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Confonro a propÓsta de COMJNlCAç01:S n9 l sobre a pesquisa RELIGJ.JIO E ELE! 

ÇljES, vi.nos agora redistri.Wir o que nós chegou. só relembrardo: a idéia d~sta 

p.lblicação é de juntar mat~ial sobre o tem!., de forma rápida e dir-eta, em cima 

do lance, viab i lizard o um intercâmbio entre os que se interessam per ~s ta questão. 

Dessa maneira justifica-se a div~rs idade do material. são artigos , comentários , 

entrevistas, relatos e análises inter ess a.:-.tes e revelacloras do processo que está 

ocorren:lo ro pais, nesse ano de eleições, espec iaL'I\ente junto aos grupos religi 

osos . Os rrais variados assuntos · são rratados: lhnbarda, Pf e Pentecostais, Crise 

dos padres fi'dJ'lCeses e seus reflexos ele i torais, orgdl lizdçàes pirtidd!·ids, rovi 

rentes pop.~ld!"E!s e t c. Todos os te/1'45 foram tratddos -jen tro do 6spíri to propos_ 

to - idéias generosamente postas à mesa, s em goa.:-;des ;:n:""'-"CupaÇÕes acadêmicas, vi 

sande propiciar uma discyssào i.Jnediata e rrobiliH·~ora J:d!'d voos f ut · .m s. 

Além do material que agora publ icam:>s , rec ebemJs corres pone •r.cia de di_ 

va-sas pesSOds e instl.tuições interessadas, dss irr: caro "ccr·t ilhas " diocesanas de 

orientação politica, informe de pesquisas em dJ"lda-.er. t .:; et c . Na coluna "CORRES 

PONDfiiCIA", divulgam:>s essas oontribu ições vi se.IOc:- am;:l iar os camicc">cs dos que 

se interessom p:::~r essd"pesquisa col e t iva 11
• 

Para os prÓxirros números, esper·dJros contir:c;c: apl~f·J;~dandc. v ,tema RELIGf 

· J.D E ELEIÇ(lCS , coordenado por Patríc i a Bim.an e P' t -r·i"::i a ~br.te-~:Ór· . Permanece 

ainda em aberto o tema CEB' s e PDITECOSTA'i:S , ccord~nado por ~~giJld 1-kwaes: 

CCntan:lo can a sua participação , gcstar íar..~s de propor-: 

a . d diz;cuç5do do materi ..l l q \,;t: :lt! S~!!'Je, :tr.Jvé~ ; do en•lio (~~ c.urrtt:utdri 

os, criticas e outros da<:los enriquecedores; 

b . " continuiddde ·ddS COMJNICAÇOES atrevés do envio de out:Ns .mâlises , 

outros temis e r>:>vcs Jlldteriais; 

c. consideramos interessante a possibilidade de fazer um levanta~rento s~ 

bre os candidatos vinculados a Igrejas e a li'OVÍJrentos religiosos. Deste leva.'lt~ 

mento constaria biografia, área de atuaçào, ideário polÍtico do ca.'ldidat o; 

d. solre as cartilhas diocesanas de orientação polÍtica, j ornais da im _ 

prensa re l igiosa e p.lblicaçÕes do género, esperamos colecioná-las para submetê

Las a análises posteriores . Para isto gostaríam:ls de receber esse material e i_!! 

dicaçào de volLmtários interessados em realiZdl" este trabalho , 

DiCds de pesquisas em andamento sobre o tema propos to e de pessoas inte_ 

~~·s sadas em r-ec ~ ber as C0r1Jl'HCAÇ0E:S 00 I SER vão ajudar a inc~tar esse noss0 
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Para facilitar a produção das COH.JNICN;tlES , t'epeti.Joos aqui .s orient.sção 

dada ro 19 rúDero . ~ •rtante observar alg~DaS reccnerdações t'efet'entea ·ID ~ 

d:rão de datilogr.úia de texto, de forma a 1106· permitir um1 repl"0<11çdo direta : 

cada matéria não deve ultrapassar, em média, S lauda.s de 30 linhas Cd_ 

da Ul1ld; 

sugerilws que seja evitado o uso de papel timbrado; 

o nome do autor deve con~tar logo abaixo do tÍtulo; 

15 de outubro deve tier o próxilw .prazo limite para o envio do Nterial, 

Remeta sua co~tribuição para: 

COMUNICAÇOES DO ISEH 

Av. Princesa Isabel, 323/1012 

Copàcabana 

22011 - Rio de Janeiro, RJ. 

Coorder.adora : PATR!CIA BIRI'WI 



OS CRENTES E AS ELEIÇOES: UMA EXPERitHCIA NO CAMPO 
Regina Novaes 

Uo mo11ento atual, quandó,le fala e• rellgiJo e polltl
ca, hi certas correlações que aparecem co•o u• dado nas conversas I~ 

form& is, e Rlesmoem certas discussões instl1tucfonals,das qual$ part iclpam os 
ressados no assunto . Usualmente notlcias sobre a participação pollt1 
ca de um ou outro crente causam surpresa, são destacadas como algo 
di gno de no~a. {mbora hoje em dia ji Se relativize Ulll pOUCO, O certO 
e que ainda se relaciona os pentecostals com a negação da polTtlca • 
Por outro lado, tambêm usualmente, quando se fala em determinados ~~~ 

vimento s ligados ã Igreja Católica a relação positiva com a polTtica 
apare ce como algo natural, esperado. 

Tan to ê assi m que ao ser convidada para uma reunião do 
PT (Partido dos Trabalhadores) na zona rural do Estado do RiÓ de Ja
neiro eu esperava en contrar por li trabalhadores rurais env olvidosdl 
reta ou lndiretamente aos movimentos de "base" ligados i Igreja Cat§ 
1 i c a. 

E, co m esta esp ec tat iva , já se pode imaginar a surpre
sa que tive, li ~hega n do, ao co ns tatar que os tr~s componentes da m! 
sa, Q\!1! dirigiama reunião, eram cre ntes . Cert a maneira de falar e ve1_ 
tir enduziram minha pergunta a a lgué m qu e os con hecia: s ão cr entes ? 

A resposta foi af i rmativa, uma mulhe r e um ho mem pertencem i denomi
nação pentecostal Assembléia de Deus, e o outr o à Igre ja Adventista 
do Setimo Dia . 

- A RE UN IAO - O 0bjet1vo da reuniao era a escolha de 
um can didato a vereador do local, pdr a concorrer pelo PT . Ou seja, 
escolha de um "c andidat o do campo", que foss ~ do "meto" deles . 

In icia da a reunião, cert as expre s sões foram evidencia~ 
do a predominância de cre ntes . Js vezes alguem, que chegava atrasa -
do, cumprimentava : a paz do senhor, irmãos: . Quando iam falar a favo r 
~e alguem para a candidatura diziam •o irmio fulano ... " Durante a v2 
taçio escolhiam "trmio fulano" ou outro"irmio~ O resultado da vota -
çio, também revelou a liderança dos crentes . 

