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Comunidades de base 

Diferentes testEm.IJlhos e aspirações, quse SE!I"' uma otdem preestabele
cida. Assim !SER fez t.arcbêm a sua tentativa de oc:rrpreerxier, no CCI'l -
texto dos seus est:l.rlos sobre a religião e suas manifestações, ~ 
~~ican as ~iências de comunidades de base na nossa era de 
-~sao e ~isolarrento. Tal foi o tema do Últinx:l seminário do 
!SER, em 1 e 2 de março, no Rio, repr<Xluzido na naiida do possível 
neste número dos CI\DER'm. Foram cinoo preleções e um rioo e às vezes 
lcngo debate pnt-.re católioos, protestantes e alguns cientistas socia
is nOO-cristãos interessados em estudos scbre religião. 

o tema anda pelo pais todo, assim a::rro as c:x:m.midades - que se nulti
plicam sob as mais variadas fo.cnas, sem defini~ ou caracterização 
que as submetam a uma tipologia oo a uma referencia mais oo menos 
unifome. Sinal de que a sua espcr~taneidade é a sua força maior e vi
talidade, caro Rube'n Alves rrostra M frãbã1ho que abriu o enCCI'ltro, 
OCI'lfrootando Instituição e aomunidade.De fato, eobora rruitas ccm.mi-
dades tenhan surgido por inspiração diretaoe b~looms prsoc:n- r·t 
pados cano esvazicurentcídos LetplO!>-(~Vaticano II tartbén f..~tf.-+ _ 
deu certõesttílíOilo ao lliJViirento), é ~~~or iiünero-=ae~ ..., 1 
resultem da rebeldia e da insatisfaçao de leigos emhlsca ~uma vida , / 
cr"Is: ~m;ofiíiída, riã:ISJ:ivre e mais autêntica. t-W.tos gruPõ5ãis- ,,..:;...., (}lr:X> 

pero a presença de padres oo os aoei tam apenas caro animado- J. 
res. Drbora não tenham uma estrutura padraU.zada, as a:mmidades de t-J;:yo~ 
base, principalmente no interior, traduzem a sua fé cristã numa prá- { 
tica que vai desde a oonstrução de habitações ooletivas e hortas co
ltlll'litárias até a dedicação de parte dos seus salários para "caixinhas' 
de uso OCilUitl. Até mesroo, o::rro em são Luis do Maranhão, algumas cx:t1U

nidades vên substit\Jii:iij ...:'os ~~§l@icatcs-de Uabcllhãdores ma
r~a~ defender.,..suas re;!vgxli~s" (Veja, S::l-75, 
p.49) . ~criamo fotrnas e~taneas de cooperativislro que tanto CCI'l-
seguem significativas reduçoes em oc:rrpras de mant.in:ento por atacaio, 
quanto arranjam enpregos através de bolsas de trabalho que està:lele-
oem CCI'ltactos e informações entre erprega1o e ~adores. 

Há rruitas perç1l"'tas e dúvidas. Desde a de 'tlles Coogar o - "de que se 
trata?" - pooto de partida do artigo de Rubem Alves , até o fato de 
que o protestantisroo não tem sido uma inspiração nem Jrotivacão maior 
para o surgimento dessa nova experiência religiosa e social. Tanbém 
parece tratar-se de um lliJViirento mais rural do que w:bano, destacan
do-se, neste ÚltiJoo, fonnas OCI'l1.llli.tárias estrita'rente oo enfaticarte~r 
te religiosas, sejam elas de grupos menores (terreiros, cursilhos, 
centros) ou maiores , cano os imensos tetplos pentencostais. 
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De que se trata? Keith Brcl.m, cientista e declaradamente cristão,rren
bro de uma igreja presbiteriana urbana, leva-nos a c:arparações insó
litas , t onando o exatpl o do rrurào animal e leis da tisica, esrbora re
CCJ'lheça o risco de examinar o hanem e sua sociedade do ponto de vista 
purarrente biológico. Mas é t.arrbén fato , diz ele , que a sociedade e as 
atividades do hanem oontirruam sendo regidas em graroe parte pelas 
leis das socieda:ies naturais . 

Dep:>is do teólogo (e sociólogo) e do cientista, t:.aros três experiên
cias ccncretas , scb o titulo geral E:m busca de uma comunidade .O pa
dre Antônio Albertino carneiro, secretário-executivo do M:c (!1ov1Iren
to de Organização Ccmmitária) ,de. Feira de Santana (Bahia) , conta 
CXl'OO surgiu o movimento no qual se integrw e ao qual dá liberda:ie de 
ação. Taniko Bom , assistente social, nascida e criada numa igreja 
evangélica de rlgidas dwtrinas, narra a sua experiência: a frustra
ção do tip:> de vida religiosa institucionalizada e fechada e a busca 
permanente 1 ainda eresente 1 de uma CCilUrl.i.dade que 0 centrO urbéll'V) má
xiioo (São Paulo) nao parece ter gerado. Dep:>is AntÔnio carlos Villaça 
o escritor e intelectual catôlioo, r eprcrluz alguns textos éie livros 
seus, nos quais descreve CCilUrl.i.dades farrosas, a maioria mlsticas ,que 
visitw nas suas arrlanças pelo rrurào. 

Trabalho m.ú.to preliminar , na verda:ie , mas que significa aproximação 
i.n:iispensável de um feniineno religioso e sociolÕgioo de grarx'les di
rrensões na nossa época. Um desafio para novos estudos e pesquisas . 

No mais , an;>liarros as seçôes de informação (Notas e not i c ias ) e de 
bibliografia (Livros e pesquisas) . Novas cartas (Dos Leito1'es ) nos 
estinulam e nos oorri gem - e serão senpre benvindas . O oorp:> de re
dação t.arrbén sofreu algumas alterações , passarrlo a se integrar cx:m 
elerentos mais próximos do Rio w da direção do ISER, de mx'lo que 
possam participar mais ativamente da organização dos CAl.'>ER>lQS. tv::>s 
que cooperaram até agora , na medida de suas possibi lidades , regis
trarros o nosso agradecimento. 

Wa~do Cesa1' 
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NOTAS 
& NOTICIAS 

Religião e desenvolvimento 

O tema geral prqx>sto para ori
entar o trabalho do !SER, -
conforme indicação do Últ.im::> 
Seminário na base de um plano 
gld:>al de e studo e pesquisa 
o::meça a tonar forma. Nos 
dias 14 e 15 de junho reuniu- se 
um grupo de trà:>alho oo Rio e o 
projeto, provisoriarrente inti tu
lado ReLigião, desenvoLvimento 
e hwnani zaçÍÜ> vai ser estudado 
até o próximo Seminário, em nea
dos de ~to, quarx:lo receberá 
redação final para ser apresen
tado a órqãos interessé.V3os oo 
trabalho do ISCR. O plano in
clui projetas já em execução e 
tenta reunir várias IIL.N'as possi
bilidades de estudos de religião 
oo Brasil. 

Grupo de Estudos de Religião 

Seminãrio em agosto 
Entre 15 e 17 de agosto o ISER 
realizará mais un Seminário, 
desta vez em são Paulo (Institu
to Metodista, na Chácara Flora) . 
O tema oontral será ReLigiÍÜ> e 
desenvoLvimento , incluindo uma 
apresentação scbre ProposiçÕes 
teóriaas no estudo da reLação 
reZigião- soaiedade, a cargo do 
Grupo de Estudos de Relig i ão. 

Em vista da sarelhança de obj e
tivos dos doi s grupos, será es
tudada a melhor forma de rela
cionamento e de participação oos 
projetos do ! SER. O Grupo de Es-

t:udos de Religião de São Paulo 
participará do próx.1Jro Seminá
rio e colaborará diretarente oo 
~ 5 dos c:AIElN:S. 

Curso de Antropologia biblica 

O Rev. Dcrnicio Pereira de Mattos, 
diretor do CEI e dos c:AIElN:S do 
!SER, está ministramo aulas de 
Ant.rqlologia s!blica oo Departa
mento de Ciências das Religiões 
da Universida:ie Federal de Juiz 
de Fora. No segundo semestre 
dará Cristologia. As aulas são 
ministra:las às sextas-feiras e 
ros sábar.bs. 

História filosófica e cultura 
religiosa 

A Universida:ie rural de Pernan
buco, oo seu Programa de Fonna
ção de Professoras de Alto Nl
vel, aprovoo vários professores 
oo cx:narrso para livre dcxlência 
ros canpos de Ciências Hunanas e 
da EdUCé.Ção. o sociólogo pro
fessor de teologia (protestante) 
Aureo Bispo dos Santos , mestbro 
do !SER, foi aprovado em Histó
ria filosófica e Cultura Reli
giosa. 

Centro de Estudos Teológicos de 
São Paulo 

O boletim J>SrE INFO~ (abril de 
1975) noticia o reinicio das au
l as do CEl'ESP, na Av. Ado l fo Pi 
nheiro 1362 I Santo Amaro I s ão 



Paulo. O CE.'1ESP é uma insti tu1.
ção de ensino teolÓgico de cará
ter inte.ràenaninacional, patro
cinada pela Alian;:a das Igrejas 
Refoz:madas, pela Igreja Episcn
pal e ror alguns cristãos inte
ressados em educação teológica. 
O presidente da Junta lldminis
trativa do Centro é o Bispo E . 
Sorge, da diocese de são Paulo. 
da Igreja ~iscopa.l, o:: o diretor 
do Centro é o prof . Francisco 
Benjamim de SOUza Netto, do Mos-:
teiro de são Bento, um dos dire
tores do ISER. O secretário 
executivo do Centro é o rev. José 
carlos Estêvoo, da Aliança das 
Igrejas Reformadas. Os cursos 
oferecidos no prirreiro serrestre 
de 1975 são os seguintes: Teolo
gia OJntenporânea Latino Arreri
cana, Introduçoo à BÍblia, Esru
do de Prd:>lemas Brasileiros e 
Grego. 

Protestantismo na América Latina 

C»UUA (canissOO de Estudos de 
História da Igreja na J\mérica La
tina) , que acaba de se rewúr 
em ocxrJr1>., resolveu prarover um 
sinpÓsio schre o Protestantisro 
na J\mérica Latina, possivelnente 
em julho de 1976, no Paraná. A 
coordenação geral do enrontro, 
estará aos o1jdados do pmf . dr. 
I<laus van der Grijp, que partici
pa do grupo C»UUA cnro represen
tante do Brasil. 

As festas do Divino estão vivas 

Em todo o pais, as festas do Di
vi.ro- ou a Festa do Divioo Es
plrito Santo, que se realizan 
cirxiUenta dias após o da'n1.nJo de 
Páscoa, foi \Illa alegria para o po
vo crente, para llllitos turistas e 
principalnente para o CO!Écio do 
interior. são José éb Ribamar 
(Ilha de Soo Luis, no Maranhão) I 

são Luis do Paraitin:Ja e Nazaré 
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Paulista (são Paulo), Paraty(Es
tado éb Rio de Janeiro) , algumas 
regiões de Minas, Goiás e Porbl
gal , de onde as devoções ao Di
vinO vieram para o Brasil sã:> 
lugares que ain:ia se destacam 
nas careroraçiies. 

Segu:rrlo a doutrina da Igreja, 
serrlo a terceira pessoa da Trin
dade a fonte do cm:>r, a devoção 
tem um a.mho social que se ex
pressa na construção de hospi
tais e casas de caridade, o::m:> 
as Santas Casas de Misericórdia. 
O Hospital de Santos, furdado 
p:>r Brás CUbas no séc. XVI, quan 
do os festejos chegaram oo Bra
sil, foi o inicio de uma série 
de obras do gênero e da soltura 
de presos pelo inperador do Di
v1no, criança oo adulto escolhi
do para presidir a festa - o que 
aronteceu pelo rrenos em Paraty 
em maio passado. 

Comunidades locais. E mundiais? 

O tema deste núrrero dos CADERI.'05, 
arbora dos mais irrpartantes na 
sociologia da religião (dado o 
rontexto religioso do rrovirrento 
no Brasil), já não tem ll'erecido 
tantos estudos. eorrecam, no en
tanto. A ASTE dedicou um dos 
seus sinpÓsios às carunidades 
eclesiais; há [:0-l<P, em Vitória, 
a CNBB praroveu 1.111a semana de 
debates, CXJll elenentos de vários 
Estados; nos CAIERNQ5 ~ 3 cn
rrentaros aqui o livro de Afcnso 
Gregory (coordenador) , Comunida
des ealesiais de base - utopia 
ou realidade e o de Mariano Sa
raglia , evo'l.ução das aomunidades 
ealesiais de base, ambos da Edi
tora Vozes. Agora SEDOC - Ser
viço de Documentação, t:arrbém da 
Vozes, no núnero de março de 75 
(~ 79) , aborda o nesrro as5W'lto 
em dois níveis- o das pequenas 
aomunidades re'l.igiosas e a Pas
toral e oo tratar éb aspecto 



mmiial (Em direção a wna Comu
nidade mundial.) . 

O prilreiro trabalho result:oo de 
uma reunião realizêda no Rio, 
em setellbro de 1974, sobre pe
quenas cx:m.midades de religio
sas; o segurrlo tem dimensão mais 
ecuménica e fala do encontro em 
Sri Lanka (Ceilão) , em abril de 
74, cem a presença de hindus, 
budistas, hebreus, cristãos e 
II1JÇI.ll.marx:ls , sob os ausplcios do 
COnselho t<1lnlial de Igrejas. 
Trata-se de um lON;JO àoo..urento 
que avalia, em primeiro lu;Jar, 
as tentativas para a busca de 
uma cx:m.m:i.dêde nurrlial. Depois , 
os recursos e os oostáculos (oo
Ill.lllS e particulares) para uma 
convivência mais anpla e aberta, 
incluindo o diálogo e os recursos 
religiosos e ideolÓgicos. Final
Jrente, o docurrento avéllia as res
ponsabilidêdes para uma oonvivên
cia, desde a convicção de um ccm
pranisso carum até rrodos práticos 
de trabalhar juntos . 

Comunidade mundial ou catástrofe 
global ? 

Un dos textos do documento ref~ 
rido (SEDX:, marÇX> 75, p . 842) : 
~ preciso analisar o pressuposto 
básico que faz da ciência e da 
tecnologia um ITI.li'Xio que oojetive 
uma aproximação maior à realida
de. Alguns salientaram ooro o 
desenvolvill'ento nonnal de evolu
ção das forças atualll'ente ope
rantes no nundo leva mais facil
mente à catástrofe glcbal do que 
a uma c:x:rruni.dade nurrlial. Na 
oeinião deles 1 só uma aproxima
çoo maior à realidide, realizida 
de maneira rêdicalmente nJVa., 
que supere o nosso tipo atual de 
ciência e de tecnologia p:lderia 
fun:'lanentar a esperanc:;, na ins
tauras=ão de um llCJVO JTÓdelo de 
existencia humana, em que se po
deria reali.zar uma cx:m.m:i.dade 
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ITI.li'Xi.ial autêntica e justa. Des
ta foma, se idrnitiu que qual
quer cx:moepção de cxm.midade 
nundial seria senpre provisória. 
Pois a mes:na deve pennanecer um 
ideal tra.nsc::eroente, cuja inpor
tância funcional seja proporcio
nal à sua utilidêde, ooro crité
rio de valoração, e ooro pcnto 
de orientação para todas as oon
quistas sociais da humanidide. 

"O que deve ser tem força" 

carlos Mesters tem um trabalho 
númeografêdo, espaço um, tipo 
elite, 51 páginas, sci:lre ocmm1.
dides de base. O subtitulo está 
acüra e o t! tulo revela a visão 
e a esperança do autor, teólCJCF 
católico, sobre as can.midêdes: 
O futuro da nosso passado. O 
trabalho foi p.lblicado no rulrre
ro de maio de SEDO C. 

Diz CArlos Mesters, no final,ao 
analisar o problema da evange
lização frente ao êxodo rural 
(p. 50) nenciona a atplitude à:> 

novimento e o se.t isolarrento: 
exoda 2'U1'a1. e estratégia da 
evangeZiaaçãO - Os relatórios 
sã:> só 10. Descrevem a situa
ção de algumas dezenas de coru
nidides espalhadas por sete Es
tados . Na realidade, a renc::Na
ção é generallzêda, nem sarpre 
a nesna, mas em todo canto ela 
aparece . Os 10 relatórios of~ 
reoem ooro que uma anostra da
quilo que acontec:e. 

o que illpressiona mais é a soli
dão e o isolarrento. As ocmm1.
dades parecem orqu.ideas de rara 
beleza, perdidas no mato, isola
das, crescerrlo na escuridão das 
sombras de árvores seculares. 

Una primeira exigência que disso 
decorre é a necessidade de ins
taurar um processo de troca de 
experiências, não só em nlvel 
de dirigentes, mas em nlvel de 



base mesro; não só em nlvel local, 
mas rrum nlvel bem mais arplo. Isso 
faz 1:111 aprender do outro e faz a 
cada um perceber p::>sslveis falhas 
e ver rrelhor as qual idades dos oo
tros. Além disso, desta maneira, 
quebra-se a solidão e o isolarento, 
através da CXlTI.IIli.cação que se esta
belece. 

"Há dez anos que ex.istan riicleos 
rurais em Jales. Nasceram de tma 
necessidade cb culto e voltar~se 
para a atividade da liturgia e do 
folclore. Dai faros desod:>rirdo 
ootros prd::>lemas, de terras, de 
preços, de o:npra - de inseticidas. 
Fizerros oooperativas esp::>ntâneas. 
Ccrrpranns prirreiro venen:> juntos e 
a cx:rrunidade disrutia qual o ne
lhor preço e os venda:lores nos en
<Xll'ltravam unidos e t:inhan que che
gar a um acordo ronosco. Tuio isso 
surgiu da religiosidade pop.Uar. " 

Nova fase de 
Sintese Politica e EconÕmica 

A partir de 1974, reapareceu a an
tiga revista s!m'EsE POL!TICA E 
EXXN:')rrCA, em rx:Na fase. Não se 
dedicará exclusivarente ao setar 
sas Ciências Sociais, mas terá uma 
extensão de assuntos maior: filo
sofia, teologia, psicologia, etc. 
No ano passado apareceram cbis nú
meros. Este ano aparecerão três. 
E no ano que vem terá seu ritlro 
nonnal de quatro núneros p::>r ano. 
Para ter-se uma idêia de sua taná
tica, Wica-se aqui o elenco do 
próx:ilro número a sair em jull-o -
o segundo do ano de 1975. Cultura 
e tlniversidade, P. Henrique Vaz; 
Conjuntura SOcial, Prof.Dr. Pedro 
Derro; Sacrarento do Matrin'Õnio, 
Prof. Dr. J. Mravak; Gratuidade 
divina, Prof. Dr . A. ~io; e 
duas Notas sobre o opísculo de I. 
Kant: Die Aufklllrung e ootra so
bre a Última Congregação Geral cbs 
Jesuítas . Além disto uma seção de 
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reoensêíes e notas bibliográfi
cas. Adm1nistração: Slntese 
~a Bantlina 115 - zc-02 
20000 Rio de Janeiro - RJ. 

O grup::> responsável pela revis
ta são os professores jesuítas 
de Ciências SOciais no IBAADES 
e Centro João XXIII, e de Filo
sofia e Teologia na PU:: - Rio. 

Mais relig;osidade popular 
e comunidade eclesial de base 

O Instituto Filos5fico-'I'eoló
gico dos Padres Franciscanos de 
Petrópolis vinha organizan:io 
cada ano, a partir de 197l,uma 
Semana Teológica, na prirreira 
quinzena de fevereiro. No ano 
pass<rlo decidiram fazê-la de 
dois em dois anos . Assim, em 
1975 não houve nenhuma. A pró
xima se realizará na segurrla 
quin2ena de fevereiro de 1976 
(17-20 de fevereiro), no Con
vento MaJ.re Regina, ~ Bin:Jen 
73, em Petrópolis, sobre o te
ma da religiosidade popular. 
Tem tido até então ·uma parti
cipação de teólogos e pessoas 
da pastoral interessadas numa 
reflexão teológica mais pro
fw'rla, virdas de todas as re
giões do Brasil , entre 50 e 80 
pessoas. 

