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PSICOLOGIA E RELIGIÃO
auxiliar de ensino no Departamento de Psicologia da Universidade
Federal de Minas Gerais , escreve
a respeito de suas Observações sobre dificuldades emocionais das
pessoas.

SOB a coordenação do prof.
Antônio Quinan, do nosso
corpo de redatores, podemos oferecer aos leitores, neste terceiro
número dos CADERNOS DO ISER,
quatro artigos não apenas muito
ligados ao nosso setor de estudos,
quanto provocadores no sentido de
retomar o velho debate sobre ciência e religião. E dentro desta relação, o tema se destaca pela sua
particular relevância, uma vez que
tenta enfrentar situações interiores do homem - onde os limites
entre fé, emoção e racionalização
parecem muito mais complexos e
singulares do que a nossa linguagem comum pode indicar.

Cremos que estes artigos constituem uma contribuição importante
para o trabalho empreendido por
!SER e esperamos que os leitores,
de uma forma ou de outra envolvidos pelos temas aqui tratados,
tenham oportunidade de expressar
suas críticas e comentários. Aliás,
estamos iniciando neste número
uma seção dos leitores, onde esperamos registrar ·as observações e
sugestões que nos forem enviadas.
Outra seção nova se refere a Notas
e notícias, na qual procuramos informar sobre acontecimentos de r elevância no mundo da religião, no
Brasil e no mundo . Assim como
abrimos algumas páginas para comentar Livros e }Jesquisas que se
publicam (ou em preparo) relacionados com as religiões em geral.
O que será também feito no Seminário do !SER ( 1. 0 e 2 de março)
quando, ao lado do tema .Comuni dades eclesiais de base (·assunto do
próximo CADERNOS) , teremos um
largo período de tempo dedicado
a informações de credenciados pesquisadores sobre os seus trab alhos
e de outros colegas e in sti~uiçõe s
no campo da religão.

Otaviano Corrêa da Veiga Lima,
autor de Psicoterapia e religião, é
professor de psiquiatria na Faculdade de Ciências Médicas e trabalha como psiquiatra em hospitais de Belo Horizonte, além de sua
clínica particular. Pierre Weil, professor adjunto do Departamento de
Psicologia da Universidade Federal
Je Minas Gerais. doutor em psicologia pela Sorbonne, autor de vários livros e trabalhos, e psicólogo
clinico em Belo Horizonte, analisa
o fenômeno religioso à luz da psicologia moderna. Fé: relativismo e
superação das auto-in terpretações
é o título do trabalho de José Fragoso (Frei Domingos) , membro da
Irmandade do Carmo, especialista
em antropologia cultural e atualmente encarregado de uma pesquisa sobre fé popular. Wolber de Alvarenga, outro psicólogo clinico,

E esperamos ainda novas sugestões sobre outras seções e temas
para os CADERNOS.

•
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Nota~

e

ASSEMBLÉIA

Notícias

!SER realizou sua Assembléia
Geral no dia 28 de fevereiro. às
20 horas, no Rio. à Rua Pereira da
Silva 135. Entre outros assuntos,
foi discutido o programa e orcamenta de 1975 e eleito secretário-executivo o Prof. Waldo A. Cesar.

SE!VliNÃRlO SOBRE
COMUNIDADES ECLESIAIS
DE BASE
Comunidade eclesiais de base é
o tema do Seminário que ISER realiza nos dias 1.0 e 2 de março, no
Rio de Janeiro. à Rna Pereira da
Silva 135, em Laranjeiras.
O primeiro dia será dedicado à
análise do tema, abrangendo os seguintes aspectos e preletores: Sociedade c comunidade (aspectos
teológicos e sociológicos) , Rubem
A. Alves; Diversidade e cstabilidade em comunidades naturais (aspectos físicos e biológicos) . Keith
Brown ; Em busca ele uma comuni~
dade <experiência humana concreta), Antônio Albertino Carneiro ,
Tomiko Born e Antônio Carlos Villaça.
O segundo dia, depois de um resumo das preleções e conclusões,
constará de informações sobre pesquisas que pessoas e instituicões
estão promovendo no Brasil,· na
área da religião. Também será discutido por todos o programa do
!SER para 1975.
O próximo número dos Cadernos
elo ISER dará notícias dos resultados do Seminário e do program:t.
aprovado.

ISER TEM NOVO
SECRETÁRIO- EXECUTIVO
<INTERINO)

O Rev. Carl Joseph Hahin, Jr ..
deixou o Brasil em dezembro de
1974 e está residindo com sua familia nos Estados Unidos. Desta
forma. deixou também as suas funções no Brasil, entre as quais a de
secretário-executivo do ISER. A
Comissão Executiva resolveu contratar Waldo Cesar interinament.e
(até a próxima Assembléia do
ISERJ. par-a esta função.

AS TAREFAS DA
SOCIOLOGIA DA RELIGIÃO
NO BRASIL

Num relatório de 1964 , apresentado ao Congresso Pro Mundi Vita,
em Loivana , o prof. Thales de Azevedo chamava atenção para algumas tarefas urgentes da sociologia
ela religião no Brasil. Se bem que
muitos estudos e pesquisas tenham
se realizado nestes dez anos , é interessante relembrar alguns pontos mencionados pelo relatório
<aliás divulgado há tempos em forma mimeografada pelo ISERl :
"Seja lá como for . a sociologia da religião terá no Brasil uma tarefa urgente: contudo não a desempenhará
convenl.ent.emen.te •se condições preliminares não forem
realizadas . Uma delas será a
criação, seja perto do centro
de pesquisas sociais já existente no Rio , seja no próprio
rrnsUtuto. de um c~nrro de
documentação religiosa sufici entemente amplo . disponde.
de meios materiais e humano<;
para a colheita, a aquisição .
o fichamento e também a análise tão perfeita quanto possível. Uma publicação periódica
se tornaria em breve um instrumento de comunicação dos
planos ele estudo. de bibliografia , de" resultados de pesquisa e um encorajamento àos especialistas, sejam católicos ou
não.
Uma condição fundamental
seria também uma tom ada cl 8

posição teórica, que parece
inevitável, face às características da religiosidade em geral.
Pelo fato que esta religiosidade compreende uns ao lado dos
outros , por vezes mesmo confundidos em uma trama inexplicável, a prática religiosa
conforme as prescrições da
Igreja e hábitos religiosos populares reduzidos a devoções
sem vida sacramental, uma sociologia que se interessaria
unicamente à medida do dinamimo religioso ou uma sociologi·a da paróquia que excluiria
os não praticantes no sentido
ortodoxo seria insuficiente, senão incapaz, de interpretar os
fatos como são! Abandonar ao
folclore ou a outras disciplinas este catolicismo "popular",
como certos autores e propõem,
equivaleria perder de vista o
fenômeno global, visto que a
Igreia reconhece, em suas estimativas da situacão nacional. a imensa massa dos católicos nominais. tradicionais e
"populares", os quais, não sendo perfeitos praticantes, fazem
contudo parte do grande complexo dos que pertencem, pela
fé, ao Grupo Místico. Esta mistura é . de mais, um dos aspectos da vida paroqui·a l brasileira."
COLEÇÃO
AS GRANDES RELIGiõES
TEM REDATORES
BRASILEIROS
A coleção As Grandes Religiões,
da Editora Abril , publicada em fascículos semanais, coordenada pelos professores Cândido Procópio
Ferreira de Camargo e Beatriz de
Souz·a , da equipe do CEBRAP (Centro Brasileiro de Análise e Plane.i amentol. de São PaulO. foi totalmente redig·ida por brasileiros. Vários fascículos contaram com. a colaboração de elementos ligados.
também ao ISER , como Jaci Mamschin (A Reforma), Rubem Alves
(Protes'antismo Contemporâneo),
Waldo César (Ecumenismo).

RELIGIÃO RADICAL
A revista americana Radical Religion, publicada trimestralmente
pelo grupo "Community for Religious Research and Education"
(P. O. Box 9164, Berkeley, California 94709), tem por objetivo colocar em discussão e analis·a r temas
relevantes para uma posição cristã
revolucionária. O número 1, vol. I
!inverno de 1973) contém um documento sobre a Sociedade novaiorquina de Cristãos Socialistas
dos anos 30, um simpósio do Radical Church Movement, que discute
a ·a tuação política cristã dentro da
universidade e um estudo sobre a
resposta do cristianismo militante
ao socialismo antes da depressão
de 29. O número 2 !primavera de
1974J é dedicado ao movimento feminista e suas relações com a religião. O número 3/4 !verão e outono de 1974 J prossegue o tema
feminista e contém ainda um simpósio sobre organização partidária.
artigos sobre a atual realidade
americana, sobre igreja e socialismo e outros ·a ssuntos. Todos os
números incluem resenhas bibliográficas e poesias bastante interessantes , lembrando a extinta e
excelen te revista Motive.
RELIGIOSIDADE POPULAR
A Revista de Cultura Vozes de
setembro de 1974 foi inteiramente
dedicada ao tema religiosidade popular. Henrique Oswaldo Fraga de
Azevedo escreve sobre Sociologia do
rilo; Rubem Alves analisa o misticismo: Mis ~ icismo - a emigração
dos que não têm poder; Waldo A.
César, Urbanização e religiosidade
popular; Adriano Hipólito lbispol.
Povo, meu povo, quando serás?;
João Dias de Araújo , Imagens de
Jesus Cristo na literatura de cordel; Laís Mourão , O camponês e a
colonização missionária.
Pedidos à Editora Vozes. Caixa
Postal 23 , Petrópolis (25.600) , RJ .
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CONTESTADO: A GESTAÇAO
SOCIAL DO MESSIAS
É este o titulo do artigo da antropóloga Lais Mourão , publicado
nos Cadernos do Centro de Estudos Rurais e Urbanos, n. 0 7, outubro, São Paulo, 1974. O trabalho
tem como objetivo explicar o fenômeno do messianismo do ponto de
vista do sistema ideológico que o
engrendra, analisando a ineficiência da ideologia dominante em impor a sua dominação a grupos marginalizados, que, como indica a
prática social dos sertanejos do
Contestado, se afastam radicalmente do contexto da ideologia dominante.

EDUCAÇÃO TEOLóGICA

Simpósio, revista teológica da
Associação dos Seminá rios Teológicos e Evangélicos (ASTE), ana
VII, n. 0 12, agosto de 1974.
O tema deste número, "Teologi•a

e educação teológica no Brasil",
contém os seguintes artigos: Que
é teologia no Brasil?, de Jaci C.
Maraschin, que examina o clignificado filosófico da experiência
teológic·a, situando-a na situação
protestante brasileira ; Linguagem
e teologia, de Francisco Benjamin
de Souza Netto , "uma reflexão sobre as possibilidades de uma compreensão lingüistica da teologia";
Viabilidade da educação teológica,

de Aharon Sapsezian, breve análise da questão da educação teológica na América Latina; Educação teológica aberta, de F . Ross
Kinsler, que reflete sobre as possobilidades de renovação pedagógica no campo da teologia a partir
do exemplo concreto da Universidade Aberta da Inglaterra. A revista inclui ainda resenhas bibliográficas e poderá ser obtida mediante pedido para a R . Rego Freitas 530, conj. F 13, São Paulo.

DOS LEITORES
Por meio dos Caden10s do !SER, anexo
ao bo letim do Cei, tomamos conheciment n
do Iustituto Superior de Est~<dos da Religião.
O Cedoc-jovem está muito interessado
em conhecer mai s de perto a s atividades
do !SER.
O Cedoc-Jovem é um Centro científicn-pedagógico, fundado por estudantes padre'
e professores, em 1969. Seu objetivo inicial
era de estimular o estudante a uma parti cipa~ão maior na sociedade com vistas à
mudança social. Neste campo temos nos
defrontado com várias forma s de religião
popula r e desde algum tempo temos o plano de realizar uma pesquisa a fim de detecla •· os elementos mais cr iadores da re
li gião nas suas fo rm as populares. Por este
motivo gostaríamos ele manter contatos com
o !SER.

C edoc-I ove 111
Belo Horizonte -

MG

Recebi o caderno do ISER n ° 1 e desejo
maiores informações. Aproveito a oportunidacle para parahenizú-los pela bnlhante
publicação.

Sandra Cos ta Lima
Rio- GB
Recebi o primeiro caderno do ISER.
Achei-o de muita utilidade para todos os
agentes de Pastoral, porc!ue apr esenta te.mas
da atua lidade numa hn guagem sens1ve!.
Além do mais, favorece um contato com os
grandes temas da teologia atual ; e pa_ra
nós, que nem sempre dispomos de _mmt~
tempo pa ra a pesquisa e o estudo, tsso e
de incalculável ajuda.

Pe . Líbero Zappmm
Uber aba - MG
Acabo de ler, com inusitado int~res<e ,
Couversão ao Proles/autismo Rra .<~lewo: de
Elter Dias Maciel, na revista do Jusf1tufo
Supe·rior de Estudos da Religião .
f:, de fato, para mim, filh o da velh a geração de protestantes, t~m. trabalho de granel" valor e, como brasileiro, tocou-me profundamente, pelas verdades incontestes reveladas no excelente trabalho.
Conversão ao Protestantismo Brasilei•·o
merece ser lido por quantos estão seriamente empenhados no estudo da problemática
religiosa do homem brasileiro.

Daniel Silveira
Rio- GB
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PSICOTERAPIA

E
RELIGIÃO

Otaviano Corrêa da Veiga Lima

Devo esclarecer, inicialmente, o
que qu ero dizer os termos psicoterapia e religião.

No conceito de religião englobo
o relacionamento do ser humano
com o transcendente, em especial
a modos de relacionamento estrutur'ados, encontrados em uma comunidade de fiéi s que compartilham idéias determinadas e certas
formas de culto. Em concordância
com minhas convicções pessoais,
citarei quase sempre o cristianismo.
Quanto à psicoterapia, o problema da conceituacão se torna mais
complexo. Etmologicamente pareceria não haver maiores dificuldades: seria a terapia pela psique,
isto é, através de recursos que
atuam diretamente sobre a pessoa
enferma e não sobre o seu organismo ou corpo. No entanto, quando
~e trata de precisar seu objeto e
fins. surgirão as divergências, sobretudo em face da concepção de
homem que previamente tenha si-

do adotada. Outra dificuldade , a
seguir, seriam os critérios conforme
os quais se indica ou não a psicoterapia.
Tentou-se inicialmente separar
uma psicoterapia médica, que seria
aplicada a enfermos, e uma psicoterapia "não-médica", aplicada a
desadaptações de pessoas consideradas sadias. Apesar de ainda vigente, tal separação tem sido considerada cada vez com mais freqüência como artficial. Na prática
não se consegue individualizar técnicas especiais para "doentes" que
não se apliquem aos "normais". ou
vice-versa. Porém, a dificuldade
básic·a situa-se no próprio conceito
de enfermidade. Este vai desde uma
acepção mágica primitiva. como
sinal da cólera divina e c·a stigo pelo
pecado, até uma concepção cien tifica positivista de lesão n a estrutura comporal, vigente no século
XIX. Já à luz da ciência atual
(Klages), à medida que a medicina

6
progrediu , o conceito de enfermidade se fez mais impreciso e difícil
de delimitar , até se converter em
simples juizo de valor , que não
permite definição exata.
Realmente . não se pode apoiar
cm conceito de normalidade estatística pura e simples. pois há enfermidades lcomo a cárie dentária\ que atingem a maioria da popu!ação: nem na sintomatologia .
pois são sinais de doença e não a
doença em si, além de faltar com
muita freqüência (veja-se o triste
exemplo do câncer e sua dificuldade em ser diagnosticado precocemente): n em no critério da existência de lesão , pois há enfermidades em que não se encontram lesões
Icertas formas de epilepsia l e !Já
lesões que não produzem enfermidades propriamente ditas lcalos
profissionais! : nem no critério elo
"sentir-se enfermo", da vivência de
enfermidade , pois pode inexistir
mesmo em casos muito gaves ou .
pelo contrário, se manifestar em
pessoas sadias; nem , finalmente ,
no conceito simples de homeostase ,
eficiência biológica, vitalidade, pors
há grande vari·a ção ccnforme o
meio em que viva o individuo t'H
seus ritmos biológicos, sem que com
isso se possa dizer que tal individuo
seja enfermo.
Por tudo isso chega-se, na aLualidade. ao critério de se indicar
a psicoterapia a todo aquele que
:;olicita os servicos de um terapeuta e para qÚem este acredita
que pode e deve prestá-los.
Em decorrência da insegurança
existente nos conceitos básicos sobre o homem , há grande diversidade na maneira de encarar seus
problemas e de abordá-los, o que
indica que haverá consequente mente correntes divergentes de psicoterapia. Portanto, quando se fala
de psicoterapia. é necessário esclarecer a que tipo de psicoterapia se
refere.