O primeiro colocado; terminada a votação, o mais vota-
do pediu a palav r a. Disse que não podia aceitar. Alguns presente o 
incentivaram: "a ceita, irmio, i a vontade de Deus !" A just i ficat i va 
para a negação f o i a seguinte: "Tenho trinta anos de luta, muitas'! 
deias. Os comp an heiros sabem. Fui presidente da Associação de Lavra -



• 

dores do Municipio. Durante este teapo eu era hoaem, tinha saúde . 
Aq~i a terra que era para ficar na aio de 8 grlleiros hoje estí na 
111io de dois mil lavradores. Isto foi trabalho de nossa Associação . 
Por isso agora posso apenas ajudar outro candidato. Minha saude nio 
vale mais nada . Eu me ofereço para ser ajudante, as~ssor, deste ve
reador . Estas cadeias eram pra me impedir de lutar, irmios. Mas não 
estou rejeitando por elas, porque nio corro da luta ( ... )" 

Em seu discurso alternavam-se os teraos "irmãos• e 
"companheiros". E foi ele me~mo que me afirmou, posterloraente, que 
ali 80% dos agricultores eram crentes de diferentes denominações· 
predom i nantemente da Assembléia de Deus . 

Interessante é relacionar a trajetÕria politica e a 
traJetõria religiosa deste que foi o mais votado. Ele foi batizado 
na Igreja Batista aos 17 anos e como batista participou de um movi
mento de posseiros contra o despejo decretado na justiça. Mais tar
de, "desvtou - se•. Coao "desviado do evangelho "participou de outros 
tantos moviaentos e tornou-se presidente da Associação de Lavredores 
do Municlpio . Em 1972 voltou •ao Evangelho", desta vez i Assembl~ia 

de Deus . E, como crente ~entecostal participou da recentemente der
rotada Chapa da Oposição sindical, participa da reestruturação do 
NAF (N~cleo Agrlcola Fluminense) e se filiou ao PT. Diz que esc~heu 

o PT por iniciativa prÕpria, isto ê,procurou a sede do Partido na 
ci dade, antes que fosse procurado por alguêm.Posteriormente promo -
veu reunião e outros lavradores do local também se fil i aram. 

Sua liderança na região se evidencia através de dois 
circuitos: "os irmãos na fê" e os •companhei~os". r constantemente, 
procurado para uma opinião, para que acompanhe alguém à cooperativa, 
ao INCRA, ao sindicato, ou mesmo para ajudar a resolver conflitos en
tre os agricultores. 

O se~undo colocado; enquanto o mais votado tinha pro
blemas de saüde, este estava impedido legalmente de aceitar . Não ha
via tempo suficiente para a transferência de seu titulo de eleitor. 

E também definido como "um crente". Um crente da lgr! 
ja Adventista do Sétimo Dia . Desde multo esti "na fê", assim como 
hã muito estã na luta. Participou e, segundo gente do local, 1 ide -
rou um movimento dos posseiros em 1961 . 

Nest a ocasião os p.osseiros, que tiveram o despejo de-
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cretado oficialmente, cheg•r•• i resistência araada. Esta luta foi 
de certa forMa vitoriosa • . conseguira• a desaproprlaçio das terras , 
t ali per•anece• ai _nda que não ttnh ... , at·i hoje, os tltulos de pro· 
priedade definitivos . 

E• conversas esta época i constantemente lembrada. Hi 
uma passagem que muitos evocaM . Esta ees•• contou-me o segundo col~ 
ca.do: no conf_ronto entre os posseiros e os soldados, que viera• de
saloji·los, em certo momento conseguiram imobilizar alguns soldadO& 
Ji iam atirar quando um soldado ~isse: "nio me mate, por amor de 
Deus•. Segundo conta11 a maioria dos posseiros era crente, e um de -
les disse : "0 soldado falou pelo amor de Deus, n~s somos crentes ,v! 
mos deixar ele ir embora". Deixaram 

Não tenho intenção de analisar aqui as _peculiJrid~sde 

um c~nfronto armado perpassado pela variivel religiosa. Para os pr! 
pÕsitos desta·comunicaçio bastaria indicar por um lado que , apesar 
da Igreja Adventista do 79 Dia ser considerada das mais ri ç idas na 
separaçio crente/politica, · a filiação religiosa nio tem impedido e! 
te lavrador de participar politicamente no local onde vive e traba· 
lh~ . Tarnbe m participou da Chapa de Oposição Sindi cal, é 
o atual pres idente de um núcleo de agricultores, e e milit an te do 
PT. 

E, por outro lado, convêm salientar outro aspecto: e~ 

tre os lavradores crentes sua denominação é i nexpressiva, ciscuns · 
crevendo - se praticamente i sua familia extensa. No entanto auto de· 
sig na- se, e~ designado, apenas como "crente'. Ser crente naquela 
reg1ao proporc iona uma identidade que e construlda a partir de at~ 
butos positivos como honestidade, lealdade e compromisso. As si m • 
ainda que certamente exist am disputas de denominações no interiordo 
campo reli gioso , quando se trata de polTtica ninguêm diz: "e um cre'!_ 
te da Assembleia de Deu~·. ou é um crente da " Igreja Adventista do 
79 Dia", et c ... Dizem ap·enas : "e um crente', e Isto é um aval. 

O t~rceiro colocado:também tem sua hist~ria de luta 
no local. Também não pode aceitar pelo mesmo motivo: seu titulo de 
eleitor e de outro Munlcipio. 

Sua fll iaçio religiosa nio fica muito clara : •este ni.!! 
guem sabe, ni o e um crente, mas parece um crente". O que me 
e que a situação religiosa ambigua deste lavra dor conf irma o 
af i rmei aci ma. 

c 

parece 
que 

. I 

' 



Certa semelhança com os crentes ê enfatizada quando 
se trata de eleg ê-lo para concorrer à .vereança. Se nio ·ê um cre nte , 
pelo menos age como tal. 

O quarto colocado; com trinta anos; aproximadamente, 
não teve a participação dos outros nas lutas do passado. Teve par
ti cipação destacada na chapa de oposição sindical e tem-se desta -
cado, també m, como militante do PT. 

Quando foi escolhido,, dissera111: •ê um crente lutador•. 
E, neste contex to não se especifica~ denominaçio. Posteriormente, 
soube que perte nc e ã denominação penteCDStal "Deus e Amor~ 

Ao ac eit ar pediu ajuda dos mais velhos, dos "i rmãos: 
dec l arou- se um i gnorante com vo ntade de aprender. Disse: não exis
te conta . em que nio hã pr imeiro número, se não houver prime iro pa~ 
so não hã corrida" . 

2 - OS CRENTES E A POLlT!CA · Quando se convoca uma 
reu nião naquela região a noticia, ou o convi t e mimeografado, corre 
predom inantem~nte, através de dois circu itos : o dos "irmãos na fe" 
e o do "p essoal Interessado". Asstm sendo um pequen o nGmero de ca
tól icos comparece is reuniões, como t ambém com pare cem cre nt es que 
têm uma vi são negativa da politica. 

Em uma das reuniões, que se seguiram iquela da esco· 
lha do candidato, um agriculto r crente inic iou uma d i scussão dize~ 
do : "sou crente, e nio vou ficar · manchado com politica . Meu voto e 
Jesus . Na bib li a estã escrito para obedecer as autor idade da terra. 
E este partido (PT ) é contra as autoridades, contra o gove r n o .C r e~ 

te nio se mete em polftica". 

Talv ez esta ~ al oc ação tenha expressado as dúvidas de 
outros crentes presentes que não se sentiam i vontad e para se pr o
nunci ar . 

