os católicos somente 

agora construíram uma capela! 

Foi em 1977, com o caso da remoção, 

que a Igreja Católica tornou-se ins 
titucionalmente ativa, por intermé

dio da pastoral de favelas da zona 

A chegada da pastoral modificou sen i 

sivelmente o campo religioso do Vi
diga!. Sua militância nas questões 

dos direitos dos moradores do morro 

junto à Associação trouxe a mensa -

gem da Igreja em nova forma, de 
grande impacto sem dúvida, mas ca

rente dos sentidos devocionais asso 

ciados ao catolicismo tradicional. 

A vinda do Papa recuperou todos es

tes sentidos de uma forma espetacu-
.-lar, começando pela capela que Ja 

nasceu sobrecarregada do poder do 

e 

a 

em 

r a 



saarado. Foi cónstru!da em mutirão 
(forma aaradável à pastoral), e dias 
depois já exibia barbantes amarra -
dos, com objetos devotos, na coluna 
onde o Santo Padre havia se encost! 
do p·ara descansar (forma que a pas
toral tolera com dificuldade). 

Pensamos assim haver encontrado no 
campo reliaioso uma situação anilo
a• à que descrevíamos no plano da 
oraanização política da favela: em
bora seamentado, ele também compor
ta uma untttaagão com múltiplos sen 
tidos. 

Os pastores e o presidente do Cen
tro não se demoravam no assunto do 

. Papa, mas . os seus fiéis entraram em 
cheio na festa. Mesmo eles, os di
riaentes com quem conversamos, quan 
do falando do acontecimento não ti
veram senão palavras positivas. Ati 
o pastor ~atista comentou que a vi
sita do Papa" ... era Importante 

porque 01 11u1 discursos fritavam 1 

11pl ri tua1 ld1d11 DI fundiam va1or11 

espiritual• de que 11t1 gente aqui 

tanto precltt! 11 

Os diriaentes reliaio1os entrevist! 
dos (da umbanda, inclusive) seaui -
ram esta mesma linha de raciocínio, 
reclamando do pouco caso das coisas 
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ra uma obra católica. O pastor ba
tista acrescentou que discordava do 
artiao anti-papista que havia sido 
publicado pelo jornal da sua denom! 
nação. 

Pareceu-nos, portanto, que João Pau . -
lo II havia conseauido realizar em 
pessoa um tento raro no mundo mode! 
no e que, no entanto, é da essência 
de sua posição: afirmar a heaemonia 
da iareja católica e ao mesmo tempo 
pairar acima das distinções eclesi
ilticas, apresentando-se como encar 
nação da catolicidade cri1tã. As
listimos pois a uma dramat i zaçÃo e
xuberante do universo simból i co que 
oraaniza a imaainação reliaiosa de 
nosaa sociedade, executada com um 
virtuosismo exemplar: o Papa no Vi 
diaal transcendeu a es fera dos i n
termediários, como se representass'i~ 

em pessoa, o próprio Ser Supremo c~ 

mum a todo o campo reliaioso. 

Contudo, também no plano reliai oso 
a "União" não perdeu a sua amb iva ~( 

lincia. Nas aparências, a Cruz Re~ 

· conciliadora parecia ocupar todo o 
espaço saarado, mas esta aparênci a 
carreaava uma estranha ocultação 
por onde andivamos, as pessoas aa
rantiam que 

espi ri tu ais do povo local, e acre- · ''· 11 aquI no VI di ga1 nio tem Umbanda, nio 

ditando que este Papa vi ria aumen - 11nhora! 11 

tar a "espiritualidade" aeral. O 
Wealeyano e o latiata permitiram e1 Pe11011 com auias no pesco;o também 
preaJamente que 01 fili~ . partlcipa1 diziaa que 
••• do lllutlrlo. ••• ••ncSo ele pa• • ... Jl teve. •u acabou. Tanto brigaram 



que foram embora . 11 Este tipo de generalização nao se -

ria possível com referência aos cren 

"Se tem eu não sei", "se tem e lá em cima". tes ou aos espíritas de mesa branca. 

Ou então, 

"pode te r a I gum macumbe i ro, mas só f reque~ 
ta te r rei ros de for a. 11 

De fato, nao foi ficil encontrar ~s 

terreiros nestes dias, embora um· .de 

les não estivesse longe da Estrada 
do Tambá. Afinal, entramos em con-

Mas as afirmações: "todo mundo e ca 

tól ico", 11 aqui não tem umbanda não 11
, 

11 catól ico coisa nenhuma, só dá ma -

cumbe i ro 11
, eram recorrent es e fazi

am sentido. 