PSICOTERAPIA: PRINCIPAIS
CORRENTES

Dentre as correntes principais de
psicoterapia, podemos entrever três
grandes grupos, dependentes da visão de homem que tenham como
pressupcsto.
Um primeiro grupo que procura
enquadrar o homem dentro de uma
perspectiva das ciências da natureza. umcas consideradas como
verdadeira ciência: somente c que
puder ser observado e medido , repetido, controlado. previsto , será
c bjeto da ciência, inclusive das ciências do homem. Dentro desta
perspectiva, situo a reflexologia
IBecht.erev. Pavlov) c o compor1 ament.ismo americano de Watson
r Skinner. além ela psicologia dita
rirnt.ifica e de grande parte da
p.< iquiat.ria clássica. Em quaisquer
drsses casos é difícil se falar propriamente em psicoterapia. ou porqu e o conceito mesmo de psique é
afastado. ou porque, quando mantido . f> considerado inoperante na
nrática. Prefere-se a abordagem
do homem enfermo psíquico ou de Parlaptado através de anarelhos
I no r exemplo. n eletrossono). de
tpcnkas de laboratório transpostas
rlr r.ohais lnor exemplo. condicion:unen•os e descondicionamentos
de reflexos\ . ou de medicamentos
cl e toda espécie.
Um segundo grupo já procura
fa 7.er uma diferenca. mas sem chegar ainda ao cei·ne da questão.
como elucidada por Husserl e
transposta à psiquiatria por Yasners : nas ciências da natureza. o
critério é a causalidade, a certeza,
a exnlicação; nas ciências humanas é a probabilidade. a motivacão .
a compreensão. Aqui situo a psiranálise . sendo típico deste grupo
que. anes·ar de seus seguidores
ahandonarem o critério das ciênr.ias da natureza e procurarem estnrlar o psiquismo cnm0 possuindo
lt>is próprias. não realizando a simnles transposição das leis da fisiologia e biologia. mantenh am sem-
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pre a esperança e a meta de
encontrarem uma possível concordância futura. Freud nunca deixou
de lado seu pensamento determinista e positivista-materialista que
permeia todo o seu sistema, e manteve sempre a esperança de que
chegaria o dia em que o homem
todo seria explicado através do
funcionamento cerebral.
Neste grupo a psicoterapia teve
seu desenvolvimento mais brilhante, mas o pessimismo da escola em
relação ao homem perpassa por
toda a técnica. A pessoa é considerada como a resultante de diversos dinamismos instintivos em
conflito, sobre os quais pouco pode
fazer o ego além de buscar constantemente um equilíbrio sempre
pronto a se romper. Aqui não há
lugar para a liberdade, pois todos
os atos advêm da dinâmica dessa
vida instintiva que escapa à consciência e à vontade. A tarefa do
terapeuta é considerada como sendo a de procurar trazer a maior
quantidade possível de material do
inconsciente (id) para o consciente,
de maneira a ser possível que o
ego possa tentar excercer sobre eles
o seu controle. De acordo com a
técnica clássica, o terapeuta deve
se manter distante do paciente,
que inclusive deve ficar recostado
em um divã de modo a evitar que
se olhem, e impedir qualquer envolvimento entre os dois, o que é

A noção da caridade
cristã, do outro como o próximo, como o permanente
possível objeto do auxilio . . . tem grande afinidade com a noção do encontro psicoterapêutica.

considerado prejudicial ao bom
andamento do processo terapêutico.
Considera-se o terapeut•a como um
pano de fundo onde o paciente projeta as figuras interiores importantes na origem e evolução dos
seus conflitos, e a atitude neutra
do terapeuta impede que essa projeção seja perturbada. No decorrer
do processo o paciente revive suas
vivências traumáticas em meio a
seu envolvimento emocional com
as figuras que o terapeuta representa para ele ("neurose de transferência") e, através dessa revivescência e sua compreensão, recupera-se de sua neurose.
Num terceiro grupo estão os que
também diferem as ciências humanas das demais, porém encaram
a pessoa não só no seu aspecto
físico (fisiológico, somático) ou no
seu aspecto da dinâmica dos instintos, mas acrescentam uma superestrutura noética onde está a
vontade, a razão, o intelecto, em
suma o espírito, e dão a esta última
característica o cunho de essencial,
de mais propriamente humano,
dentro de tudo que o constitua.
P·a ra esta corrente psicoterapêutica
a liberdade e a responsabilidade
são de importância capital, e em
geral percebe-se nela a influência
da filosofia existencial: a analítica
existencial, que não é ainda propriamente uma psicoterapia (L.
Binswanger) ; os psicanalistas existencialistas (Rollo May) ; a chamada "antipsiquiatria" (Cooper,
Laingl: a logotempia fFrankl); a
psicoterapia centrada no paciente
(Carl Ropers); e outras.
A PSICOTERAPIA COMO
DIÁLOGO

Aqui a psicoterapia se aproxima
de um diálogo, em que as possíveis
reações do terapeuta passam a ter
também importância e em que sua
distância e impassibilidade não são
mais preferidas, mas sim a espontaneidade e o calor humano. o encontro, o relacionamento, o clima
de aceitação respeitosa, o acompanhar com amor a busca do outro
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por seu próprio caminho, passam
a primeiro plano. tornando-se o
terapeuta quando não o companheiro que percorre com ele esse
caminho, pelo menos um espelho ,
um segundo "eu" auxiliar , que facilite o encontro do paciente consigo mesmo.
No meu entender, a psicoterapia
deve se aproximar desta última
concepção. Nela ocorre um encontro, encontro de uma pessoa necessitada de ajuda frente a outra
julgada em condições de fornecer
essa ajuda. Mesmo que, na dependência da técnica seguida, esse
encontro não seja um verdadeiro
encontro no sentido eu-tu, e o psicoterapeuta se coloque em posição
especial como receptáculo das projeções do paciente ou como um
espelho em que ele permita se encontrar, ainda assim tratar-se-á
de um encontro. Por mais que o
terapeuta se oculte . se refreie. nada
revele de si no intuito declarado
de não pertubar o clima terapêutico. algo é captado pelo paciente,
algo não dito. mas pressentido .
algo comunicado pela empatia e
não pelo diálogo. Em qualquer psir.oterapia verdadeira e realmente
capaz de ter sucesso em fornecer
ajuda, não se trata nunca de um
combate a uma entidade mórbida
ou a um conjunto de sintomas que
deveriam ser erradicados, à semelhança da extirpação de um tumor
maligno e suas metástases, na medicina física . O médico frequentemente se esquece da pessoa que
está na sua frente , para só se preocupar com a doença de que ela é
portadora ; e se isso já é reconhecido como causa de insucesso terapêutico nesse campo. pode-se aquilatar o desastre que não é t::tl
atitude no campo do psiquismo.
Por isso. se a psicoterapia foi fiel
a si mesma pode-se garantir que
houve um encontro de pessoa a
pessoa, uma aproximação de dois
seres humanos com interesse um
pelo outro como totalidade, não
detidos em aspectos parciais de si

m esmos. seja como psicoterapeuta
c sua técnica ou como paciente e
seus sintomas.
PSICOTERAPIA E RELIGIÃO

Já no que se disse acima , pode-se
perceber o quanto a psicoterapia
tem a ver com religião e especialmente o quanto tem a ver com o
cristianismo. A nocão da caridade
cristã. do outro coino o próximo.
como o permanente possível objeto
do auxilio , encarado sempre como
um nosso igual, nosso irmão em
Cristo. tem grande afinidade com
a noção do encontro psicoterapêutica.
Quando a seguir se medita que
principal problema que leva as
pessoas ao terapeuta nos nossos
dias é o vazio e a falta de sentido
para a vida, vemos que a afinidade
se torna muito maior. Pois aqui
já entramos em algo que desde
sempre foi a preocupação primeira
de qualquer religião: o objetivo .
o sentido. o porquê e o para quê
da existência. Atualmente , qualquer terapeuta se vê na contigência
de lidar com problemas que até há
bem pouco tempo eram da alçada
de sacerdotes. pastores, orientadores religiosos, e isso mesmo em pessoas que continuam a professar
suas antigas crenças. E é freqüen-

... parte dos pesquisadores
modernos nas ciências humanas tem se aproximado
de uma visão do homem
cada vez mais próxima da
visão do cristianismo, na
qual o homem se torna o
portador de valor intrínseco independente de quem
seja ... tendo direitos e deveres, liberdade interior e
responsabilidade.
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te, que mesmo reconhecendo as
implicações religiosas de seus problemas, o paciente resista a sua
abordagem por esse prisma e recuse um possível encaminhamento
ou assessoramen to religioso , sempre preferindo que tudo seja feito
dentro do âmbito da psicoterapia .
Do que foi dito , pode-se concluir
que seria desejável uma união de
esforços da psicoterapia com a religião. principalmente no caso de
o terapeuta valorizar a abordagem
religiosa , no sentido de lidar com
aqueles pacientes que têm uma
crença e percebem que ela se encontra envolvida no emaranhado
de seus problemas (o que, aliás,
deve ser muito mais freqüente do
que se pensa, tendo em vista que
a personalidade não é formada de
áreas estanques ; e se algo perturba
uma á rea , todas as outras serão
afetadas em alguma medida l.
As dificuldades para tal união
de esforços são imensas, a começar
p~los preconceitos existentes em
ambos os lados . Nota-se, é verdade ,
há bem tempo , sérias tentativas de
orientadores religiosos se instrui- ~
rem no conhecimento de dados da
moderna psicologia e usá-los no
trn ~o
com os probl em as df'JS
fiéis rpsicologia pastoral, aconselhamento pastoral) . Também parte
dos modernos pesquisadores nas
ciências humanas têm se aproximado de uma visão do homem cada
vez mais próxima da visão do cristianismo. na qual o homem se torna o portador de valor intrínseco
independente de quem seja, aberto
por sua vez aos valores em geral,
tendo direitos e deveres , liberdade
interior e responsabilid·ade. Porém.
há também os religiosos que, sentindo que seu campo perde cada
vez mais terreno na atualidade,
endurecem suas posições, aumentam seus preconceitos, se indispõem
contra qualquer mudança, tornando-se em pessimistas que auguram
constantemente o fim do mundo e
a auto-destruicão da humanidade;
isso quando não se contaminam
com os hábitos dos seus opositores

e se tornam também interiormente
cépticos quanto a sua religião, apesa r de exteriormente persistirem
em segui-la. E há também uma
grande parte dos modernos pesquisadores das ciências humanas que
não participam da revalorização da
imagem do homem mas, pelo contrário, aprofundam sua visão mecanicista: o homem como máquina
1 um conjunto sofisticado de computadores), como simples espécie
animal sem qualquer diferença
qualitativa das demais a não ser
sua posição na esc·a la evolutiva.
como um ser para o qual é ilusóri o
se falar em valores. responsabiliélad e, liberdade.
É o que se dá com os continuadores de Watson e Skinner, sendo
que este último chega. a atribuir
muitos males da sociedade humana
à manutencão de falsos conceitos
como o "eu; ', a "pessoa". a "liberdade ", a "responsabilidade". Com
os reflexologistas , em que a pessoa
desaparece e se torna um mero subproduto do funcionamento dos circuitos neuronais. Com o "biologis·-- mo metafísico" dos freudianos
ortodoxos, em que o homem não
passa de um títere manobrado por
seus impulsos instintivos. onde
também tudo é determinado e há
pouca ou nenhuma margem para
escolha, liberdade, valores transcendenta.is.

Tais concepções sobre o homem
lhe retiram seu valor especial na
criação e, com isso , abrem as portas aos excessos de toda natureza;
e estão na raiz de mui tas das tragédias do nosso século, como, por
exemplo, o extermínio de judeus na
segunda guerra mundial. Com efeito , se o homem é um animal como
outi·o qualquer , se tudo o que se
entende por espírito humano não
.passa de um epifenômeno sem nenhum valor em si, se a história e
o destino humano são obra do
acaso sem qualquer sentido ou valor (Jacques Monodl , nada mais
natural que se pratique a eutanásia, que se legalize o aborto, que
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se impeça a procriação dos indivíduos com possíveis tar•as ou anomalias hereditárias (exterilização
de "doentes mentais", "oligofrênicos", "anti-sociais", etc., no nazismo), que se exterminem os velhos,
os portadores de defeitos físicos,
os retardados (peso morto para a
sociedade), que se utilizem de seres
humanos para experiências de laboratórios (coisa que também ocorreu no regime nazista). Não é de
se estranhar que semelhantes
idéias sejam incompatíveis com o
pensamento religioso evoluído, e
em especial com o cristianismo.
Pode-se prever, portanto, que
qualquer união de esforços só será

realmente praticável, quando se
consiga mudança em ambos os
setores. Um cristianismo mais próximo do homem, mais atuante,
mais capaz de se adaptar a uma
sociedade sempre em mudança. E
uma psicoterapia que se liberte dos
ranças de um cientific;_smo ultrapassado, que se abra verdadeiramente para uma visão do homem
em sua totalidade, deixando de se
ater às visões parciais vigente no
século passado.
Se estas mudanças irão ocorrer,
ou se serão capazes de produzir
uma tal união de esforços, é algo
que só o futuro poderá responder.

A possibilidade de produzir e provocar a
experiência mística é objeto de descrição de inúmeros
tratados de Ioga, zen, nas descrições de
santos,. . . Um estudo sistemático e
comparativo se revela necessário para verificar
o que há de comum entre eles, a fim de
elaborar progressivamente o que se poderia
chamar de "tecnologia do êxtase".
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O objetivo deste trabalho é justamente fazer um relato , embora
sucinto , do estado em que se encontram atualmente estas investigações; e também mostrar como se
apresenta o problema dos estados
superiores de consciência. visto pelo prisma das diferentes disciplinas que integram a psicologia.