Entr et anto, os crentes que entraram na discu~sio fo· 
ram ba s tante enfiticos, se contrapondo: •crente tambim come", • a 
ge nte f az poli tic a que i ra ou nio queira, o melhor i fazer a polft~ . 

ca certa, a pol ftic a do pequeno•, "se o senhor votar no PDS estã 
fazendo a polit i ca dos grandes "~ •se não fosse a politica nio te · 
riamos t erra para plantar hoje ". 

E, qu ando aquele que iniciara a discussão, c i tava pa~ 
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ugent blbllcu que parech• vttir a pertlclpaçio polltl"ca, os ou
tros rÍsponcUaa co• outru taÍitu passagens que parechil t11dfcar o 

·coíitrírto. Dizia•~ •at dlquele que. .... ,. co• o povo de Deus~ •Qu• 
brigar co• o pov·o. de ·Diua, 110rre•. 

Oest~ dfscuaai~~·goslarfa de destacar dofs pontos. 
Prlaetro: nos argu•entoa daqueles que defendlaa a atuaçio polltfca 
virias vazes falou·~• •• •provtdincta dtvlna que faz Justiça•. Mas 
este tdifa nio f•pltcava na Intercessão dlreta doa poderes extra • 
terrenos · e'sf• ·na açio ·concr.ta dos , çrentes, que terfaa a obriga· 
ção de defender seus direitos. Segundo: ainda que a questão da par· 
tfclpaÇão ou nio participação polfttca seja fonte de polêntlca !a 
nenhua moaento da 4fscu~~ão colocou-se o pro ~ lema da hlerarqula.Ou 
seja, não se tratava de saber ·coao os superiores na hlerar q~ia re
ligiosa deflnea a questão. Cada crente arguaentava a partir dh el
blla e nio ~ partir das dlratrlies de )~I IgreJa ou denontlnaç~o. 

3 • OS CRENTES E À CAMPANHA • O prtaelro problema de 
qualquer campanha eleitoral i o financeiro. Coa a subslst~ncta co! 
ugulda nos. nfvels afnlaos, co.ao o candidato a ver•ado·r poderia ar. 
car com as desptSJS de vlag~n~ i sede au~fctpal da Partido, a ou· 
tras regiões do auntclplo, 1 com as consequências dos dias ea que 
para fuer sua .caapanha, datxarla .de trabalhar no sftlo? 

Nua prlaelro ntoaento o .problema foi enfrentado coa a 
estipulação de uma contribuição aiensil. Porb, nea todos tem podl· 
do contribuir regularmente. E, diga-se de passage11, hí ua certo.coo! 
tranglmento em cobrar quando se tea a noção exata de que esta con· 
trlbulção ferã falta ao minguado orçaaento faMiliar. 

Assl• sendo era necessário pensar e• outras ••nelras 
4e conseguir dinheiro. Em uma das reuniões u• crente sugeriu u•a 
festa de S. ·Pedro. Seria uma for•• de tornar o vereador conhecido 
entre o pessoal de outras fazendas e de fezer algua dinheiro para 
a caapanha. 

Depo i s. da reunlio perguntei ao lavrador crente que 
tinha sugerido a festa: •como i que f·lca um crente fazendo festa de 

S. Pedro? "Ele respondeu: "não te• proble••· a festa não i ptra 
ajudar S. Pedro, i para aju4ar o lrmio (candidato a vereador)" . . 

No entanto, o pragmetls111o desta resposta nio ell•lna t-2, 
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das as dif erenças dos crentes com as festas . Muitos crentes fora•· 
'a festa . Mas, o mesmo personage• que a sugeriu e Justificou nio 
participou da festa. Trabalhou 1 t1rde Inteira, conseguiu •prendas• 
para sorteio, conseguiu outras doações em gêneros allmentlclos,••• 
depois fo1 embora. 

A questio crente/festa ainda foi colocada mais uma 
vez . E~ uma reunião em que se avaliava os resultados da festa(apu 
rou - se CR$ 5.000,00), comentando, a ausência de alguem, afirmou-se : 
"Ele é crente . Mas nío é por Isso que não vamos chamar ele pra a
judar . Eu sou cren t e e ajudei" . 

Ass i m, estes crentes procuram harmon i zar ~ ~ caracte
ri sticas de sua rel i gião e a dinâmica da campanha el eitoral . A c a ~ 

panha, por um lado, se adapta aos horírios dos cultos religioso s: 
"Fu.lano ch·ega depois do melo dia, depois da· Escola dominical " ,"Tem 
que acabar is sei s, porque~ noite tem culto•. E, por outro lado,~ 
a campanha que leva o candidato crente a procurar ampliar, a acei
tar o local cedido pela Igreja Catillca pari .uma reunião . Nesta s! 
t uação escolhe-se fazer no pitio da Igreja: atinge-se os catÕiicos 
sem "espantar• os "c rentes·: 

T~mbem a nTvel de articulação 4e candidatos, no int! 
ri or do Par ti do, aparece o recorte relig i oso . No Inicio da Campa -
nha o candidato a vereador "pelo campo" ligou-se a outros candida· 
tos, a Deputado Federa I e Estadua I, não ·levando em conta a filia -
çio relig i osa e s im outras afinidades mais especificamente politi
cas . No entanto, posterlormente,avaliando as possibilidades de se 
eleger, percebeu que ela~ diminuiriam consideravelmente se não le
va5se em conta a existéncia,no mesmo munlclplo,de candidatos ã Ci 
mara Federal e Es t adual que são crentes . A existência de um candi 
dato da Assembl~la de Deus e .de um outro •crente", ainda que pres
biteriano, passou a ser considerada:•aqul 80S são crentes e apren
deram a confiar nos crentes • . Podemos pensar que, no ãmbl to de sua a
valiaçio , esta ser i a quase uma variante do slogan do PT (Trabalha -
dor vota em Traba l hador), para •crente vota em crente•. A veriflc! 
çio empirl ca desta hipitese, ainda está por ser feita . 

4 - UHA CONSIDERAÇAO FINAL - Apesar do nlvel provis~ 

Yio 4estas observações poderiamos destacar alguns pontos que mere
cer i am Ma i or reflexio . 
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Em primeiro lugar, é Õbvio que nio hi a menor possi· 
bllidade de generalizar estas observações. Ou seja, não pretendo, a 
partir de um exemplo localizado,substftuir o binõmio crente/negaçio 
da po!Ttica pelo seu contrãrio. Acredito que certas condições locais 
favorecem ali a atuaçio politica dos crentes. 

A· hlstõria das lutas do passado, da luta pela terra, 
não so permite . que se evoque um certo sentido de comunidade, como 
também al iment a a continuidade da o~ganfzaçio . Constantemente se 
reune• buscando expedientes para lograr os titulas definitivos de 
propriedade, ou mesmo para resistir a outros grileiros, assim como pa
ra conseguir melhorlas de infraestrutura e de créditos. O fato dos 
lideres serem crentes, não deve ser sem consequências para a valor~ 
zação local da imagem do crente, pa r a novas adesões rei igiosas e me~ 
mo para a ~iliaçio partidãria . 

Por outro lado, o fato da chamada "Igreja Católica 
progressista "sÕ multo recentemente estar presente na região talvez 
seja tambem .com e l emento que explique a predominãn ci a dos crentese~ 
tre os lavradores atuantes. Uma Igreja Católica conservadora não se 
colocava ali como outra rede alternativa. 