TambÉ!ll o Instituto Nacional de 
Pastoral da CNBB está estudan
do este ano religiosidade po
pular>, assim cx:rtO o tema comu
nidade eclesial. de base. Um 
grup::> interdisciplinar de teó
logos, pastar alistas, sociólo
gos, psicólogos se reune cada 
pr:i.lrieiro sábado do rrês para um 
estl.rlo do terna. Leva a ooarde
naçã> do trabal.OO o atual dire
tor do INP, Pe. Virgilio Rosa 
Neto CSSR. 

De 6 a 8 de janeiro, ara!biSp::>s 
bispos de várias dioceses cb 
Brasil s reli iosas e 



leigos reunirem-se en Vitória (J:S) , 
para discutiren a prà>lemática e a 
experiência de Q:.nunidade de Base 
numa perspectiva de evangelização 
libertadora. Entre os assessores 
teolÕgioos, podeiOs enumerar: Frei 
carlos Mesters , Mals. Gérard ~ 
bron , Frei I.a :mardo Boff , Mans. 
Marcelo carvalheira. o interessan
te material apresentérlo neste en
a:ntro foi ~lica:b en alentérlo 
rúrrero da Resvista SEDOC - Serviço 
de Docwnentação, da Editora Voz.es, 
Petrópolls, vol~.~~e 7, maio de 1975. 

Comemoração de Bonhoeffer 

Foi a:IIEITOrcrlo en Flassenburg, Ale
manha, o::rn diversos atos, o trigé
simo aniversário do martlrio do 
teólogo luteraro alenão Dietrich 
BCflhoeffer, uma das perscnalida
des que mais influiu no pensamen
to cristão contenporâneo. Sua teo
logia revelou o significado secu
l.ar da r eligião e de Deus na vi
da humana. 

Bonhoeffer ~evou suas convi~ 
a uma atuaçao coerente e engajcda. 
Preso eei.a Gestapo en 19 43, sob a 
acusaçao de haver conspircrlo para 
assassinar a Adolfo Hitler , esteve 
preso durante dois aros até à oon
denêção à m::>rte par enforcanento, 
em 19 4 5, apenas uns poucos dias 
antes da entrcrla das tropas alia
das na Alemanha. Além de ttiaa, 
sua grande oora, Cartas da prisão 
constituem um extraordinário do
cunento sobre a fé e o dia a dia 
da v ida. Esta Últ.ilna foi ~lica
da em português , pela Editora Paz 
e Terra, o::rn o titulo Resi stência 
e Subrrrissão . 

A consciência religiosa 

Realizou-se en Viena uma a:nsul
ta sobre "a d.i.nensão õa consci.ên-
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cia religiosa" . 

O prd:>lena teológico ~ 
ràneo mais sério - CCI'\Cluiu a 
consulta - é 'ellcxnt.rar uma ver
dadeira relaçào entre o trans
cendente e a sociedade teax>ló
gica atual . 

Seminãrio estuda movimentos 
transdenominacionais 

Em Stra.sl::al.rq, França, em prin
clpios de julh:> , cerca de 60 
pastores e teólogos se reunirélll 
para debater os "NcNos novinen
tos transderx:rninacionais - sua 
eclesiologia e significação eru 
rrênica". O seminário foi patro
ci.naà> pela Fa:leração ~al 
:Wterana e relaciona1a o::rn o 
Instituto para Pesquisa Ecurcê
nica. 

As conferências abotdarélll os 
11011inentos transienaninacicnais 
do século 19 e sua relevância 
par~ a presente si tuéÇâo de di
visao das igrejas cristãs. Ma
terial adiciooal sobre o JTOVi
rnento nos di versos oontinentes , 
inclu!a CXJI'eltários relativos à 
renovação de tipo carisnático e 
tendências SÓCiO'"p)li ticas radi
cais de vários grupos cristãos . 
Os debates incluirélll pergtmtas 
sobre a:m::> e até arle tais rro
virrentos facilitéll\ o novinento 
ea.urênico e suas I'X)V'as fonras 
de relacionamento entre igrejas. 
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Rubem Plves 

Yves Congar, no seu artigo Os Grupos Informais na Igreja, tana OCirO 
pc11to de partida a seguinte pergunta: 

Mais do que nunca é preciso levantar a questão: de que se 
trata? A diversidade das palavras obrigsm-nos a perguntar
ITOS se estarros diante de um dado harogéneo. Fala-se de gru
p:>s infonnais, de base, espontâneos, marginais, naturais, 
mas taTbém de pequenas cx::rrunidades de base , e rresrro, de 
igrejas livres (Rosernary R.tether) , de igreja subterrânea, 
de segunda igreja ou igreja paralela. George Casalis falou 
I!V"~ de carunidades "flutuantes" caro o maroo ou o dólar. 
Teros assim três ou quatro susbtantivos e pelo rrenos doze 
adjetivos. (1) 

De que se trata? seria recessário que se fizesse \.ll'1a análise e:rpi
rica dos vários tipos indicados. Não dispa'lho, entretanto, dos dados 
necessários para tal tarefa. A despeito disso, disp::rros de um fato 
extranarrente importante, que merece ser analisado: o novo disCUJ'so 
eaLesio"Lógiao que se artirula en torno destas entidades ainda en ges
t::a~Jão· Fala-se sd:>re a igreja ou sd:>~ as igrejas de uma forma nOI!a. 
E e esta nOI!idade de disrurso que irrpoe a pergunta: de que se trata? 
Ai.rda não sal:>etns sd:>re o que falarros. Mas sabenos que existe algo 
novo que exige um falar diferente. Entretanto, a própria e:r:istênaia 
de um novo universo de discurso e:r:ige que formul-emos a hipótese de 
que os antigos quadros instituaionais entraram em crise. e sarente 
esta crise que explica a insuficiência do antigo falar da Igreja 
sd:>re a Igreja.Alguén mais está falando. Alguén, diferente do inter-
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locutor que dantes detinha o rrorqi)Uo do falar. E se alguém está fa
lando de forma distinta, soros forçéd:>s a concluir que uma IlO\I'a Igre
ja ou Igrejas -estão an gestc:ção, paulatin.:rrente errerg1ndo dos quadros 
institucicnais definidos de antes. SUgiro, portanto, a hipótese de • 
que o novo universo de discurso sabre a Igreja revela uma crise entre ~ 
a instituição 'e as suas bases sociais, humanas, vitais, de tal sorte 
que a l.inguagan cristalizooa pela instituição não mais se presta para 
ser usórla por estas mesnas bases. 

A instituição e suas bases sociais 

Para elucidar· esta questão creio ser neoossário enterrler can clareza 
a relação ent.te a instituição e as suas bases sociais. O que é uma 
instituição? Pcderros defini-la ocm:> un mecanismo social especializéd:> 
que programa o cx:rrportamento hurna.oo, seja o pensamento, seja a ação. 

Sua função é esser~ialmente prática.A aprendizagem da solução de pro
blanas a:mms' resulta de tm1 longo prooosso de tentativas e erros. E 
ela se perderia can a I!Orte da geração que passou pelo prooosso, se 
não halvesse mecanismos para preservá-la. A função das instituições 
é preservar o aprendido . Nas instituiçXíes o processo histórico de 
aprerrlizagan de solutjiies para prd:>lanas é transfol:l"la1o numa série de 
c:DltXJrt.:rrentos autanaticos, tornardo possl vel , assim, perpetuar as 
soluçÕes afJL~ilidas sem a neoossidade de se passar pelas dores do 
prooosso taio. A instituição é a nerória socializõrla da sociedade, 
ITSlÓria prática que mantém as soluções 5em, entretanto, ter coosciên
cia de suas origens. As instituições são, assim, respostas a prd:>le
mas concret.:rrente vividos e elas se justificam na m:!dida em que pre
serv<.m~ a sua eficácia prática. 

As instituições estão para os homens da mesma forma como a estrutura 
bio~Ógica, o corpo, está para o anima~. As instituições são cristali
zações de uma sabedoria que não tan consciência de suas origens e que 
progranam a atividade humana. O corpo do animal , de fox:ma serelhante, 
é a cristalização de uma sabedoria que não tan consciência de suas 
origens, e que programa a atividade do animal. Falaros, por exati>lo, 
an CCJTp:>rt.:rrento instintivo. Que quereres dizer can isto? 1v:J usar 
esta expressão estame nos referirOO a uma sabedoria c.x::ttpJrtarental 
da espécie, que exea.1ta atos altarente inteligentes e eficazes para 
sua própria scbrevivência, sem que tal inteligência, entretanto, 
possa ser explicórla ocm:> tendo sido adquirida no curto espaço da vida 
do animal. Inteligência herdooa, presente numa fox:ma incx:nsciente no 
animal, cx:rno uma estrutura que programa a forma pela qual o animal 
conheoo o nundo e as formas de respostas aos prd:>lanas que tal CCI"lhe
cimento prevê. O organismo é a aprenllzagan passórla da espécie imedi-:. 
atamente presente ao animal scb a forma de uma estrutura. O que se
pára os hcnens dos animais é o fato de teran os hcnens uma prograna
ção biológica inadequórla e inc:att>leta. Se tal terminologia não agrada 
pcrlerros dizer que os hcnens são livres. :e a mesna coisa. 1'1lbas as fór 
nulas significam sinplesmente que o cx:up:>rtarento tipicarrente humano 
não pede ser <>ntendido cano sendo progranado biológicamente. Dado 
este fato, de ser a programação do CXll1pOitaltento humano aberta, os 
hanens tiveran de inventar mecanismos para preservar uma sabedoria 
que não podia ser transmitida biologicanente. 
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A progranação biológica dos animais tem caro resultirlo o fechcrrento 
tanto teórico quanto prático da sua realidade. Caro nos foi sugerido 
pelo biÓlogo von uexkull, a estrutura do organisrro animal estabelece 
uma forma especifica e única de CCI'lheci.mento do ITI.ll1do. O rrundo do 
ooriço do mar, o rrundo da borboleta, o I!llOOo da IIOSca são estrutural 
mente disti.J"If-1'\S , organizêrlos e conhecidos pelo animal em função de 
sua estrutura biológica. (De passagem diga-se que tanto Nietzsdle 
quanto Feuerbach já havia percebido isto) . Assim, o animal não tem 
a possibilidade de conhecer o rrundo de forma diferente. e prisionei
ro do seu corpo. O seu corpo o tem. O passérlo, inscrito em seu corpo 
diz caro..deve ser o presente e o futuro. O nurrlo ideal lhe está fe
chérlo. Por isto não poiem prcXIuzir nem a arte e nem a revolução. Ie
sulta dai a sua incapacidérle de processar dérlos irrprevistos. As ins
ti t:uições, igualmente, são heranças do passérlo. Desoobrilro-nos, pelo 
nosso nascimento, lançados em seu rreio. E neste prirreiro enccntro as 
instituições tem para nós a rresma facticidade , o mesrro carater de 
fatalidade SUE! o corpo tem para o ~· Nelas está inscrita uma 
interpretaçao do rrundo de uma geraçao passada, bem caro os ccrnporta
mentos adequêrlos para resolver os problemas que tal interpretação 
do nurrlo prevê . Nas instituições , caro no corpo, a sabedoria é her
dérla e o passado tem setpre prioridade sd:lre o presente. Em ootras 
palavras: o passado tem a dignidade de modelo do presente. 

Talvez que em nenhuma ootra instituição este rrecanisrro seja tão evi
dente quanto na Igreja. Suas sedimentações são seculares, e elas 
conseguiran sd:lreviver às grandes transformações e revoluções por 
que I25SOU o nosso ll'l.ll'Xlo. Além disto, os seus rrecanisros institucio
nais se mostraréiJl altarrente eficientes para eliminar os o::nportaren
tos desvianteS 1 deequalif icarxlo-os 1 a priori 1 caro heresias • e ne
cessário ooservar, entretanto, uma rndical difererv;a entre a progra
mação biológica e a progr~ão instituc!onal . O animal ~ o seu or
ganisrro, de sorte que ele nao tem oondiçoes para rebelar-se ccntra 
ele. Diante de proolemas novos e iJll>revistos, se o animal çu:lesse 
falar, ele ~te diria que o mm:lo ficn~ looco. O problema não 
é que o corpo não seja adequado ao rrundo, mas que o rrundo não seja 
adequado ao corpo. O seu corpo é o seu absoluto. Can o horrem as coi
sas são diferentes (nuito eni:Jora haja alguns que , face à crise das 
suas instituições , insistan em que é o rrundo que está errado) . A 
sobrevivência das instituições depende senpre de sua funciooalidérle . 
Elas são enterrlidas caro legitimas na rredida em que se IIOStram érle
quérlas para interpretar o rrundo e indicar os cursos de ação. 

Na ne1ida em que as instituições funcionan de forma adequada, o dis
curso a seu respeito se caracteriza pelos se9uintes elementos: 

1. Suspendemos todas aa noaaaa dúvidas a aeu respeito. F\Jncionalida
de é interpretérla caro verdade. E as instituições deixan de ser 
entendidas a::roo historicarente contingentes e passan a ser inter
preta::las a:rro ontologicarente necessárias. 

2. O discurso sd:lre as instituições assurre a forma de ,iuatifiaação 
ideol-Ógiaa das rresmas. No caso especifico da Igreja, justifica
ção teológica. A instituição é uma necessidérle divina. Esta é a 
função de fÕDTUlas CXJrO "a instituição é criação divina", "o mis-
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tério da Igreja", "o oorpo de Cristo", "a cbjetivação do Esplri to", 
etc. 

3. A descrição das realida3es insti tuclooais , descriçoo ideolÓgica, 
é feita can o propósito de se derivar dela o irrperativo. o in:li
cativo das instituições é o .ir!perativo do oatp:litalrento. Dn ou
tras palavras : o a:nport.:rrento deve ser àdaptativo. A funçoo do 
~viduo é ~justar-se ao todo e cxntrlbuir para a sua preserva
çao e expansao. 

4. Finalmente , o disarrso se caracteriza pela proibiçoo do dizer cri 
tiro e pela cbrigatoriedade do dizer apologétioo. 

Instituição e vida 
Tcdas as instituições temem a perpetuar-se sem m:xlificações. Esta é 
a razão por que elas inevitavelirente ooliden can a vida. A vida é 
fluida. Nada garante que os prcblemas do presente e do futuro sejam 
idênti~ aos prcblemas ~do passado. Ps>r isto , o equillbr io _entre ins
tituiçoes e suas bases e se11pre precario. Crise e a oolisao entre 
instituição e suas bases . De um lado, a instituiçoo faz uso dos seus 
rrecarú.sros para i.rrpor sua interpretação da realidade e os carp:>rta
rrentos oorrespcn:lentes. Por outro lado , as bases sociais sentem um 
nundo diferente, can prcblernas llOITOS, que resistan às progrél!lações 
instituciooais . As bases passam então a sentir a instituicoo, que 
fora outrora sua expressoo e instrurrento, cx:rro um obstácuio. 

A categoria repressão, que tanarros da psicanálise, pede ser Útil na 
<XJTPreensão desta situ;:ção. A psicanálise afirma que a essência da 
sociedooe é a repressão do i.rxUviduo e a essência do individuo é a 
repressão de si rresrro. cabe-nos perguntar por que o harem aceita a 
repre!=>~ÍÕO , voluntariarrente. Parece que a aceitação da repressoo tan 
a ver can uma oontabilidooe pragmática do ego, que discrimina entre 
vantagens e desvantagens. Ninguém aceitaria voluntariarrente a repres
são se ela não fosse, de alguma forma, funcional. Frequentemente a 
liberdade tan um custo em:x::ional maior que a élaninacão a que se está 
sujeito na vida institucional. Se existe rebelloo céntra a repressoo, 
ela permanece inal.xlivel, e só aflora em nossos lapsos e sonhos. ~ a 
linguagem proibida, linguagem da rebelioo contra a verdooe, que deve 
ser oonfessada cx:rro pecado. o discurso cxntra a repressoo só se torna 
alrllvel quarrlo as novas realldcrles vitais já se i1TiJÕe de tal forma 
que o custo da repressoo é maior que o custo do protesto cxntra ela. 

Insti t ui ção e novas formas de igreja 
O novo disarrso scbre a Igreja, tão bem irdiccrlo por Congar , parece
me, irdica q11e a relação ha.rJlÔ'U.ca entre instituição e bases sociais 
foi rcJ!t'ida. A instib.lição não é mais cxnsidercrla nem cc.m::> expressoo 
e nem cx:rro instrurrento destas bases. Quando nos referim:ls a "novas 
formas da Igreja", "canunidcrles eclesiais de base'1 , "igrejas subter-

{ 
râneas" , que estarros inplicit.:rrente dizemo? Anunciarros o advento de 
novas fonnas de so.cialidéYie religiosa. E can isto , ainda que não o 

, arti.Cülaros clararrente , dêclaranos que a i ns tituição perdeu o mono
~ pÓZio do faZar correto sobre a Igreja. Isto é: a instib.lição perdeu 

a sua autaridcrle. A autoridade se encontra, ao oontrário, naquelas 
situaçÕP..s em que a expeJ:i ência da fé asSUire novas fonnas sociais . 
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Nota-se, entretanto, que a própria instituição se apossoo deste dis
OJ.rSO, usardo-o caro um disOJ.rso acessório áo mcxlelo eclesiológioo 
clássioo. CX1e significa isto? Na medida em que a instituiçoo se torna 
prarotora das rY:>Va<S fonnas da Igreja, ela afir:rna, por um léÓ:l, a sua 
perene adequação às rc.ras fonl\as de vida, e, por oo.tro, estabelece 
os rrecaniS!lOS de controle que in"pedirão que as rY:>Vas cx:mmidérles 
venhan a se desenvolver em oposição a ela. O discurso sobre as novas 
fonnas da Igreja tem feito uso de dois simboloo que se excluem. 

o prirreiro deles é o s.úrbolo refol'171Q .Este simbolo pressup(:e oue a 
instituição goza de tal flexibilidérle que, mais cedo oo mais -tarde , 
acabará por receber, por rreio de uma dialética de complementaridade, 
estabo:.:i.t:K:ida cem as bases, uma nova for:rna . 

O segundo, entretanto, é ruptura. Ele pressupÕe que existem profurrlas 
contradições entre instituição e bases sociais, de sorte que uma dia
lética de carplementaridérle é inposslvel. Nas palavras de Crnblin : 

Não se trata de mcx1ificar, nem de nelhorar as instituições 
existentes: foi o que se fez nos Últim:>s cirq.lenta anos sem 
resultérlo. Trata-se de substituir instituições d:>soletas 
por JUtras mais érlequérlas à evolucão contenporânea das me-
trópoles. (2) • 

Tanto num caso quanto no ootro encontranos uma negação das legitima
ções que a instituição elaboroo sobre si. Prq:lÕe-se uma eclesiologia 
alternativa que inplica uma negação da eclesiologia vigente caro mo
delo. 

A comunidade como nova realidade social 

o que caracteriza a rY:>Va eclesiologia latente? A IreU ver os seus re
sultados são meiX>S inportantes que o seu ponto de partida. Não parte 
da instituição, para dal deduzir oovas for:rnas . Ae cx:ntrãrto, parte 
das novas fonnas energentes, e se prq>Õe a pensá-lns em suas inpli
caçbes. Usarei a palavra comunidade para me referir a esta nova rea
lidérle social , a partir da qual se elabora uma nova eclesiologia. 