Pierre Weil

No fim do século passado e no
inicio do atual, a psicologia, imitando nisto a física e seus modelos
experimentais, se destacou e separou da filosofia. Sem dúvida , ela
constitui hoje uma ciência em que
o controle das variáveis assume caráter cada vez mais rigoroso, no
que tange aos seus ramos experimentais e clínicos.
Quase um século se passou e tal
como no caso da física , a psicologia
es•á a dar os primeiros sinais de
um retorno, de certo inesperado
para os seus cientistas, para um
domínio antigamente reservado à
metafisica e à religião. Tudo se passa como se ela tivesse dado uma
volta no mundo cientifico, impreg-

nando-se dos seus métodos, a fim
de se tornar apta a investig;tr uma
área que era considerada como situada além das suas fronteiras : a
área dos estados superiores de conciência ou área religiosa.
Quando falamos, neste trabalho,
em religião , vamos nos referir exclusivamente ao seu aspecto místico e no sentido original do termo: re-ligare. Com efeito tod·a religião é, em grande parte, fundamentada em experiências místicas
dos seus fundadores, em revelações
obtidas num nível de consciência
fora da nossa dimensão espaço-tempo, em que a pluralidade e a
dualidade desapareceram. em que
houve um re-ligamento e uma volta
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à unidade fundamental. Todas as
religiões constituem uma divulgação, pam o povo, destas revelações.
Como disse Bergson , "a religião é
para a mística o que a vulgarização
é para a ciência." Os seus criadores tiveram a preocupação de colocar à disposição dos seus discípulos
uma série de técnicas instrumentais visando a este ato ou processo
de re-ligare o que está dividido, de
fundir de novo o mundo interior
e o mundo exterior, de liquidar com
a ilusória percepção sujeito-objeto.
Estas técnicas se transformaram
em rituais cujos obje tivos iniciais
muitas vezes se perderam na noite
dos tempos , perdendo também com
isto a sua razão de ser. Há uma
deteriorização do símbolo, uma deturpação da mensagem, bem conhecida dos psico-sociólogos. Recentes trabalhos de diferentes ramos da psicologia estão, inesperadamente, contribuindo para devolver às religiões a sua razão de existir para as que a tiverem perdida,
ou para reforçar a realidade dos
seus objetivos, quando a religião
ainda não entrou num estágio de
esclerose.

como a física ou ·a antropologia
têm também a sua palavra no assunto .
A psicanálise foi sem dúvida um
dos primeiros ramos da psicologia
moderna a descobrir certos limites
da mente, além dos quais desaparece a dualidade sujeito-objeto. No
início da psicanálise, já se observava no homem uma tendência à
procura do Nirvana, termo usado
pelo próprio Freud ; pensava-se,
porém, que era uma busca inconsciente de volta à unidade perdida
com a mãe , a volta ao útero materno, à segurança e ao calor que
ele representava nos primórdios da
vida do homem. Como se sabe , em
psic•a nálise, sob efeito do fenômeno
da transferência e da sua análise ,
os clientes regridem até estágios
bastante remotos e arcaicos da sua
existência ; admite- se hoje a existência de regressões além do nascimento. isto é, até à vida intrauterina . Um dos grandes psicanalistas ortodoxos emite a hipótese
de que esta aspiração do homem
à união "transcende a vida fetal e
o nascimento , para almejar algo
muito mais vasto e profundo: a
volta ao universo homogêneo primitivo , ao sincretismo original".

AS DISCIPLINAS DA PSICOLOGIA

Consideramos como disciplinas
da psicologia todas as que pennitam, através de diferentes abordagens, compreender o homem na
~ua comple~idade, usando-se para
Isto ~ conceito de unidade da psicol?gia: Segundo Lagache isto sigmfiCa mtegrar numa só síntese, os
aspectos da ciência experimental
e a observação clínica. Assim , falaremos tanto de psicanálise ou de
psicologia existencial, como de psicologia experimental, de psicofisiologia ou de análise comportamental. o fenômeno humano e por
demais complexo para ser investigado ou explicado apenas pelo
prisma de uma das disciplinas da
psicologia; mesmo assim, estamos
dando ao leitor uma visão parcial
do problema, já que outras ciências

Tudo se passa como se
ela (Psicologia) tivesse dado uma volta no mundo
científico, impregnando-se
de seus métodos, a fim dG
se tornar apta a investigar
uma área que era considerada como situada além
das suas fronteiras: a área
dos estados superiores de
consciência ou área religiosa.
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O autor desta proposta, Sacha
Nacht, fala inclusive de uma "experiência primitiva, original do
Ser" que faria parte integrante do
processo psicanalitico". Esta regressão implicaria numa dissolução
do Ego , dissolução que lembra
muito a condição descrita pelo zer~
ou a Ioga. Pam Sacha Nacht, esta
regressão, se se mantiver, explicaria certos casos de psicose. Estamos
aqui diante de um problema que
está se tornando atual: o das fronteiras entre a mística e a psicopatologia. Como discriminar por
exemplo uma alucinação de uma
visão ou êxtase místico? Para
Laing. por exemplo, a esquizofrenia
seria apenas uma viagem interior
paralisada pelos tratamentos psiquiátricos e às vezes psicanalíticos.
A volta à unidade fundamental
teria neste caso um valor liberatório. Ponto de vista análogo foi
desenvolvido por Abraham Maslow.
que descreveu o que ele chama de
peak-experience ou experiência
culminante, que todos nós almejariamos e que a maioria das pessoas
já viveram algum dia da sua vida,
no momento de um por de sol. de
um espetáculo bonito. ao ouvir uma
música ou trocar olhares com o seu
parceiro amoroso. Estas experiências têm um v•alor terapêutico:
muito mais, Maslow nos demonstra
que a sua procura tem como base
uma verdadeira pulsão. pulsão esta
que seria reprimida pela sociedade
::1.0 mesmo título que o impulso
sexual e com as mesmas característ.icas. como por exemplo o chiste
e a ridicularização.
A farmaco-psicologia, através das
suas experiências com o LSD. vem
ao encontro do ponto de vista segundo o qual a experiência mística
ou as que lhe são vizinhas tem um
efeito terapêutico. Haja visto , por
exemplo, o fato de que a angústia
e o medo da morte desaparecem
em muitos cancerosos após terem
tido experiência com LSD. Como
se sabe hoje, esta droga provoca
estados em que se funde o tempo
e o espaço e cujas descrições são

idênticas às dos grandes santos e
místicos. Sacerdotes de várias confissões, que se submeteram a experiências sob controle, afirmaram
entender melhor o sentido da sua
missão; e materialistas mudaram
radicalmente de posição. O psicanalista tcheco Stanislav Grof, após
ter analisado mais de duas mil e
quinhentas gravações de pessoas
sob efeito de LSD . descreve todas
as fases regressivas da psicanálise,
e situa num nível prenatal as experiência de tipo místico, onde aparecem também certos poderes de
natureza parapsicológica. É provável que pesquisas futuras colocarão em evidência que a experiência mística se situa a um nível
regressivo que transcende a própria
concepção e se encontra localisada
no ponto sem tempo e espaço, além
mesmo do programa do ADN dos
gens. numa zona que John Lilly
chamou de metaprograma, em termos de cibernética moderna. Conseguiu este autor, através de experiências pessoais com LSD , reconstituir fases evolutivas muito parecidas com as da Ioga e de certas escolas esotéricas como a de
Gutjieff, por exemplo: muito mais.
ele conseguiu posteriormente chegar a resultados idênticos através
de um método conhecido hoie nos
USA como Arica Training, diretamente inspirado nestes métodos
orientais, sem uso do LSD.
A IOGA

A ioga tem sido objeto recentemente de inúmeras investigações
psicológicas e psicofisiológicas. Como se sabe, o termo ioga significa
União, no mesmo sentido que o
re-ligare. A ioga pretende fazer
cheg•a r o discípulo à uniã0 do
Samadhi, gracas à eliminação da
ilusão da dualidade. O confronto
entre ioga e psicanálise tem permi-·
t.ido estabelecer inúmeros paralelos: os dois métodos têm caráter
regressivo . necessitam de um mestre ou guru , são pouco diretivos,
visam à libertacão do individuo,
traba,lham zonas do inconsciente,
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lidam com símbolos e arquétipos
no sentido de Jung. trabalham a
interpretação dos sonhos, procuram
almejar a autonomia final em relação ao mestre ou guru, usam
técnicas semelhantes de conscientizacão através da associacão livre.
na meditação , e da análise dos sonhos, utilizam o relaxamento (Shavasana dorsal) ou a postura deitada no divã. e visam a maior conscientizacão do homem. Muito mais
importante, porém. ainda é o conceito de energia e do seu manejo
que encontramos nas duas ciências:
de um lado encontramos a idéia de
uma energia ou libido, de natureza
sexual. e que pode ser sublimada
em atividade ou comportamentos
socialmente aceitos ou úteis. um
dos seguidores de Freud. Wilhelm
Reich , chamou a esta energia de
orgone, dando-lhe um valor cósmico. Da mesma forma, encontramos na ioga o conceito de kunda lini, que é uma energia simbolizada
por uma serpente enrolada no nível dos órgãos genitais e num centro chamado mulhadhara. Esta
energia pode ser sublimada, on
melhor ainda, transmutada ·a té um
centro energético superior, situado
num ponto de encontro. ao nível
da cabeça, com a energia cósmica.
Disto resulta uma visão da ReaJi ..
dade com um R maiúsculo. Esta
visão se faria graças a um centro
energético. provavelmente atrofiado pela nossa civilização condicionadora da percepção exterior. centro situado ao nível da glândula
pineal. Recente simpósio realizado
em Londres pela Ciba. sobre a
glândula pineal, tem colocado em
relevo as suas características foto
c fano-sensíveis . além da secreção
de um hormônio inibidor das gônades sexuais. Curioso é que os
neurofisiologistas especializados em
animais chamam a glândula pineal
dos batracianos de terceiro olho,
nome dado a este centro pelas escolas esotéricas. A glândula pineal
é talvez um TV humano multidimensional e extratemporal. Freud
tem descrito as mudanças que
ocorrem nas pessoas que sublimaram a sua atividade sexual; e ad-

mite que os casais que querem
manter a ternura, precisam limita~·
a sua atividade sexual. Estamos
aqui. provavelmente, a meio caminho da experiência mística. De
qualquer forma, encontramos a
idéia de subida da energia comum
à ioga e à psicanálise. Também
aqui estará a explicação das restrições impostas pelas religiões à
atividade sexual, o celibato dos
padres as recomendações de Moisés
três dias antes da promulgação do
decálogo e mesmo das mães de santo do cancloblé baiano, antes dos ritos iniciáticos. É fato , como mostra
o relatório Kinsey , que até hoje os
praticantes ele todas as religiões
têm metade da freqüência sexual
média dos não-praticantes. Esta
economi·a de energia estava antigamente - e o é ainda hoje na
Ioga - aproveitada para se chegar
à iluminação interior. Tudo se
passa como se houvesse uma
acumulação de energia nos centros
nervosos superiores, propici·a ndo a
abertura desta terceira visão numa
quarta dimensão.
CONDICIONAMENTO E ESTADO
MíSTICO

A psicologia do condicionamento,
segundo as escolas de Pavlov e de
Skinner tem, de certo modo , papel
importante na análise do que se
poderia chamar de comportamento
místico. Ao olho avisado e treinado
no uso ele estímulos e reforços , não
escapará, de certo, o papel condicionante de inúmeros rituais religiosos e esotéricos, tais como o uso
de incenso, os sinos, as posturas,
os gestos manuais, os sons e a música. a. repetição de cert·a s preces
ou palavras sag radas. Todos estes
estímulos merecem um es tudo especial , ainda mais quando associados ao jejum, ao isolamento, ao
silêncio e à parada da respiração ,
condicões concomitantes à vida
intra--uterina ou mesmo pré-uterina.
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O condicionamento está, aliás,
sendo usado para provocar artificialmente estados místicos. Como
se sabe, estes estados são acompanhados de alterações do ritmo no
electroencefalograma que até recentemente, tal como o ritmo cardíaco , escapava ao controle humano. Graças às novas técnicas
de bio-feedback, é possível reforçar
certas ondas electroencefalográficas características das registradas
em grandes ioguins e budhistas
zen. Graças às pesquisas de Kamyia, é possível, por meio de aparelhos simples e ao alcance do
grande público , provocar estados de
meditação ióguica através de reforços sonoros.
Não há dúvida de que estes esforços de controlar e provocar experimentalmente estados superiores de consciência e de medir os
seus efeitos psicofisiológicos, têm a
vantagem de colocar o problema
num terreno firme do controle experimental das variáveis em jogo.
Têm estas experiências, no entanto,
o inconveniente de isolar apenas
efeitos exterior es ao ser humano ,
isto é, os que são registráveis em
aparelhos ; o que se passa dentro
de cada pessoa escapa por completo ao investigadores psicofisiologistas. Para isto, outras abor-

dagens se revelam necessárias. Uma
delas, que poderíamos chamar de
método de "análise de conteúdo'',
consiste em analisar os relatos de
pessoas que passaram por estas experiências e procurar verificar o
que há de comum entre elas. É o
que têm feito, entre outros, autores
como Naranjo e Tart. vamos a
seguir das um pequeno resumo das
suas investigações. Segundo eles,
existem certos critérios que permitem reconhecer uma experiência
mística de outros estados excepcionais de consciência:
- Sentimento de fusão do tempo- espaço;
- Luz interior indescritível e
fora da experiência comum;
- Experiência de unidade, de
desaparecimento da dualidade eumundo exterior;
- Desejo intenso de compartilhar a experiência com outrem e de
comunicá-la;
- Sentimento de viver a realidade na sua totalidade;
- Impossibilidade de traduzir a
experiência em linguagem humana
(inexistem palavras para descrevê-la);
- Desej-ar o bem da humanidade ;

A liberdade, marca radical da existência, não
pode estar contida dentro de limitações, de
fronteiras, de bitolas ou de imposições ...
Ser livre é ter capacidade de dizer "não" às limitações
em que nos encontramos e de que tomamos
consciência. . . Quem questiona a existência em
risco. . . quem interroga torna-se compelido
à busca de uma resposta. . . Se o homem
não é um ser predeterminado mas, antes, criador, isto
se deve ao fato de que ele é livre "para"
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- Receio de ser incompreendido
por outrem ou taxado de "louco",
levam muitos a mantê-la sob sigilo ou a confiá-la apenas a pessoas de máxima confiança ;
- A experiência é às vezes precedida, acompanhada ou sucedida
por manifestações de natureza parapsicológica, tais como premonições, telepatia. visão de aura , diagnóstico de doenças, etc.;
- Uso de termos como: sublime,
maravilhoso , excepcional. divino,
transcendental , absoluto, etc.;
- Transformacões e modificações posteriores dÓ comportamento
num sentido de maior abertura .
equilíbrio, compreensão:
- Conviccão da eternidade da
vida leva á fazer desaparecer o
medo da morte , percebida apenas
como fim de uma existência. Esta
convicção é baseada na própria experiência;
- Percepção nova do mundo em
que vivemos, visto na sua transitoriedade ilusória, assim como na limitação dos nossos cinco sentidos ;
- Sentimento de uma experiência realmente vivida ;

efetivamente fatores ou técnicas
comuns às várias religiões e ritos
místicos, como o mostra mais particularmente o grande antropologista das religiões, Mircea Eliade.
O probl ema é saber o que é essencial e o que é acessório. Ao que parece. a concentração externa ou interna seguida de um estado de meditação em qu e todo pensamento
ciesaparece para deixar lugar à
percepção direta da realidade, é o
grande elo comum a quase todas
elas. A eliminação do pensamento. el e toda e qualquer imagem ou
idéia . é o que se procura alcançar .
Tudo indica qu e todas as outras
técnicas e recursos, tais como o jeium . abstinência sex ual, isolamento,
nreces repetitivas ou manh·as. posturas ou asanas. visam ao armazP.namento de energia e ao isolamento de todo e qualquer estímulo interno ou externo que possa provocar nov as cadeias ele idéias.
Um Ps• urlo esnecial se revela ner.Pssário no an e se refere ao uso de
son s. cle mantras ou fórmulas verb;JiS repetitivas, ao uso deste verbo,
que segundo os Vedas e a Bíblia.
~eria o inicio de tudo . Um livro
nosso, ora em fase ne traducão
para o nortugu ês. está mostrando
a imoortância da vibração sonora

- Muitos exprimem o desejo de
voltar a este tipo de experiência.
A possibilidade de produzir e
provocar a experiência mística é
objeto de descrição de inúmeros
tratados de ioga, zen . cabala hebraica, sufismo, nas descrições c:le
santos como Ramakrishna, Sri Aurobindo , Santa Teresa d'Ávila. São
João da Cruz ou nos famosos "exercícios" de Inácio de Loióla , sem
contar as escolas "esotéricas" ocident·ais. Um estudo sistemático e
comparativo se revela necessário
para verificar o que há de comur.n
entre eles, a fim de elaborar progressivamente o que se poderia
chamar de "tecnologia do êxtase".
Alguns autores já têm tentado
tal síntese, como por exemplo Cláudio Naranjo. Tudo indica que há

. .. estamos diante de um
problema que está se tor·
nando atual: o das fronteiras e ntre a mística e a psicopatologia. Como discriminar por exemplo uma
alucinação de uma visão
ou êxtase místico? . . . a esquizofrenia seria apenas
uma viagem interior paralisada pelos tratamentos
psiquiátricos e às vezes psicanalíticos.
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e de sua ressonância psico-fisiológica na produção dos estados místicos. Descrevemos ai um swami
que encontramos na índia e que
entra em estado de samadhi através do domínio da vibracão sonora.
Ele fica mais de meia· hor-a sem
respirar ffato comprovado por isolamento em câmara sem ar, onde
uma vela apagou e um macaco
morreu) e canta por qualquer parte do corpo, sem que suas cordas
vocais vibrem. Após trinta anos de
trabalho sobre ele mesmo. consegue, voluntariamente, despertar e
fazer circular nele a energia kundalini , da qual falamos mais acima.
Esta energia , cuja natureza seria
algo como um som inaudível se
funde. nesta experiência, com a
energia sonora inaudível do cosmos. Como se efetua tal operação,
é o que a ciência talvez dificilmente conseguirá desvendar. o q11e
e'a pode fazer atualmente é registrar e medir as reações psico-fisioJ•)gicas, como está sendo feito nos
úSA, onde se encontra o Swami
Nadabrahmananda. o que se passa
dentro dele. no plano da experiência da visão da realidade , ainda
permanece algo bastante privativo
de cada indivíduo.
MF.DTCí\.0 DA F.XPERI~NCIA
.
MíSTICA?