Entretanto além das condições locais, creio que exi~ 

tem elementos da vid a religiosa que podem ter favo rec ido a existên
ci a deste núcleo do PT, composto por crentes. A autonomia da Igreja 
local, ao invés da ~nfase na hierarquia, permite uma d i nãmica tam · 
bêm local que independe de resoluções superiores. E, por outro lado, 
a identidade "crente",construida a partir da conversão religiosa ~e 
leva uma "vida nova ", ultrapasssa as denoll'fnações e fundamenta 
"confiança nos lTderes e candidatos~ 

Mas, na verdade sabemos que ser crente ou ser catõl i
SE nao levam automaticamente a atua ção políti ca neste ou naquele par 
tido. No imbito do Partido dos Trabalhadores hã constatações que dl 
ficultam qualquer genera lização apressada. Assim como hã noticfasde 
crentes e católic os (provenientes de "tr abalho de base") entre can 
didatos e militantes, hâ noticias também de crentes e catõlicos(li
gados a CEBS, CPT, etc ... ) que são talvez,por motivos diversos,re · 
fratãrios a qu alquer participação na politica partidãrfa. 

Porém, se em termos . estatisticos provavelment e se j am 
os católico s proven ientes de ste s movimentos em maior número, em re· 
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laçio aos crentes, em termos de hierarquia hi certa particulari dade. 
Enquanto temos notTclas de um padre católico que e transferido de 
sua parõqu i• no litoral fluminense, a partir de denúncias de que ele 
estaria apenas favorecendo o PT, temos,no mesmo estado,pastores e 
diiconos pentecosta is entre os candidatos e militantes do mesmo par 
tido . 
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OOREVISTA CO~l CJ..Í,'DIDA.TO EVAIIG!l.ICXl DE OPOSIÇ}p 
J6U!; llitt.ancourt filho 

SlôRGIO ANTONIO LESSA LOMIIA - candidato a deputado Federal pelo PDTlParti-
do Democrático Trabalhista) 

Brasileiro, casado, l~ anos, advoeado, órfão de pai aos dez anos, teve 
que auxiliar no su~tento de sua !amilia. 
Membro da Iereja Batista desde os vinte anos ·de idade, exerceu diversos 
cargos na área da juventude da Igreja; desde funções nas igrejas locais 

até presidente da juventude batista carioca por dois mandatos·. Foi membro 
da Junta de Educação; de Serviço Social; Junta Executica da CaC(Convenção 

b~ti s ta ~~riota); Cvn5clhcirv da E~(ola urbl1~a dv Arld1ri~ida pelo Pastor 
David Gomes); Junta Executiva da Mocidsde Batista Brasileira; Yice-presi
dente do Congre s so nacional da Mocidade Batista de 1976 . 

. Ingressou no MDB (Movimento Democrático Brasileiro)pelas mãos do então 
candidato a deputado DAVI MALTA DO NASCIMENTO em 1970, apoiando, na OC! 

sião, a LYSÂNEAS MACIEL - candidato a deputado Federal. 
• Lançado em 1974, pelo mesmo Lysãneas,como canditad~ à deput ado Estadual, 

foi preterido por CHAGAS FREITAS. Em 1978, lançou-se como cand i dato a D.!:; 
putado Federal e novamente foi vetado, agora, pelos ~gélicos chaguistas . 
• Optou pelo antieo PTB, ao analisar s ua proposta socialista e democrática, 

antes mesmo do retorno de LEONEL BRIZOLA do exílio, pois, ·entende que o 
soc ial i smo democrático é a alternativa cristã ao capitalismo mas sacrante 
v•ge- t e em nosso país e em boa parte do mundo, e ao comuni smo em vigor em 
mu i tos paí se s , rumposto Jt· partido 1Íniro , "diLHiura <lu prul••tanadu", c 

que pr iva a pessoa hu~a n,6o que o pr5prio DEUS não o fez: o ''livre arbí
trio" . 

. Com a volta de Bri zola, organi zou di ver sos diretórios zonais a partir de 
janeiro do corrente ano, sendo ele i to delegado de sua Zona eleitoral(21a.
Leopoldina ); sendo também membro do Diretório Rc~ional uo partido • 
. Cons i dera - se um candida to representante do que chama "módio subúrbio" do 

Ri o de Janeiro, cuj as del imitações seriam - de S. Francisco Xavier a De~ 
doro ; de Benf i ca a Pavuna pela linha auxiliar, e de Bonsucesso a Vigário -
- Ge ral pela linha Leopold ina . Representaria também os evangélicos da "es
que rda democriti ca" . 
. Pretende propugnar para que a dign i dade do povo brasileiro s e ja devolvi

da, já que o mesmo povo foi a tingido pelo golpe de 64 que o descaracteri 
zou, poi s , a entrega do país is multinacionais e seus aliados internos, c! 
vis c mi lit ar es , trouxe cm seu bojo um componente de fragmcnta~jo da ide~ 

tidade cultural e política do povo brasileiro, que seria devolvida com o 
retorno das l i berdades políticas, com todas as suas consequências. 

; • Lutando con t ra o regime economico iapO$tO pelas grandes empre s as estran
&e i ras; visando restrições aos lucros fabulosos; a exploracã o i ndev i da 

das riquezas naturais ; pretenderia enquadrar o capital estrangeiro e seus 
~ al i ado s num Sis tema econõmico voltado ao s interesses J a m.!io r ia . Ainda , um 

pl ano de defesa do me nor brasile iro. 
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For.e: 201-1641 - -

QUEM DA IMUNDICJA PODERÁ TIRAR COISA PÕJL\? 

· NINGtreM! (J6 14:4) ." . ,/~ \ 
. .. ...... . . . .. \ . 

Noeõ'p3is al!avessa uma grande crise. ~morai ..em deo:adêocía, com • 
(pomoP'ai'W em plena asc:enção. o( ccstuzil~do trmsformados em 
'lotctore;í violência aterroriz.ando; a lrli~&1S'!'m condição de ser o S:ll da 
tem e luz do mundo;~ corropçlo ~;a.e..do!Senireada. 

"Centra o povo da--terrr'pratica:n eAtor..ã.;,, andam roubando, fazem 
Yiol~ocia ao ulito e oprimido, e :10 estrlll'~iro oprimem sem raz.lo. Bus
quei entre eles UM HOMEM que tap;wo o muro e se colocasse NA BRE· . 
CHA perante mim .t favor desta terra. pua que eu não a destruísse; mas a , 
ain~m achei." (Ezequiel 22:29,30). ' 

A Bíblia nos mestra que Deus sempre usou homl"riS em Sua intervenç! o I 
111 História. Que tcrh aco;;tectdo ao Emto e ao mundo emao, nilo fora o 
apare~nto de Jo~. cerno Governador? Ou o rei da Babilõrúa se n:io 
tivesse um coruelheiro tem~nt~ a Deus, como Daniel? Que dizer de N~emi· 
as, o copeiro do Rei Arta.."t~rxes, e seu ülo pelos muros de Jerus:lle:n em 
ruínas? 

Deus sempre USll home:~s . Profetas, sacerdotes, reis, rainhas, (E>ter. por 
exemplo!) em sua própria terra ou em terras distantes, fo~:mt levan ~a.;·JS 
como clivisores de ál!ll.u. mudando e Interferindo no cu~o da Hlstor:~ . 