Indagamo-nos então, se entre a Igre 

ja Católica e a Umbanda não tería -

mos uma dualidade análoga à que en
cont.ramos no plano polÍtico entre a 

tacto com três bem animados, e ouvi Associação e ó conjunto das vizllilian 

mos fofoca que um deles havia feito 
trabalhos especiais para "abrir os 

caminhos" ao Papa no Vidigal. Mais 

tarde soubemos que é comum as pess~ 
as da umbanda frequentarem a Asso -

c1açao e que com certeza ajudaram 

nos preparativos da visita. 

Concluímos que, diante da figura fu.!_ 
gurante de João Paulo II, a umbanda 

se escondeu, reduzindo-se nas apa -

rências ao sinal de estigma que oc~ 
pa na imaginação do catolicismo.Mas 

continuou presente ainda que numa 

forma negativa, como o contraponto 

da catolicidade romana. 

Com efeito , ouvimos outras conver. 

sas,em contextos de discurso depre

ciativos da favela, que enfatizavam 

o estigma do "f avel ado", em que as 

pessoas diziam exatamente o contrá

rio: 

li A senhora quer saber? Aqui so dá ma-
cumbe i r o! 11 

ças. Para a primeira, o sinal da 

cruz, signo da reconciliação de to

das as forças espirituais, um símb~ 

lo da unicidade; para a segunda, a 

encruzilhada, signo da ambivalênci~ 
ou da integração das forças espiri

~uais num símbolo da diferença, ou 

das tensões que se renovam sem re

pouso. (*) Dois códigos que não só 

coexistem mas se interpenetram, sem 

se confundirem, que são conhecidos 
de todos os moradores e que permi

tem a passagem (a tradução), e o j~ 

go de um em relação ao outro. Se 

foi assim, no dia do Papa, " "todas 

as religiões", a umbanda inclusive, 
fizeram a festa católica. 

Devemos, portanto, voltar à Associa 

ção e à pastoral para entender me

lhor a política do dia da visita.Pa 
trícia, Rosane e Socorro 

desta parte. 
cuidaram 

(*) - Esta homologia entre Associação/FacçÕes Regionais e Igreja Católica/Umbanda pre-
cisa ser qualificada. Com efeito, o discurso religioso da pastoral aproxima-se 

daquele que caracteriza a Associação no plano político. Mas a Igreja éatÕlica é mais 
ampla, incfuindo em sua prática de culto uma diversidade que não se reduz às catego,ri
as universalizantes prÓprias ã pastoral e ã As$ociação. 





4 

11 HOJE SOMOS 

STMBOLO DE FORÇA 

E UNIAO ..... 
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nida no Morro do Cantagalo em 24 de 

Julho, para avaliar o que havia se 

passado. Agentes da Igreja, morado 

res de várias favelas, alguns diri
gentes de associações, discutiram 

os acontecimentos em detalhe, ex

traindo deles algumas idéias princi 

pais: 

-a 11farsa que o governo montou com o sis

tema de segurança, causa de tantas frus

tações11 

- o Papa 11 
••• desmascarando o governo, fo.!:_ 

talecendo a luta dos pobres, apertando 

os ricos 11 

- o anel significando 11uma aliança da lgr~ 

ja com os pobres, nao so para o Vidigal, 

mas para todos os favelados! 11 

Mas houve pontos controversos. Por t 
exemplo, o significado para as ou

tras favelas da visita ao VidigaZ 

não deixou de causar embaraços. O 

pessoal do morro Santa Marta ence-

nou uma peça de teatro com um cená- ~ 

Um àgente pastoral já nos havia in- rio cheio de imagens tumultuadas.Pa 

formado: ra quem veio de fora buscando parti 

cipar da festa, foi a polícia que 
11No Vidigal, associação e pastoral e uma mais apareceu, encobrindo a figura 
co isa só ! 11 

Não quer i a, decerto, confundir 

extraordinária do Papa com os cor

dões cotidianos da Segurança. Es

as tas críticas foram assimiladas mas 
duas i nsti tuições, mas indicava uma 

aliança que fora celebrada como nun 

ca no dia do Papa. Foi este também 

o tema central da Assembléia do Pas 
toral de Favelas da Zonal Sul, reu-

sem muito gosto pelos representan -

tes do Vidigal. Afinal, disse um 

deles, a peça nao tinha deixado ela 

ro se a culpa era do Governo ou da 

Igreja ... 