A psicologia se encontra, neste
terreno, diante de um problema
semelhante ao de Binet. quando
atacou a difícil questão da medida
da inteligência. No início deste século tal funcão era considerada como demasiado abstrat.a e subjetiva
para poder ser medida objetivamente. Binet encontrou um meio
de avaliá-la objetivamente. Os testes mentais são ho.ie de uso corriqueiro, graças à aplicação dos cál~nlos de probabilidade estatística .
São usados inclusive no mais comnlexo problema da medida do temperamento, do caráter, e mesmo
elas opiniões e atitudes.
Não há razão nenhuma para que
tais métodos não possam ser extendidos ao domínio da experiência
mística . Questionários, escalas de

avaliação, inventários, devem ter
a sua aplicação neste domínio. Os
métodos do antes e depois, o uso de
grupos experimentais e de controle, a análise da variância, etc., parecem ter aplicações perfeitas neste terreno. É o que estamos tentando atualmente na Universidade
Federal de Minas Gerais (Departamento de Psicologia ). Temos também notícia da aplicação do processo da análise fatorial em escalas
de avaliação antes e depois de experiências de meditação. A psicometrla tem, com certeza, a sua palavra a dizer. A maior dificuldade
que encontramos ainda é de vocabulário, pois os fenômenos que
acompanham ou caracterizam a
experiência mística só existem no
vocabulário sânscrito e são de difícil tradução, o que explica, aliás.
que inúmeros tratados de ioga os
mantenham na versão original.
Com o tempo, um novo vocabulário
irá forçosamente surgir, tal como
está se dando na física. Já estão
surgindo termos tais como altered-states of consciousness (ASC),
PSI, peak-experience, B Iove, comunicação profunda, expansão da
consciência. Mas isto é, de certo,
apenas o inicio. A análise de varifmcia poderá. com o tempo, isolar
fatores e variáveis aos quais serão
dados nomes que constituirão os
primeiros conceitos operacionais.
A PSICOLOGIA TRANSPESSOAL

Talvez nos faltasse coragem para
escrever estas linhas, se não existisse a mesma tendência nas ciênci·as físicas. Com efeito, desde Einstein , a descoberta de que matéria
é energia e que esta é relativa ao
conjunto tempo-espaço , efetuou-se
verdadeira revolução. A lei da
entropia, o desaparecimento de
uma p·a rte de energia que se degrada, faz com que físicos sejam obrigados a usar linguagem de metafisica. Já se fala em potencialização
e em atualização, como o faz Lupesco descrevendo um fenômeno
univers·al de ida e volta rítmico a
partir da potencialização da energia para a sua atualização no mun-
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do da matéria e vice-versa. Paro
ele existem "três matérias", sendo
que uma delas é o espirita ou o que
denominamos como tal. Se nós nos
colocamos deste ponto de vista da
potencialização, só podemos falar
do fato de que a dualidade é uma
percepção transitória dos nossos
cinco sentidos, diretamente ligados
a uma noção puramente mental
de tempo-espaço. Na realidade, segundo a física, a cadeira que está
na minha frente , e eu, este mundo
exterior e interior, este sujeito-objeto são , do ponto de vista da física, em última análise , um só fenômeno de condensação ou de
atualização de energia. O nosso
aparelho ótico, o olho, nos transmite uma cadeira; um microscópio
simplesmente nos mostraria um
conjunto de células da madeira.
Numa análise mais profunda veríamos átomos e, mais adiante, eletrons, protons, neutrons, etc. Isto
é, estaremos no mundo da energia.
E se olharmos esta mesma cadeira
a partir da lua ela já não existe
mais a olho nu. O mesmo pode se
dizer de mim: eu e a cadeira somos
duas coisas quando vistos pelos
nossos cinco sentidos; somos uma
coisa só, no nível atômico, energético e, mais adiante, no n1vel da
potencialização. Neste nível a dualidade desaparece e é vista como
fruto de uma ilusão. a mesma que
os indus chamam de maia.
Sair desta ilusão, reconstituir a
Verdade e a Realidade na sua totalidade é justamen te o que pretende a experiência mística. O estudo dos mecanismos que levam a
ela, dos processos usados e do que
se passa dentro das pessoas em que
esta se dá, eis um novo campo de
estudo da psicologia, eis um novo
ramo desta ciência: a psicologia
transpessoal.

A atitude de fé,
considerada nestes
termos, nasce de um elã
que impele o homem
para integrar-se ou
comunicar com a realidade
e , ao mesmo tempo, para
libertar-se.
O modo tipicamente
humano de comungar com
a realidade é
aquele da liberdade em
que ele se afirma como
senhor de si e da
situação.
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RELATIVIZAÇÃO

E

SUPERAÇÃO
DAS
AUTO -INTERPRETAÇÕES
José Fragoso
(Frei

Quando falamos de fé, nosso
pensamento imediatamente corre
para as coisas religiosas, para aquilo de que o homem ainda não (ou
nuncaJ pode dar razão. Pensamos
logo naquilo em que o homem crê,
mas pouco refletimos sobre aquilo
que se passa, subjetivamente, no
homem que crê. Quando encaramos aqui a fé , do ângulo antropológico , não estamos interessados
em limitar-nos ao aspecto religioso da fé nem tampouco em fazer
um julgamento de valor sobre
aquilo em qu e o homem acredita.
Queremos apenas levar em consideração a fé como atitude existencial. o que está à base de qualquP.r
manifestação de vida humana.
Que esta fé se limite às manifestações imediatas ou se estenda às
de longo alcance. não vem em consideração no momento. Queremos
verificar se a fé é uma atitude
existencial imprescindível, de mudo que a sua vivência condicione
o crescimento humano , e a sua distorção seja fator de desumanização. Estamos aqui primordialmen1:e
preocupados com a afirmação do
humano.

Domingos)

Comecemos, portanto, por examinar o que ocorre quando o homem experimenta uma vivência de
fé . Quando é que dizemos que o homem está vivendo uma experiência de fé? Tomemos o caso do relacionamento humano. Por exempol , a atitude de um amigo para
o outro. Você abre seu coração
para um amigo porque "confia"
nele. "Confiar" é uma atitude de
fé, enquanto é o dom de si, a entrega de si. sem reservas, àquele
em quem se acredita. O amigo é
digno de crédito, porque foi capaz
de despert·a r a fé naquele que lhe
quer bem. Mas quando você encontra um desconhecido , você mantém
uma atitude de reserva. Você não
sabe se o desconhecido merece a
sua fé. Você confia nele. Quantas
vezes você viaja num coletivo ou
num trem , ao lado de pessoas com
a s quais não mantém uma conversa ou. s ~ mantém . é sempre em termos não comprometedores. A medida em que o desconhecido vai se
tornando conhecido e revelando-se
merecedor de fé . a confianca começa a despertar. É uma exp.e riêncla nova de fé que a gente começa
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a sentir. Quantas outras vezes deixamos de crer nas pessoas em quem
tínhamos depositado a nossa confiança. Elas deixaram de merecer
a nossa confiança, a nossa fé , a
partir do momento em que revelaram que a fé nelas depositada
era ilusória. Assim, o jovem marido
confia na sua esposa e por ela está
disposto a fazer até o último sacrifício. Enquanto a esposa permanece
merecedora de sua confiança ou de
sua fé, ele não lhe faz reservas e
se est·abelece uma comunhão grande e cada vez mais estreita de amor
entre ambos. Mas se ocorrer um
dia que a esposa deixe de merecer
a fé do marido, as coisas assumem
feição diferente. O coração fecha-se e o dom de si que nascia da
fé deixa de existir. Antes, é assumida uma atitude posta, ou seja,
de rejeição, ou mesmo de aniquilamento. O desfazer-se de uma experiência de fé traz consigo a mais
profunda frustração . Mas também
quantas vezes ainda continuamos
a crer nas pessoas apesar de toda
irracionalidade desta crença. se
multiplicarmos os exemplos, veremos que à base de qualquer relacionamento humano em profundidade. encontra-se um ato de fé. Fé
que se desdobra em confiança, esneranca, coragem, comunhão. Mas
esta atitnrte de fé prolonga-se além
do relacionamento entre as pessoas. O homem !anca-se ::t um emnreendimento norque crê no seu
val0r. Um negócio que faz , uma nova tP.cnic::t nue descobre , um nroielo que elabora. um::t investigação
que realiza. turto isto é resultado
daquela atitude existencial que
chamamos fé. Tentemos pois fazer
uma análise dessa experiência, para que possamos compreender como nasce a fé, como cresce, amadudece e pode morrer.
A FÉ COMO ATITUDE
EXISTENCIAL

A fé como atitude existencial
deverá ser explicada a partir do
fato de que o homem é um ser-situado-no-mundo. Como um ser-situado-no-mundo, ele se percebe,

não como um todo a se stante,
mas •antes como um segmento dessa realidade que é o mundo. E o
mundo é percebido, como o interrelacionamento entre as coisas
que caem na percepção do homem.
Esse interrelacionamento não é
constituldo sem mais, digamos, não
é constituído independentemente
da capacidade criativa do homem.
Pelo contrário, o mundo humano
é a "situação" que o homem cria
nas coisas por ele captadas enquanto se torna o ponto de convergência de todas elas. E como a realidade não é estática mas está em
contínua transformação, por isto
mesmo a situação do homem no
mundo não é sempre a mesma. Ela
altera-se permanentemente e pode
trazer consigo, por vezes a afirmação e a libertação do homem , po!"
vezes a negação e a escravização.
Isto significa que o homem deve
ser um ser eternamente vigilante
para que seja o mestre da situaçã0.
Pelo fato de o homem ser um segmento da realidade. não encontra
em si o fundamento de sua existência. não encontra sua consistf\nci a em si. É um SER INTENCIONAL, voltado para fora de si,
nar::t um fundamento. para uma
complementação. No s·air ele si para
o encontro com n "outro". o homem
on ADAPTA-SE ~'- situacão ou
"CRIA".
.
Na busca de domínio da situacão
o homem pode seguir duas alternativas. De um lado. ele pode buscar
"adaptar-se" a ela, transformando-se a si mesmo , de acordo com
as exigências situacionais. E, de out.ro lado, pode "criar" uma situação
nova. procurando transformar a
realidade, para que essa se adapte
a seus interesses. Tanto na adaptacão como na transformacão o homem é estimulado pelo séntimento
de uma realidade, melhor dizendo,
de uma existência nova: É neste
sentido do novo que vamos descobrir a atitude de fé .
A atitude de fé, considerada nestes termos, nasce de um elan que
impele o homem para integrar-se
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ou comunicar com a realidade e,
ao mesmo tempo, para libertar-se.
O modo tipicamente humano de
comungar com a realidade é aquele
da liberdade em que ele se afirma
como senhor de si e da situação. O
que acontece é que freqüentemente
ele é levado a viver numa situação
em que não é nem senhor de si
nem da situacão. Aí sua comunhão
com a realidade é bloqueada, sua
liberd·a de é tolhida. Nasce nele o
sentimento da escravidão, da perdicão. A atitude de fé é o "sentiménto" de uma existência nova de
comunhão com o ser e de libertação. Esse sentimento implica muito mais do que um simples conhecimento. Implica a "captação" do
novo, o encaminhamento da vida
para ele, o deixar-se envolver por
esse novo.
A FÉ COMO EXPERI~NCIA
DO PASSADO

De várias maneiras o homem pode despertar para o novo. Algumas
vezes o faz através de uma experiência do passado. A descoberta do
Brasil pelos portugueses, por exemplo, é uma experiência do passado
que cria no povo brasileiro o sentimento de fé em si mesmo e no
seu futuro. O Brasil é um povo
com data de nascimento, com paternidade que lhe confere marca
l"essoal. com identidade própria entre os outros povos. Da mesma forma. a experiência de libertação dos
israelitas da dominação egípcia
criou nas gerações subseqüentes o
sentimento de fé na presença de
Deus entre os israelitas como ganmtia Cle libertação de qualquer
dominação .
A fé nascida de uma experiência
rlo nassado é despertada em outros
nela palavra daaueles que foram
testemunhas e pell'l re-transmissão
nesta nalavra. A fP.. como foi visto, nasce da cantacão de alJro novo.
e pssa captacão node ser feita ele
diferentes modos. Quando ela é feita através da palavra, ouvida das
testemunhas ou re-transmitida,
sua força de credibilidade é colo-

cada na fidedignidade daquele que
fala. Quando as gerações israelitas, quinhentos anos após o êxodo
eram despertadas para a fé na pre~
sença de Deus libertador isto era
devido à força da palavra' com que
era re-transmitida a experiência
do êxodo.
A fé re-transmitida pela palavra
quero dizer, a fé despertada pel~
-re-transmissão, ajuda a re-viver
a experi~ncia do passado, enquanto
o novo e re-descoberta. Isto é básico para a atitude de fé existencial. Doutra forma, a fé suscitada
pela palavra re-transmitida no
grupo social será não mais do que
uma fé baseada numa sugestão.
Creio que está fora de dúvida que
a comunidade é um poderoso agente de sugestão junto aos indivíduos.
A comunidade age sobre os indivíduos, padronizando seu comport•ame_nto, suas atitudes , suas concepçoes, suas crenças. Raramente
a comunidade cria oportunidades
para estimular a criatividade dos
invidíduos, uma vez que é de seu
interesse a integração deles em
seus quadros. No caso da fé, é importante que os indivíduos aprendam a assumir as mesmas atitudes
de fé que contribuem para a consistência e continuidade da comunidade. Um individuo autônomo e
criativo pode muito bem colocar
em xeque a vida da comunidade,
quando esta não está fundamentada na própria afirmação dos indivíduos. Por isso é que é importante para a comunidade que os
indivíduos possuam uma fé com
base na sugestão, oois são mais
cont.roláveis. Falo elaquele tipo ele
comunidade construída oara a obtencão õe outros valores que a
·::1firmacão d::t clignidacle e da personalidade dos indivíduos.
A fé proveniente de sugestão coletiva tem sua significação, enquanto dá condicões ao indivíduo
de buscar ou de interessar-se pelo
novo mas com a desvantagem de
sugerir a definição incontestável
desse novo. Esta fé está fortemente condicionada às vicissitudes da
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comunidade: quando esta apresenta um ritmo de vida intensa, a fé
dos indivíduos revela-se envolvente . Mas quando entra em crise, a
fé individual desmorona-se. A fé
por sugestão coletiva medra apenas dentro da comunidade que sugestiona. Uma vez que o indivíduo
se liberte da influência sugestiva,
sua fé esvazia-se. É uma fé frágil.
Dificilmente envolve a existência
ou leva a pessoa a arriscar sua vida
na esperança do novo.
A FÉ COMO EXPERI~NCIA
DO PRESENTE