Note-se, em prirreiro lugar, que a a:mmidade é a realidérle social 
dentro da própria instituição, que sente a instituição caro repres
siva. Acho irrportante enfatizar o dentro, sem dar a esta palavra, 
entretanto, uma significação espacial oo organizacional. 

Dn que sentido a cx:m.midérle está dentro da instituição? No sentido 
de que ambM afirmam os mesmos s'Írnbo los; e mais, poroue os slrrbolos 
que a c:cmmidérle usa foram Irediérlos pela instituição. Arcbas se encon
tram dentro do meSilO horizrnte sintlÓlioo. Mas a canunidérle se recusa 
a lê-los em hanrcnia cem as significações cristalizérlas pela insti
tuição • . hJ contrário, ela deriva_ a significação dos símbolos do seu 
poder para iluminar a sua situaçao presente. Trata-se da for:rna caro 
leros os jornais e a Biblia ao meSilO i:enpo , caro sugeriu K.Barth. 
Enquanto que a situação hernrenêutica da instituição é uma em que a 
significação dos sírrb:>los já foi esgotérla pelo passérlo, caben:lo-nos 
agora si.npleslrente explicitá-los cem maior clareza e aprofurrlá-los, 
a cxxnunidade pressup(:e que a c:crrpreensão dos sírrbolos não se encon
tra oo passérlo mas no presente vivido. 
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A questão eclesiológica, assim , transborda para a questão henrenêu
tica que, por sua vez , transborda para a questão de altorida3e. 

g este fato de estarem instituição e o::rruni.da3e dentro dos rresros 
universos sintlÕlloos que torna posslvel o estabel.ec:iJrento de uma re-
1~ dialética entre elas . Na excelente tese de doutorarento do 
Prof. José I.uiz Sigrist, ele dem:nstroo cerro o 111011i.rrento de JUC ,que 
em oossa análise deveria ser oonsiderado uma cx:m.midade, oo rrarento 
em que élba.rxiorv.l os sini:lolos que mantinha em cxm..un o::rn a instituição, 
perdeu o caráter de 111011inento de Igreja, deixru de ser um interlocu
tor, e por isto rresno desapareceu. 'AD colocar-se fora dos horizcntes 
sintlÓlloos da instituição tornoo-se incapaz de estar numa relação 
dialétJ roa CXITl ela. 

Disseres, há pa.tco, que a questão hennenêutica transborda para a 
questão do pcrler. Há um diálogo entre Alice e Hurpty D.mpty que tenho 
citado frequentemente, por ser rrui.to sugestivo a este respeito. 

- O-tando eu uso uma palavra disse Humpty D.l!lpty num tan de deboche 
ela sigrúfica exatanente o que eu escolho que ela signifique, nem 
mais , nem rreoos. 

- A questão é disse Alice se ~ pode fazer as palavras significarem 
tantas coisas diferentes . 

- A questão disse Hurrpty rurrpty quem é que deve ser o senhor. Isto é 
tudo. (3) 

A significcção das palavras não se estabelere na interioridaie do 
próprio discurso. O discurso não resolve quen tem a Última palavra. 
A questão de quem tem a última palavra é a questão do pcrler, da auto
ridade, da politica. 

Instituições e carunidade afirmam os rresroos sini:lolos. ~1as a o::rruni.da
de busca significações errergentes na sua vivência, o que significa 
que ela se vê cano criadora de significações, e se recusa ao papel 
de recipiente das significações verticalrrente dadas pela instituição, 
ru seja, o magistério que detém o nv:n:p)llo da verdade. A cx::rrunidade 
é uma ca1testação deste rronopólio. J:: de .fundarrental .i.nportáncia para 
a cx:m..midade, portanto, verificar das possibj]idades de sua existên
cia, dentro de um quadro institllciooal que não pcxie abrir mão do rro
nopÕlio do oonhec.i.rrento. 

o qut::: uefine a carunidade, portanto, é a sua relação arrbivalente para 
CXITl a instituição. 

Jl.rrbas, carunidade e instituição, olham para os rresoos horizontes sirn
bÓlioos . 

Mas deste olhar surge uma tensão, pois efX!Uanto a instituição afi.t1na 
as significações que o passado cristalizo.~, a ccmmidade se entende 
cerro criadora de significações. 

Dialética sarelhante à que enccntrarros oo Velho Test.arento entre o 
povo de Israel cerro nação e estado, de um lado, e o "remanescente", 
"a santa semente", do rutro. Serrelhante, airrla, à dialética entre 
sacerdotes e profetas. O sacerdote privilegia as significações fun
cionais às instituições. O profeta, entretanto, privilegia as signi-
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fieê'ÇÕes disfunaionais. O sacerdote deseja presel'Var o que já é . O 
profeta deseja que o novo seja criado. O prilreiro constroi t.enplos 
scbre o atual. O segundo CXX\Stroi tenias, pois a sua cxnsclência se 
abre para o possível. A ccm..uúda:le se afinna fiel a uma vocação ori
ginária, que foi petrificada pela instituição. Ela deseja reruperar 
o carisma que crioo a instituição e que foi por ela, posteriorrrente, 
eJ.iJnina:lo. 

SUa intel1Ção original, portanto, pode ser expressa por aquela pala
vra alemã, tão do gosto de Hegel, e que não pode ser traduzida dire
tanente: aufheben=cancelar, negar, a fim de , recuperar, preservar 
scb ~.m~a nova forma. 

Protes tantismo e comunidade 

Dn t.erJros muito práticos, e agora em relação apenas a oos que, de 
uma forma oo de cutra nos localizamos dentro do clrrulo de s!rrbolos 
formativos do protestantisrro, creio que poderos concluir, cem Paul 
Tillich, que talvez estejarros vivendo na hora de "decidir pelo prin
cipio protestante, em qx>sição ao protestantisrro histórico". Na ne
dida em que os sucessivos en:iurecimentos históricos do protestantis
rro se constituem na antitese do principio protestante ( cu seja, a 
vigilante qJOSição a todas as formas de absoluto, seja conhecimento 
absoluto, seja a instituição absoluta, seja o poder J.X>l1tico absolu
to) , ;; necessário rarper <Xml suas formas históri~, a fim de preser 
var o seu espírito. 

Comunidade como her esia 

O novo universo de discurso scbre a cx:mmidade contém uma série i.m
plicita de heresias . Mas não se assustem cem a palavra heresia. He
resia não é algo que se situa oo plano da verda:le, CCilO qx>sição a 
ela. A heresia se situa oo plano do poder. Ortodoxos são os fortes, 
aqueles que têm o poder para dizer a Ültirla palavra. Por isto eles 
se definem CCilO J.X>rtadores da verdade e aos seus adversários CCilO 

J.X>rtadores da mentira. A heresia é a voz dos fracos. Do pc:nto de 
vista dos sacerdotes, os profetas senpre foram herej es. Do p:nto de 
vista dos fariseus e escribas, Jesus foi tanbém hereje . E CCilO as 
Escrituras sistematicanente se situam ao lado dos fracos centra os 
fortes, é mel.l'Pr dar mais atenção às heresias do que às ortcxiOld.as . 

A primeira heresia i mp Z{cita é a negação da possibiLidade de uma 
"Ehil.os'2phia perennis~ ou de wna "confissão da reta dout~na":~si
çoes idênticas de 'catolicos e protestantes. Tanto a posiçao catolica 
quanto a protestante pressupÕem que , num certo rranento do passado, 
realizoo- se a iden.tida:le entre o dizer e o ser, entre a linguagem 
e o real. O dizer dogmático exprirre a absoluta coincidência entre a r coisa e o intelecto. Entretanto, a busca de novas fot'TTiaS de comuni

' dade implica, automati came>tte , a busca de um novo dizer, J.X>is lingua
gem e sociedade se superpÕe. Não se J.X>de pensar uma ccrnunidade nova 
falarxio \.11\a linguagem velha. Por isto mesrro, as novas ccmmidales 
eclesiais ·não podem ser cx:npreenjidas CCilO sinples "animacão" cu "di
namiz;.r~" do falar antigo. Não podem ser CCJ11?reen:iidas cx:rro resul
t.D:>s de uma ~jerxão de novos conteúdos erroci~s numa ~gem 
dantes fria. Nao e algo produzido J.X>r meio de tecnicas de d.inamica 
de acelerêrll a rot - do disco darrlo a · essão de ~.m~a 
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nova vi talidaje , Em:}Uanto os oonteúdos antigos são prese.rva:los de 
fotma intacta. 

A eegu1ltia heresia tem a veZ' aom a doutr>ina do Espi:r>ito . Ele não se 
esg~ no passado, oojetivarrlo-se numa instituicão oo num dSdigo 
de do.ltrinas: posições católica e protestante , respectivamente , e 
que se equivalem. o E3>!rito é livre, e a Wlida:le rla sua intenção se 
manife~t:a numa suoessao de formas historicarrente oc:n:licialad.as, que 
envelhecem e morrem. O destino das instituições não é distinto do 
destino dos tx:rrens. Assim cx:rro, de um pc.rlto de vista da fé , eu ne 
descubro cx:rro parte da intenção do Esp!rito, o que não significa que 
eu esteja destinado a permanecer indefinidanente- envelheço e rrorro 
a vida das instituições está destinada à velhice e à norte. A norte 
t.arrbém é parte da intenção do Espírito, porque sarente pela norte 
deixarros o espaço do presente e do futuro livre para as novas gera
ções . e neaessário entel'ldel' a 1110l'te aomo um ato ds gruça, tanto para 
os individuas quanto para as instituiçÕes . Aqui desccbri.rros o pecado 
original das instituições, e de tOOdo especial, a Igreja: a sua reol

sa em passar pela norte. 

A tel'aeil'a hel'esia: a ealesiologia alássica pl'essupunha que todos sa
biam ol'lde estava a Igreja. Para os católioos ela se enCCI'Itra na uni
daje instituciooal que tem o Papa por cabeça. Para os protestantes , 
ela se enCCI'Itra arde quer que a reta CCI'Ifissão de fé seja feita. A 
dialética entre instituição e OCITUIÚ.da:le , entretanto, inplica que 
não rrais se aceitam que def.L"''ições institucionais oo cristalizações 
drutrinárias possan se constituir na marca distintiva da Igxeja. Dai 
a busaa que se expressa pelo abandono da afi.nnação , agora trocada 
pela pergunta: "Onde está a Igreja?" 

As mal'aas da Igreja e das aomunidadss 

Ressurge, assim, a questão clássica das marcas da Igreja. só podere
mos reaonheael' uma pessoa se tivermos uma idéia de sua fisionania . 
só pcxierenos reccoheoer a Igreja, quando ela inespera:lamente surgir 
à OC>Ssa frente , tendo , de ante-mão, as suas marcas . E aqui , diante 
das i • .ürreras formas posslveis que carunidades poss.am assumir, é nes-
sário ter critérios de discriminação. E tais critérios , nós os en

CCI'Itrarros nos horizmtes si..rrbÕlioos c:on que estaros CCilpr'aletidos. 
Minha oonvi~ão pessoal, que partilho c:on Paul LehmaM , é que as mar
cas da Igreja são étiaas. Não são marcas formais , institucionais OJ 

cbutrinárias. Elas têm a ver can a qualidade de viiia que a OCITUIÚ.da
de produz. 

uma delas é a marca do arror. o que 1n'porta é aquilo que se dá entre 
pessoa e pessoa, e não o universal institucimal e doJ.trinário, que 
preten:3e estar acima do reino a que &lber denani.rvu de o " ZWischen
nenschlidl" : o que está entre rorem e hanem. 

A ootra marca é o pel'dão. O que significa que a carunidade não se 
oonstroi em torno da lógica da "perfananoe" , dos "débitos e créditos~ 
Ela não possui uma "oontabilida:le do mal" . E c:on i.sto elirnina-se 
qualquer rroraliSJTO possÍvel. 

Mais ainda, deve ser uma OCITUIÚ.da:le de l...1.bel:d<:rle, pois "o aror lança 
fora o medo." Segurrlo o Novo Testamento o fruto do Espirita é a li-
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be.Idade , w seja, liberdade da lei. A vida nã:> é uma cópia de prin
clpios I!Orais abstratos . e necessário ccnfiar no haten, nas suas in
tuições, e dar-lhe um espaço e um tenp:> para a sua expressão. 

Além disto, trata-se de uma cx:mmidade destinada ao nundo. caro 
Bonhoeffer bem sugeriu, o que está acima do ITUlrlo existe por causa 
do ll1.l1ldo, e nã:> o inverso, caro a teologia cristã tem afinnado sis
tanaticanente. Em cristo estabelece-se o nundo caro vocação divina. 
E ~te humana. Bonhoeffer de I'XJI/0: "Não deveros tentar 
ser mais espirituais que o próprio Deus." 

E, finaJ.Irente, considerando o oolapso 005 critérios institucicnais 
e doutrinários na definição da carunidade, energem os fundanentos 
para o eaJirellisrro. Não se trata de negociações entre oorpos eclesi
ãstioos. oo assim proceder pressupaiDS que tais oorpos· são a Igre
ja. Mas este é um equivoco. A base do eo..urenism:> é nntes o fato de 
nos encx:ntramos dentro do rresro universo s:IJrbólioo e, oonccrni.tan
terrente, de nos enoontramos cx:rrpraretidos na busca da Igreja, já 
que os critérios institucionais e dwtrinários nã:> nos penni.tem sa
ber ~ ela está. oo oontrário, é o estabelecirrento de um novo rei
no entre o harem e o haten que se cx:nstitui no pcnto de partida para 
a criação de novas formas institucionais. 

Reforma e rupt uro 

Referilro-nos atrás às duas formas de dialética instituicão-carunida-
de: refonna e ruptura. · 

A dialética de refonna é uma dialética de cx:rrplerentaridade, que 
· pressupÕe que as necessidades da cxmmidade serão capazes de refazer 

e revitalizar a instituição, provocardo uma nova sintese. Na dialé
tica de ruptura, entretanto, não mais se crê nesta possibilidade. 
A esperança de revitalização das estruturas vigentes é aban:ialada. 
Afinna-se , a:> cx:ntrário, a necessidade da criação de novas estrutu
ras expressivas da carunidade. 

Estas duas dialéticas não surgem por acidente. A dialética da refor
ma se dá ~to as pressões da cxmmidade l100 atingem o limite da 
elasticidade das instituições. Orna vez atingido este limite, a rup
tura se torna inevitável, não por esoolha da a:nunidade, mas e!'\ de
oorrência dos limites da instituição. 

e curioso notar que a Igreja católica, que se define fonnalirente 
caro uma estrutura hierárquica, 1101árquica, cx:m pretencões de infa
libilidaJe, tenha se rrostraà> mlito mais elástica que as Igrejas 
2rotestantes, que fonnalrrente se definEm caro dem:x::ráticas, abertas 
e defensoras <b livre exame. QJ.em examina os Últi.Jros quinze anos da 
vida de algumas das mais significativas denaninações protestantes, 
desocbrirá uma série de ~, caracterlsticos da dialética de 
ruptura - irxli.~ de que a instituição havia atingido o limite 
de sua elasticidade. Por wtro lado, a Igreja católica, que experi
rrentoo um despertarento de carunidade serrelhante a:> experirrentado 
pelas Igrejas Protestantes, não foi levada a tal pcnto. Fiéis de 
idéias dicrret:ra.J.nente ~ contiruan a trabalhar na rresma insti
tuição e a participar da IreSma eucaristia. caro explicar tal fato? 

A explicação mais oorrente é que, seroo o Protestantism:> uma reli-
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gião individualista, e que preza o livre exarre e a liberdade ,haverla 
ali manifestação mui to mais intensa de li'OVi!!entos de separação e di
versificação. Erq.lanto que a Igreja Católica , autoritária, hierárqui
ca e IT0'10l.Ítica, :l.npediria tais manifestações e cc:m isto se manteria 
unificada. I.eni:Jro-rre que, no inicio da década de 60, talvez no pri
.rreiro sinpÕsio ecumênico que reuniu católicos e protestantes , patro
cinado pela J.\STE , dizia um brilhante intelectual católico: "V"'os ,pro
testantes , dizeis : vós , católicos, pagais um preço nuito alto pela 
vossa unidade. NÓs , católicos, vos dizerros: vós , protestantes , pa
gais um preço nuito alto pela vossa liberdade. " PressupÕe-se que o 
plU:alisroo protestante é ~ resultado da l..iberdaJe. Ccncordei, ~ 
la epoca , cx:m esta colocaçao. Decorridos quinze anos eu .rre COrriJo. 

O Protestantisroo produz cismas por ser ele uma instituição t:ot.alnelte 
destituída de elasticidade. Ele não faz lugar , no seu interior , para 
interpre~ões divergentes da fé . e absolutista. E)n decon:ência dis
to, a dialetica da reforma é abordérla ro seu inlcio e transformada 
an dialética de ruptura. A Igreja Católica, ao ccntrário, possui uma 
elasticidade nuitlssirno maior , de sorte a permitir que as expressões 
da cx:m.midade se mantenhan dentro da dialética da reforma. e verda
de que nenhuma instituição tan elasticidérle infinita. Mas até o rro
rrento, parece-nos , tal ponto airrla não foi atingido. 

Vanns explicar. CUal é o critério para a participação na instituição 
católica? e um critério mlstico: a participação ros sacrarrentos. A 
unifm:rnidade dogrnâtica desempenha um papel seauxlário. Dizi a-rre um 
teólogo católico: "Vocês , protestantes , airrla não entenderam cem:> a 
dwtrina da infalibilidade funciooa rea.l..rrente. Ela define de forma 
JTUito precisa e estreita os limites dentro dos quais os prcnuncia
rrentos papais são infaliveis. o que significa que tudo o que está 
fora destes limites é falível , e portanto , passlvel de discussão e 
dis~~ncia. " No protestantisroo , ao cxntrário, não há fonnal.Itente 
nenhuma definição de um centro de infalibilidade. Entretanto, o cri 
tério para a particieação na c:x:m.midade não é mlstico , mas antes in
telectual : a confissao da reta doutrina, tal cem:> está definida nas 
cx:nfissões de fé e ros catecisroos. Estes doc:unentos funcionam prati
carrente cem:> os centros de infalibilidade . Mas cxrno tais doo.mentos 
cx:bran todo o canpo da doutrina , não scbra nenhuma área aberta à dis
cordància. Assim, o livre exarre protestante, não significa que o 
crente possa interpretar o texto livrerrente, pois a leitura correta 
já está definida pela cx:nfissão. O livre exarre significa, ao CXII'ltrá
rio, o direito à proxirnidérle tisica crente-texto, sendo que a leitu
ra deve ccnformar-se à leitura já cristalizérla pela Igreja. 

Isto nos sugere que os caminhos do protestantisroo e do catolicisroo 
serão muito distintos . O protestant.ism:> será incapaz de evitar sures
sivas rupturas: urna decon:ência inevitável da definição da partici
pação na Igreja an função da confissão da reta da.ltrina. Os católi
cos , entretanto, ainda têm espaços livres a explorar. 

A comunidade: uma utopia? 