- "Busquei entre ele$ um homem ... mas a nir<gu~m ~,:hei." H;í uma 
gande !IOCewcbde de homens que exerçam influênciaj_\lfl.t..O~~gq:icr:":J·l· ta.------- - ····-----------
---A Al-ta~o foi dito: "Tu ts príncipe de Deus entre nós." (Gn 23 :6) , 

.,_ P j;r.llldt tt:f Da\i ouviu de seus generais: " ... tu vales per dez mil de ' 
nós ... " 11 s~m. 1 !l:J ). Homens como lsaí:u e Jcrem!as, profetas~ conscihei· i 
~ . I 
· Necessário ~e f~.:_w.:.O-{'.O'lQSml)~lico faça valer o seu direi lo.,,.,_., .. · 

· tr~n ·1o ~ su·ãT;).~. For;a a:r3vés d·l v·Õ~O- ürna-éslCOulJ ~Or:$ci.?õ t:· ~ .. ~' ~n . 
mÕST:atT's.íl ·T,~a. Cú;\!ú CA!~EÇA E N,\0 CO~IO CAL' DA! .:_ t , ·.Jt. 

j "8:13) tJm po•.o ~r~ eut '!o de boca icchadA. que dC\'C abri·b em [ .;voe c c 
utl\:t._ mud.~r..;~ r. a 'iwa.~·io vig~!lte. E Jtrlvés do voto. 
~- pJ.,..~ .'_;,:~:J( cónjuntut3 pt' !i:ica~ Deus _rode :ünd:t u~ h0r.v~ns . · ·· 

,.,.· D<: p:eicttli .:4.._c-' .1Hg~licos: Tl'menter:_j..~. ·mte:c;M:~dos t..a irr •lan· 
taçlo tfo Rei.ao deL'..: ;:~: I:-~"-)~·noac(:i : · 

EV • .:./riEUCO VOTA EJI EVA!iCÊLJCO i!! 
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SOBRE ALGUNS UHBANOISTAS NA POLITICA 

Zélia LÕssio Seibl itz 

1 - Observando três dos umbandistas atuantes na Baixada Fluminen- . 
se envolvidos com ~ processo eleitoral, depara~o-nos imediat! 
mente c~m uma unidade a nTvel do discurso. Todos querem ver 
a Umbanda alcançar uma posição uis vantajosa no campo religioso, 
b~m como todos ·desejam satisfazer as necessidades de uma POP! 
la~io genericamente vista como carente. 

~as se atentarmos mais rigorosamente para esses três polltkos 
umbandistas, podemos perceber, para além desse discurso rela· 
tivamente uniforme, certas diferenças que correspondem à posi 
çào que ocupam no campo religioso. Ou seja, acreditamos que 

hã uma correlação entre o peso funcional destes agentes • as 
sutis diferenças que subjazem'sob a aparente uniformidade de 
suas propostas politicas. 

Este peso funcional, por sua vez, ê definido pelos recursos m! 
teria is e simbólicos que cada agente pode dispor o que se re
laciona com a trajetõria de cada um. 

As~im, para pensar a forma de atuação política de cada um, hã 
que levar em conta suas histórias de vida e a inserção politl 
ca que objetiva mente conseguem estabelecer. Estes elementos 
constituem um sistema relativamente coerente, apresentandoco~ 
tradições inevitáveis, mas cuja anãlise poderã permitir a su
gestão de algumas hipóteses a respeito da parti c ipaçio polit! 
ca desses um bandistas da Baixada. 

2 · Oestingu l remos os agentes A, 8, ~. em função de suas partici
pações no ca mpo rellogioso, de suas atividades na ãrea secu -
lar em termo s de suas participaçóes no campo polTtico propri~ 
mente d i to, verificando tf os pontos de apoio com que contam 
para levar avante um projeto que explicitam com maior ou me
nor clareza. 

Agente A: Homem de mais de 50 anos, atualmente presidindo a 
Federação mais antiga de Nova lguaçu. Tendo sido companheiro 
do fundador da mesma e convivido, na juventude, com figuras!! 
gadas à Umbanda mais expressiva na época, findou por afastar
se da esfera federativa, resu~indo sua participaçlo a mero a
depto da religião. Justifica esta medida em termos do descon
tentamento que teri~l lhe causado as decisões tomadas por Tan-
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credo da Slln Pinto (u• .dos .patrfúcu da Uabanda e athhta 
vltoroso no perfodo de tt46~ltfí5) que foraa vhtas por A C~IIO 
ua abuso de poder. lla .. ipoca Tancredo terh envhdo fichírtos .dl 

. terreiros uabandtsias para o DOPS, nua .zelo visto coao desntct! 
sírio por~. de rtstuardar a rtlltlio da presença de •coaunls
tas•. 

E laportante frisar que · ~ exercia entio a função de detetlva, 
li9ado is delegacias de ua MunlcTpfo da Baixada Flualnense e 
COIIO Investigador .esttndfa sua açio ate o RIQ. Contave coa O 

apoio de . ua entio deputad.o estaduil que provavelmente lhe teri 
aberto caainho para o relacionament~ cbm a vi d! polltfca loc~. 
Hoje ~ostenta u• anel de bacharel em Cl incl ' : : ur ldicas que , 
Juatlflca o tltulo pelo qual i chamado! Jyf z. E~bora nio t r nh! 
mos dados suficientes pa~a avaliar e situar mai s co rretamente 
a sua posfçio, percebe-se sua faallfafi~ade com os cartõ ri os e 
delegacias locais. 

Retoaando suas atlvldades religiosas a nlvel de F e der~ção, A 
define estas instituições coao responsáveis pela respeitabili
dade da Uabanda. Elas sio o aecanfsmo Ideal para mostrar à so
ciedade. o valor da rellglio e para isio devem promover o dese! 
volvlmento religioso, Intelectual e moral dos seus adeptos.As
socla~se a no•es consagrados no campo, como Jose Ribeiro, au -
to~ de livros umbandistas, que es~i enca~fegedo de dirigir um 
~rgão ligado i Federaçio~ o Centro Educacio n~l Unific ado, vol
tado ao ensino de 19 ,.. 29 gr.aus mas · princ1 ra1. : ~.1 · o prcjeto 
de u11 semfnãrlo uabandhta . Outros õ~g:los t ar.1b êmestão·sendo:Crledos 
tendo à frente generais e •outras altas patentes, part icipan -
tu apenas p~h sua dedicação i re11glão•que pod ~ .-. contr L.··i r 
para neutralizar alguns estereõtipos que ca em sobre os umban -
dl$tas. ~revolta-se contra a "ter~1nologla ofensiva que faze• 
os deputados e vereadores• de pensar os ad e?t os da Umbandac~ . 

constituindo u• •curraL eleitoral", mas passa imediatamente!'!; 
r• cãlculos objetlvos quando pensa nos seu :; filiados: sio 20.000 
centros, cada um co• ~proxlmadamente 100 eleitores, o que sig
nifica 2 •11hões de votosl 