Uma outra forma de despertar
a fé é através de uma experiência
no presente. Acontecimentos. aparentemente despidos de significação, podem ser, por vezes, o estalo
que desperta a consciência do indivíduo para aperceber-se das limitações da situação em que se encontra e para a descoberta de algo
novo para além da situação e da
sua capacidade de controle. Esta
experiência é a base de uma verdadeira atitude de fé, mas de uma
fé que envolve a existência. Quando Lutero , sacudido por angústias
interiores . apercebeu-se das limitacões na maneira como era sentida a mensagem evangélica por
parte da Igreja : despertou para
algo novo , para uma nova maneira
de sentir a fé. Lutero teve assim
uma experiência da fé no presente.
Quando Teilhard de Chardin apercebeu-se das limitações da linguagem teológica para exprimir a
mensagem evangélic·a para o homem do século XX. criou uma linguagem nova audível por esse homem. Teilhard de Chardin teve

uma experiência do novo , uma experiência de fé. E quando João
XXIII tomou consciência do descompasso entre a vida da Igreja e
a realidade do mundo atual, convocou um Concílio Ecumênico para.
a renovação da Igreja. O Pap a teve
uma expe riência de fé.
A DIMENSÃO COLETIV A DA FÉ

Convém notar, no entanto, que
algumas experiências de fé em algo
novo podem dizer respeito só à vida
pessoal própria (enquanto isso é
possível l. Mas há também experiências do novo verificadas também
na vid·a do indivíduo. mas que sintonizam com a consciência coletiva. Quando, por exemplo, a pessoa
acredita numa transformacão das
coisas de modo a resolver sÊm próprio problema, essa pessoa está
tendo uma experiência de fé que
provavelmente atingirá apenas sua
própria realidade. Mas quando um
indivíduo, na sua experiência ou no
seu pressentimento de uma realidade nova . se comporta como o
diapasão ou a caixa de ressonância
ela coletividade ou de seu grupo,
esse alguém de certa forma entra
em sintonia com a consciência coletiva , despertando-a para uma experiência. de fé Nessa categoria eu
colocaria os casos ritados de Lutero. Teilhard el e Charclin e João
XXIII.
O individuo qu e se comporta , na
sua experiência do novo. como o
dianasão da coletividade. será chamado o líder ou o nrofeta. enquanto é considerado como o condutor
ou como aquele qu e fala em nom e
do povo .

A fé relativiza as auto-interpretações enquanto
propele o homem para a tomada de
consciência das limitações que uma dada
interpretação encerra e para a conseqüente
libertação, em prol de uma nova auto-interpretação ...
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TRANSCENDi.:NCIA E
LIBERTAÇÃO

Procuremos agora, definir mais
claramente o sentido do "novo"
que reiteradamente foi mencionado. O "novo" poderá denominar-se
o "além-fronteiras" ou o "transcendente", de conformidade com o
ângulo de visão da realidade. Evidentemente os termos "além-fronteiras" e "transcendente" têm uma
conotação espacial e, portanto. cosmológica. Isto significa que conotam uma imagem da existência
mais de caráter cosmológico do que
antropológico. A diferença está no
fato de que, numa imagem antropológica, o eixo da existência (e
do universo) é colocado no próprio
homem, enquanto na visão cosmológica esse eixo é deslocado para
alguma coisa fora e abaixo do homem mesmo. Enquanto a imagem
cosmológica fascinava os homens,
os termos "além" e "transcendente" Cou "imanente") estavam carregados de um forte peso motivador. Mas numa época como a atual,
em que o cosmológico está cada vez
mais centrado no homem Cem funcão dele). esses termos pouco sugerem.
Quando empregamos o termo
"novo" Unhamos em vista assegurar a significação profunda dos
termos "além" e "transcendente"
fazendo o deslocamento do cosmo~
lógico para o existencial. Em sentido existencial. pois, o "além ", o
"tl'anscendente" ou o "novo" significam o es:ado de libertação de
determinadas Iimitacões (ou de
qualquer limitacão) com a conseqüente reorientação da existência
para uma nova dimensão. A liberdade. marca radical da existência.
não pode estar contida dentro de
limitacões, de fronteiras, de bitolas
ou de imposições, sobretudo quando
estas afloram à consciência.
Sendo assim, podemos dizer que,
em sentido existencial, buscar o
novo ou transcender é libertar-se·
e transcender-se é libertar-se:

transcendente é livre (ou liberda~

de). Se dizemos que o homem
transcende a si mesmo, isto significa que ele se liberta de uma auto-interpretação, de uma concepção que tinha de si próprio, em
busca de uma nova. Ele se liberta
de suas próprias criações culturais,
para fazer novas.
Se dizemos que Deus é o transcendente (ou o absoluto), isto só
tem sentido existencial na medida
em que é entendido como liberdade
total, que me deixa livre e me dá
condicões de ser livre. Um Deus absoluto. é aquele que é tão livre que
promove a liberdade, não interferindo no mundo ou na minha vida
senão no total respeito à liberdade,
respeito que só se verifica quando
se comunica de graça e não por
necessidade ou por dominação.
LffiERDADE NEGATIVA E
POSITIVA

Uma vez que a liberdade é a
marca permanente do novo , é importante que vejamos o que nela
está contido. O termo "liberdade"
conota modos de ser que nem sempre são necessariamente os mesmos. Ou. melhor dizendo, cono ta
um modo de ser dinâmico. Assim.
ela se revela, antes de tudo, como
algo negativo, ou seja a negação da
dependência, a liberdade "de". Ser
livre é ter c·a pacidade de dizer
"não" às limitações em que nos encontramos e de que tomamos consciência. As limitações manifestam-se nos mais variados planos cll'
nossa existência: no plano das exigências biológicas e ps1quicas, no
plano da cultura. E dentro da cultura, as limitações revelam-se ao
n1vel dos padrões que nos são impostos, ao . n1vel das instituições,
das ideologias e das idéias ou drflnicões que damos das coisas. além
daq11elas limit·acões que rhamamos
iln~rús+ias. Ser negativamente Jivr~'
é rl'cusar conformar-se à<: limitnrões impostas nela s!tuacão. A 1iher<'lade negativa P a condicão essenrial nara interrogar as coisas e
para Interrogar-sP ::t si mesmo.

24
Protestar, contestar ou questionar
são expressões da liberdade negativa, embora carregadas de emotividade.
Mas a liberdade negativa não
significa algo negativo na existência. Pelo contrário, é algo positivo.
Ela significa independência, não
sujeição, com outra palavra, a descoberta de si mesmo. Um individuo
que diz "não" a uma situação dada
tomou uma nova consciência de si
mesmo como alguém digno de um a
situação melhor.
Entretanto, a liberdade negativa
é apenas uma etapa da liberdade.
ou, se quiser, uma fase do processo
de libertação (da conquista da liberdade ). Por ela o homem apenas
torna-se livre "de". Agora , todo
homem que diz "não ", que se vê
livre "de", torna-se responsável
perante si mesmo e perante os ou tros . O fato de que digo "não a
uma situação dada , de que me recuso a sujeitar-me a algo que diminui a minha dignidade, o fato de
que levanto uma interrogação que
·a feta a minha existência, tudo isso
me obriga a procurar uma resposta . Quem questiona a existência
põe-na em risco e terá que reassegurá-la. Quem interroga torna-se
responsável , ou seja, torna-se compelido à busca de uma resposta .
É na busca dessa resposta que vamos encontrar a liberdade positiva
que é a outra face da liberdade.
A liberdade positiva é ·a liberdade
de buscar novas possibilidades de
realização além das limitações; é
poder optar entre as alternativas
descobertas; é responder à interrogação levantada; é passar da condição de responsável para a condição de "respondente"; é tornar-se livre "para" . A liberdade negativa é, por assim dizer, a criação
de condições para que o homem
exerça sua liberd-ade positiva. Nesta

é que efetivamentese encontra a
liberdade propriamente dita, pois
que por ela o homem torna-se autônomo. auto-determina-se e escolhe o seu próprio destino. Se ::>
homem não é um ser predeterminado mas , antes, criador, isto se
deve ao f·a to de que ele é livre
"para".
FÉ E LIBERDADE

Quando, portanto, falamos de fé
como constitutivo existencial, como força de expansão vital, como
atitude de busca do novo, queremos frisar de modo especial, que a
fé é a fonte , o princípio propulsor
da liberd·ade. Por isso é que só o
hcmem interiormente livre, só o
homem apaixonado pela liberdad e
é capaz de crer. Longe de nós . pois.
aquela idéia da fé como renúncia
a pensar, como fuga das responsabilid·a des ou como alienacão de si
mesmo. A liberdade não se transfere. como tampouco se transfere
a capacidade de pensar , de interragar e de buscar respostas. Uma
fé que nega isso não é senão a antítese dn fé como ·atitude existencial.
Eentendida assim é que a fé é
consid erada como a forca da relalivização das • auto-inte'rpretações.

Relativizar é fazer com que uma
coisa convir.ia para um alvo; é
negar o caráter de absolutização
dela. snbordinando-a a uma outra.
Quando. então. dizemos que as auto-interpretações são relativizadas
pela fé queremos deixar claro que
oualquer concepcão que o homem
faz de si mesmo é relativa , converge nara um alvo que sô aparece,
só é captado pelo homem capaz de
crer.

A fé relativiza as auto-interpretações enquanto pro pele o homem
para a tomada de consciência das
limitações que uma dad·a interpretação encerra e para a conseqüente libertação, em prol de uma nova auto-interpretação . A fé leva o
homem à descoberta das limitações
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da própria interpretação, da imagem que o homem fazia de si mesmo e o faz dizer um ''não" a essas
limitações.
A fé é a superação das auto-in1crpretações enquanto liberta o ho-

mem para descobrir novas possibilidades e para se interrogar de maneira condizente com o nível de
suas aspirações e de sua consciência.

A fé aciona o homem
para pensar, compreender, organizar, afeiçoar-se
e agir. . . A razão é despertada para exercer sua função de pesquisar, compreender, definir e ordenar. ..
A imagniação é movida para representar um mund8
onde o homem apareça
realizado nas suas aspirações ... A vida é organizada em função daquele novo transcendente ... O homem se encaminha para
uma experiência de fé divina quando vive espontâneamente a sua humanidade ou quando é despertado
para vivê-la. Viver a condição humana até as últimas
conseqüências é predispor-se para a captação do divino.

Insistimos , nenhuma auto-interpretação, nenhuma auto-imagem
consegue exprimir o homem na sua
totalidade. Sua expansividade vital. seu anseio de libertação, sua
vontade de comungar com o ser de
maneira sempre mais ampla e mais
profunda. tudo isso vai sempre
mais além. As possibilidades do homem são infinitas e só na livre realização dessas possibilidades sua fe.
sua expansividade vital, terá atingido seu termo . Ocorrerá isto um
dia. ou não? É questão de fé.
J\ FÉ DINAMIZA A RAZÃO

Continuamos, no entanto, a investigação do conteúdo da •a titude
de fé. Um exame atento nos revelará que as limitações estão presentes cm todas as capacidades humanas, desde as habilidades técnicas até às mais arrojadas criações
da razão. Comparando todas essas
capacidades humanas com a fé.
constataremos como esta é uma
capacidade anterior a todas elas
e que as dinamiza. A razão humana, para que entre em operação.
necessita de um despertar. Esse
despertar não acontece sem mais .
Ele nasce de um ato de fé. É a
partir de um ato de fé que o homem busca a compreensão e a inteligência do mundo e de si mesmo.
A atitude de fé faz-nos experimentar algo novo para além de
nossas capacidades de visão e de
controle. Esta experiênci·a não nasce de um cálculo, mas nasce necessariamente de um acontecimento
maravilhoso ou fora de série. Ela
pode surgir mesmo dos acontecimentos mais triviais . A condicão
sine qua n on de uma experiência
de fé, de algo novo que transcende
a situação, é a descoberta das limitações que tolhem a expansividade vital, travam a liberdade, impedem a comunhão e criam o sentimento de perdição. Quando as
possibilidades oferecidas por uma
dada situação. por uma maneira
cie o hbmem interpretar o mundo
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e a si próprio, ficam aquém das
expectativas e das aspirações, ai
o clima está propício para uma
nova experiênci·a de fé , para a experiência do novo que transcende
a situação, que liberta e que dá
condições de ele continuar expandindo sua vida. Obri ga o homem
a sair de si.
Quando o homem se encontra
nestas conclicões de insatisfacão e
de angústia r'esultantes da inadaptação das possibilidades situacionais às suas expectativas e aspirações, ai não basta uma atitude de
fé que se ouviu, de uma fé de comunidade por sugestão ou por re-tmn smissão. Pois esta maneira
de crer provém exatamente da situação. Alterando-se esta, é subtraído o fundamento da fé por sugestão comunitária. Só mesmo uma
fé que brota de uma experiência
viva poderá sobreviver às situações. Creio que isto é tanto mais
verdade quanto mais se vive numa
época de inflação da palavra, de
esvaziamen to do sentido e da desco berta elas leis da sugestão.
FÉ E RAZAO

Será que se poderia dizer em qu e
consiste o novo que transcende a
situação e que é experimentado
pela fé? Crer num novo possível,
num futuro em que o homem reali ze sua liberação, sua expansão
vital e sua comunhão, isto é um
ato de fé ou uma atitude de fé .
Agora, determinar em que consiste
esse futuro novo, esse possível plenificante, isto já é tarefa da razão
que age acionada pela fé e pelas
circunstânci as concretas em que o
homem efetivamente se encontra.
Entre estas circunsaâncias concreestas circunstâncias concretas está ,
por exemplo, o sistema cultural em
vigor. Este sistema condiciona o
comport•a mento e o modo de pensar de cada individuo. O sistema
determina o nível de aspirações e
as motivações qu e condicionam a

definição do novo possível. Esta
definição é determinada sobretudo
pela maneira como o homem interpreta ·a si próprio.
Em razão disso o novo possível
experimentado pela fé (e que trará
a libertação e a plenificação aspirada) é definido de maneira múltipla. Assim , um indivíduo motivado por um sentimento religioso
definirá o novo possível como deus.
Um outro . oprimido pela situação.
defini-lo-à como o mundo da liberdade. Um que carece do necessário para viver considerá-lo-à como o mundo da abundância. O sedento de amor encara-lo-á como o
mundo da felicidade. Nenhuma definição contudo, é adequada, razão
porque o aprofundamento da visão
obrigará sempre a uma nova re-definição. Por isso é que uma
consciência critica vigilante está
sempre alerta para o que a força
da fé n ão seja encaminhada para
um novo ilusório .
A fé ilusória surge lá onde identificamos nossas definições com o
novo transcendente, de maneira
que nos persuadimos de ter encontrado a definição adaptada. Quando você se persuade de que a imagem que formulou de Deus é uma
imagem adaptada, você poderá ser
levado a uma certa forma de ido-

Crer num novo possível,
num futuro em que o ho.mem realize sua liberação,
sua expansão vital e sua
comunhão, isto é um ato d e
fé ou uma atitude de fé ...
Muitas vezes é importante
que nos purifiquemos de
uma fé ilusória e renasçamos para uma fé mais a utêntica.
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l·a tria ou de mitola tria. fato esse
que qualificamos como uma fé ilusór ia.
A atitude ele fé ilusória ocorr~
também quando atribuímos valor
transcendente àquilo que está situado dentro dos horizontes de
uma situação ou dentro do quadro
das coisas humanas. Experimentamos isto quando somos tentados
a mistificar certas coisas ou pessoas. A mistificação nos faz ter
expectativas ilusórias, segumnças
neuróticas ou apoios alienantes .
As ilusões desfazem- se em uma visão que se esclarece. A descoberta
da ilusão na fé traz consigo o mais
profundo sentimento de frustracão
que se denomina desilusão. Sentimento que pode levar à descrenc·a.
à agressivida de ou ao aniquil·amento de si próprio e dos outros.
Muitas vezes é importante que
passemos por uma frustração, para
que nos purifiquemos de uma fé
ilusória e renasçamos pam uma fé
mai s autên•ica. Mas isto não poderá ser feito sem levar em consideração o ritmo da pedagogia humana. Do contrário . aquilo que
poderia representar ·a purificação
e o crescimento da pessoa poderá
surtir o efeito oposto. provocando
a desintegração da pessoa. Creio
que isto é da maior importância
numrt fase de mudanca como a
atual , onde experimentamos a tentação de apressar o ritmo das coisas e desvirtuamos as transformações. Qu erer, por exemplo , alterar
a concepção existente numa comunidad e sobre elemen t.os básicos da
existência, sem partir d•aquilo em
que a. comunidadf' acredita . isto
significa encaminhá-la para a desintegração. Qu ere r abolir as formas primárias de manifestacão
religiosa por outras que julganl.os
mais avançadas poderá significar
a subtração de um apoio e segurança qu e garantia a vida de um
determinado grupo . Em assunto de
tanta relevância não se pode tolerar o desrespeito às normas d a
pedagogia.