e 

a 

m 

a 

e 

a 



No entanto , houve aco r do pleno de 

que o Vi digal seria , no caso, ape -

nas "um símbolo das favelas em ge -
ral" . "Símbolo de força , de união 

e de esperança; da aliança do 

e sua i greja com os pobres" . 
ve quem dissesse a mesma co i sa 

Papa 

E hou 
com 

uma significativa inversão da frase: 

li Se a i greja está com a gente, o Papa 

t ambém tá~ 11 

A politica da Associação 
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sos para den t ro da fave la , no que~ 

forçam a sua l i de rança . As a~sor 1 a 

ções podem ent r a r nes t e e s qu ema ut 1 

l i zando-se do vín culo fo r ma l que rem 
com o governo pa r a man i pul a r as r e 

lações externas no s mo l des de uma 

t r oca de favo r es . E ne s t e s te r mos 
elas entram em compe ti ção com out ras 

lideranças (de assoc i açõe s volun t á
rias, como os blocos de c ar na va l e 

as várias igrejas , ou de pont os es 

tratégicos como as b i rosca~ e a~ bo 

cas de fumo) que t ambém são c a p aze~ 

de faze r al i anças e xte r na s t n te res 

Como se ve , tanto no samba, quanto santes. 

nas conclusões que resumiram a ava-
l i ação , destacou-se um sen tido poZ{ Ora , a polít i ca celeb r ada no ~a mb a 

tia o na v i s i ta do Papa. "Política", 

aliâs , pensada em termos amplos,qu~ 
se cc-extensivos com a "religião" , 

representando o drama humano nos qu~ 

dros de uma luta de poder; mas "po

lítica" também em termos restritos, 

expressivos dos interesses de ins~ 

tituições específicas como a Asso -

ciação e a Pastoral . 

Mai s tradi cional nas favelas -e a 

"poli ti c a da b i ca d ' água", que pre

valeceu no período populista anteri 

or a 1964 e que ressurge com a vol
ta das disputas eleitorais. Em re

sumo. ela consiste em uma troca de 

votos por favores concedidos a indi 

víduos ou a gr upos da favela por 
candidatos ou funcionários do gove! 

no . LÍderes locai s funcionam como 

de saudação ao Papa t em car a cte ri ~

t i cas diversas. Usa cat e g or i a ~ g lQ 

bai s para car ac te ri ~ar as paz t es e m 

relação:não é uma t r oca ent r e f u l a 

no e belt r ano , ma s entre "pob 1es e 

ricos". E não s e trocam fa vozes; 

mas se r eal i za "uma lut a" . A1nd a. 

quando dirigida i s re ivind1caç6e~ ~ 

sempre (água , luz , as fa lto) , t e la 
ciona-as a um aonjun t o pe Jo qua l 

"se luta" e que não s e es got a e m ca 
da conqui sta par t 1cul ar o Tende p o~ 

tanto a cent r al iz a r todas as r e J \ l n · 
dicações , no que ent r a em choque com 

a tendência à dispe rsão c a r a c r e r; ~

t i ca da "pol í t~c a da b]ca d ' á gua" 
O discurso de um memb r o da d1r er o -

r i a numa r euni ão ante r ] or i VJSJta 

é i lustrat i vo : 

cabos ele i to r ais , passando votos p~ "Ago ra vocês sabem que rea lme nt e no~. t a mo ~· 

r a os políticos da cidade; e, em a í em véspe ra a í de pa r t i do p r a 1a, pa · r ~ -

t r oca , r epassam se r v i ços ou recur - do prâ cá; que vão chega r aq u ü no \i d ga • 

( 



propos t as que va i ser oferecido aos morado 

res índ ivi.dual prá acabar com nossa união . 

Então o que eu peço a voces e o seguinte : 

se chega rem alguém aqui dando proposta que 

' eu ajudo voei, eu faço isso pr~ voei• tra 

ga essa pessoa pra discutir na comunida-
de ( . . . ) . Não ad ianta de maneira nenhuma 

qualque r político, qualquer partido chegar 

aqu i e fala r que quer dar um , saquinho de 
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aquela luta local veio a ser consa

grada pelo próprio Chefe da Igreja 

Universal, o valor da "união" multi 
plicou-se por um número indefinido. 