Podeis .rre perguntar: "onde está esta c:x:m.midérle de liberdade e aoor , 
que se constitui ro critério da verdadeira Igreja? NÓs não a verros. " 
Nan eu. Situarro-ros ,a:;rui , no carrpo da utopia. Terreno perigoso e es
correqadio. rtUito oróx.irro da terra das ilusões. A alternativa:pensar 
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o presente exclusivamente em tenros déqU.ilo que nos é dérlo ercpirica
mente. Terreno SÓlido, cheio de materiais passiveis de manip.llação 
cientifica. A proposta utópica se propÕe a pensar o real a partir 
do possível. A preposta positivista recusa-se a tal vôo. Ela prefere 
pensar o presente caro um efeito do passérlo, assim caro o futuro será 
um efeito do presente. Creio, entretanto, e éqUi rre identifico total
mente a::m Nietzsche, que é necessário inverter esta ordem. Os hare.ns 
não dão o próx.i.rro passo em decorrência do passo anterior. Eles dão 
o próximo passo em função do horizcnte de esperança para orrle cami
nham. ~ a esperança do futuro que gera a dinâmica do presente. Auto
pia é um horizonte de esperança. Horizcnte que, ao ser alcançado, se 
negará >~ si mesrro, na rredida em que ele se abre para novos horizon
tes. o ideal de uma ocm.mi.dade, assim, não é o produto de uma inves
tigação E!ll'írica, mas antes o horizonte do futuro que imagin<IOOS, a 
partir dos horizontes do passado que ccntetpléllOS. 
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DIVERSIDADE 
E ESTABILIDADE 

em comunidades 
naturais 

e humanas 

Excm1nar o hcmem e sua socied<K3e , do ponto de vista ~cnente bioló
gico, é senpre an-iscado. Porán, o fato de ser o hcmem um ser rultll
ral - isto é, de ter esperanças e reli2ião, de buscar ciência a fa
zer arte, de rir, sonhar, e chorar, nao significa que ele tenha dei
xado de ser uma espécie biológica, parte integrante de uma vasta re
de natural de espécies que vivem na Terra (e não o seu senhor) • 

Portanto, a socied<K3e e as atividades do hatsn ccnt.i.n.li.lll serdo regi
das em grande parte pelas leis das scx:i.ed<K3es natllrais. Mlitos ai~ 
res já ootaran que, aos nlveis de individuo, de familia, de IXJP.lla
ção e de cxmmid<K3e , o conp:>rtarento do hcmem e as caracteclsticas da 
sua socled<K3e confoilllélll-se de maneiras às vêzes surpreenientes , aos 
parânetros cx:m.ms e reccnhecidàs oo IIUJ'ldo animal. O fato é que, mesrro 
quando forem descx:ntadas todas as partirularid<K3es soclológicas cu 
biológicas da:. a::mmidades das di versas espécies animais, e mesoo 
quando for devidarente desacreditado o detenn:i.nisno do "Darw1.nisoo 
Social", ainda assim pennanecern os fundalentos físicos, qulmicos e 
biológicos universais que são igualirente veroadei.ros e aplicáveis 
tanto nas corunid<K3es humanas quanto nas natllrais. 

Un aspecto fundarental das a:nunidades naturais é a relação di.reta 
entre di versid<K3e e estabilidCK3e. Parece p:>ssuir uma base bastante 
universal e uma i.npor...ânci.a nuito grande para a existência e a con
tinuidade das carunidades. As inp~cações desta relação para as ati
vidades e as carunid<K3es humanas sao i.nportantes e nao podem ser 

* ~tri.buiçao numero 6 do Prograna de Erologia, Institllto de Bio~ 
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ignorérlas por rruito t:entx> sa:n que surjan processos fisicos, quÍmicos, 
oo biológicos t:atp:>rais e irresistlveis - frequenterrente catacUsni
cas - para equilibrar o. sistema. De fato, o hanem IIOderrx:> frequente
rtelte ignora a irrp:)rtância desta relação entre diversidade e estabi
lidade, tanto nas suas práticas agrícolas oo ootras i.ntervenções na 
natureza, quanto na fonrul.ação das suas <XJlUilidades e sociedérles. E 
porque o hcrrem já ocupa e afinra cbninar essencialrtelte a Terra toda, 
esta ignorância está colocando em perigo grave e iminente os sistemas 
de sustento à vida à:> planeta a que ele ain:ia é restrito - inclusive 
os equilÍbrios necessários à sobrevivência do prq:,rio hanem. os re
sultaà>s prejudiciais do desrespeito às leis naturais, ro tocante à 
relação do hcrrem CDll a natureza, 500 cada dia mús evidentes 1 na pro
gressiva poluição à:> atbiente, na destruição irreversível dos recur
sos naturais renováveis e não-rerx::wáveis, no desequilÍbrio climático 
em escala glcbal no fracasso da chamada "Revolução Verde" ros países 
em desenvolvirtelto e na ext.i.nçâ::l de inÚ!!eras espécies e cx::m.midérles 
naturais antes rresno de serem conhecidas suas potenciais utilidades 
oo suas caractedsticas cientifica-rente significantes. Os prd:llsnas 
decorrentes da forçérla harogeneização e centralização nas cx:mmida
des e sociedades trumanas são menos conhecidos. OS biÓlogos tal vez os 
reccnheçan, mas pareoan incapacitados para frear a prcm:x:ão desta 
destruição o:ntlnua da diversidade, caracterizada pela criação de 
sistemas unifonnizados em todas as áreas da atividérle humana. OS ser 
ciólogos peroeben e denuncian os sintana.!õ e resultérlos deste processo 
(mediocridade, redução de criatividérle e enoção, b.lrocracias auto
abafantes, desunanização tecnológica de IrOdo geral} , mas aparenterren
te não reconheoan a fonte natural e biológica dos prd:llsnas surgidos. 

I A diversidade dSpeCÍ!ica, desenvolvida durante milhões de anos de 
evolu;:ão, e que aparentanente cantril:ui tanto para as carunidérles na
turais, tan sua analogia na diversidérle cultural das <XJlUilidades do 
haren. Será que a conservaxão e o encorajcmmto e até rreSTO a criação 

'" desta diversidérle humana nao seria fator inpOrtante no bom funciona
" rte1to, o:ntinuidade e evolução das sociedérles? 

Comparação entre as visões sociolõgica e ecolÕgica de comunidade 

A analogia entre CXlllLlllidades biológicas e carunidérles humanas se es
tende a porrrerores irrp:)rtantes e furxlcmmtais de arrbas. Os t:e.rrros bá
sicos, a:rno "pop..tlação", "CXJllli\idade", "evolução", "estabilidérle", 
"o:::rrplexidade" I "cx:rruni.cação" I "integração" I "interação" 1 "reação" 1 

"informação", "limiar", "dispersão", etc., são usados nos dois canpos 
CDll os rre:;rros sentià:>s . Segurrlo c.s. Holling, as mesnas quatro carac
terlsticas determinan a o:::rrplexidade de cx::m.midades animais e humanas 

(1} Há um núrrero I!Uito grande de c:c.np:mentes, que agem e interagem de 
nuitas maneiras, assim caro a diversidérle nonnal de arrbos os tipos de 
a:mmidérle é apreciável. Deste m:xb é nuito perigoso estudar, anali
sar oo tentar influenciar apenas um fragrrento de um sistana ecológico 
oo social. l.hn axiana da ecologia é que tucb está relacionérlo a tcdas 
as ootras coisas no sistana. Ain:ia mais, por causa da possibilidérle 
senpre presente de crescirtelto exponencial de qualquer coisinha num 
sistana biológico o:::rrplexo, tudo é rruito iltp::>rta.'"lte ao sistana toà::>. 
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Âs vezes, as relações mais fortes e sigrúficantes entre lm\ elenento 
qualquer e os rutros ro sistema s~ totallrente invislveis a lm\ obser
vador c'b sistEma an equilibrio, sarente apareoendo nas ooras de dese
quillbrio grave. De igual ITOc'b, na SOCiOlogia, as 112ações de lm\ seg
rrento de 1.1'1\a cx:mmidade oo sociedade a::m os ootros sao míltiplas,cx:m
plexas, sutis e es<Xlldi.das, facilrrente escapamo à percepção de lm\ 

pesquisador !reSTO especializado; e qualquer elemento {X)de cresoer su
bitanente por nultiplicação gearétrica para influenciar a socieda3e 
inteira. A <Xr1plexidade tarrbém contrib.rl. para a difiOJldade em esta
belecer cbjetivemmte absolutos tanto nas cx:rrunida3es naturais a::rro 
nas humanas , levanc'b a prcblemas sérios na sua análise cientifica. 

(2) Arrtx>s os tipos de cx:m.midade têm caráter histórico profundo e dis 
tintivo . VieraT~ de 1.1'1\a looga série de etapas passadas (evolução e su-= 
cessão, para 1.1'1\a cx:m.midade eoológica clin'áx.ica) , que têm 1.1'1\a ordem 
em parte determinada por processos mecan{sticos, mas ain:ia sujeita a 
llllitos aCXll'ltec:imentos ao acaso durante a história do seu desenvolvi
xrento. Arrbas as cx:rrunidades são determinadas por condiçÕes do passado 
ban a::rro c'b presente, e aquelas são frequentemente dificllimas de 
averiguar e de estudar ro CXll'ltexto i.n'ediato e presente. 

(3) As duas cx::rruni.dades possuem atrib.ltos espaciais i.JTportantes, can 
eventos e caracteres n\Jll ponto de espaço, influencian:b ITlli tas ootros 
pontos. Ciclos estáveis em ocnunidades biológicas dependem de <Xr1pl~ 
xidade espacial (micrchabitats diferentes) , ban a::rro especifica (ali
xrentos alternativos, funçX:ies latentes) na sua construção e nas rela
ções CXJl1 cx:mmidades vizinhas. Da mesma maneira, rrodificações fisi~ 
cas, eventos oo idéias OCJVas surgidas em l.lll ponto de urra cida1e afe
tan,eventualmente, a vida de todos os seus habitantes, rresro os que 
se localizan llllito distantes das OCJVidades e an situações estruturais 
llllito diferentes . As rrodificações tarbérn poden afetar profw'ldarrente 
a vida an tcxias as cidades vizinhas e até loog.lnqdas. Os dois fenô
rreros refletem a rres:na interação entre fatores históricos e espaci
ais nas carunidades naturais e humanas. 

(4) Os dois tipos de carunidades possuan uma estrutura fina CXJl1 el~ 
xrentos funcionais en CXXI1Jill, tais a::rro limites superiores e inferio
res rerursos peruliares , transições nltidas e difusas , microcaracte
res de suba:njuntos, barreiras ~ em aç~ varic:m para elementos di
ferentes e limiares de respostas à estinulos. Isto é decorrência de 
cx:Jilllexidade e desenvolvixrento histórico, e dá lm\ caráter não linear 
às interações msezvadas 1 intrcxlu.zindO inprevisibilidadeS às respos
tas e às reações de elementos e carponentes da cx:m.midade. 

c.s. Holling ain:ia desenvolve, ro seu trabalOO intitlllado StabiZity 
i n ecoLogical and sooial eystems, l.ll\a analogia fascinante entre~ 
dação na natureza e a especulaç~ de terras na sociedade pós-indus
trial do tarem. usaroo nodelos matEmáticos, parãretros llllito razoá
veis, e fatos ligados a esta atividade en ilhas para recreação na 
costa canadense, ele deronstra 1.1'1\a analogia total entre os dois pro
cessos - um alixrenticio-natural, o rutro eoonêmioo-hunano - e cax::lui 
que o Últino sistema manter-s~á em equilibrio desie que os recursos 
(novas terras) não sejc:m esgotados, e a p.)J;Ulação de <Xr1pradores não 
se nultiplique por mais de 4 em qualquer aro. ~e esta simllaç~ pode 
ser levada a este nivel de sofisticação é testemmha forte à validade 
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da correspondência entre processos em carunidades naturais e os na 
sociedade ln.rnana. 

Na área social oo politica, a destruição da diversidéde pode ser 
equivalente à oentrallu.çào do poder de decisão oo a sillplificação 
da produtividade de uma o:mmidade para apenas uma linha. Isto pode 
operar em qualquer nivel de a:mmidade oo instituição: família, fá
brica, sociEdade oo nação. A ilTplantação e manutenção de qualquer 
sistema sinplifieêrlo e centralizado, tanto no ârrbito social quanto 
no iirbito natural, exige a dispensa de nuita energia para contrariar 
as ten:iências naturais à CXJTplexidade. Geral.nente leva a uma situa
ção ao rresroo tenpo enp:brecida, iJTprevisivel, e nuito instável,even
tualrrente oonvidanlo nudanças catastróficas que, porém, dificilrrente 
restabelecem a estabilidade original (pois a a:Jtplexidade, um fator 
histórico fundarental, já foi elim:Lnada). O sistena tende então a 
cair ll1.ll1'a. suces~ de ext.reros e flutuações desequilibrêrlas, chegan
do, eventualrrente, a uma reconstituição da a:m.midade original ou de 
ootra que possui uma estabilidade ~ável. O processo, assim, é 
quase irreversivel (COTO é o tenpo histórico) e isto é algo facil
rrente verificável por estudos de OCIIlllnidades naturais e t.êiTbén da 
história das sociedades do l"x:mem. 

Na esfera natural o en:locruzanento rEduz a di versidêrle, a viabilida
de, a êrlaptabilidade e, eventualrrente, a capacidêrle de scbrevivéncia 
e reprodução das pop.llações. Na esfera social te'n sua analogia no 
De(Xltisro, na nm.arquia (ou ern qualquer oligarquia) e ro oonfonniSIIO. 
O hanem evita o en:locruzanento biológico em fcrnllias (incesto) , mas 
não consegue evitar suas rranifestações em sociedades e c:x:m.midêrles; 
e a cxnsequência, COTO na natureza, é a instabil.idêrle . 

Considerações físicas 

A leis fundarentais da fisica que regem a natureza incluem tanto as 
carunidêrles naturais COTO as SOciedades humanas. A linguagem téaU.ca 
destas leis f~terente difirulta o acesso do leigo, oo rresrro do 
cientista de ootro canpo, à sua cx:rrpreensão. sua aplicabilidêrle ,por 
exsrplo, na ecologia oo na SOciologia, seria nuito mais evidente se 
rouvesse maneira de trêrluzi-las para a linguagem e o contexto pró
prios destes carpos. 

~tos eo5logos e sociÓlogos já reoonheoem o Principio de incerteza 
de Heisenberg COTO válido para o seu trabalho, aoeitan:lo que qualquer 
observação reali:arla num sistema afeta o seu estado original, ilTpos
sibilitando a sua medição exata e reduzincb os niveis de confiança. 
Alguns airrla sabem que a expressão matenática c::x::rrplicêrla da Lei da 
Gravitação Universal se reflete nas suas .áreas, na interdeperdéncia 
de todos os elem:mtos do sistena, proporcional a seu peso e praximi
dade. ~antos scx:iólogos, porém, reconheceriam a expressão "as ins
tituiçÕes se perpetuan" COTO tradução da Prirreira Lei de Newton, que 
trata da inércia? 

A Terceira Lei de Newton (para toda ação, correspcn:Ie uma reação 
igual e oposta) não precisa tradução, mas é frequenterente esquecida 
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na prática experimental. O ecorx:rnista, o ine:liatista, o naterialis
ta, gostan de transferir a reação para uma esfera fora da sua mira 
imediata, assim taroém esqueoeró:> da Prirreira Lei. da Terrrodinâmica, 
que já possui una tradução ecológica féi!Osa: ''Inexiste o lanche gra
tuito." Toà:> beneficio de um lado é SE!Ipre resultado de preju!w de 
ootro, exoeto quanéb há infusão de recursos de fora do sistema, que 
na escala gld:>al é pequerx> (SÓ a energia do sol) e que, se for gran
de, t:.en:le a instabilizar o sistema. 

As inplicações da Segurda Lei. da Terrrodi.nâmica para sistemas socio
lógioos e eool.ógioos são fwldarrentais na explic.:ção de fenêrrenos 
que, por outra maneira, não se justifican. Disse que , na ausência de 
quantidades maciças de ~a inp:lsta de fora, toà:> sistema caminha 
inexoravelmente para nlveis cada vez naiores de desordem, ci:lsoletis
rro interno e energia sn forrnas irutillzáveis. De igual ll'OOo, um es
tucb Irais profundo das Leis de Boyle, Olarles, Gay-!Alssac e Alloga
dro, que dizen respeito às relaçÕes entre teip:!ratura, espaço, Pr-es
são interna e número de elementos de um sistema, p::deria iluminar 
diversos aspectos dos processos de urbanização, patologia social, 
agricultura llOdern;ol e desregulanento de ecossistemas naturais. 

Se a apl icação destas leis não é SE!Ipre ex>nsiderada pelos cientis
tas sn carflX>S diferentes, tanto Jllell:)S é evidente ~s não-cientistas 
que determinam as aplicações das ci~as na prática e na tecnologia. 
Por ootro lado, o reconhecirrento dos limites inpostos aos sistemas, 
aos acontecilrentos e às reverberações, pelas leis da Flsica, permi
tiria \11\ planejamento mais realista das reações e ramificações de 
ações sn sistemas; e eventual.rrente levaria a uma relação mais realis
ta entre o hcrren e o hcrren, o hcrren e a natureza (entre os elementos 
da natureza já é realista por definição: sanente o hcrren aprerdeu 
a fazer equações cx:Jll\F!J. 

Considerações quimicas e biológicas 

Existem nuitas limi~ quimicas aos organisrros e às cx:m.uú.dades 
naturais. As rroléa.llas são oonstruídas usaró:> só os elementos exis
tentes na Terra, e principalmente os abundantes e adaptáveis c:an o 
hidrCXJênio, carborx>, nitrogênio, oxigênio, enxôfre, e fósforo. As 
formas flsicas de rroléa.llas, especial.rrente as da ~ (a base de 
tala a vida neste planeta), nas teip:!raturas reinantes aqui (-409 a 
+609 c. ), detez:minam barreiras inp:lrtantes. As possibilidades de 
transfODraÇão de energia sn formas annazenáveis, e sua liberação 
voluntária, bem CDIO as fontes p:>sslveis de energia qulmica fora dos 
organisrros (principalmente oxigenio, na Terra) , i.npÕem restrições 
tão fortes à dinâmica de in:lividuos e carunidades biológicas e huma
nas, cxrro aquelas inp:lstas pelas velocidades do san e da luz, pela 
difusão de calor e <'te massa, pela oondução de eletrici.dade, e pelas 
leis flsicas de inércia e energia e massa e entropia. 

I)) ootro lado, a relativa i'x:xrog~idade bioqulrnica da vida permite 
uma estabilidade excepcional nas cxmmidades eerante interferências 
rrerores, devida à possibilidade de substituiçao rápida de qualquer 
organisno porventura eliminado, e das suas fun;:Ões necessárias à oo-
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nunida:le, por ootro (s) que rapidanente evolue{m) e se a:lapta(m) ,sem 
estaran, necessariamente , estreitamente relacionado(s) ao priireiro. 
Por estas progressivas substituições e especializações, a:rrpartilhan
do o sistema an "nichos" (funções na eccnania da natureza) não idên
tioos para cada espécie, qualquer OCJlllJÚ.dade biológica atingiu sua 
presente a:nplexiüade durante sua história, e mmtán sua estabili
dade hoje. 

o funclcnarento das sociedades hunanas não é tão diverso do d>serva
do nas <XIlUnidades naturais. A diversidade humana per!l'ite que a maio
ria das funções necessárias à estabilidade e n>anUtenção da socied~ 
seja, exercida por harens que se a:laptan relativanente bem a exerce
las. Mesmo nuna CXJIIlnidade meror , desde que não seja artificial.rrente 
hatogeneiz~a, deve haver elanentos aptos a desanpenhar uma boa. partE 
das funções :inportantes à vida da ooletivida:le , e ootros dispostos a 
se a:laptarem às que não encxlrltrem um operante "natural" . 