Examinemos, agora, em que consiste a dinamização das capacidades humanas pela fé . A fé aciona
o homem para pensar . compreender. organizar, afeiçoar-se e agi:·.
Cada cap·a cidade humana entra em
sua função especifica a partir do
impulso da fé . A razão é despertada para exercer sua função de
pesquisar, compreender. definir e
ordenar. A imaginação é movida
para representar um mundo onde
o homem apareça realizado nas
suas aspirações. Com uma palavra,
a viela é organizada em funcão daquele novo transcendente'. Este
deixa a su a marca na existência
lá onde promove a libertacão e a
expansão vital. Mas. onde . a promoção de uma e outra deixou de
ter vez . o novo transcendente desapareceu. O Novo que transcende
como que caminha adiante do homem. provocando-o para a libertação e para o crescimento.
A FÉ A PARTIR DE DEUS

O que explicamos até agora é a
fé a partir do homem . Quisemus
deixar claro que a fé é uma dimensão, um constitutivo da existência
humana, o fundamento de toda
comunicação do homem com o
outro. Sem ela o homem deixa de
ser humano e se aniquila.
Agora, tomemos em consideracão
a fé a partir de Deus. Reconhecemos como ponto de partida a possibilidade de que o homem seja
despertado para crer por algo de
ordem transcendental. A iniciativa
do ato rou da atitude) de fé não
está no homem. mas no novo que
transcende a situação. É oportuno
frisar que a mais s-adia antropologia não será jamais abalada ante
o reconhecimento da iniciativa divina no despertar da fé rumo ao
novo ·a bsoluto rdivino l.
Estou persuadido de que em tod a
experi ência de fé que promove o
homem à libertacão e ao crescimento há como que uma irrupção
do transcendente na existência .
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uma irrupção que se poderá chamar teofania, revelação ou palavra
de Deus. Compete, não ao antropólogo, mas ao teólogo verificar este
acontecimento e dar-lhe a devida
interpret·ação. Entretanto, a interpretação teológica jamais poderá
ser feita sem um recurso à antropologia. A antropologia fornece as
categorias culturais, a linguagem
com a qual a teologia terá de exprimir a experiência da fé. Esta
experiência poderá manter-se a
mesma, mas a maneira como o homem a exprime antropologicamente poderá variar imensamente, de
acordo com as modalidades ou alternativas que a cultura oferece.
Um mesmo grupo humano poderá
vir a transformar suas expressões
das experiências religiosas fundamentais , exatamente devido ao fato
de que a sua cultura, com o decorrer da história também varia.
Compete à teologia esclarecer a
originalidade da iniciativa divina
na gênese e no destino da fé. A
antropologia. por seu lado. terá
como tarefa promover o homem
em tudo que ele tem de human0,
afirmando sua dignidade, denunciando tudo aquilc que escraviza e
o aliena. Ela obrigará a teologia
a repensar constantemente a interpretação e sistematização da
experiênci·a de fé, para que a vivência desta cresça simultaneamente com o próprio homem.
Por outro lado. é igualmente
verdade que a experiência da fé
exercita a consciência para uma
atitude critica perante as antropologias. Como sabemos, toda antropologia é uma interpretação do
homem , e esta interpretação por1erá promovê-lo como também
poderá deter sua libertação. A ex-

penencia de fé denuncia aquelas
auto-interpretações que não encaminham o homem para a sua libertação.
Assim, a existência evolui dentro
de uma dialética entre a antropologia e a experiência da fé. Em razão dessa dialética pode acontetecer que as "definições" que damos
de Deus e a maneira de orientar
nossa vida para Ele venham a tornar-se obsoletas, inclusive venham
a tornar-se contraditórias com autênticas aspirações humanas. Podem até vir a ser a negação da fé
existencial. Quando isto acontece,
o homem anuncia a morte de Deus.
Mas este anúncio não estará atingindo a Deus como o novo que
transcende, mas antes a maneira
como o homem o define e se encaminha para ele.
Concluimos dizendo que, salvaguardada a iniciativa divina de
irromper na existência humana em
qualquer situação possível, o homem se encaminha para uma experiência de fé divina quando vive
espontaneamente a sua humanidade ou quando é despertado para
vivê-la. Viver a condicão humana
até às últimas conseqüências é
pedispor-se para a captação do divino. Entretanto, jamais percamos
de vista que a irrupção do divino
é algo original e gratuito e se verifica na base da mais plena liberdade. Jamais Deus se deixará
captar pela organização e pelas
exigências do homem. A revelação
divina é um dom gratuito, como
um dom gratuito é a abertura da
fé . Mas a condição privilegiada
para uma experiência de fé divina
parece ser sempre •a tomada de
consciência das limitações em que
efetivamente se encontra o homem.
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OBSERVAÇÕES SOBRE
DIFICULDADES
E MOCIONA I S
NAS PESSOAS
Wolber de Alvarenga

Vou tentar resumir neste artigo
algumas experiências significativas que tenho vivido junto às pessoas com que trabalho em minha
atividade clínica, assim como na
minha condição de professor, no
trabalho com alunos do curso de
graduação em psicologia. Talvez a
característica mais marcante e comum nestas atividades é o contato
direto e íntimo que tenho oportunidade de ter com as pessoas em
ambas as condicões. É sobre essa
experiência que 'gostaria de falar.
Foi a partir desse mundo íntimo
e pessoal que formulei algumas das
observações que relatarei a seguir.
Outras surgiram a partir da observacão de mim mesmo , tanto na vida · privada como na minha vida
profissional. Portanto, são observações puramente subjetivas da
minha reflexão sobre mim mesmo
e do meu contato com as pessoas.
Para essa descrição usarei alguns
conceitos da psicologia, com a finalidade apenas de facilitar a minha expressão e não de t::ansmitir

uma teoria psicológica validada objetivamente.
As pessoas têm me procurado
numa tentativa de encontrar saídas para suas dificuldades na vida.
Nas minhas tentativas em ajudá-las, procurando compreender o
significado e buscando soluções para aquelas dificuldades, descobri
que dentre elas, por mais variadas
que fosem , havia sempre alguns
e:!ementos comuns. Assim , sendo ,
quando as pessoas me procuravam
buscando alivio de uma depressão ,
ou para ajudá-las a resolver um
problema sexual, uma dificuldade
no trabalho ou no estudo, ou mesmo pais aflitos com seus problemas
com seus filhos , quando aprofundava os mais no significado daquelas dificuldades, aqueles elementos
surgiam sempre como principais
determinantes delas.
É sobre esses elementos que me
deterei mais detalhadamente, buscando ver suas origens e como as
pessoas.aprendem a lidar com eles.
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1 . MAPA X TERRITóRIO

O conceito de "mapa" tem sido
usado pelos autores da Semântica
Geral, e por alguns psicólogos, para
expressar um conjunto de crenças.
valores e concepções que um indivíduo tem acerca de si mesmo e
do mundo a sua volta. Como c próprio mapa geográfico ele representa o território pessoal e interpessoal das pesso·as. É neste sentido
que o usarei aqui. De modo geral.
esse mapa é construído a priori
pela família, escola, religião e outras instituições, ditando normas
de conduta para o individuo. normas estas que buscam defender
mais os interesses das instituições,
suas crenças e seus valores, que
do próprio indivíduo. Através de
recompensas e punições os indivíduos vão sendo modelados para
agir de acordo com ele ou para
segui-lo como um modelo que dirige seu comportamento. "O menino educado anda sempre limpo, é
feio andar sujo"; "O sexo é mau" ;
"É pecado odiar a seus pais" ; "O
bom menino é aquele que estuda
muito e que obedece a seus pais e
mestres" ; "O homem deve ser sério,
honesto , honrado e trabalhador";
"Os pais devem amar a todos os
filhos igualmente" ; etc. etc .. Poderia citar aqui uma infinidade de
normas desse tipo. sempre colocadas para o indivíduo em termos
rígidos e absolutos. sob pena de
perder o amor de Deus e de seus
semelhantes ,caso desobedeça qualquer uma delas . Acontece. porém ,
que o território da experiência pessoal é rico e cheio de nuances, que
mudam a cada momento de acordo
com o meio e com os tipos de interações interpessoais que o indivíduo estabelece. Assim sendo, é
possível para qualquer individuo
sentir ou agir, numa infinidade de
momentos. em direção contrária
àquelas normas. Ele pode odiar a
seus pais com toda a força de seu
coração, e ver uma série de razões
para isso. A criancinha pode bem
cedo perceber que é muito mais
agradável estar sujo e poder brin-

car livremente, do que ter de fic·a r
o tempo todo olhando onde pisa,
onde se assenta, etc. A mocinha
que recebe um carinho mais íntimo de seu namorado . pode experimentar sincera e honestamente
o quanto que aquele contato íntimo e afetuoso foi bom e enriquecedor para ela. Enquanto isso, no
mapa , essas regiões estão cheias de
aviso, "não faça isso , isso é mau ",
"você ainda vai se dar mal", isso
não é próprio de pessoas decentes",
etc.. etc. De avisos e advertências
o mapa está cheio. Cuidado, é
perigoso . Se você não fizer assim
eu não gosto mais de você as pessoas não vão gostar de você. Em
outras palavras, você só será aceito
ou se realizará se agir de acordo
com o figurino que "nós" criamos
para você.
O que tenho observado que decorre daí , é uma luta constante
do individuo consigo mesmo . É uma
tentativa permanente de o individuo encaixar o seu território num
mapa pré-fabricado. porque senão
ele não será feliz . É uma negação
muitas vezes de experiências altamente significativas em suas vidas porque simplesmente elas n ão
estão de acordo com o mapa. Os
individuas
acabam respeitando
muito mais a esse modelo do que
a si próprios e suas experi ências.
E. o que é pior, defendem às vezes
um mapa que já não está mais de
acordo com o território , ultrapassado, sem questioná-lo . sem duvidar
dele . Começam então a usar de
uma fachada. uma máscara social,
fazendo por detrás do pano aquilo
que eles gostam e querem e que
condenam diante dos outros.
Quando na terapia as pessoas me
procuram, cansadas às vezes e abatidas por essa luta, elas então começam a questionar esse mapa e
reformulá-lo , não de acordo com
o território alheio , mas com o seu
próprio. Inúmer·as são as vezes que
essa tarefa é árdua e perigosa para
as pessoas. "É duro de admitir isso,
é a verdade"; "Se eu aceito isso co-
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mo natural em mim o que as pessoas vão dizer"; "É isso mesmo que
eu sinto, mas isso não é próprio para seres humanos"; "Tá certo, é isso que eu quero, mas se eu fizer isso
eu corro o risco de perdê-los". As
vezes, a partir de momentos assim , elas começam a questionar:
"É tão importante prá mim assim,
o que elas possam pensar de
mim?"; "Porque não é próprio para
seres humanos, se eu sou humano
e é isso que sinto"; "De que me
vale a aceitação deles, se o que eles
aceitam é somente a fachada e não
as minhas coisas mais nitimas e
caras."
Quando as pessoas conseguem.
num relacionamento interpessoal e
íntimo, ou mesmo sozinhas, compreender e explorar mais profundamente o significado de suas
8ÇÕes e seus sentimentos. uma mudança significativa ocorre na conduta delas. Elas passam a ser mais
autêntic•as. reais consigo mesmas e
com os outros. Elas passam a considerar os eventos internos e externos com mais naturalidade e
com menos julgamento e, portanto , passam a se aceitar mais a si
próprios e aos outros. Tornam-se
mais livres da luta interna e reformulam seu mapa mais constantemente, de acordo consigo próprias e com os outros. Respeitam
mais a si mesmas. Ouvem-se mais
e caminham mais de acordo com
suas próprias necessidades, assumuindo ou abrindo mão do modelo , quando lhe é mais conveniente
um ou outro. Em suma, tornam-se
mais livres e capazes de serem elas
mesmas.
Vejamos, a seguir, outras características no comportamento d-as
pessoas, advindas das interações
mapa-território.
2. PROCESSO X RESULTADO

Consideraremos aqui o processo
como sendo uma série de comportamentos do individuo, determinados pela situação imediata. assim
como por suas crenças, valores e

percepções desta mesma situacão.
Como resultado consideraremos 'um
objetivo final previamente determinado , que se quer alcançar, seja
ele em termos físicos ou emocionais.
Como vimos anteriormente, uma
das características do mapa é o
modo como suas regiões são determinadas, em termos rígidos e absolutos. Isto é "TEM QUE SER ASSIM SENÃO ... uma coisa horrível
lhe acontecerá". A medida que a
pessoa vai vivendo , ela própria e
as outras pessoas vão estabelecendo
metas para ela. "Você tem que ter
um curso superior"; "Você tem que
se casar"; "Você tem que ter casa
própria"; "Você tem que ser fiel a
seu esposo": "Você tem que ser
uma boa mãe . uma amiga de seus
filhos"; "Você tem que ser um homem exemplar": "Vorê tem que ser
independente" ; etc., etc. Essas metas são todas colocadas a priori
sem se levar em conta as condicães em que o indivíduo está vivendo ou que vai viver um dia. Ele
tem que alcançá-las custe o que
custar ... E como se sente na maioria das vezes: "Eu sou horrível. um
fraco. um fracasso se não conseguir
isto". "Que dirão as pessoas ao me
verem assim".
Acontece porém que ao colocar
essas metas o próprio indivíduo
está agindo de acordo com um mapa que pode estar representando
apenas o território daquele momento. E esse território pode mudar como mudará certamente.
Mudam-se as crenças, mudam-se
os valores e as situações.
Durante a vida a pessoa pode
descobrir que não é tão importante
para ela ter um curso superior, que
ela poderia realizar-se muito mais
trabalhando meio expediente numa repartição pública, ganhando
um mínimo para sua sobrevivência
e dedicando a maior parte de seu
tempo livre praticando esportes,
lendo coisas que realmente lhe interessam ou fazendo o que bem en-
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tendesse no momento. Uma mulher
casada pode perfeitamente descobrir que embora seu marido seja
um homem atraente , honesto e
competente, el·a já não se interessa
tanto por ele como antes , e que
gostaria de se encontrar com outros homens ou mesmo com algum.
em especial, e que isso poderia tornar a sua vida mais rica e feliz .
Ou ainda, uma mãe dedicada pode
descobrir também que ela gosta
mais de um filho que de outro e
que isso não a faz nem melhor nem
pior como pessoa.
Em todos esses exemplos vemos
duas situações distintas: na primeira o TEM QUE, estabelecido como direção de vida; e na segunda
a própria direção que o processo
de estar vivendo determina. Se a
pessoa cumpre fielmente aqueles
propósitos estabelecidos, ela ganha
em troca o aplauso e a admiração
de muitos, principalmente daqueles que estão em defesa da instituição ou daqueles valores que as
instituições determinam;e fica com
os outros. Mas correndo o risco de
abrir mão ou mesmo anular ou negar a sua expenenc1a.
Na segunda siLuação, a pessoa
segue ou se deixa 1evar simplesmenLe pelo sigmncaao das c01sas
ou das pessoas para ela no momento e vive livremente o seu processo experimental. A quem aLender? Ou melnor, em que referencial
pautarei minha conduta? Que direção seguirei? No caminho certo
e garantido do meu mapa, ou na
incerteza do que experimento a cada momento? "Eu quero paz", "Eu
quero parar de lutar contra mim
mesma", "Eu queria ter mais tranqüilidade para concentrar-me nas
coisas que faço, mas sempre quando estou fazendo alguma coisa, vem
um apelo para fazer outra coisa
diferente". "É como se eu estivesse
sem lugar", "É difícil conciliar as
duas coisas", "É difícil abrir mão
de um ideal, mesmo quando ele não
nos oferece mais aquilo que antes
nos fornecia ou parecia fornecer" .