! compõe atual•ente u•a chapa do P~T. pleiteando o cargo de 
Prefeito, o que lhe per~lttrfa conseguir para a Uabanda certos 
beneflcios funda•entals, coao o jÍ •enc1onado .st•lnirto, ·a rt! 
tlvação dos servt.ços asslstenchls, o ceaftirlo uabandlsta, ·c.!!. 
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ja irea estava na etapa final de negoctaçSes. Desde 4ue ! intr! 
duz·se no campo por ctma, via Federação, as bases co• que conta 
e te• co•o tmpresclndlvt!s par.l ·-l'e,...tu.:' o nu proJeto, aprese!l 
ta•·se multo frigels, embora quantttattva•ente expressivas. Ta! 
vez por Isso! esteja tentando consolidar alianças co• mais du
as organizações do tipo federativo, que garantiria• um acesso a 
outros tantos · umbandlstas : 

Agente B: Contemporâneo de !• este agente apresenta no entanto 
uma trajetõria diferente. Tendo sido desligado das forças ar••· 
das em 64, manteve-se todo este tempo ligado ao jornalismo, PI! 

ticipando dos periódicos que circulam na Baixada. Sua presença 
no campo religioso tem pouco mais de 15 anos, •as inicialmente, 
l imitava-se a ser u• adepto que posteriormente foi-se envolven-
do mais conto sacerdote. E superintendente de u•a Federaç·ão em 
distrito de Nova lguaçu, a qual i ttda como dtftcttirfa. Seus 
poucas terreiros t~m uma vida i parte da Federação que sobrevi
ve graças ao soldo de aposentado do ex-militar e da boa vontade 
de sua filha que se encontra desempregada e por isso auxilia o 
pai .nos negõctos de despachante. 

~ estã bem familiarizado com os agentes religiosos do município 
e assume a · postura do objetlvamente subordinado a outros agen -
tes e instãncias. Justifica a pequena atividade de sua Federa -
ção em termos das irresponsabilidades dos seus concorrentes que 
não medem esforços para conseguir mais filiados. ApÓia-se então 
numa rede de relações não exclusivamente religiosa, mas de or
dem comunitãria, ~ qual atende em no~e de sua qualidade de mor! 
dor antigo da região. Assim, o pequeno bol etim mimeografado que 
faz circular mensalmente é mais o velculo de Informação de um 
grêmio recreativo da localidade do que um jornal de Umbanda,pr~ 
priamente dito. Tal boletim noticia os eventos locais, jogos de 
fu t ebol, festas do Bloco Carnavalesco, sendo que, apenas peque
na parcela dele ê dedicada ã religião . 

Em termos políticos, ! tentou eleger-se vereador nas últimas 
eieições, mas segundo ele, foi traído por ~tila que lhe prome • 
teu apoio e retirou em seguida . Quanto ã posiçio politica, 8 
se diz um trabalhador e portanto ligado ao PTB, de coração, no 
entanto estar i a disposto a engajar-se num partido da situação, 
(P DS) po is que assim seria mal~ fiei! alcançar seus objetivos . 
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ISER - BIBLIOTECA 

Estes podem ser definidos como promover condições sociais mais 
dignas para a população da irea, para o que Ji te11 at ~ 'JII proj! 
to 'elaborado, em termos de ãrea cultural, de lazer, etc. 

tontudo o contato com um candidato do PHOD que lhe prometeu au 
xillo financeiro à sua federação fez co1n que ,1! pusesse seus se!: 
viços ã disposição daquele, dando-lhe não só apoio logístico ã 
campanha, na região, como tamb~m prometendo ao candidato os V! 
tos de que dispõe. ~o mes~o pr~dio em que funciona sua Federa
çao esti in~~alado o escrjtÓrio eleitoral do seu patrono. Des
ligou-se, sem nos explicar a razão, dos antigos 'aliados,a quem 
acusa de desonestidade nos negócios e t r ata de l ev ar a cabo seu 
projeto de promover o desenvolvimento social daqu e la população 
através do candidado para quem trabalha. 

Inaugurou virios n~cleos comunitirios (que recebem o nome do 
candidato) e que serão ainda mais Incrementados apôs a espera
da vitória daquele . Por ora, trata-se apenas de instalar as S! 
des provisórias nos pequeninos bairros vizinhos po is que esta 
"e apenas uma fase de implantação:• ! recebe do candidado que 
promove a possibilidade de recuperar sua Federação: ao forne -
cer ou regularizar os títulos, os eleitores ligados ã Federa -
çio de ,!! têm suas dÍvidas abonadas. Na verdade , trata-se de uma 
compra de votos na medida em que o ·compromisso de votar noca!!_ 
d idato X, corresponde ao perdão das dividas ã Federaçlo Y. 

Agente C: C difenrenc ia -se de ! e ! po~que nio preside nenhuma 
Federação. E um babalorixi que reside hi 12 anos em um distr i 
to da Baixad• e cuja "roça• parece ser muito concorrida. Liga
do ao santo desde criança, C possui també~ veia artist ' ~ a. se!!_ 
do compositor, cantor e um dos fundadores da Rãdlo Sol1mões 
Atualmente esta emissora estã nas mãos de um delegado de poli
cia, lotado na Gávea e que a adquiriu hã 10 anos, em situação, 
ba st an te preciria . 

C diz ter sempre se dedicado ao santo, fazendo inclusive come~ 
cio de artigos religiosos, através de um loja na rua prin ci pal 
do dist r i to . De sde que se candidatou a vereador, por aquela 1! 
cal ida de , e não possui uma fonte de renda que lhe permita ar -
cJr com os custos da campanha, desfez-se da loja, vivendo ex
clusi vamente do jogo de búzios. 

A anterior vida arti stica de C, que o pôs em contato com pessoal 
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ligado aos ~ovi~entos negros, lhe forneceu um discurso reivin
dicatório onde não faltam alusões ao sub-desenvolvimento, às 
multinacionais etc •.. Dos tris u~band~~tar envolvidos com • P! 
lltlca eleitoral i o único qut nio esgota 1 questão da cario -
cia da população em termos de pequenas obras públicas. fala de 
escolas e hospitais sim, mas fala ainda e principalmente de d! 
sigualdade, de capitalismo, etc . . . 

A sua Ílgaçio com os _antlgos "autinticos• do HDB varece indi -
car um postura progressista e imbuída de uma ideologia trans -
formadora raramente mencionada quando se fala de umbandistas . 

C apre~enta-se co mo um religioso serio enio justifica sua par 
ticipaçào po l itic a enq uanto i n te r e~s 2 ~ 3 ~ eligiio. E como c id~ 

dio que se candidata, e mbor ~ t sso ,J , ~ a vi r a benefi ci ar as r! 
1 ig iõ es em geral. ApÓia-se na vizin :,an ça, seus clientes de ter 
reiro e co mpanheiros de u ~ a 1i da c~ja ,~ z mais difícil de ga -
nhar . Critica fortemente o governo e S é ~ S representantesmunicl 
pais, responsabil i zando-os parc ia l ~en t e pelos desmandos a que 
o município chegou. faz sua ca mpanh a nJ ~lse das relações de 
amizade, percorrendo os pequenos pont os de encontro da vizi 
nhaftça para falar de seu projeto polit ic o . 

C esti ba s tante desiludido com a Fede r açao ~ q~ al su ~ "r oça" i 
filiada . Estes não apoiaram a sua can did atura, o que o impede 
que ut i lize recursos financeiro s dali. Ma s antes de se transf! 
rir para ou t ra, que lhe pareça mai s d ign a de '" " al tonç a,agua! 
da cautelosamente o mês de novembro , pois que uma ruptura ago
ra pode deflagrar uma reação muito forte por parte da Federa -
ção, ã qual C dificilmente pode fazer fre nt e. 