De ai em diante, cada luta contra~ 

remoçao e toda a politica de favela 

no Rio de Janeiro estará marcada p~ 

la efígie de sua Santidade. 

cimento prã gente. O importante então e Por outro lado, o valor da figura 
que ele tenha mil sacos de c imento ... •• 

E um out ro di retor completou: 

11 Graças ã nossa un ião, nos já consegu..!_ 
mos água, já conseguimos luz . .. Isso tudo 

foi consegu ido com a nossa un ião, não foi 

consegu i do por pol[t i co, por part ido ne

nhum, fo i consegu ido por nós e não podemos 

de ixa r q~ e venha ninguém de fora perturbar 

papal demonstrou-se da maneira mais 

concreta com a sua aparição. E as

s.im a "política' de conjunto" recup~ 
rou com vantagem a política da bica 

d'água: com efeito, como disse al-

guém, se os vereadores "dão" saco 

de cimento, o mínimo que o Papa de

veria "dar" seria a posse da terra! 

E o que recebeu em troca senão a im~ 

gem singela da aliança da Igreja com a 

nossa un ião . " a pobreza? Peculiar troca simbóli- s 

ca: a imagem de Sua Santidade para m 

De fato, a "un i ão do Vidigal" con- a favela ·e a imagem da favela para E 

qui stou muitos mil sacos de cimen -

to . . • Veio a luz \ e, para uma parte 
ma i s favorecida, a água, o esgoto,o 

telefone , a escada cimentada comcor 

rimão , e a promessa da posse da ter 

ra , ao menos já para 300 lotes. E o 

Vi di gal conquistou um prestígio que 

a i nda hã de lhe render dividendos 
po r um longo prazo . 

a Igreja. 

A politica da Pastoral 

Mas porque o Vidigal? Teve um que 

disse: 11 Foi resolvido nos papelzi -

nho. Botaram as favelas tudo nos 

papelzinho e sortearam.•• Este mora 

dor que respondeu "foi loteria" era 

mais filósofo do que politico, po ~ 

Mas pe rcebe-se a ambigüidade: a lu- rém devia ter um fino senso de rea

ta cont r a a remoção~ já tentada por !idade. Uma Única favela teria de 

mu i tas f avelas , assoc i ada desta vez 

a um i ntermedi ário bem articuladona 

c i dade como ê a Pastoral,abriu uma 

i nteres s ante alternativa política . 
E quando . po r desígnios misteriosos, 

ser contemplada entre tantas. Ao 
nível das bases, o acontecimento não 

podia senão cair com a força de uma 

graça inesperada. 

br 

lo 
,_ 
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Em outro nível, contudo, os organi
zadores,tiveram que escolher. Sou

bemos da existência de tensões na 

130 

Assim, também para a Igreja o Papa 

trouxe uma soluçio integradora: do 

Palácio Sio Joaqui m à pasto r al mais 

hierarquia a este respeito . Três popular, diversos níveis e tendênci 

nomes se destacaram nas primeiras 
conversações: Morro dos Cabritos 

Cerro Corá e o Vidigal . Todas fave 
las da zona sul, mais fácil talvez 

de acomodar-se ao conjunto dos tra
jetos que deveriam ser percorridos 

pelo Papa na cidade, pois da zona 

aorte só conheceu o caminho do aero 

porto; todas também com trabalhos 

expressivos da Igreja. 

Falou-se ainda que as três evidenci 

am um quadro de alternativas em ten 

sio: uma delas mais identificada com 

a "nova pastoral", outra com as o

bras "tradicionais" da Igreja; e o 

Vidigal estaria no meio: uma histó

ria de lutas mas também uma Íntima 

relaçio com o Palácio Sio Joaquim.E 
uma outra vantagem: no Vidigal nio 

existe o confronto entre a Pastoral 

e políticos do Governo em disputa~ 
la Associaçio, que é comum em ou

tras favelas. 

Estas imformações coincidem com fraz. 

mentes de declarações oficiais. En

quanto na favela prevalece a versio 

"nossa luta e uniio", o arcebispo 

pôde argumentar no Jornal do Brasil~ 

que, 

"como é do conhecimento gera 111
, V I diga 1 

foi escolhida porque é um exemplo do esfor 

ço comum de favelados, igreja e governo p~ 

ra a superação da miséria ,,, 

as da hierarquia r econhece ram-se na 
celebração do Vid i gal . O palácio 

do arcebispo mobilizou o seu congê

nere governamental , consegu i ndo o 
favor de uma desapropriação de t er
ras. Mobilizou também a TV Globo 

que contribuiu com os recursos para 

os esgotos e lixeiras . A pastoral 

de favelas mob i lizou uma rede var i a 

da de agentes engajados em traba

lhos locais para acudirem ao Vi di -

gal, organizadament e, com faixas 

reivindicatórias que lhes dessem a 

qualidade de participan tes do even

to, assumi ndo a noçio de que também 
eles seriam hospedeiros do Papa na

quele dia. E os agentes externos e 

os dirigentes de dentro do Vi digal 
mobilizaram os seus contactos ni fa 

vela para rememo r ar os feitos lo

cais que QS tornariam conhecidos'no 

mundo inteiro", viajando por um sis 

tema ainda mais complexo do que o 
próprio Vidigal . Ninguém mentiu 

· ninguém disse toda a ve r dade. Fo i 

uma festa com muitos sentidos que 

convergiam para uma noçio paradoxal 

da cultura cr i sti, escrita numa fai 

xa esticada em ,São Conrado : 