A CXllllJÚ.da:Ie natural estável, CXJrO o sistema social equilibrado, é 
uma maravilha de a:nplexidade, tão difícil de enterrler que nem as 
técnicas mais m:rlernas de estatlstica e cibernética têm alcançado 
uma análise a:npleta e satisfatória. Nos dois casos, pode haver ele
nentos da ccm.midade que, por uma razão ou ootra, desapareçam ou 
nultipliquem-se além do normal. O cresciirento exponencial, caracte
rística irrportante de pq:uléÇ)es biológicas, não é geralmente CCJ1Si
dera:lo an sistanas sirrples e ideais das leis da Física. Paie fazer 
gue qualquer eve.flto, seja qnro insignificani e parer.<~,não pode ser 

desprezado dentro de um sisb'!lla biológioo, pois tem a capaclda:le de 
nultiplicar-se rapidanente e ameaçar e tmnar ca1ta do sistema todo. 
Mas nem este acaso perturba a C'CilU.Illida:le bem equilibra:la e diversi
fica:la, pois a:m a nultiplicação de uma pq:ulação, nultiplican-se 
tartlém, an prq:>arção mais oo srenos igual, os seus diversos preda:lo
res, parasitas e patôgeoc>s, que rapidare.nte devolverão a situcção 
ao notmal e depois retornarão ao seu noz:mal tanbém. O equilíbrio 
biológioo é oanposto de uma infinidade de ciclos entrelaça:los ,que 
oscilan dentro de limites superiores e inferiores, dific:!.JJrente es
caparoo da regulação natural. 

O nesoo hane!n, que tanto desregulou a natureza, está experinentando a 
tualnente uma explosão de pop.llação que, por ele se recusar a regu- -
lar-se por meios branc'bs e naturais, há de terminar CXJrO os desregu
lanentos naturais an regulação catastrófica. Já faltam alimentos 
para mais da meta:le da raça humana, e algumas matérias-primas irrpcr
tantes (recursos naturais) já faltem para quase todos. O "salva:lor" 
do século vinte, que é a tecnologia, não prop::>rcionou a nem um déci-
100 da humanidade oorrlições decentes de vida. Apesar disto, afirma 
que vai recuperar o terreno perdido a uma pop.llação que dd>ra an ca:la 
35 arvs, já superou por quatro vezes a "capaclda:le de carga" dos re

.cursos totais e sistemas de manutenção vital da Terra, e vai ain:la 
qua:lruplicar mesro se medidas drásticas de estabilização (limitcção 
de dois filhos por casal) foran adota:las agora. ~ irrportante dizer 
que, neste caso, CXJrO nos exerrplos oonhecidos na natureza, a regula-
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ção catastrófica de uma pc:p1lação tanbém é natural , usaia rararrente 
mas a:m segura e fria previsibilidade. Os cavaleiros do Ap:>calipse -
faoo, peste, guerra e 5alS amigos - estão segurarrente ro futuro prõ
xino de caia haten, e a espécie talvez possa se extinguir ro processo 
da regulação natural catastrófica da sua população excessiva. 

Considerações agronómicas 

\Íe-se, então, que de um I1'0<D geral há uma relação direta entre esta
bilidade e diversidade ros sistenas naturais . o oorolário é que a sim 
plificação de cxmmidades naturais, para itTpor nelas uma prcrlutivida= 
de estrita para o haten (agroecossistenas), requer grarrles quantidá- . 
desde energia externa, e leva enfim a um sistema instável que não 
possui os mecani.sm:>s naturais regulatórios necessários para deferrler
se oontra quaisquer inprevistos oo pequenas rrodi.ficações ro arrbiente. 

Isso tudo não inpressiona os defensores da largamente propalada "Re
volução Verde" . Anunciada cx:rro sendo a redenção da faoo em que o ho
rren viveu durante quase toda sua história, a "Revolução Verde" ba
seia-se em non:xulturas hatogéneas, frágeis e selecionadas para anbi
entes terrperados, linhagens "milagrosas" de cereais altélllel1te adapta
das para transfonnar energia em allrrento.Calcula-se que, eara cada 
caloria de alinentn prcx:luzida pelas linhagens da "Revoluçao Verde" , 
gastou-se 1,5 caloria de a::rrt:>ustivel fóssil na preparação da terra, 
seneação, adubação, proteção cxmtra pragas, e oolheita, sem falar das 
calorias de trabalho l'n.llnaro e energia solar consurni.das.Can a introdu
ção das linhagens unifonnizadas, tem se perdido vastos patrinÕnios 
genétioos diversificados nas plantas selecionadas, eliminarào uma 
fonte ilrfortantlssirna para seleção local oo futuro e eVentual preser
vação da diversidade necessária nas plantas allmenticias, para sobre
viver as adaptações futuras de pragas e doenças. O espalharrento CllplO 
de inseticidas que ac:anpantx>u a agricultura rroderna, e é vigorosaren
te deferrlido pelos prarotores da "!Evolução Verde" r tanbém tem levaà:> 
a uma sinplificação drástica de sistemas naturais. Foran rrortas menos 
as pragas quanto os seus agentes naturais de oontrole (insetos para
sitas, aves, répteis prErladores ,etc.) . Os veneoos, aplicados em o:::n
centraçÕes até mil vezes o necessário e sem oontrole das áreas afeta
das, aCUIIUlaram-se em cadeias alimenticias, destruindo a vida e modi
ficarx:b a fertilidade e o c:crtp:)rtarrento de nuitos animais, inclusive 
do hcmem. Hoje, verifica-se que as pragas cxmtinuam ros rresros oo 
maiores nlveis que outrora, oovas pragas oonstantemente aparecem e a 

iosfera fic:oJ envenenada e doente, sem a diversidade necessária para 
seu funcionamento OOilllal. 

ante isto, a:m a ront.iru.ú.dade da eliminação da vegetação primiti-
a no I'IUI'rlo tcx:lo - hoje verificada até em lugares inpréprios para 

agricultura - acxrrpanhada pela destruição definitiva da CXITplexi<hie 
a natureza levo..~ tantos milhÕes de aros para desenvolver, vê-se 
progressiva instabilização em tcx:los os sistemas naturais, q ue 

exige cada vez mais energia em tentativas seguranente inÚteis de re
estabilização. 
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Con~iderações comunitárias 

As diversas cx:mmidcrles humanas tiro possibilidades de encorajar oo 
de desencorajar a diversidérle cultural interna. Na nedida que [Ude
rem conservar um qerto grau de a::Jltllexidérle (rresrro cx:m a fricçao ine
vitável que isto produz), parece que serão mais equilibrérlas ,estáveis 
e resistentes à extinção. Cert.anente, serão tarrbém mais agrérláveis, 
criativas, e coloridas,por ootro lérlo, ã · rredida que forem siltrplifi
cérlas e harogeneizérlas pela inposição de energia organizacicnal, po
deriam tornar-se mais produtivas num sentido estreito e dirigido,mas 
oertarente perderão sua base de érlaptação, cxntinuidade, e produção 
de idéias e cxnceitos novos. 

Infelizrrente, as cx:rrunidérles hoje, num nundo cérla vez rrenor ,sd:>recar
regaà:> de gente e voltérlo a ganhos irrediatos, tendem para uma unifor
mização alarmante. O o:::nformisrro, os meios de ocmunicação em massa,a 
cultura "JXllX.llar", a intolerància racial e social que surge da cx:npe
tição por ream;os limitados, o prapnatisrro estreito, e o si1trples me
do. Todos contribuan para uma reduçao drástica da diversidade na so
ciedade cotidiana, cx:m perdas irrecuperáveis de culturas e trérlições 
históricas, folclore, criatividérle, sensibilldérle erocional e reli
giosa, e ootros caracteres do harem in:lividual. O individuo não pc:xle 
se manter isolérlo da sociedérle, para preservar um individualismo sen
tilrentalista oo arrogante. Mas a sociedérle !XXleria cxntribuir para 
exaltar o valor das caracteristicas inéditas de ca:la irdivíduo (ao 
invés da tendência a esmagá-las) , e assim garantir sua pl'ét:>ria esta
bilidade através da manutenção de uma diversidérle cultural e indivi
dual construtiva e sérlia. 

A grande famllia de oot.rora era, frequenterrente, uma caruni.dade bas
tante diversificérla. Os pequeros escándalos, a qrarrle variedade de 
profissões, a diversidade de personalidérles,tcxios oontribuiram na 
sua maneira distintiva para a estabilidade do grupo, e para a educa
ção audio-visual oos seus nerbros mais jovens. Todos se reunian,dia
logavam, e tinham que se anar e se respeitar, pelo rrenos em público. 
Assim, os mais jovens aprendiam a apreciar a diversidérle h\.I!T\allê, e 
a amar o não-anável: duas qualidérles nuito positivas para qualquer 
elerrento de una ccm.midade social. A familia urbana e nuclear de hoje 
(apenas pais e filhos rrenores) é um fragnento nuito harogeneizaclo da 
fàmi.lia grande, e fica bastante incapacitérla para inculcar tais qu<t
lidérles. 

O clube social , profissional, oo desportivo tairt:lén> tem uma cportuni
dérle doorada, mas raranente aproveitérla, de colocar o harem dentro de 
uma canunidérle heterogênea e sérlia. Infeliznente, tais agremiações 
tendem a CD'lgregar pessoas cx:m nuitas caracteristicas em oarum (eex>
nênúoas,sociais, culturais, intelectuais, e/oo atléticas), que não se 
cxntribuern nuito ro treinanento CCillll1itário. Qr então, as agremiações 
tendem a ser tão voltérlas a operéÇ)es limitérlas que se irrpÕes em nui
tos aspectos das vidas dos seus rrenbros, e acabem harogeneizaodo as 
diferenças inerentes nas suas diversas culturas . 

A tunna na escola - especialrrente na escola pjblica - ainda pode ser 
una experiência CCill.lilÍtária valiosa e verdérleira para um espírito em 
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fomação, desde que congregue pessoas de diferentes nlveis econâni.CXJS 
raças, e interesses dentro de um grupo unido apenas por uma força ex
tema e seus elerrentos e não sabrep..tjantes sabre a diversidade deles 
(a necessidade de passar de ano, crescendo e aprendendo coisas nOITas 
durante este processo). 

A Igreja, que pelas suas tradições deve ser uma das rrelhores caruni
dades, tem sido rruito falha neste sentido, part.irrlo para sucessivas 
e rresquinhas fr agrrentações e haoogeneizações locais , e pexdendo rrui
to do valor intrlnsica da sua diversidade teológica, social, politi
ca, <>a:nêrnica e intelectual que herdeu, em troca de um sossêgo ilu
sório serelhante a um prato raso de cera. Talvez a rrelhor represen
tante que airàa é o::m.un ab.lallrente é a paróquia católica da cidade 
pequena oo bairro, que congrega todos os elerrentos da vizinhança numa 
cx:nunhão rreio forçada - mas rresmo estes elerrentos já tendem a ser 
hcm::lgeneizados pela residência, e há a necessidade de um pa:lre que 
enteroa bastante de cx:rnunidade e proo..tre prarovê-la dentro do reba
nho. Por ootro lado, CO'lhece-se poocas igrejas evangélicas que man
têm uma serrelhança de carunidade diversificada dentro das suas pa
redes. Parece exigir um esforço enorrre de tolerância (qualidade la
rrentavel.Jrente rara entre "gente de igreja")por parte tanto do pas
tor CCI!O de m..rltos elerrentos-chaves da oongregação. 

Em resurro, qualquer agremia;:ão humana que (klssa juntar-se ao redor 
de um interesse em o::m.un mas não d~ador, que não afeta nem cx:m
prarete a diversidade inerente dos rnenbros em ootros aspectos da sua 
vida e cultura, e que se disponha a trabalhar para manter e encora
jar esta diversidade, apesar das diferenças que se criam no processo 
de juntar cada vez mais o grupo, pode transfcmnar-se numa carunidade 
estável, agradável, construtiva e instl.utiva, e criativa para seus 
elerrentos. Quase 5€flllre são de CCilUI".idades deste tipo que surgem 
novas idéias, prcjetos, e interpretações, de in'portância para toda 
a sociedade. Isto, porque a mais eficiente refinação para uma cria
ção, inspiração oo revela;:ão individual surge na interação cx:m.mi
tária o::m ootros pontos de vista, ootras experiências, ootras opi
niões. Assim, uma novidade malcozida passa pelo tenpêro da diversi
dade de expressão e formação, cresce e se aperfeiçoa dentro da diver
sidade da realidade humana, para rrelhor CCilUI".icar e eventuallrente 
trcu!Sforrnar o pensarrento de outros. 

Mas tais cx:m.midades não são fáceis de encontrar, apesar do fato de 
que quase todos os harens parecem sentir a necessidade de fazer par
te de uma delas, e valorizar llUito as experiências que vêm de tal 
assoei~.. Sua localiza;:ão , estlrrulo, e preservação certarrente rre
recem um esforço especial hoje por parte de pessoas conscientizadas, 
que reCO'lheçan os valores básicos da cx:m.midade humana na fomação 
do e5}?lrito do hanem, que entendam a diversidade necessária à rea
liza;:ao de cx:m.midades, estáveis e criativas. 
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EM BUSCA 
DE UMA 

COMUNIDADE 
um depoimento 

' 1- .... 

Tomiko Rorn 

Nasci nuna famllia de imigrantes japc:neses e protestantes . 

Minha famllla o::neroroo recentemente cinquenta anos de imigréÇão e , 
nuito significativarrente, a reunião de*cx:nfraternizéÇão realizoo- se 
no salão da Igreja Holiness do Brasil. 

Estive presente nessa reunião e cuvi cx:rn um sentirrento nú.sto de cri
tica e inve;!a, o roral da féi!Úlla cantando um hino que revela a pro
fW'rla ligaçoo entre a vida dessa igreja e da minha família. Não fU:}e 
deixar de rre lenbrar cx:rn saudades e eroção do paráiso perdido , da 
minha infâltcia vivida entre família e igreja, num gueto japcnês. no 
bairro da Liberdade, em são Paulo. Mas , oo nesmo tenpo , a nuito cus
to, ronti minhas severas criticas aquela religiosidade p.u:itana e 
fundarrentalista que hoje marca a formação de rreus scbrinhos, CXJTO há 
trinta aros atrás marrou a minha infância e adolescência. 

Mas, a ligéÇão estreita entre a I~ja Holiness e minha fanília ini
cia-se antes rresrro da sua imigréÇao oo Brasil , con a ronversão de 
rreu avô no inicio deste sérulo e , posterionrente , de seus seis filho 
Graças oo interesse pessoal do presidente da Igreja , rreu pai vem a 
cxnhecer a minha rrãe , o::nvertida nessa rresma época em cutra região 
do Japão. 

* A Igreja Evangelica Holiness foi furo~ no Brasil em 1926 , pelo 
Rev. Takeo Mand:le, cx:rn o oojetivo de aterder aos imigrantes japo
neses de são Paulo.Em 1935 tcJrnoo- se in:ieperrlente da igreja do Ja
pi;o. sua dootrina; já enrontrada no perfeocionisrro, é a rresma dos 
grupos protestantes norte-americanos (Holiness Orurdles) : pelagra-

~ . -
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O casanento uniria duas pessoas de famílias nuito pd:>res, que cedo 
CXlll!!Çaréiii uma vida de trabalho duro; rreu pai coloc::<ó:l aos dez anos 
nuna bazbearia,caro aprendiz e minha mãe aos oito anos caro babá na 
zona rural, em troca de um enpréstirlr::l, cx:ntraido por seus pais. 

ApÓs o casarento os dois se estabelecem em Téxpio, cnie a vida pnr 
rretia possibilidades de melhora finanCEira. Dn 1922, porém, a ci
dade é destrulda por um terremoto seguido de um incêndio. 

Algum terp:> depols, mal reo.Iperaélos da catástrofe, rreus pais vêm ao 
Brasil, trazendo três fllhos pequenos e acx:rrpanbé:rlos de dois i.nnãos, 
\.11\ deles tarrbém casado. Segurào os padrões de organiza;:ão da família 
japonesa, era iné:rlmissivel a emigração do filho mais vélho. A evan
gelização dos japoneses no Brasil foi, porém, o argurrento decisivo 
para convencer o rreu avô. 

A vida na fazenda de café, caro colonos, é demasiérlo penosa para a 
familia pr'OCFrlente de Téxpio. Após dols anos, CUITprido o prazo pre
visto no seu contrato, decide p:roa.1rar ootro rreio de vlda. 

A féillllia IlUda-se para são Paulo e rreu pai retorna às lides de bar
bei.ro,abrin:io um pequeno salão no bairro da Liberdade. 0s filhos 
mais velhos estudam no grupo escolar e trabalham para ajudar o sus
tento da família, que aumenta cx:xn o nasc.irrento de mais quatro filhos . 

O meu llllirlo de criança era feché:rlo e seguro. Viviamos praticarrente 
n\.11\ gueto japonês, falando e ouvirilo japonês, lendo livros e revis
tas japonêsas. Os amigos de infância noo só eram de fanilias japonê
sas caro eram tarOém protestantes . O culto matinal era sagré:rlo e, em 
caso de doerça, o rreu pai orava, PÇfldo a mão na fronte do enferrro, 
além de consultar o livro de nedicina do lar, escrito pelo nédico da 
familia para a orientação dos imigrantes japoneses. Essa prática 
seria mantida até os filhos crescerem, assiro caro, todas as minhas 
viagens, cé:rla vez mais frequentes, eram inicié:rlas após uma oraçoo de 
rreu pai. 

o Japão estava em guerra can a Oúna e os livros e revistas infantis 
enalteciam os heróis nacionais e seus bravos soldados e os japoneses 
na China, erquanto retratavéiii os chineses caro bandidos, preguiçosos 
e mentirosos. A eficácia dos mecanisrros de propagarrla do militaris
roo japonês lograva convencer os imigrantes de que o Japão estava ~ 
penhé:rlo numa guerra santa e nem rresro os rrenbros da igreja escapavam 
da sua influência. ApÓs a vitória final e certa, todos voltariam aos 
territórios CCl1qUistados ... 

Eclode a II Qlerra Murrlial e os japonêses sofrem repressão. As casas 
são vas~'\5 à proalra de material do "eixo", livros, discos em 
japonês. Há noticias de prisão de japonêses, há clima de insegurança 
no bairro. A minha mãe escorrle a barrleira jap:mêsa dentro do acol
choado. A foto de Getúlio é perrlurada no salao de barbearia, mas na 
nossa casa a foto do irrperador e da irrperatriz do Japão continua vi
sivel, assim oaro as fotos de rreus avós. 

cont. 
·ça de Deus é possivel alcançar um esté:rlo de perfeição rooral e reli
giosa nesta vida. 
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Entrementes os filhos estlrlam português no grupo escolar e japonês 
na escola japoresa, até esta ser fechada. Para a educação dos filhos 
convergiam tcrlos os esforços da minha fanllia . As boas notas e o ban 
COipOrtarrento eram altamente prestigiados e a reprovaçoo cxnsiderada 
humilhante. 

A igreja orupava lugar daninante nas nossas vidas , sacralizando a di~ 
cipllna rlgida irrposta pela familia, o respeito às autoridades e aos 
mais velhos ,e até mesrro os valores. do nacionalisrro militarista. Anos 
mais tarde perceberia que a fanllia japonêsa e o protestantisrro fun
damentalista mantinham uma verdadeira transaçoo, uma reforçamo os 
valores do outro. 

Un dia o gueta é dissolvido. Dentro de duas semanas as fanllias deven 
nudar-se para outros bairros, as reuniões em japonês 500 proibidas, 
inclusive o allto religioso. O pastor, trmão caçuLa de rreu pai,tarn
bém mu::la-se do centro e em sua casa são reiniciédas aulas de Escola 
Daninical. Não há culto na igreja, mas realizan-se cultos danicilia
res, senpre seguidos de chã e bisco i tinhos. 

um daningo, um dos rreus irmãos de 21 anos , ajudante de meu pai na 
barbearia, sai para um culto danéstico e não volta mais. Depois do 
allto vão t:.o'V"ls banhar-se numa lagoa e ele rrorre a.fogédo. provavel
rrente devido a um problel'l'a. cax:diaro. 

~ uma época de sofrirrento concentrédo. 