Então, o que geralmente observo
nas pessoas e em mim mesmo é
isto, uma incapacidade de se arriscar, de tentar um novo tipo de
comportamento mesmo quando
aquele velho já não nos é mais ·adequado. Ou então, uma dificuldade
em partir para novos propósitos e
abrir mão daqueles antigos, quando eles já não nos parecem mais
capazes de atender as noss·as necessidades, oriundas do nosso desenvolvimento.
As vezes pergunto às pessoas.
ou elas próprias se perguntam "Se
você sabe que isso não lhe satisfaz,
se isso não lhe atende mais. porque então continua procedendo da
mrsma forma?" Ou então. "Se você
continua procedendo assim, provavelmen~e isso deve trazer alguma roisn de bom para você , veja o
que é isso".
Quando a pessoa aprofunda.
mais. geralmente vem uma respos. ta do tipo "Isto me garante que
estou agindo corretamente. que eu
não corro o risco de errar"
Então pergunto: "Que há de horrível em errar?" - "O que há de
horrível é que não serei aceita se
errar, as pessoas poderão criticar-me, poderão falar mal de mim' '.
Continuo: "Vamos tentar ver
mais o que há de horrível nisso tudo?" Geralmente vem como resposta: "O que há de horrível é que
se as pessoas não gostarem de mim
eu também não gostarei de mim."
- Então, no fundo , no fundo ,
o que você está querendo garantir
é que você ficará bem com você.
-

É.

é isso mesmo.

De modo geral, segundo tenho
observado, o processo ocorre dessa
forma. Pessoas querendo garantir
um bem-estar interno através do
controle das coisas externas. Trabalhando e se desgastando no sentido de poupar o trabalho e o des-
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gaste que um a suposta dificuldade
poderia acarretar. Na dificuldade
em conviver com a incerteza, querendo a todo custo garantir uma
certeza mesmo que falsa , pa ra se
tranqüilizar.
Observo que à medida que a pessoa se desenvolve e se torna mais
hábil em refletir, explorar e compreender o significado de suas
ações, aos poucos ela vai se tornando m ais ind ependente dessa
garantia e mais capaz de se arriscar e de se aceitar errando, como
qualquer ser humano erra. O seu
referencial mud a e ela passa a contar mais com sua habilid ade em
resolver problemas e com sua disposição em encará-los do que em
tentar evitá -los. Não sei se ela se
torna a pessoa mais conveniente
ou admirável aos olhos dos outros,
mas vive mais plenamente. Ela se
torna mais inteira e mais real em
suas acões. Mais capaz de seguir.
reformÚlar ou abrir mão do seu
mapa. Torn a-se mais flexível e capaz de se adaptar facilmente ~s
situações n ovas. "Aceit ando ma1s

LIVROS

E

PESQUISAS
O CATOLICISMO
BRASILEIRO EM ÉPOCA
DE TRANSIÇÃO
Thomas Bruneau, Edições Lo yola, São Paulo, 1974, 442 páginas.
É extremam ente delicado pretender apresentar o livro de Th~
mas Bruneau em umas poucas li nhas· mai s delicado ainda rematar
esta ~presentação por uma crítica.
o primeiro óbice é a própria determinacão do gên ero no qual se enouacll;a o livro : sociologia ou his-

os fatos , mesmo que eles sejam
contrários ·a seus desej os".
Em suma, o que tenho observado
é que , por trás de quase tod~ dificuldade emocional, por ma1s variada que ela seja, está uma luta
do individuo para manter uma posicão
previamente estabelecida
co.mo' sendo a melhor para ele.
mesmo sem considerar as condições
em que ele vive no momento ou
o significado daquela posição. Uma
luta para se sair bem aos olhos
dos outros ou para corresponder a
uma suposta expectativa que os outros possam ter a seu respeito , negando com isso se ~s ~e ntime~t9 s
e desejos ou sua propna cond1çao
humana limitada e mutável. Observo ta~nbém que quanto mais o
individuo é capaz de assumir. diante de si mesmo e de outros. aqueÚts suas características, mais plena
c criativa se torna sua vida. Mais
livre de ame·a ças e tensões ela ~e
torna.
Ela aprende a dizer : "Pode não
ser o melhor , mas é o que tenho e
rstou sendo" .

tó ri a? história sociológica ou sociologia histórica? As duas coisas,
parece-me ; e isto imposta um proproblema epistemológico qu e situa
a obra. em seu articular-se mais
profundo , para além de todo o
historicismo. mas igualmente de
toda leitura mera mente estruturalista da "históri a" . E isto é tanto
mais grave qua nto não é a primeira obra que , entre nós. mesmo que
r ~: crita por um estrangeiro, acaba
po r ser coar;icla por seu próprio ob.i eto lassim me parece) a semelhante transcendência. De relance
podemos evocar a obra "Formação
do Catolicismo Brasileiro, de E.
Hoornaert e Autoridade e Participação de Medicina ele Ribeiro de
Oliveira; mas. certamente, uma
inspeção mais atenta revelaria ou-
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tras obras e poria ao observador
menos preocupado com a filosofia
da praxis teórica o problema desta mesma praxis e de sua não fiUação a qualquer ortodoxia epistemológica.
De qualquer modo, a tese central
elo livro se explicita: a Igreja Católica, no Brasil, passa por uma
t ransformação e esta transformação é de ordem polític·a . Para estabelecer essa verdade, ele sente
a necessidade de remontar às próprias origens do catolicismo no
Brasil e, portanto, às origens mesmas deste último . Desde a Colônia.
a Igreja aparece -acoplada à socier''~. n~ r i •! iJ e comprometida com a
nrdrm politica: o advento do Impl-rio nã0 altera esta situacão em
::;nn essência,mas . ao final do perindo. -a questfi.o religiosa modifica
;-o ~ relações, no menos ao nível dos
ht c~ . C0m a República, a Igreja
~nfluir e pela primeira vez na história b1·asilei rn. uma efetiva inder <'ndência. mas perde também o
r 0rer político. 11. reconquista des1 P (ou a sua conquista pura e simrl~,l h't de ser empreendimento
f"" ll rlesde a primeira república. mas
só há de ocorrer. parcialmente.
rnm a ascensão de Vargas. Desde
então, re s taura-s ~. a despeito d-a
separação constitucional do Estado, uma certa unidade, e a Igreja
conta com o poder para atingir o
seu obejtivo. Todavia, -a partir de
1950 . a relação principia a ser alterada e isto ocorre precisamente
porque a Igreja se volta para o
problema social. sendo estê processo cat·alisado pela enérgica liderança de D. Hélder Câmara.
Desde então. progressivamente, a
Igreja aparece mais questionante:
ela já não sacramenta. sem mais,
a ordem instituíd-a, mas denuncia
sempre a desordem a esta inerente . Com o Vaticano II a postura
ganha forma e se define o processo em termos de mudança, sendo
isto acentuadc pelas Encíclicas sociais e a C0nstí tuicão Gaudium et
Spes. Entretanto . o. golpe de estado
de 1964 lo autor usa sempre esta locução) vem sustar de modo

abrupto o processo e põe termo,
nos projetas da Igreja, à prioridade
do social. Para ele isto é uma decorrência do perigo que, doravante, representava para a Igreja
imiscutir-se na questão. Mas esta
razão não é exclusiva: na mem;e
de muitos bispos o movimen to de
1964 eliminara o perigo do comunismo , o qual determinara o interesse pelo social. O grupo liderado
por D. Hélder perde o controle da
CNBB e, de certa forma, os bispos recobram o que esta subtraíra
à sua autonomia. Mas tal situação
é inconsistente e, a despeito dos
protestos em contrário . as relações
"Igreja-Estado" tornam- se sempre
mais tensas . em especial a partir
de 1968 e do Ato Institucional
n. 0 5. Nas derradeiras altercações ,
o conflito, nos termos do auto;:,
deixa de ser um processo para tom-ar a forma de um fato social. No
presente, a relação é em si mesma
conflitual e se acentua, no catolicismo brasileiro, a postura profética, na acepção politica e, no
caso de Bruneau, weberiana de
profetismo.
Estas as linhas gerais do livro.
As pesquisas foram exaustivas; o
material apresenta lacunas, é certo, mas a reconstituição dos fatos
e suficiente para, no que dela depende , sustentar as conclusões tiradas. As dificuldades principiam
com as interpretações e classificações. com tudo aquilo que depende
de opções metodológicas e de certos pressupostos teóricos, nem sempre, a meu ver, expostos de modo
claro e completo. Igualmente. a caracterir2lacão de certos movimentos
e tendências, dentro da Igreja, parece-me, não propriamente falsa ,
mas insuficiente, embora seja de
justiça reconhecer a dificuldade em
caracterizar satisfatoriamente um
processo que se tem diante dos
olhos e que arrebata o próprio observador. O que me parece mais
importante é que certos acontecimentos não são suficientemente
enfatizados como decorrentes de
uma diretriz política: recordamos
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em especial os que cercaram o governo do Cardeal Rossi na Arqui··
diocese de São Paulo. Não foi ele
um indeciso, mas seguiu uma politica divergente , se posta em contraste com a de D. Hélder e da
própria CNBB em sua primeira
fase; e isto explica as aparentes
ambiguidades de suas atitudes:
muito simplesmente, ele era um
homem da neo-cristandade e esta
estava sendo posta em questão;
isto ficou muito claro no conflito
com o IFT , e guarda profunda
coerência com o que foi o comportamento do Cardeal Rossi como
polemista anti-protestante e anti-comunista quando de sua passagem pela Diocese e, como vice-reitor, pela Universidade de Campinas .
Como este, outros exemplos encontramos na obra. É possível que semelhantes lapsos decorram das diretrizes metodológicas do autor (as
quais , aqui, não tenho o suficiente
espaço para criticar J, mas, a meu
ver, é toda uma politica intra e
extra eclesiástica inscrita na "teologia" da Igreja neo-românica ou
neo-gregoriana que abriria ao intérprete, sociólogo e historiador, os
caminhos e os meandros que levam
à correta compreensão do processo
~lolitico que tem as igrejas ou os
eclesiásticos por sujeitos. Isto não
ofusca em nada o valor do livro
que , por sua seriedade e equilíbrio,
bem como pela síntese que opera
de tantos dados até então dispersos, se impõe à leitura e à abordagem de quantos tenham em mente
encarar o mesmo objeto: a igreja
como força politica.
Francisco Benjamin de Souza Netto

FORMAÇÃO DO CATOLICISMO
BRASILEIRO
Eduardo Hoornaert, Editora
Vozes, 140 páginas. Petrópolis,
1974.

O livro é sobremodo importante
para todos quantos divisem no catolicismo brasileiro um movimento
e um complexo institucional decishos para a formação da própria
realidade brasileira. Isto se deve ,
antes de tudo , a uma capacidade
de diálogo denotada pelo autor:
de ponta a ponta, desde as primeipáginas, ele se abre às mais variadas abordagens do fenômeno que
estuda, não fazendo uma seleção
arbitrária ou preconceituosa da escassa bibliografia que tem a seu
dispor . mas . ao contrário. procurando, com sereno espírito critico , incorporar a verdade de cada
autor e de cada interpretação,
mesmo quando forçado a denunciar
o vicio que, em grau maior ou meuor, a prejudica. A linguagem é
simples e agradável, prejudicada.
apenas. no plano sintático, por alguns defeitos de construção que
escaparam à revisão. Igualmente
direto e simples é o plano da obra:
é esta articulada a partir da realidade que , de algum modo , a pesquisa desvela. Por sua vez, esta realidade não é identificada com as
instituições nas quais tomou forma privilegiada - e também privatizante - o fenômeno católico
brasileiro. formas , de resto. importadas. mas o autor parte das manifestações religiosas da população
católica. as quais são identificadas
com os verdadeiros sujeitos da história que se intenciona escrever.
Com isto, o autor rompe com uma
forma corrente de se fazer história no Brasil - a que concentra a
sua atenção nas instituições, quando não se restringe a estas. Todavia, dada a natureza do seu objeto. uma outra rutura se tornou
necessária: romper cem toda a critica da religião para a qual todo o
sincretismo vem necessariamente

em prejuízo da autenticidade. Com
efeito, para ele, o catolicismo brasileiro em sentido próprio é um
complexo de sincretismos, assim
como é um sincretismo cada um
dos catolicismos historicamente
identificados. Por isso , a palavra
"sincretismo" perde, em sua linguagem ,a acepção pejorativa que ,
via de regra a vicia, para se tentar, ao final da obra, distinguir o
verdadeiro do falso sincretismo.
Conjugada com a primeira, esta
segunda opção permite que Hoornaert caracterize, nos séculos 16,
17 e 18, três sincretismos básicos
do catolicismo brasileiro; eis como
ele · próprios sintetiza o seu pensamento ao final da obra: "No decorrer do primeiro período da história brasileira, que foi aqui qualificado de período português( sec.
16, 17, 18) , formaram-se basicamente três sincretismos católicos:
o "guerreiro", exprimindo as ânsias de lutas, vitórias e derrotas
dos portugueses navegadores , conquistadores e povoadores; o "patriarcal", com a criação e desenvolvimento de engenhos de açúcar ,
fazendas de cacau, fumo , gado. algodão, minerações de ouro, prata.
diamantes , base'<tdos no sistema da
escravidão: o "popular", interpretação original dada por índios e
africanos à religião dominante.
Tudo isto foi •analisado no decorrer dos três capítulos centrais do
estudo" (pg. 137).
Certamente esta análise é discutível e, dada a extensão do livro.
muito restrita para a amplitude do
ob.ieto . nermanece incompleta. Demais disso , algumas conexões não
foram ou não puderam ser de todo
esclerecidas. Assim. a título tão somente exemplificativo : quais as infraestruturas do mundo português
qne caracterizam os três primeiros
séculos e como este mundo se inscreveu. de f·ato, no jogo de poder
do mundo em geral? Qual a preri sa relacão a travar entre cada
sincretismo d~tectado e o catoli~i::;mo "oficial" rsem presumir seia
es•e o autêntico) na constituicão
de todo um sistema de legitimação