110s pobres são os prefe ri dos de Deus , •• 

O anel que tu me deste , . . 

O que fazer com este anel? 

SÍmbolo da aliança que re uniu em uma 

• 
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so cerimônia as facções regionais e 11Eu acho que tem que ser guardado porque 

a associação, a lÓgica segrnentária . 

e a burocrát i ca, a religião popular 
ele tem uma história que todo mundo tem 

que ·saber. ~um anel sagrado e quer dizer 

e a hierarquia, a igreja romana e mui to troço, né7'' 

as evangél i cas, o catolicismo e a 

urnbanda, a política da bica d'água 

e a política de classe, a pastoral 

popular e o Palácio São Joaquim, a 

oposição e o Govern~. Onde guardar 
este anel? 

- As alternativas possíveis foram pe~ 
sadas no Vidigal: 

Assim também pensavam a associação 

e a pastoral, corno disse um agente: 

11Anel · lembra aliança. Aliança lembra casa 

mento, casamento dele com o povo ... 11 

Mas onde gu~rdá-lo? 

Tem gente que disse: 11 o ane 1 

Na capela, foi o que disseram, mas 

que r outros influentes duvidaram: 11 Se rã 

d i ze r que quem tem é prá dar a quem que estaria seguro ali dentro da fa 

não tem . " 

O melhor a fazer é vendê-lo. 

"Se ri far, va i dar uma nota alta, uns 10 

b i , e a gente podia fazer uma cidade no Vi 

d i gal". 

Mas sera que chega? Disseram que o 

anel era para todos os favelados do 

Brasil e aí não tem rifa que valha 

a pena~ 

vela? Quem iria vigiar7 11 

Havia também um receio dos excessos 
místicos: mal chegou e já se falava 

em milagres... Na Assembléia da Pas 

toral sul o anel correu de mão em 

mão, chegou até a cair n~ poeira. E 

os comentários enfatizavam seu vamr 

"simbólico" corno que a esvaziá-lo 

de conteúdos mais imediatos que po

deriam transformá-lo em relíquia mi 

raculosa. 

11 Então o ane 1 é de todos os fave 1 ados Talvez então deixar na Paróquia de 
-· do Vi digal Como é e nao so . 

de r o anel? Não vai dar prá 

é melho r guardar p ra gente se 

que acon t eceu . " 

Outros iam mais fundo: 

que v ao 

todos, 

lembra r 

ven -

então 

do 

Santa Mônica? Mas houve protestos: 

"foi dado pro favelado, não é pra 

ficar mostrando pros bacanas!" 

De fato, este anel foi "esquentan -

do" pelos mui tos laços que fundiu em 

um só gesto. Tinha poder, guardava 

"Não v a i se r vendi do nada , Onde já se vi u perigos . Provocou um alvo roço que 
vender co i sa sagrada7 11 ainda continua, na boca do povo, na 



hierarquia e; ,nos jornais, na disputa 
inevitável pelo seu significado. O 
noticiário, quando encerramos este 
artigo, indicava soluções inespera-
das que bem ilustravam as tensões 
presentes na Igreja: "Padre diz que 

Papa não doou anel ao Vidigal (Sic!>" 

(O GZobo~ 26/10/80), "Vaticano: 

anel foi homenagem do Papa às fave

las do Rio" (O Gl-obo, 28/10/80). 11 A!, 
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qulij ~ ocese guarda anel que Papa deu 

ao Vidigal e deixa réplica na fave

la11 (Jor-naZ do Br-asiZ, 30/10/80). 

Ao que parece, prevalecerá urna solu . -
ção engenhosa: tombar o anel no Mu-
seu de Arte Sacra da Arquidiocese® 
Rio de Janeiro. Parece até gozação 
da cantiga popular: 

li O anel que tu me deste 

e r a v i d ro e se quebrou ..• 11 

li O amor que tu me tinhas, 

Era pouco e se acabou .•. 11 
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