Tenni.nada a guerra, uma onda de terrorisrro agita São Paulo. Grupos 
fanáticos , que não aceitavam a derrota do Japão, assassinan l1deres 
japa~eses, acusamo-os de serem derrotistas. 

A igreja se reorganiza, aos poucos cxnstroi-se um te!Tplo. A minha 
fam!lia, os filhos já crescidos, desenpenha papel in'portante na 
igreja. A casa vive cheia de pessoas do interior, os a.1moQos de 
daningo satpre contan CCJ!1 convidédos , missicnários americanos e 
japcneses, até representantes do CcnselJ-Q ~al de Igrejas . 

~ época de reuniões de reavivanento. Careço a conheoer melhor a 
dootrina da igreja - a dootrina da santificação: o harem pode ser 
salvo das raizes do pecado. Vez após vez vejo os crentes claref!l 
testemunho público de que agora foram santificados e , assim, rece
berem o batisrro do Espírito santo. 
Entro em contacto CCJ!1 o t-vvirrento Estudantil cristão. Pela influên
cia de Ridiard Shaull e de oovos amigos cx:rreço a perceber que a 
minha igreja não é a Igreja. 

Profissicnalrrente encaminho-me para o Serviço Social. Pela primeira 
vez entro em contacto CCJ!1 prcblemas de miséria. TeJ:rn1nado o curso em 
São Paulo vou a Nova York para um pôs-graduação. 

Longe da familia e da igreja , enfrento pela priJreUa vez o mundo 
"seallar" , um m.mdo que não conheço e para o qual estou mal prepara
da. os est:u...:.v:; estão fortarente influenciados pela teoria psicanalÍ
tica , que se de um lado servem para questionar o ocnoeito do "peca
do"1 de outro , b.rlo reduz a conflitoo intra-pslquicos. 

De volta ao Brasil, um dos meus errpregos é num serviço de atparO à 
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nul.her, que mantém um at.erx'li.llento de prostitutas no Presidio da Ale
gria. Trabalho can grame dedicação, pomo em uso a minha formação 
anall.tica. Mas logo desC\lbro a predaninância de fatores eccnâniéo
sociais na gênese dQs prd:llernas. As minhas experiências profissiCl'lai 
posteriores e todo o pensamento daninante na época levam-me a cres
cente cxxrpn=nsão das causas estruturais dos prd:l1emas sociais. 

Minhas relações can a igreja e a fanilia toman-se cada vez mais di
fÍceis . E: inposslvel cx:ntinuar nun rrundo fedlado rultural e dootri
nariarente. E: insuportável ir a cultos para ver a mensagem cristã 
reduzida a exate de peca:los irdividuais. Busro em vão ootras igrejas 
evangélicas. 

Una rcva salda para o exterior, desta vez à Holarrla, em 1965, possi
bilita um afastarento definitivo da Igreja Holiness. 

Voltando ao Brasíl vou 110rar ro Rio de Janeiro. Meus oontactos can 
igrejas tornan-se cada vez mais raros, enbora oontinue participarrlo 
de grupos cristãos . Façx> psiroterapia e enoontro ro grupo terapêuti
ro a experiência de poder rrostrar os meus "podres" , tão diferente 
das minhas experiências religiosas. 

Em 1972 caso-ne can un ex-seminarista católico. Nessa época, aronte
c:l.nentos ext.rematrente desagrádaveis no meu ent>rego e em grupos em 
que participo desgostam-se profundamente. creio que o rrelhor é cui
dar da minha vida pessoal. 

A vida em são Paulo é assustadora. A grande cidade divicte as pessoas . 
E: diflcil enccntrar os amigos. A ccrrpetição pemeia toda a vida. Tra 
balho dois anos exaustivarente , "fazemo de ccnta" que produzia rrui
to e finallrente , em abril de 74 , deixo o errprego em busca de novos 
horizontes. 

Nessa parada, penosa em nuitos sentidos , can nuito tenpo para pensar, 
há téll1bérn nuito de positivo. Deparo-me novamente can questões f!unda
rrentais relc.-i.:ivas ao significado da minha existência. Fossas terrí
veis são enfrentadas. são perguntas reprimidas pela luta pela sd:lre
vivência. A própria falta de perspectiva fora esquecida fugindo de 
sã:> Paulo nos fins de semana. Algumas vezes, saudades daquele nundo 
"arrumado" de ootrora, cnde tudo tinha seu lugar e a devida explica
ção. Até meSIIO prorurar arprego é penoso para quem está cansado de 
"fazer de conta" . Percebo a inpossibilidade de soluções irrlividua
listas. Acentua-se em mim a uma fuga do lllJndo , um gueto, mas uma 
foiTna de ação e presença no nundo . • Torrriko Bom - nasceu em são Paulo, S. P. Cursou Serviço Social na 
PU: , em são Paulo. Cbteve o grau de Master of Saience na atual 
Co'lwnbia University Sahoo'l of Social Work; cursoo tarrbém Politica 
Social no Institute of SociaL Studies em Haia, Países Baixos. Es
pecializaOOo-se em desenvolvirrento de cxm.midades. Realizoo após 
o rurso citado, uma pesquisa sd:lre a Integração dos trabalhadores 
portugueses nos Palses Baixos. Desde de 1967 trabalha na. Fl.ln:lação 
Nacional do BetrEstar ào Menor, cano assistente da Diretoria de 
Planejamento. 
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EM BUSCA 
DE UMA 

COMUNIDADE 
. - . uma expenencta 

I 
Antonio Albertino Carneiro 

O M OC surgiu da necessidade de uma equipe técnica que assessorasse 
a Diocese de Feira de Santana. Para isso, após um CCI'lVêni.o da FASE 
CDll a Dioa:!se (ju.l.l-c de 1967}, um saoerà:>te e um sociÓlogo fizeram 
\.III estágio oo escritório nacional deste órgão oo Rio, abri.rrlo-se o 
escritório em Feira de Santana em ootubro do rresrro aro. 

Desde o inÍcio a idéia era a praroção de um "desemrolviirento CXlTI.lll.i
tário particiyativo" . Observo.1-se, porém, que para ser participativo, 
o trélbalh> nao deveria ser feito nem em rare da FASE, por ser uma 
entidaJe desconhecida e distante da região , nem em nare da Diocese, 
pois o povo não acreditava que a Igreja pudesse fazer um trabalho 
sinteressado: ''Você está ajudando o pe . Al.bert.i.oo, rapaz? você é bes 
ta! uunca vi padre dar nada a nin;JuÉrn? ! " - disse um rrarador da ccr 
1!11o11'lida3e de Baraúnas. A imagem de Igreja era de que visava dinheiro 
OJ proselitisuo. 

Tcpando pela frente um descrédito: por um ledo da técnica - pois era 
um trabalho pia'leiro na região; por ootro lado , religioso -por ser 
um trabalho cristão, part.ircos desde logo para uma luta histórica:dar 
visão técnica a um traba.l.OO de Igreja. O traballo-testem.Jnho desde o 
inicio ganhcu nace próprio: M::C, Movimento de Organização caruru.tá -
ria . 

Em 30 de julho de 1970 realizcu-se a la. assent>léia geral do M::C para 
aprovação dos estatutos e eleição da diretoria. Foram três anos de 
cpiniões diferentes na Diocese : "Q.tal a missão da Igreja oo social?" 
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A essa questão a equipe M'X: respcrdi.a que seria a de estinulo aos 
cristãos para serem testem.mhas de aror ao hanem, através da CXI"rpe
tência profissional, darxio-se prioridade ao marginalizcrlo, o predi
leto do evan;Jelho. Não era a entidcrle Mx:: que deveria pertencer à 
estrutura eclesiástica, mas a Igreja que deveria descd:lrir uma no.ra 
maneira de atuar. O desafio foi 1~ e enfrenta:lo. 

Tal objetivo - ser uma equipe técnica para assesso~ o trabalho de 
pequenas comunidades (da Igreja oo não) - vem tentamo aperfeic;x>ar 
a netaiologia de criatividade a:nunitária, paiendcrse observar três 
etapas: Visão glcbal, dinâmica de grupos, critica: De 1967 a 70 foi 
a prilreira etapa: dar urna "visão mais global do social" através da 
leitura nos "14 sistemas sociais" da teoria da organização humana de 
A. ~ Muller, sintetiza3a na cartilha de auto-ajuda de Waldernar 
de Gregory, da FA'iE. A ênfase nos treinarrentos era dala na técnica 
de percepção dos sistemas sociais e nas etapas do trabalho M.c.c. , 
CXJII dinâmica de grupo quase única (ccordencrlor, croncrretrista, se
cretário,etc). 

De 71 a 72, na segunda etapa, a criatiVidade era acentuada no aspec
to de produty(;o de idéias, vari~es de técnica de "dinâmica de gru
po", para provocar a desinibiçao nos participantes. O programa dos 
treinarrentos era pré-elaborado pela equipe. A partir da terceira eta 
pa, de 1973 em diante, "criatividérle" na criatividérle. Para tanto a 
atitude do técnico deve ser llllito mais de esa1ta, acatpanharrento, 
diálogo a.lltural. 

De qualquer maneira, ser uma equipe técnica para assessorar o traba
lho a:mmitário é prática profundamente educativa. Educação infonnal 
é todo trabalho da Igreja. Resta saber o que é educação. CU: Erlucar 
para que? Essa pergunta entra em cheio no questicnarrento pastoral: E 
ootra, que o seminário do !SER deve ajl.rlar a resporrler: Para que ~ 
rrunidcrles (eclesiais) de base? 

O MOC e seu programa para 75 

Além da diretoria e ootros voluntários de profissão liberal, saoos 
urna equipe técnica cxnposta de onze rrenbros permanentes e vinte uni
versitários estagiários. 

A função do MX: é de acmpanhar as cx:m.mi.d~s nos seus diversos 
estági<;?S,desde o inicio à:> trabalho!. can levant.arento earticipati~o 
e dignostico, trei.na!Tento, eZ.abo~ao de plano~ exeruçao, avaliaçao, 
até o estágio de conti.nuida:le (anpliação , apr~undanento). 

Para que as cx:m.mi.dades não se fechem, há urna ~ão de troca 
de experiências (interna e exteJ:na) , através do noticiaria semanal, 
de encontros inter-cxmmi tários , praro.ridos pelo M'X:, vis i tas durna 
cx:m.midade a ootras ,etc. 

Para o corrente ano, o plano anual de trabalho do M:X: (PAT/75) se 
distribui en quatro programas: Aperfeiçoamento da metodologia, in
cluiixlo a erãtica de ao::rtpanha!lento e avaliação; Produção, subdivi
dida em tres aspectos: projetes ~lex>las, micro-projetes cxmmitá
rios e qualificação de mão-de-oora; Sanitarismo, subdividido em rre-
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dicina preventiva e educação alimentar; Lazer-Diversão, bcln ercprego 
do tempo e diversão caro saúde e educação. Tal prog.rana é uma sinte
se dos pequenos planos das trinta e seis carunida:les que o MJC accm
panha an suas diferentes etapas de trabalho. 

A experiência nas bases (comunidades e associação comunitãria) 

Rea:mhecerdo a tensão existente entre cc:mmida:le e instituição, mas 
por outro lado tari:lém preterdendo não cair no expontaneismo ou na de
pen:iência,o M:x: orienta o trabalho na direçâo das ccm.mida1es (auto
nania) , através de una entlda1e que lhe é própria, a 1\ssociação co
ltll.lJÚtária. Essas entida:les ou são cria1as pelos órgãos próprios oo
llUflitários ou resultam do aproveitarrento das existentes. 

Essa associação local além de assumir o trabalho nas bases serve de 
ligação das ccnunida1es entre si e cx:m os centros de decisão a1min.i.s
trativa mais geral. 

O trabalho é encaminha:lo através de departamentos sendo os mais fre
~tes: educação, saúde, alirrentação, agricultura e esporte-recrea
çao. 
Não há pressa para que se organizem logo juridicarente as cx:nunida
des; a maioria delas, E!l'bora exista a prática a1mi.nistrativa da oo
ltll.lJÚda:le, contudo não se constitui juridicamente an entidade repre
sentativa. 

o processo é lento, mas é educativo. 

E o religioso (eclesial) onde fica? 

A tentativa imediata de resposta era: sua missão é i.npregnar tcàos 
os outros aspectos (setores ou departarrentos). ~1as aqui há realJrente 
uma dificulda:le para ros. Assim caro as reivindicações dos vários 
direitos atingidos, encaminhados à Paróquia ou Diocese, os proble
mas gerais e festas religiosas. Nan sercpre, porém, tem havido um 
aocnpanharrento segurrlo o nivel de desenvolvirrento das carunida1es 
noutros setores e na visão critica. Por outro la1o, rea:nhecenos SUE! 
isso é uma m:XIalida:le contestatória do trabalho à atual organizaçao 
da Igreja. As vezes surgan divergência de opiniões can alguns grupos 
de Igreja, o que tem aju:la1o ao M:X: e à própria pastoral a rever sua 
posição. 

Area de ação e população atingida 

Das trinta e seis ccm.midades (enterdenos por cx:mmida1e "o grupo 
htrnanO que vive agrega1o an áreas periféricas das cidades ou rovoa
dos rurais isola:los, sul::Jretido às diversas formas de deficiências") 
vinte e uma trabalhadas pelo MJC, catorze ficam na área rural e an 
áreas periféricas de cida:les ou rururbanas . 

Nas ccmmidades rurais a pcp.ü.ação atingida é mais definida: peque
nos prcçrietários , rendeiros, foreiros, diaristas. Nas c:cm.mida:les 
urbanas é mais dificil se definir a clientela pois, errbora seja 
tarrbém una pcp1lação carente das necessida:les mais im:rliatas, exist.en! 
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tantas categorias sociais e raiOOS de trabalho que se torna difícil 
detectar quais os projetes de real interesse da pq:lli.ação. 

No inÍcio do trabalho, .ÍaiOOS às carunidades propor e careçar uma ex
periência; ac;pra as populações nos solicitam e não tenos ccn:lições 
de atq)liar lucús o trabalho. Na a:m.uúdade de Lagoa Grande (área ru
ral de Feira) , faros proarrados para e:rttli"eStar adubo a uma família. 
Infonnanos então, gue tinharros um projeto de "fundo rotativo" para 
tais tipos de enpresti!OO, mas que si5 p:xUarros aplicá-lo através de 
um grupo. A pessoa que nos proo.u:ou voltoJ oito dias depois, trazen
do a lista de doze interessaóos . MarCéllli)s uma reunião na nesma sema
na e lá já encontrarros dezoito pessoas. 

Essa a::mmidade cx:meçou cx:m um projeto o::ncreto. Foi mais fácil.J\gora 
acaba de crnt>rar uma área de terra de 10 tarefas ( 4 1/2 ha. ) para a 
própria carunida:le, oode farão a experiência de roça ccmmi tária 
e quadra denonstrativa. 

Uma experiência urbana: rua Nova 

Desde 1968 o MX vem tentarx:lo m::i:>ilizar o grupo da rua N011a para um 
trabalho a:mmi tário. Fez-se um levantarrento scbre lazer (2, 9% da 
população praticava esporte: futebol, snock, dcminÓ). Criru-se a es
cola de corte, em 1969. Dn 1970 a população partiu para ca1struir um 
posto nirlico cx:m a colaboração de médicos voluntários e ootras pes
soas do o:mtro da cidade (cursilhlstas). o posto foi inaugurado em 
20 de rutubro de 1971. vem funciooando precariéltente, até hoje, à 
base da boa vonta:le de três nirlicos e uma atendente. Ao lado desse 
atendilrento há em formação dois gniJ?OS de saúc1e no bairro, que se 
reunem semanalrrente cx:m a orientação de um dos rrédi.cos. Há ainda arr
sos de datilografia, mas não podemos dizer que o trabalho esteja fir
rre, depois de sete anos de iniciado. COnti.Xlo há pessoas mais interes
sadas que eR~ enfrentando a coordenação do trabalho através da sua 
Associação - JIM)RUN. · 

t i.rrportante notar que neste bairro, que fica na PaÍoqllía do Cruzei
ro, não se conseguiu levar à frente nenhum trabalho especificarrente 
religioso (ciro.llo bÍblico, catequese de infância,etc.). No entanto, 
pessoas de religiões diversas (batistas, católicos, asserbléia de 
Deus, carrlarblé) participando trabalho. llT1 participante, da Igreja 
Batista, propôs-nos uma reflexão cristã sd:>re a experiência, uma vez 
que na Igreja dele não é possível fazer dessas reflexões. Vê-se ,pois, 
o cani.nho para uma pastoral de fronteira. "E: preciso que existam <p:U
pos orrle os harens em prooJia, a margem, os incrédulos e ateus rres
IOOs, possam dividir cx:m cristãos ta:rbérn em busca suas interrogações, 
suas interpretações, seu serviço e seus engajarentos. Não poderros re
tirar do Evangelho aquele traço, que lhe é caracterlstico, de ser uma 
acolhida e uma reintegração de marginais: sanaritanos, prostitutas, 
leprosos, etc." (Con:}ar, Yves Os grupos formais na Igre,ia, aoud Comu
nidades Ealesiais de Base, CERIS- pág.l45). 

E não seria esse tanbérn o trabalho da Igreja? can llichard Mebrien, 
acredita!OOs que "a Igreja acontece em tcrlo lugar onde pessoas se tor
nam amigas, onde harens e nulheres tonam a si os fardos uns dos oo-
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tros , orxle a cx::m.midade humana é cxncretanente realizada e celebrada" 
(Apud C. E. de Ba8e, CERIS - pág. 146 - citaOO por Ccn:Jar). 

"Pode-se dizer onde está a Igreja e não orne ela não está" - (Pe. 
E.'VàddnJv - pág. 14 7) • 

Tensões - CClrunidade e instituição: contestação criooora ou organiza
~ perpetuaiora. 

- carunida3e eclesial de base e cx::m.midades naturais ru ação 
a:nunitária a::m uma visão cristã? 

- .Ação educativa a::m agentes de fora: valor d\mla equipe téc
nica - dependência ru libertação. 

- o que é rresno a:nunidade? Maneira de organizar a socieda3e 
ou um esplrito de coesão que fenrenta as diversas organiza
ções sociais? 

- Qual é rresno a missão da Igreja, hoje, no mmdo? E para o 
futuro? 

- Qual o alcance da tendência a uma "pastoral de fronteira" . 
Ensino Religioso, KX:, SIM, AFI>S (no local) CEI, ISER? 
Seria o que congar d1ama de Igreja de limiar? (pág. 144) . 

- QJ.al o alcance e limite d\mla instituição? 
- QJ.al o valor dum trabalho a:nunitário - sen clientela de-

finida? 
- Essas ocm.midcdes têm o que esperar da Igreja? 
- Estão as carunidades procuran:lo o norento de manifestação 

da fé? 

Antonio Albertino Carneiro - nasceu em Riadião do Iarulpe , Bahia. 
CüiSõü fliOt:>uiia e teologia no Seminário Central da Bahia, em Sal
vaiar. caro padre trabalhou na Paioquia de Hunil.des (Feira de San
tana) e , agç;>ra, dirige a Pa.róiuia do Cruzeiro , a.i.Jda em Feira de 
Santana, e é CXXlrdencdor diocesano de Pastoral e secretário-exea.~
tivo do MX:, neste. Últino cargo desde 1967. 
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EM BUSCA 
DE UMA 

COMUNIDADE 
um testemunho 

No seminário do ISER dedicado ao esb..d:> de cx:::mmidade de base, Anto
nio Carla; Villaça leu textos de obras suas, nas quais descreve vi
si tas que fez a diferentes conunidades religiosas en várias partes 
do nundo. Aqui selecionanos \E destes textos, justarrente da entrevis
ta que fez a:m Ja~ Maritain ("o fato mais inportante de minha vi
da", diz ele), quarrlo o pensador cat:ólloo, cc:rn 90 arx>s, havia se re
fugiaà:> na Fraternidade de Jesus, orlie faleceu pcA.l.cos rreses depois. 