3 - O peGueoo quadro acima coloca a questão da natureza do en -
volvimento dos religiosos de um tan da com a politica eleitoral. 
O primeiro ponto que ressalta diz respeito ã possibilidade de 
se falar em projeto politi co e definir com clareza o que isto 
significa e quais as maneiras pel~ qu~s a noção de projeto po
~ pode ser apropriada pelos três umbandistas. 

Uma primeira distinção que se pode fazer é Aquela referenteaos 
objetivos que dão substãncia ao projeto politico. Assim, pode -
riamos pensar em projetos mais a longo prazo, que envolvem mu -
danças nas relações sociais e outros mais a curto prazo, volta
dos apenas para mudanças a nível de prestação de serviços . No 
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primeiro caso, onde supomos poder alocar o agente f, o cargo p~ 
lítico parece ser viHo como u11 mefo, através do qual o candid! 
to ficaria em melhores condições de batalhar por seus objetivos 
específicos. No segundo caso, onde colocarfamos os agentes ~ e 
!• o cargo politico parece ser um fim em si mesmo, pois os obJ! 
tivos proclamados estão mais diretamente ligados aos interesses 
particulares dos agentes. 

Se esta distinção ê vilida, e os dados que possuímos nos autor! 
zam a suger1-1a, talvez se .explique a modalidade dos. alianças que 
estes agentes estabelecem e que significam, em ~ltima instincl~ 

o i nv~s t imento básico que e~ses três elementos estão fazendo~or 
outro l ado, pe rcebe- se ainda as representaçaes que estes indivl 
duas po s suem sobre o que seja ser um "representante eleito pelo . 
povo". 

Res umindo o que foi exposto diríamos que os agentes A, 6, C re 
laciona m- se com a polit ic a da seguinte maneira : 

A- reforçando sua Federação com apoio da cúpu la, contando com 
o voto dos umbandistas dos terreir os filiado s. Fora do campo r! 
ligloso,busca aliança com pessoas de prestigio na região (atual 
prefeito, p. ex . ) que vi abilizem os .Projetas assistencialistas 
que desenvolvem . Por que POT? 

6 - refo r çando a Federação, com o apoio do candidato para o 
qual tra balha. Esta parece se~ atualmente seu ~nico recurso, ra 
zao pela qual usa esse investimento para realimentar sua Feder! 
çao . Na verdade, o esforço aplicado por B não garante nenhum saldo 
positivo na sua situação geral, e sim, apenas a possib1lidade de 
sobreviver ãs a t uais dificuldades. Isso explica a sequên c1 a:PTB 
(ide&lizado) de coração, PDS pela razão e PMOB, cir cunstancial
mente. 

C - bate-se por um programa de ações cujo beneficiãrio serão seus 
eleitores . Não rompe com alianças anteriores pois que isto pode 
prejudicã-lo mas não se omite de explicitar sua decepção . Apli
ca recursos próprios, desfazendo-se de bens particulares para 
in vestir na campanha. Acredita em oposição e sua "fê do partido" 
não o pe r mite perdoar, p. ex . , a ida de Saturnino Braga para 
PO T. 110B ("oposição aut'êntica")- PMOB, apesar do nome que en
cabeça a ch apa . 
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PatrÚ:iA BinDan 

Assisti a UJTd conversa no interior de um tel'r'eiro umbardista que me ~· 

ceu interessante a respei to da relação ReligiãO & Eleições. 

Lois pdis - de-santo, liiM filha-.:le-santo, um dirigente da fedE!I'dç.io u:nban_ 

dista r.a área <:st:avam ac.;alorudamente discu t i ndo sobre política eleitoral. Un 

dos pais -;de - sa r. to l'r esentes é candidato a vereddor pele PDS. 

O press up::>s t o que or i<mtou a discussão , idéia consensw.l entre os prese[! 

tcti " prévia àquela conver.,;a é a de que a polÍtica é um meio de vida, semelhante 

aos outrus nus com a par·t icuial'idade de que, alguém p.ira ser polÍtico depende e 

pre::isa d e: vot os. Além do que , ser polÍtico é um meio segUIU de subir na vida, 

tE:r dirü ,.,i!·o , lX1I'Liciçur <.li.: ll<'gÓCiúG , etc . O que é visto t~. c01ro a l go leg.[ 

tim:l, aLral de contas, quem não quer melhorar? Vários canentários ~ríticos sll!'. 

giram, conrudo, em relação à postura do político frer,te a seus eleitores. Es tes 

Mo reconheCart a dÍvi da que p:JGsu.arn can aqueles que lhes _p:Jssibi"!.ita.ra'tl 11Subir". 

Depois das eleições se esquecem de seus e lei tores, não voltam ma is , ne:n ·pat·a a 

gradecer. 

Com os participd!Jtes da discussão visivelmer.te de acvrdo rld avaliação 

dos JXl lÍt icos , o dirigente da federação i ntroduziu a questão do vot o CU!l:) ins_ 

trutn.=r.to de pressão. Disse , convicto, que não se :importa que alguém queira "se 

fazer na •tida" c010 pclíüco - ele até ajuda , desde que a pessoa seja otri6ada a 

curnpdr• rkt.c:nuirl<.ldu,, cunprurr;i.!;:,c.~ L'Orn ele , A quc~tdo }.Ol'tar:tc st!!'ia : cono ot>ri 

gar o polÍtico a a judar depois <.la eleição seus eleitores? João, um dos pai>l-<le

santo presentes declarou várias vezes que acha impossível realizar esta façanha. 

"Eles" sempre enconn'dm um jeito de não f azct' nada. Cituu " sua p..rticipaçào em 

outras dt:içõ..~ caro exemplo. Ajudou a rruJiõGs e nunca recebeu nada em troca. O 

dirigente da federação insistia: isto acontece porque o brasileiro está sempre 

esperan::lo que lhe dêem as coisas, o mal é es te Fdterndlisrro. Ninguém pede nada, 

fica esperaroo que o goverro faça. O governo só va i fazer pela religião no dia 

em que os umbandistas obrigareJll. A federação per ele dirigida só pretende apoi ,;_ 

a.r os candidatos que assina.rem um pape l can o canpranisso de dar ~\ do seu salá_ 

rio para a religião e de falar todo · mês em louvor à umbanda., da tribuna. 

A estas alturas, manifestou-se o candidato presente: Sérgio declarou em 

alto " bem san que n.io aceitava es te c.:rnpranisso, embora esüvesse contando can 

o apeio da federação , E justificou-se. Apesar d<; pd~-de-santo e tléll!'dll dediccodo 

"sw religião, ele também tem outros canpromissos , atua em outras areas. Tr~ 

lha no INPS, é 111.1ito conhecido lá e grande p.irte de seus eleitores pertencem a 

esta sua frente de trabalt.o . Corro saber quem votou e, dep.>is de eleito , a ~uern 

deve obrigações 1 
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O desoomprcmisso do C&ldidato cOl'T'Oborou o argumento oponent'e. De fato, 

este nível de canpronisso é imp:>ssível de ser obtido. A filha-de-santo, flllll 

detcnnil"dd1o rranento, interveio. Dirigiu-se dO cardidato cx;rro sua anúgc> há vá_ 

rios anos, que p:>r .estA razão votaria nele, ms já os seus filhos !W. Cadê o 

flllprego prometido a eles? Passou, em seguid41 a esa cobrarça, a discol'l'er so_ 

bre a capacidade de arreaimentação de vota. dAquele tel'l'eiro. Nas Últimas 

eleições Pai João e ela conseguiram 3000 votos para 1.111 candidato, rMis do que 

o suficiente para eleger 1.111 vereddor. Mas ela não acreditava mais em pranessas, 

p:>r isto duvidava também da ptop:>sta da federação. A federação devia estar q~ 

rerdo , tal qual os p:>lÍticos, "apdl't!Cer" e ganhar alguma coisa com dS eleições. 