do "status colonial" e, neste, da
condição do homem dominado, explorado e, por vezes, destruído que
o autor nos desvela com sobriedade
e força? São, entre outras, conexões e relações que não ficam claras. Além disso, há pistas de compreensão e solução de problemas,
abertas pelo próprio autor e que
mereciam ser exploradas: assim ,
apenas como exemplo, chamamos
a atenção para o fato de ele haver
citado o século XI como forja de
uma certa catolicidade (nós a chamaríamos de acatolicidade da ideologia gregoriana, para nós determinante da própria formação do
catolicismo tridentino), o que, para nós, fornece a pista de uma
compreen são mais exaustiva dos
sincretismos examinados, tanto em
sua possibilidade e existência no
"orbe católico", quanto em sua razão e função. Uma outra conexão
a ser precisada e aprofundada é a
que o próprio autor estabelece entre o caráter "não clerical" dos sincritismos nos quais se articulou o
catolicismo brasileiro e uma certa
presença do clero nestes mesmo,;
sincretismos: o jesuíta no aldeamento , o padre, por vezes "raptado" , no quilombo. Sem dúvida , desde o catolicismo guerreiro e o patriarcal. pode-se destacar uma
função para este representante do
clero: a de diretor espiritual: mas
resta precisar em que medida e
sob que modalidade, bem como
com que conseqüências ele vinculou
o sincretismo que serviu à hierarquia que. de qualquer modo . o ordenou c enviou . Isto parece-nos
formativo do próprio catolicismo
brasileiro em seus vários modelo!>.
De oualquer modo , permanece int::~,cta. a nosso ver. a tese central
no li vro e nem a preiudica. 8 rli ~ 
f.incão final. dis~ut.ível. sem dúvida . · entre o verdadPiro e o falso
si ncretismo, distincão certamente
decorrente da teologia do autor.
Antes de tudo, sem forçar os fatos , sem fazer violência ao que efetivamen te ocorreu, ele desmistifica a imagem corrente do catolicismo como cimento de unidade: sob
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esta aparente unidade, ele desvela,
com os sincre tismos que detecta,
o jugo do senhor e a opressão como condição inelutável do servo,
com freqüência escravo.
Francisco Benjamin de Souza Netto
DOIS LIVROS SOBRE
COMUNIDADE
Afonso Gregory (organizador),
Comunidades Eclesiais de Base - Utopia ou Realidade. Editora
Vozes, Petrópolis, 1973.
Mariano Baraglia, Evolução das
Comunidades Eclesiais de Base.
Editora Vozes , Petrópolis, 1974.
A discussão eclesial nos círculos
católicos tem sido dominada ultimamente pela temática "comunidades eclesiais de base", CEB. Retoma-se, assim , uma linha de reflexão inaugurada nos círculos
protestantes, sob os auspícios do
Conselho Mundial de Igrejas, se
n ão me falha a memória há cerca
de 15 anos. F'alava-se então nas
"novas formas da igreja" na situação contemporânea. Entretanto .
aquela iniciativa foi gradatlvamente silenciada, e substituída por outros interesses. Se não desapareceu
de todo , tornou-se , pelo menos,
marginal. Seria interessante que os
católicos investigassem o que ocorreu nos círculos protestantes. Por
que o desinteresse? Talvez a sugestão de Comblin esteja correta. Não
se pode esperar que a instituição
vá patrocinar formas alternativas
de comunidade que venham eventualmente a abolir as funções que
ela mantém (ver Processo de evolução para uma comunidade Cristã
urbana, no livro de Afonso Gtegory, p. 164).
Muito embora seja quase impossível descobrir um consenso sobre
o que são as CEB, a verdade é que
elas se apresentam como a grande
descoberta, •a grande solução. Em
certo lugar são descritas como um
"processo de autnêtica e global 11bertação que implica tanto a evan-

gelização como a humanizacão"
(Gregory, op. cit. p. 64). Baraglia ,
por sua vez, afirma que "a CEB
é o caminho da renovação radical.
Seu advento marcará o advento da
revolução pastoral e social que poderá transformar o mundo ou, pelo
menos, a nossa vida" (p. 81 J. Eu
não duvido que •a ssim seja e, pessoalmente, tenho enormes simpatias por esta busca que, perdoem-me os irmãos católicos, me parece
genuinamente protestante. . Entretanto , os entusiastas de qualquer
movimento usariam as mesmas palavras para descrever o "seu " movimento. A verdade é que pouca
gente sabe, realmente, o que são
as CEB. Aqui. parece-me, no espíri~o de Paulo, falamos mais do qu e
nao vemos do que do que vemos.
Problema este que se revela no subtítulo da obra editada por Afonsc
Gregory : "utopw. ou realidade?"
A pergun ia de Ives Congar, com
que inicia o seu artigo Os grupos
informais na Ig-reja lGregory, p .
124), parece-me, vai a..) cerne da
questão: "Mias do que nunca é preciso levantar a questão: de que se
trata ? A diversidade das palavras
obrigam-nos a nos perguntarmos
:;,e estamos dian te de um dado homogêneo . Fala-se de grupos in formais, de base, espontâneos. marginais, naturais, mas também de
pequenas comunidades de base, e
mesn1o. de igrej as livres, de igreja subterrânea, de segunda igre.ia
ou igreja paralela. George Casalis·
falou mesmo de comunidades "flutuantes" como o marco ou o dólar.
Temos, assim três ou quatro substantivos e pelo menos doze adjetivos ." ( p . 124) . E depois de analisar criticamente estas expressões,
Congar conclui : "A expressão 'grupos ou comunidades de base' é geralmente a preferida ... É o termo
que melhor atende à realidade se
o entendermos neste sentido : grupos ou comunid ades constituídas
não a partir de um projeto pastoral
global o ude uma iniciativa da ins tituição, como a Acão Católica ou
as Ordens Terceiras. mas precisamente por iniciativa da base." (p .
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1261. Congar veria, assim , a espontaneidade como a marca distintiva
das comunidades eclesiais de base,
em oposição ·a outras comunidades
criadas por iniciativa da instituição.
Estamos diante de um problema,
porque parece que as comunidades
ecl esiais de base já se tornaram
parte de um programa institucional. Temos , diante de nós, duas
orientações radicalmente diferentes . De um lado. uma "dialética de
opisição". em que as novas formas
comunitárias são como o vinho novo que arrebenta os odres velhos ;
e do outro. "uma. dialética de complementaridade", em que comunidade e instituicão se relacionariam
como vida e forma. Nas palavras
de Luis Lefíero . que discute a questão no artigo A igreja como comunidade e como insfituição fGregory , p. 34). "a comunidade traz o
elemento real de unidade e solidariedade ; a instituição orienta racional r adequadamente os membros associados para metas específicas ." Pergunto-me se a "dialétic·a
de complementariadade" realment.c descreve as relacões entre comunidade e instituição, ou se se trataria de um artifício ideológico de
dois gumes. De um lado. us·ado pela
instituicão para manter o carisma
sob controle. domesticando, des~a
forma. as expressões de vida que
possam ser disfuncionais ou subversivas do equilíbrio do sistema
hierárquico. Do outro. usado pelos
próprios membros das CEB, par11
se justificarem dentro dos auadros
de · uma eclesiologia tradicional.
criando então as possibilidades para a sua própria sobrevivênci':l.
Comblin. neste sentido. não faz
concessões, e entende que as comunidades ecleciais de base não são
um complemento às instituições
existentes, mas têm por objetivo
aboli- las e substitui-las. "Não se
trat.a de modificar. nem de melhoror as instituicões existentes: foi o
que se fez nos últimos cinqüenta
anos sem resultado . Trata-se de
substituir instituições obsoletas por
ou ' r as mais adaptadas à evolução

contemporânea das metrópoles"
fGregory, p. 163 ). A discussão sobre as CEB nos coloca, assim, bem
no centro da crise presente por que
passa a Igreja Católica , quando ela
se pergunta sobre a sua própria
identidade. Hierarqui a ou povo de
Deus? Instil ui cão ou comunidade'!
Responderão os teólogos. especialistas em unifica r os opostos, qne
nem um e nem outro, isoladamente , mas ambos na comunhão do
amor. O problema é que a real idade social se recusa a se comportar segundo nossas forma~ teológicas, que permanecem. n a maioria
elas vezes, num nív el puramen+e
ideológico . sendo portanto inúteis
para nos ajudar n compreender o
que é que está realmente ocorrendo.
Digamos que as "comunidades
eclesiais de base" . antes de serem
definidas como unidades isoladas
e claramente delimitadas. an•es
constituem uma fronteira onde observamos a colisão entre os fatos
ins•itucionais da vida da igreja e
uma crescen te necessidade de comunidade que n ão pode se expressar na instituicão. em d ecorrência
da verticalidade clP sn a estrutura cão no!lt.ica. A front.eira se revel a
comn nm caleirloscónio em qu e o
qne é comum só se revel·::t a•ravés
dn vari Pdade fGregory . Yves Congar p. 127 ) .
Temos diante de nós o oroblema.
Se oreva'ecer uma dialética de
oposicão. os conflitos se tornarão
cada vez mais intensos . porque nenhuma ins+ituicão aceita a sua própria decadência e morte. Se prevalecer nma dialE'tica de comnlementaridade , há de se considerar n
possibilidade de que as CEB seiam
r1omesticadas de forma impercert!vel.
Há um fato sociológico curioso a
ser observado: as CEB, pelo menos
no Brasil, parece, só nascem e crescem em zonas rurais. Nos seus
Dados preliminares sobre experiências e comunidades eclesiais de base
no Brasil, Afonso Gregory no ta que
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"as experiências de CEB estão loc·a lizadas, praticamente em sua totalidade , em á reas rurais, ou ~rea s
ur banas populares pobres." (Afonso
Gregory, p . 61) . Baraglia. justificando a escolha das paróquias para
a su a pesquisa diz: "Deixamos de
lado as paróquias de periferia porque, n a nossa opinião, não oferecem obst áculos tão gmndes à vida
comunit á ria e apresentam motivações mais concretas para um trabalho de pa rticipação" (p. 16). Est e
fato, entretanto, não é analisado ,
o qu e é uma pena . Um estudo comp ara•ivo entre paróquias rurais e
de p eriferia e paróquias urbanas
poderia revelar as razões por que
as primeiras não oferecem obstáculos à experiência comunitária. E
m ais do que isto: este fato levanta
certas questões sérias em relação
ao próprio ideal de CEB. A resistência da cidade às CEB não poderá signifi car que formulamos
um a eclesiologia pam um mundo
ru ral? Não existirá em nós uma
secret a nostalgia pelas relações
primá rias possíveis num mundo
rur al simples? A este respeito . o
artigo de Jacqueline Scherer, no
livro de Afonso Gregory, merece
ser lido. Não podemos idealizar a
comunidad e. ignomndo o seu poder
rl e coersão e con•role sobre os indivíduos. Um estudo das comunid ades nrotestantes poderia ser muito
revelador. Não existirá mais liberrl:=tcl e no ::monimato da grande paróqui a qu r na s relacões da pequen a
comunidade? Não m e entendam

mal. Não estou defendendo a grande paróquia. Faço apenas uma pergunta crítica. Seria possível, inclusive. uma inversão da interpretação
clássica do suicidio, por Durkhhim.
Os protestantes se suicidam mais
não porque tenham menos mas por
terem mais "comunidade" que os
católicos (usei a palavra entre aspas ), até o ponto em que a "comunidade" se torna no super-ego onipresente que faz impossível aquilo
que a língua inglesa chama de
"privacy". com a conseqüente intensificação dos sentimentos de
culpa. A resistência do baitante da
zona urbana ao ide•a l das CEB . niio
será ela um mecanismo de prot.e(ão e certos valores que são ameacados pela CEB? É necessário perguntar: Por que o homem urbano
é refratário às comunidades de base? Mas notem: não . primariamente , com vistas a uma metodologia
para quebrar a sua resistência . A
questão não é quebrar o homem
urbano "depois levantar muitas
dúvidas e criar uma situacão de
angústia". como alguém sugere. É
nreciso que a sua resistência se
transforme num questionário que
se faz ao próprio ideal de CEB.
Àqueles que desejam estudar a
ques•ão mais a fundo eu aconselharia examinar a extensa bibliografia que se encontra ao fim do
livro editado por Afonso Gregory.
Ruhem Alves

UMA HISTóRIA GERAL DA IGREJA NA AMÉRICA LATINA

O prim eiro encontro da Comissão de Estudos de História da Igre ja n a América Latin a (CEHILA )
realizou-se em Quito, Equador , em
jan eiro de 1973, sob a direção do
dr . Enrique Dussel, presidente de
CEHILA. O assunto vinha amadurecendo h á tempo e a reunião defi niu os n íveis em que o trabalho
se desenvolveria: uma m etodologia

da ciência histórica da Igreja ; uma
periodificação da história da Igreja
na América Latina ; e um planejamento operacional dos trabalhos
de CEHILA até o ano de 1976.
CEHILA foi criada pelo CELAM e
tem como objetivo publicar uma
história da Igreja na América Latina (incluindo o protestantismo )
em 9 volumes. A parte brasileira
const•a rá ·de 2 volumes.
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As~ im , a Comissão está em franca atividade. No Brasil , com ajuda
da CNBB e sob a coordenação do
Pe. Eduardo Hoornaert (Recife) ,
já se realizaram vários encontros,
com a participação de vários pesquisadores e historiadores, entre os
quais, como assessor, o prof. José
Honório Rodrigues- e tais encontros têm permitido conhecer muitos ·estudos e pesquisas em torno
.da história da Igreja no Brasil. A
Comissão tem caráter ecumênico e
alguns protestantes (Rubem Alves,
Waldo César e mais freqüentemente. o prof. Klaus van der Grijp )
cooperam nos estudos e debates de
CEHILA.

Pesquisas no Campo da História
da Igreja
CEHILA está registrando pesquisadores e temas relacionados com
a história da Igreja no Brasil - o
que pode ser de interesse para os
membros do ISER e os leitores dos
Cadernos. Anotamos alguns desses
temas:
Rowan Ireland (Vitória, Austrália) , A Igreja Católica e as mudanças sociais no Brasil na década de
1960; '):'h omas C. Bruneau (Berkeley University, California, USA),
História política da Igreja Católica
contemporânea; Benno Brod . .SJ
Faculdade de Teologia Cristo Rei ,
São Leopoldo , RS ). Messianismo no
Brasil; Gentil Tittin (Petrópolis,
RJ) , Igreja e Escravatura; Arnaldo
Braxel (São Leopoldo ), Reduções

jesuíticas; José Maria Gouveia de
Almeida (Belo Horizonte ), Os intelectuais católicos no primeiro período republicano; Oscar de Figueiredo Lustosa (OP, São Paulo ),
Tendências reformistas e nacionalistas na Igreja do Brasil durante
a primeira metade do século 19;
Sérgio Lobo de Moura (OP, São
Paulo ) Frei Caneca: teologia e política.
Uma história
a partir do povo
O grupo de trabalho de CEHILA
tem discutido o " desequilíbrio existente entre o estudo das diversas
hierarquias e o do povo" - o que
leva o presente esforço para se escrever uma história da Igrej a na
América Latina a não deixar de
lado um dos aspectos mais ricos e
dinâ micos da fé cristã e de suas
expressões. Diz um dos boletins de
CEHILA (maio, 1974): "Na prática,
a Igreja quase sempre se entende
como hierarquia, n os documentos
e nas monografias . Isso coloca um
problema de fé. No decorrer da
tradição, a história da Igreja passou a ser a história do clero, das
ordens religiosas, dos conflitos entre poder espiritual e poder temporal. Este enfoque permite perceber o que o Espírito diz? Como capta r a história da Igreja vivida pelo
povo? Quais são as suas fontes?
Qual a periodização? Quais os métodos de pesquisa e de apresentação?"

O Instituto Superior de Estudos
la Religião (anteriormente denorlinado Instituto Superior de Estulos Teológicos, ISET) é uma entilade de direito civil, sem fins
ucrativos, com sede na capital de
:ão Paulo, fundado a 26 de junho
le 1970.

A finalidade original do ISER
Ta "promover a reflexão, a pes-
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