E: m1 absurdo que o senhor tenha atravessado o Atlântico para vir en
trevistar cqui en Touloose um velho de 90 anos que é taTbérn irmãozi-
1100 de Foocauld. Não recebo nenhum jornalista. Não recebo quase nin
guém. Em junho, esti~ muito mal. Recebi a extrema-unção. Francaren
te, só lhe coooedo esta entrevista por causa da carta do irmãozinho 
Serafim, que foi ne.1 secretário, ne.1 enfenreiro e é meu amigo e meu 
iimão en Foocauld. E por causa da JrenSagem do meu querido .Airoroso Li
ma, a quem renio a minha hanenagem. 

Jacques Maritain vai falando a:m grande vivacidade, perfeita lucidez, 
ágil cx:m:> outrora, sentadinho em sua cadeira semiCXII'lfortável, vestido 
a:m \.ITI tezno cinzento, canúsa esporte, a bengala perto dele e sd:>re a 
rresa (ao lado) lJll exenplar do Jo urnal de Ra!ssa. Estaros num barra
cão de madeira, um dos nuitos que constituem a Fraternidade dos Ir
mãozinhos de Jesus , em Toulouse. A tarde cx:meça a cair. O filósofo 
rre interroga a:m os olhos nuito lÚil?idos, azuis , olhos sem nuvem , 
olhos de infância. 

o nundo é para mirn, hoje, um oemitério. Ah, o padre Penido lhe dizia 
o rresrro . . . Todos os llelS amigos rorreram. Est:aJ só. Noventa anos é 
muito. Tel'lOO grande sede de siléncio. Não entrei ros ronãozinhos para 
aqir, mas sim para rre preparar para a rorte. Vivo repartido entre 
dois lugares de retirO, um na Alsácia, o t::úm.llo de Ra!ssa, outro no 
Languedoc, esta Fraternidade, que é um lugar de solidão e de silêncio 
Retirei-rre do mmdo. Lai:guei o mmdo. E , apesar disto, apesar de eu 
ter deixado o ITI.llldo, ainda querem de mim entrev-istas, imagine. Raissa 
e eu c::onheclaros os Ixmâozinhos desde a fll!'ldéção pelo pérlre Voillau
rre . Beneditiros, raniniC'ITIOS, Céu:rrelitas Descalços, rnnãozinhos de 
Foocauld. Setpre estivem>s perto destas fanillas espiritllais. Sou até 
c:blato beredi tino. 
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Ra.1ssa rrorreu no dia 4 de l'lOI/eTbro de 1960, oo rreio-dia, ruma grande 
paz. r.t.>rreu em Paris e está enterrada na Alsácia. Isto rre abaloo.~ 
fiquei só no rrundo. Porc!Ue tive o privilégio de viver cx:m dois seres 
extroordinários, duas nulheres exc:epcicnais . Raissa, minha nulher, e 
Vera , minha a.m.haia. OJas russas para mim inesqueclveis. Cbnheci-as 
em 1901. casei-rre em 1904. Vivi 56 anos ao lado dessa gran:le cria:io
ra de Au Creu:x du Rocher. Sua norte foi terrível para mim. Os Iz:mâo
zinhos de Foocauld logo rre convidaram para leci.a1ar Filosofia na sua 
Fraternidade de TOulouse, que , <XllO sabe , é a Fraterni.da:ie dos Estu
dos . Aqui estru há 12 anos. Prirreiro, <XllO filÓsofo leigo. t verda:ie, 
serrpre defendi oo afi.lnei a minha oorrliçOO de laicidade. ~ era um 
leigo. Mas há uns dois anos decidi ser i.rmãozinho. Era uma plenitude. 
Era o ooroanento de uma vida que só teve uma finall.dade , uma aspira
çOO, um sentido - Deus, não o Deus dos filÓSOfos, mas o Deus lllror, 
dos cristãos, dos místicos. 

J!Ds 88 anos, a:rneoei neu novicia:lo, ~ em To.l.l.ouse. Professei há um 
ano. Sou um religioso de votos perpétoos. Minha única ativida:ie é 
rezar • MaiS do que nunca 1 saJ 0 sue 9e1'11?re quiS ser 1 um oonternplati
vo. Creio na fecundidade da or~. Creio na primazia da cx:ntarpla
çã::>. Creio no valor do sacrifício . Creio na vida scbrenatural. 

Minha vida se di vide em seis fases. A preparaçã::>, que vai até 1910. 
t o período capital em que encontro Raissa, desalb.ro Bergson e Léon 
Bloy. Bergson rre revela a Metafísica. Bloy rre revela a Igreja. A 
oonversã::> ao catolicisrro veio dar plenitude a esse aprerrlizado espi
ritual , que termina cx:m a descoberta do tanisro em 1909, através do 
grande dani.nicano paire Clérissac, cujo livro Mistério da Igreja pre
faciei . O segundo período é o magistério de Filosofia em Paris, que 
se abre can neu prirre1ro artigo, junlx> de 1910, la Science Model"ff8 
et Za Raison, na Revue de PhiZosophie . Foi a minha estréia. Nessa 
longa fase, que vai de 1910 a 1939, há a cx:ntrovérsia bergsoniana, 
o serviço da pura especulaçOO, a crise da Action Française, de 1925 
a 1927, a politica da inteligência , de 1927 a 1932, isto é, do meu 
livro Primauté du SpiritueZ ao rreu livro Dégrés du Savoir, e por fim 
a fase intensa do hurnani.sro integral, isto é, dos prd:>lemas terrp:>ra
is, que se e steOOe a partir de 19 36 . 

can a Qlerra de 39, termina o segundo período de minha vida. ()::m;lça 
o exllio em Nova Iorque. t a fase dranática de livros <XllO Pour Za 
Justice . Depois, veio a D'rba1xada da França no Vaticano, de 1945 a 
1948. Foram dias em que rre dediquei nuito oo est:u:lo do existencialis
rro e escrevi meu livro a respeito , A Existência e o E3:istente . :Em 
1948, fui para a Universidade de Princetal, oaro professor de filoso
fia. Passei 12 anos nos Estados Unidos , desta segunda vez. Escrevi 
lá A Filosofia MoraZ. Não, nã::> plblicarei o segurdo vol\.llre. O livro 
ficará só oo prirreiro. Noo tenho mais t.elrp:>, nem sa.íde. 

A sexta fase é esta em que o sen}'x)r.;re vê, ~ nesta cadeira, neste 
barraco , nesta Fraternidade dos In'IIGw:>zinhos de Jesus . Sou o Ja~s. 
Apenas, Jaa;{\les, o inoãozinho universal. Sinto-rre um ha:ten livre. :Em 
!'10\Tarbro, estarã::> saindo as minhas Cbras CCrrpletas, em 55 volumes. ~ 
toda uma vida, desde o rreu primeiro livro, que saiu em wtubro de 
1913 , sd:lre a Filosofia Berogeoniana. t, fui severo cxm Bergscn, <XllO 

esclareci na terceira edi.çoo. Mas é préprio do discl?llo ~ o 
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rrestre, ao tentar ultrapassá-lo. Ainia anoto no papel as idéias que 
ne vêm. De vez em qu.arrlo, faço uma oonferência para os Innãozinhos. 
l!qui, dei toà:> o meu livro Problema do Mal. Ainda escrevo para a 
Revue Thomiste . Recebo nuitas cartas, correspondência enorne. QJem 
se ocupa disto é uma daninicana. Já não esto.l em idade de manter vas
ta cx:o:respcniência. · 

Estive no Brasil no reroto ano de 1936, o ano em que se pJ.blio::u o 
Bwnanismo Integral. Ell ia ao Q:>ngresso à:> Pen Clube, em Buenos Aires. 
E saltei um pouco no Rio. Foi apenas um dia. Temei posse da minha ca
deira de rrerbro correspondente na Academia Brasileira de Letras, onde 
ne recebeu a vivacidade profunda de llrroroso Lima, can um belo disrur
soem que 1:a"rbém falava da poesia de Raissa. Na Academia, se bem me 
l.errbro, li minha oonferência sobre Psicanálise, que hoje está em meu 
livro Quatro Ensaios sobre o 'E:spirito na Sua Condi~ão Carnal . H().Ne 
alguÉm que àlorasse p:>r causa dessa conferência? Nao sabia. Veja só. 
Falei no Centro Dan Vital scbre Ação e Contemplação. g o capitulo de 
meu livro Questões de Consciência. Amoroso Lima foi neu anjo da guar
da. Nunca mais voltei. 

Tenho pelo Brasil uma ternura especial e SE!'lprE! nova. O Brasil é um 
pais singular. Vejo aqui os il:rnãozinhos brasileiros , que leveza, que 
agilidade de esplrito. Un Serafim, núneiro. Un Francisco, paulista. 
Francisco fez minha estante, de ~a, ~a~ w p.ldesse guardar 
meus poucos livros. Dava-me injeçoes, p:>is e médico fortl'ado. O futu
ro do Brasil há de ser um encnntro original e profurno entre a liber
dade e a justiça. Precisarros eminentenente de três valores: liberda
de , justiça, paz. 

- Fala-se de crise da Igreja. QJe superficialidade! QJe visão ligei
ra! crise! A Igreja serpre esteve em crise.Igreja é crise . Se!Tpre 
JnJve falta de vocações, nosteiros vazios, dramas pavorosos. A histó
ria da I 2X'eja é uma crise continua. N~ me assusto. Varros para a 
frente . Nao sou saudosista. Quem lhe fala é um velho de 90 anos. N~ 
ne iludo. A Igreja está viva e participa da vida. Toda vida é crise. 
As crises de ooje não são maiores nem piores do que as do passado. 
O:lnstrói-se até uma Teologia da crise . .1-W.to bem. o .inp:>rtante é que 
haja 111011imentos de base. N~ é a cúp.Ua que renova. QJem renova são 
as bases. E quantos nov1r.lentos de estraordinária renovaçOO se proces
sam, ooje, na Igreja. 

Pense nestes i..DrOOzinOOs de Fwcauld, :LnnãozinOOs e i.t:mãzinhas espa
lhaébs pelo !l'llli'Xb, entre os leprosos, os esquim5s, os estivaà:>res , os 
favelados, os lmios à:> Rio Araguaia, os pobres de Nova Iorque ou de 
Chicago. Pense nesta vocaç~ de Fouoauld, o :LnnãozinOO universal,as
sassinaà:> no deserto do Saara, em 1916. N~ conseguiu nenhum discl
~lo em vida, coitado. Que iirens:> malogro. De repente, depois de nor
to, os disclpulos chegarélll às dezenas, centenas. Assim, é tudo que é 
autêntico e espiritual. Tudo cxmeça de ·baixo, hwnildemente, lutando 
can dificuldades. A Igreja é isto, o Evarv;JelOO e a Graça. 

Creio na eficácia dos ~s t:aip:>rais ~s. crei~ na forxa da hu
mildade. cristi~srro e humildade, silencio, soli.dao, oraçao. Airo a 
núsica de Stravinski e a pintura de Chagall e Rouault. 

A Igreja é fermento na massa. Au aoeur iks maaaes . Noo está·fora, 
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acima. Está dentro. Está na História e no nundo. Estar no 11\lrd:> e 
não ser do llU.OOo. Quando penso em ncv.im:mtos cx:rro o de Jaapes Loew, 
cx:rro o de Taizé, cx:rro o dos Trapeiros de Erraús, caro o do jesulta 
Hurtacb em Santiacp do Chile, cx:rro o de Dorothy Day em NoiTa Iorque, 
eu vejo que o Cristianisro está vivo. Jesus Cristo vive. 

Antonio Car-Zos VilZaça - nasceu em 1928, oo Rio. Entrando em 
a:mtacto cx:rn a obra de Jaapes Maritain (que viria a entrevistar 
em 1972) ,cx:rn a idérle de 20 anos entrou para o r.t:Jsteiro de são 
Bento, após tentar durante dois anos o curso de Direito na PUC. 
caro jornalista colaborou em vários órgãos da imprensa carioca, 
pemaneoerrlo hoje no SUplerrento do livro do Jo171aZ diJ Br-asiZ.Em 
Paris, em 1966, trabalhou para Infor'TTIG.tion Cathotique IntemationaZ. 
Escreveu vários livros (O nar-iz do mor-to, O Zivr-o <k Antônio, O anel 
História do Pensamento Católico no Br-asiL, e outros) e agora 
trabalha cx:rn textos: Monsenhor e Ensaio histórico sobr-e o Sena-
di:Jr- CândidiJ Men<ka. Faz parte do Ccnselho Esta:iual. de Oll.tura. 
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LIVROS & 
PESQUISAS 

Teologia no Brasil 

A área protestante brasileira, 
através da ASl'E (Associação dos 
SEminários TeolÕgioos Evangéli
oos, de ~ Paulo) l.anço.l os 
dois erirreiros livros da su.a 
ooleçao Teol.ogia no Brasil.: Quem 
é Jesus Cristo no Brasil. ?, uma 
c-letânea de ensaios de diversos 
teólogos nacionais, e Um estudo 
teolÓgico sobre corra.micação, do 
pastor e especialista en caruni
cação Jonas ReseOOe. 

cem estas p.lblicações a ASTE, 
qut até agora apenas produziu 
traduçÕes de livros de teologia, 
inicia uma rxNa fase do seu tra
balho. No final de 75 a mesaa 
entidade deverá J...ançar uma ter
ceira edição da sua Nova biblio
grafia teolÓgica. As edições 
anteriores foram ooordenadas pe
lo então secretário c1a 1\Sl'E,rev. 
Aharon Sapsezian . 

A ASl'E manten una publicação re
gular, SimpÓsio, cujo ~ 12 (a.gos
to/74) foi dedica1o oo terna Teo
l.ogia e educação teo ZÓgica ~ 
Brasil. . COlaboraram neste ramero 
J .c. Maraschin (Que é teol.ogia no 
Brasil.?) . Francisoo Benjamim de 
Souza Netto (Linguagem e teol.o
gia), Aharon Sapsezian (Viabili
dade do. Educação teo1.Ógica) , F . 
Roas Ki.nsler (Educação teológica 
aberta). 

Magia no Bras i1 

"Estalos vivendo hoje una espécie 

de renascimento. Não no CéliTp) 
das artes e das letras, .caro 
ocorreu na idade rrédia , mas no 
da magia , que parecia despres
tigiada, e quase extinta , can 
o ténnino do perlodo do Ferlcào 
ne:lieval. Em vários palses 
se verificado um crescimento 
OQnBtante do satanisrro e cultos 
afins , can a adesão das mais di 
versas classes sociais. " 

Assim diz a apresentação do li
vro Magia Negra e Feitiçaria, 
de Peter Ha.in:l..nJ, Melhorarrentos 
e USP, 1975, 156 pp.,Cr$15,00), 
p.lbllcado "can o prestigioso es
t.úrulo da editora da Universida
de de ~ Paulo, e en canentá.ri 
de Marcos Margulies no Suplemen
to do Li v roa (Jornal do Brasil, 
Rio, 10 de maio passado) . 

O canentarista acha que se deve
ria esperar da OSP outro tipo 
de estudo ~e o fenâneno, eor 
exe!ll'lo, nao a suposta existen
cia das feiticeiras (que o livro 
apre::Joa apenas oontraporrlo uma 
verdadeira a uma falsa feitiça
ria) , mas a existência dos que 
nela acrerli tam. 

O livro faz parte de uma série 
que o canentarista diz ser in
disrutivelirente séria; mas que 
no caso deste lançanento refle
te "~s um mal-entendido. 
Grave , porém." 

().ltras tra:luções na linha da ma
gia e do exorcisnu (fora o que 
aqui se p.lbllca), incluem Erich 
Fram, Anatomia do. deetrutivi-



.dade hum::ma (Zahar, Rio 1975, 
655 pp. , Cr$ 80,00) , Exorcismo, 
fato e não ficção (vários auto
res, Livros do~ Inteiro, 
Rio 269 pp., Cr$ 40,00) e O aig
nifi cadt:J social. do Taro, de 
Thecrlor I.awrenoe, rresna ecli tora, 
Rio, 190 pp. , Cr$ 35,00. 

Marcos Margulles, que é dootor 
en Ciências SOciais da USP , la
menta o equivoco dessas obras, 
sua pretenciosa ciência, inclu
inio Fram (para quem Hitler não 
J:X)deria ter ~o de maneira di
ferente da que caracterizou o 
seu regirre, pois sofria de ne
crofilia) e scbretudo as edições 
de Livros do Muro.o Inteiro, pelo 
rreros in5quos, "de tOO !ll'irnários~ 

A Igreja Católica e 
religiosidade popular no Brasil 

O prof. oorte-americaoo Tharas 
Bruneau, autor de o Cato Hcismo 
bra$i?eiro em época de transição 
(Ed. Loyola , s. Paulo 1974, 442 
pp. , ocxrentado pelo Caderrx:>s do 
ISER rR 3, p. 33) , prCJIUIIe reNa 

pesquisa no Brasil, segundo ele 
intimamente relacionada a urna 
questão de interesse prinordial 
da Igreja brasileira- a reli
giosidade pcpl.lar. O Instituto 
Nacional de Pastoral, órgão liga
do à CNBB, prrnoveu an seten'bro 
do ano passa:lo urna série de rur
sos sobre religiosidade pop..llar; 
a Associação dos Saninários Teo
lógioos EVangélioos (AS'IE) p..t
blioou os resul tcrlos de um semi
nário de Clliltx:> nacional e eOJI'!ê
nioo sobre o rresno assunto; tam
bém ero seterrbro os bispos do Rio 
Grarrle do SUl dedicar an a VI Se
mana Pastoral ao deba'Lt:! do rresno 
tana; e a Revista de Cultura Vo
zes (setembro 1974) foi toda de
dicada à reLigiosidade popuZar. 
A pesquisa , p:>rtanto, 'pelo rreoos 
apareoe TllJII'a épx.a de grarrle in
teresse pelo tana religiosidade 
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pop.1lar e se destina a fornecer 
informações para a pastoral e a 
sociologia. 

O objetivo especifico da pesqui
sa é descrever e analisar as 
crenças e práticas religiosas 
dos brasileiros, não apenas em 
relação a programas e grupos da 
Igreja, tanto atuais quanto pas
sados, CXIlD tartbém can referên
cia a atitudes e participação na 
sociedade brasileira. 

O material foi d:>tido através de 
um questionário aplicado a cerca 
de 2 . 300 hcnens e ITlllheres, de 
acordo can um critério de CII'Os
tragem especifico. Os questiooá 
rios foram aplicados em 32 paró
quias de 8 dioceses, senpre na 
tentaqva de CCI!péU'ar duas dio
ceses de cada região. A princi
pal caracterlstica que deve dis
t.in,Juir urna diocese oo paróquia 
de outra é o tipo de grupos e de 
associaljiíes religiosas que nelas 
se encantran. As dioceses foram 
selecionadas em. ~atro regiões 
diferentes do pal.S e abran:Jeram 
os Estados do Ceará , Paraíba ,são 
Paulo, Goiás , Paraná e Rio Gran
de do Sul, na tentativa de que 
os resultaà:>s sejam representa
tivos do Brasil. Além da apli
cação dos questionários, cerca 
de 20 entrevistas serão conduzi
das em cada diocese can merrbros 
do clero , de rrodo a que os tipos 
e a pantidade de grupos e asso
cié!ÇXleS religiosas p:>ssan ser 
descritos con precisão. 

o projeto está sen:lo financiado 
pelo canada Ccuncil, através de 
urna bolsa recebida pelo prof . 
Thanas c. Bruneau, que no Brasil 
é rrarbro do Instituto Brasileiro 
de Desenvolvimento do Rio de Ja
neiro. A aplicação dos questio
nários esteve a cargo do CENPIA 
- Centro de Estudos, Pesquisa e 
Planejamento, t:arrbén do Rio de 
Janeiro . Os resultados da pes-



quisa serã:> entregues à COorde
nação Pastoral da ama e ao Ins
tituto Nacional de Pastoral. Dan 
Ivo Lorsdleiter , secro::tário Ge
ral da ama, aCXJ11?aflha o projeto 
deooe o inicio e tan contrib.lldo 
não apenas cx:m seu interesse ,mas 
tarbém cx:m seu apoio. 

Ainda a religiosidade popular 

SOciÓlogos e antropÓlogos se vol
tando para este tana cx:m frequên
cia. Vários artigos aparecen na 
Revista de Cul.tura VOZES (n9 7, 
1974): Sociologia do rito, Henri
que Os.taldo F. Azevedo; Misticis
mo: a emigração dos que não têm 
poder, Rubem Alves; Urbanização e 
religiosidade popular, waldo A. 
Cesar; Povo, meu povo, quando se
roa?, J\driano Hypolito; A imagem 
de Cristo nas camadas populares; 
Imagens de Jesus Cristo na Zite
rotul'a de Cordel. , Joã:> Dias de 
Araujo; O camponês e a col~niza
ção missionária, La!s tb.lrao; A 
rel.igicsidade popul.ar no cinema 
brasileiro, Miguel Pereira. Pe
didos à Eklitora Vozes. 

Pesquisa sõcio-econômica
religiosa na Prelazia de Pinheiro 

Inicia:la em 1970, por un grupo 
interdisciplinar (sociólogos, an
tropÓlogos, ecoranistas, histcr 
riadores, teólogos e ootros espe
cialistas) , a pesquisa realizada 
oo interior do Maranhão pelo CEN
PI.A, por iniciativa de un grupo 
de missionários canérlenses liga
dos à Prelazia de Pinheiro e ra
dicados na Baixada Maranhense, 
oontinua a publicar, em CCI"IVênio 
cx:m o IPEI, órgão do goveroo do 
Estado, trabalhos especlfioos 
das várias áreas de estuà:ls. 

Dois rx:Jifos volurres, rni.tt:e)grafa
dos, acabam de aparecer : Aspectos 
antropológicos (São Luis, 1974, 
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184 r.p.) e Aspectos teológicol! 
(São Luis, 1974, 257 r.p. ) . O 
pr .iJTeiro reune trabalhos dos an
tropólogos Rd:lerto da Matta,Lals 
M;:m"ão Sá e Regina Prado, contém 
os seguintes capitulas: l . Hi;pó
tsse de troabal.ho: significaçao 
social da religiosidade popular, 
de Rd:lerto da Matta; 2. Sobre a 
classificação de entidades sobre 
naturais, de La!s M;:m"ão sá; J . 
Sobre a cl.assificação dos ftm
cionários religiosos da Zona da 
Baixada Maranhense, de Regina de 
Paula Santos Prado; 4. Rede de 
SoLidariedade: um estudo sobre o 
parentesco e o compadrio no in
terior maranhense, de Regina de 
Paula Santos Prado; 5. Coloni
aação e resistência ouZ.tural, de 
La!s M;:m"âo sá; 6 . Antropologia 
social. da Baixada Maronhense: 
ep·t~ogo com proposta de um mode
Lo, de~ da Matta. 

O volume Aspectos TeolÓgicos , de 
autoria de Pe . Gérard Ca!Tbroo, 
um dos ooordenadores e integran
tes da equipe, introduz o assun
to cx:m uma hipótese de trabalro 
sobre as Formas de presença do 
8spt~ito na população ZocaZ, se
guida de uma justificativa e de 
oonsiderações sobre o luga~ da 
teoZ.ogia oo est\Xb . O relatório 
inclui ain:la a netodol.ogia e os 
questionários utiliz<dos oo tra
balho de carrpo e a lista dos 67 
grupos pesquis<dos, classifica
dos em não-eclesiais e eclesiais 
subdividindo-se estes em católi
oos e nãcrcatólioos. 

Sociologia da religião 
no CEBRAP 

O setor de SOciologia da religiãc 
do CEBAAP (Centro Brasileiro de 
Análise e Planejarre.nto, rua Bahié 
499, sã:> Paulo) realizoo recente
mente os seguintes estudos e pes 
quisas: 



Católico~, proteatantes, espt.n
tas - Anãl.1se de footes sea.ux3á
rias sdlre religiões no Brasi l 
por uma equipe de sociólogos, a
través d e seminários t.eórico
metodológioos sananais cnn a 
participarão de alunos em nlvel 
de J,:ils-graduação da PUCSP e da 
UiP. O resultado final do tra
balho aparece no livro CatóZi
cos , protestantes , espi ritas , 
500 a responsabilidade de Candi
oo ProcÓpio Ferreira de Célrargo 
(editor), con textos de Beatriz 

Muniz de SOUza, Candioo Proc:óp1o 
Ferreira d e Célrargo, José Regi
nal.do Prarrli, Melanie Berezcwsky 
Singer, Renata Faffaelli Nasci
mento. 
Mudança nas funções sociais do 
cristianismo em São Paulo - Pro
jeto de pesquisa aprovado pelo 
Cc:nselho r-tmdial de Igrejas e 
FAPESP_e financiado por esta 
Fundaçoo, voltado para o estudo 
do Catolicisno N'asileiro oo 
perlodo de 1940 a 1974. o traba
lho é fundado metodologicanente 
tanto na análise de cxnteúdo de 
footes oficiais que doo.nnentan 
as mensagem~ emitidas pela Igre
ja, CXJTO na de imagern~ revela
das por editoriais do jornal o 
~l!tado de são PauZo . A equipe 
)a formada para o primeiro tra
balho do Setor 1 sanem-se 1 nesta 
pesquisa, os sociólogos Antônio 
Flávio de Oliveira Pierucci e 
Arthur Shaker Fauzi Eid , cabendo 
a este a autoria de trabalho so
bre a análise de conteúdo de 
editoriais de O Estado de São 
PauZo, a qual jtmtar-se-á oo 
oanjtmto total da pesquisa •ere
senterrente em fase de redaçélo. 
caro parte já p.lblicada deste 
trabalho distin:)ue-se a tese de 
nestrado de José ReginaJ..do 
Prandi: Mensagem CatÓZica e Mu
dança Socia Z no Brosil: Z94 O a 
l9í'Z, t.:SP, são Paulo, 1973, a 
ser p.lblicada, em 1975, sob o 
titulo: Catolicismo e Familia: 
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Trans formações de uma Ideologia . 
~ (Cadernos CBBRAP ~ 22) , 
Sao Paulo, 1975. Trata a tese 
de análise de oanteúdo da revis
ta A FamiZ~a . Cl'i.stã, p.lbllcaçã:> 
xrensal catollca da mais arrpla di
vulgação no pais. Procura captai 
o 1rrpacto da influência da rrensa
gem católica destinada oo pjbllco 
feminino oo lOOc> das transfo:cna
c;ões ocorridas na famllia, oo 
lon;JO do pedalo em est:OOo. 

Colégios protestantes no Brasil -
U~ interpretação sociológi ca da 
pratica educativa de colégios 
protestantes no Brasil no perío
do de 1870 a 1940 

Jether Pereira RarnaJ.bo 
Tese de Mestrado, Pont.iflcia Uni
vers idade católica do Rio de Ja
neiro, 1975, 263 páginas. 

Os historiéd:lres que se dedicaril!l 
a exi1!11.nar a significação Olltu
ral do protestantism são tmâni
mes em recct'lhecer a sua cxntri
buição no setor da edu~. o 
protestantismo é a religião do 
livro. t necessário que os cren
tes sa:lban ler para p:xler exa:ni
nar, por eles mesmos, a Blblla. 
E: interessante notar que wna das 
pratessas que os pais têm de fa
~, em algumas denaninaçÕes his
toricas, no ato do batisno dos 
seus filhos, é a de fazer todo o 
possi~l para dar-lhes a educação 
neoessaria para que eles possan 
ler os textos sagrados. Não é de 
se estranhar, portailto, que os 
protestantes, no Brasil, tenhan 
se destacado no setor da educa
ção. Fern.arrlo de Azevedo rea::>
nheoe que as instituições eiuca
cianais protestantes, introduzi
das no Brasil nos pr1.nÓrdi.os da 
Replblica, "cxnt:ril::uiran notalrel
~te • . . não só para a ITIJdança de 
~todos CXJOO para a intensifica
çoo do ensi.rx:>. Furrlan os protes-



tantes grandes oolégios, oaro o 
Mac::kenzie em São Paulo, o Ins
tituto Graz;lbery em Juiz de Fora, 
o InstitutO Ganrral, t.:l1'bém em 
Minas, e os ginásios evangéll
CDS da Bahia e Pernarbuco; i.n-
centivélll a literatura didática 
que se enriquece can trabalixls 
de prilreira ordem, no 5e..1 tenpo, 
oaro as g ranáticas de JÚlio Ri
beiro e de Eduardo Carlos Perei
ra, a aritlllética de Trajano, as 
à:>ras de Otoniel M:>ta e os li
vros de leitura de Erasno Braga, 
e oolaboraran eficazrrente na di
fusão do ensino pc:p.ll.al:·, pelo 
sistema de esoolas daninicais • . . " 

Não se tratava de um interesse 
na edu~ pela educação. A 
salvação das ~ ia lérl:> a la
do can a 11\.lll\in.aça:> das mentes. 
Par isto, a abra missiooária se 
caracterizou pelo birÔnio prega
ção-instrução, igrejas-escolas, 
As pessoas educadas deveriéBII a
ceitar o Evangelho can mais fa
cilidade. E, inllersarente, a 
rejeição do Evangelho, acredita
va-se, estava ligada à ignorân
cia e à superstição. 

o trabalho do Prof. Jether P~ 
reira Fanalho parte deste fato : 
os protestantes farélll inovado
res na área da educação. E o 
5e..1 esp!rito de v~arda se 
abjetivou nuna série de insti
bliçÕes educacionais e em prá
ticas educativas especificas 
que, na ocasião de sua i.Irplan
tação, significaran um decisi
vo rarpimento que aquilo que 
cqui existi.a nesta ar&. 

sua investigação não tem por 
objetivo oonstatar o fato . Par
te dele. Deseja, mais do que 
isto, S\li:Jretê-lo a uma inter
pretação sociológica. OJ, de 
fonna mais precisa, pergunta 
acerca da ideologia que se en
cxmtra presente na prática 
educativa de oolégios protes
tantl!s SPl.,..i,.,.,.. caro 
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arostras significativas, três 
insti tuiçx)es, ligadas a três de
rx:rninaçÕes históricas: o "Macken 
zie College", presbiteriano, que 
~ a dléll\élr""se Instituto Ma
ckenzie; o "Colégio Batista .Ame
ricano Brasileiro", hoje Colégio 
Batista do Rio de Janeiro; e, fi 
nalmente, o "Collegio Bennett", 
rretodista, que agora se c:hana 
Instituto Bennett de Ensino. 

OJais as intenções que se enCXll'l
tran por detrás da prática edu
cativa? Antes de mais na:la é 
preciso notar que a intenção fun 
darental dos missionários e das 
igrejas era a conversão das al
mas. O protestantisro sent>re 
creu que a oondição poUtio:>--eco-i 
nêrnicn-social de um pals é um 
sinples sintana de suas oondições 
espirituais. Converta-se o indi
viduo e a sociedade se transfor
mará. o pr:IJreiro interesse é o 
destino eterno das almas . Mas o 
seu subproduto é a transformação 
da sociedade. Revela-se sanpre, 
em sua prática missionária, a 
esperança da "cristianização" da 
ordem social. Por que, então , 
não se dedicar apenas à evangeli
zação? Mas esta é uma pergunta 
equivoca::la. E isto porque a edu
cação é uma fonna indireta de 
cristianizar. se os harens não 
pcxlE!n ac:ei tar a versão religiosa 
da fé, na educação taros a sua 
fonna seculariza:la. AD educar, 
portanto, formam-se rrentalidades 
de aoordo CCITI as atitudes e valo
res da fé, sem que a fé seja di
retanente cx:mmicada. cerro se a 
educação fosse a fonna rultural e 
secular da religião. Pressupõe
se, portanto, que existe um cer
to tipo de ati rude frente à rea
lidade, atitude que pcrle ser for
mada através da educação, que é 
cristã, sem o saber . 

E que valores são estes, que se 
identificam can a fé? O autor do 
trabalho, pela análise dos doeu-



rrentos de que larça mão, oonclui 
que é o liberaLismo. Q.le atitu
des os oolégios protestantes 
procuraran desenvolver? O indi
vidualisrro, o sentido de respon
sabilidade, de disciplina, de 
sucesso que se oonstituem, se
gurxlo esta perspectiva, ros 
furrlcmmtos da delo:::racia e do 
progresso. A esoola é o labora
tório da sociedade. Através da 
fonnaçoo de uma liderança ros 
rroldes destes princlpios, pres
sufUI'lha-se que, mais cedo ou 
mais tarde, a sociedade toda se
ria transfonnada. A questão da 
fonnaçoo de lideranças é de fun
damental inportância. Fre;IUen
tarente os docurrentos examinados, 
especia.llrente os relatórios que 
avaliam o sucesso das institui
ç(:es , rredem o seu pcxier e a sua 
praressa pelo fato de estarem 
serdo capazes de oonseguir alu
nos "das melhores fanilias da 
sociedade" . 

Ora, o liberalisrro era a ideolo
gia daninante da sociedade capi
talista norte-arrericana, socie
dade "derrocrática", "individua
lista", "livre" , nm:rlel..a.La" e 
"rica" . Assim, este tipo de 
prática ooucativa :in'plicava, 
oonsciente ou inoanscienternente, 
na elevaçoo da sociooade norte
arericana à oon:llçoo de nodelo 
para a sociedale brasileira. De 
tun ponto de vista sociológioo, 
portanto , enoontraros a:}Ui uma 
dupla articulaçoo ideológica. As 
práticas ooucativas se artia.llam 
cx:xn a ideologia do pais de onde 
vêem os missionários - pais de
nocrátioo e próspero - e <Xlll a 
situaçoo ooncreta da soci~e 
brasileira, que buscava entao 
encontrar os seus caninhos para 
o capitalisrro e a nodernidade. 

A fllllÇOO irovadora dos oolégios 
protestantes se deveu , portanto, 
a:> fato de haverem eles propi
ciado um tipo de a]ue<ção que 
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respondia a certas necessidades 
ooncretas da época do seu esta
belecirrento. Os t:enpos, entre
tanto, llUdaran. Conclui então o 
autor que estas instituições n00 
possuem mais a::ltld!ções para re
novar, mas tenderão s:in'plesmente 
a reduplicar a ordem social. 

Esta d.:lra é tun rrodelo de clareza 
Ela oferece uma oontri.I:W.ção 
substancial à cr:::mpreeru>OO da sig
nificação política do protestan
tisno ro Brasil. Entretanto , há 
um fato a ser observado. o pró
prio autor reoonheoe, em oerto 
lugar, a existência de uma tensãc 
entre a igreja e a esoola. Na 
igreja, o oonhecimento absoluto. 
Na esoola, as práticas liberais. 
Não é intenxão do autor analisar 
as ilrplicaçoes ideológicas da 
igreja, mas sim da esoola. Deseje 
apenas sugerir que, para se en
tender as ilrplicações ideológicru; 
e politicas do Protestantisrro é 
necessário ver-se a sua filoso
fia de educação cnro um momento 
de suas atitudes para oan a so
ciooade. Do interior da igreja, 
do oonhecirrento teológioo abso
luto , a situação é outra. Foi 
isto que levou Troeltsch a afir
mar que nada mais loN;Je do espí
rito do protestantisno que os 
ideais derrocrátioos. Assim, o 
liberalisrro, parece-me, é um dos 
polos de uma oontradição ideoló
gica que pcxie rn.li to- bem ser sim
bolizada pela polaridade esoola
igreja, em que a a]ucação , cem 
seus valores individualistas e 
liberais, se oontrap;n-ia às cer
tezas absolutas da fé, <Xlll o ele
rrento do absolutisrro que toda 
oorteza oontérn. 

~ de se esperar que oontri.I:W.ção 
tão valiosa seja ~licada, para 
se tornar acesslvel a:> pjblioo 
em geral. 

atbe'll Alves 



Cannibalism - Human aggression 
and cultural form, de Eli Sagan 

O prefácio, de ~ N. Bellah, 
diz que se trata da cx:rti:li.nação 
de una disciplinada ~sa, 
clareza teórica e ~ 
llDral- "o que é raro na vida 
intelectual norte-êm'lericana" . A 
partir do assunto até rresro re
pulsivo do cani.baliSJTO, o Autor 
dlega à espeC11lação sobr.P. o pa
pel da agressão e do arror na 
vida humana e faz rvt:ável con
tribuição ao estudo do ritual e 
da religião. (Harper Tarc::hl:xlclts, 
Nova York, US$ 3. 45). 

A psicologia do candomblé 

A FAPESP - Fundação de Al!paro à 
P~sa do Estado de São Paulo 
esta patroci.nan:X> a pesquisa de 
Clau:le Lépine, francesa radica
da no Brasil, sd::lre A psioo~ogia 
do candomblé para tese de dc:uto
rarento na Fac:uldade de Filoso
fia, Letras e Ciências Humanas 
da USP. O orientado da tese é 
o prof. dr. Rly Gal vão de Andra
da coel.h:>. A tese baseia-se na 
concepção de una psicologia po
p.llar que se identifica e está 
ilrpl.lcita no Sistema oos ori.xás 
proposto por 1b;Jer Bastide: do 
real (plantas, por exerrplo) ,dos 
ac:antecimentos (destino dos in
dividuos), dos tipos psicolÓgi
cos (conjWlto de perSIOlldlidades 
entre os quais os fiéis podem 
escolher) . 

Registro 

Introduction te thB rs.ading of 
Hegel, de Al.exarrlre l<Ojeve, tra
dução para o inglês de Janes H. 
Nichols, Jr. Basic Boaks, 287 
FP· I US$ 8. 95. 

Os errantes do Novo SécuZo,Duglas 
Teixeira M::mteiro, Ed. Duas Cida
des, são Paulo, 281 págs. , Cr$ 
38,00. 

o sociólogo ~las Teixeira Mon
teiro, da USP, estl.lda neste li
vro o 11"0\.'i.Jrento sócio-religioso 
que eclodiu em santa catarina, 
de 1912 a 1916, a "guerra santa", 
o Chntestado. 1vJ lado de canu
dos, é um oos mais iirport:antes 
IIOII'imentos mi.leranistas do JTeio 
rural brasileiro. 

o autor ·analisa as condições na
teriais que produziram a crise, 
assim a::m:> as estruturas sociais 
e a ideologia que sustentaram o 
IIOII'imento. Esta, segun3o a pes
quisa de D.lglas Teixeira, foi o 
sustentáculo maior dá sociedade 
criada pelos rebeldes - e que 
lhes penni tiu reordenar a sua si
t:uação e dar deternú.IWas respos
tas às relações de denani.nação 
que enfrentavam, assim caro ajuda 
ao cientista social a examinar as 
relaçÕes entre o catoliciSJTO rús
tico e o institucionalizédo. 

Grã-Bretanha e o In{cio da moder
niaação no Brasil , de Richard 
Grahan, Ed. Brasiliense - são 
Paulo, 378 págs. 1 Cr$ 48,00. 

Entre os capítulos deste livro 
sd::lre o início da JTOdemização 
do Brasil, ac;pra traduzido 1 re
gistraaros: Liberdade e associa
çãO, A classe média britânica e 
o ~ibBra~ismo brasileiro, Salva
çãO individual. 

• 
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