Re:;PJrr.lcu u dirig•mte dd t..d"l'dfWdcl: ele n.io ti!JII interes·~t:S pnjjll'ios, seu 

desejo rrW.or é fazer o bem pela hlligião. Para isto. todos tem que se unir para 

a federação p:>der exigir dos p:>lÍ ticos. 

A conversa duro.J várias ro~s. e é impossÍvel reproduzi-la aqui. G que 

era Últim análise me pareceu interessante foi a constatação de que ali es t avam 

em jogo QldS instituiçõeG concorrentes - o terreiro e a fed.,ruçd.o. A conc'.Or-rê!! 

cia se dava en tor'nO do p:>der de negociação de votos de cada uma. O candidato, 

.entre as duas, em reme de una antiga amizade e do cc.~rcmisso no santo não pa _ 

AIC1A inclinado a assumir ""' OCifllX'CI!\isso claro com nenhuma. A federação aprese!! 
tava-se com o disOlrSo p:>lÍtico mais abrangente, valorizando a união , a pressão 

coletiva através do voto e· a valorização da federação c0100 elemento imprescin_ 

divel a ..- boa e frutífera negociação eleitora l. Já o terreiro, através do seu 

pai-de-santo, pretende deter uma ái'ea de influé~ia própria, inacessível .i fed!!_ 

ruç.'io a n.lo ~"r p:>r ~cu intt<rmédio . N.io ~t! nO'~ trou di srosto d cÚ>rir m.io de ""u 

p:>der de negocia9io efetivo em prol de uma outra ins t ãncia, a federação. 

Da representação do voto cano um valor negociável , presente nas camidas 

populares, cate besn discutiu Terelil Caldeira (1990), 'silrge , p:>rtanto, uma outra 

questão : quem são os mediadores? o vaiar do voto é dado e contabili~o de acor 
oo com o Sll\l p:>der de troca. Neste sentido, quanto maior a .quantidade disp:>nÍ _ 

vel maior O p:>der de negoci<\ÇÀo daquele que OS detém. CofiO carentou W·~ empre _ 

gaja dl::m!sti ca, mcradora d& ·periferia: "lá em casa, o que o meu marido decidir, 

já são doze votos". As instâncias de decisão se rwl t iplicdln diante da necessl 

dade de fazer valer ao máx!Jro este p:>der de troca. No caso dos \J!lbaidistas, lo.:.. 

go se ajrelienta a seguinte questão: em que medida os terreiros de ll1l'lband4 vão . 

funcionar COIO unidades cóa'psctas, carardadas por seus pais-de-santo na polrti_ 

ca de negociação do voto? Dn que medida as federações umbandistas serão capazes 

de "ul t:rapassar a barreira" da unidade p:>lÍtica interna a cada terreiro e efeti_ 

Vdi'elll-se caro os mediadores 111<1is capazes de negociar em prol dos interesses da 

lmlbanda? 

Estas perguntas evidentemente .não p:>dem ser respondidas sem levar em CO!l 

ta outros fatores presentes na polÍtica e no processo eleitoral. Se o problema 

da negociação do voto fosse o Único das eleições esta não seria tão canplexa co_:_ 

mo de fato se apresenta . 
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, 
UMA CONTROVERSIA NA IMPRENSA ENTRE O PT E ALGUNS BISPOS MINEIROS 

Pi erre San c h iS 

Fato menor, ~as slgnlflç,tlvo a varios pontos de vi! 
ta. Primeiro, ele evidencia o "jogo• do Jornal do Brasil; segundo , 
ele esclarece o tipo d~ ligação existente entre PT e Pastoral popu
lar da Igreja; terceiro, ele circu~screve exatamente as zonas de Mi 
nas onde se di esta ligação. 

No domingo 4 de julho, o JB consagrava a sua pãgina 
de politica (p.3) inteir'a a u•• entrevista com o Secretário Geral do 
PT em Minas, Luiz Oulcl. A entrevista foi realiz~a pelo reporter 
Josê Alves, da sucursal mineira . 

Importa antes de tudo restabelecer o andamento exato 
da entrevista . 

O assunto abordado foi • a situação do PT em Minas" . 
O Secretirlo Geral deu dados concretos, com nGmeros. "Impressionado" 
(palavra dele) por estes dados, o repÓrter perguntou em que reg1oes 
principalmente se dava o râpido crescimento do PT. Resposta, citan 
do as regióes de mai or participação das bases : o Vale do Aço (Honl! 
vade, Ipat i nga .. . ), o Vale de Jequitinhona (parti~ipaç~o de rocei -
ro~ e operários agrfcolas), o Vale do Mucuri (Te5filo Otoni ... , on
de, depois de 63 -64, o movimento · sindical fo i continuado, com o 
apoio da Pastoral da Terra. Assembleias sindicais de ate 1.500 pes
soas, is vezes andando 7, 8 horas a pê. Na cidade mesmo, o movimen
to comunitário (ligado ã Igreja) exerceu sempre pressão sobre a Pre
feitura, etc.); e a grande BH, Betim, Contagem, Pedro Leopoldo . .. 
NB. Na entrevista, o Secretário Geral, não explicitou nenhuma das 
intervenções da Igreja que estou agora men ci onando. 

O repÓrter Indagou então das causas (regiões tradi -
cionalmente conservadoras, operariado de tradição rural recente,etc). 
A resposta citou basicamente : as · lutas sindicais intensas e as con
dições de vida, cons t antemente piorando por causa do excesso de po· 
pulação (favelas, etc) . Foi somente então que o repórter explicitou 
uma pergunta sobre a Igreja : Este crescimento do PT não seria devi
do a atuação pastoral da Igreja? Luiz citou então as posiçóes ofic~ 
ais da CNBB, sobre a não atuação partidária, fez a distinção clãss~ 
ca entre a Igreja, não engajada partidariamente, e os cristãos, que 
pode, e devem se enga j ar, etc . Insistência do repÓrter : Mas a lgre · 
ja estã em toda a parte . Porque, precisamente nestas reg i ões onde a 
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pastoral i mah chramente social e •popular" se deu es.te cresci••!!. 
to do PT? Resposta: O trabalho pastoral, mesmo sem finalidade poli
tica partldiria, forma pe~soas mais conscientes,mais livres, e que 
pode• escolher •o melhor• - •melhor•, que nós acredlta•os ser o PT. 
Só. A entrevista foi feita sobre o PT e'sua situação, e não sobre 
as relações PT-Igreja. 

Ora, a edição da entrevista - e ati o próprio texto, 
citando muito poucoeotre aspas declarações do Secretãrio Geral, deu 
impressão totalmente divers~. O próprio pai do Luiz, lendo a mate • 
ria, entendeu que, depois de alguma decl~raçio do Luiz, afirmando 
qu e o cres c imento do PT era dev i do ao apoio dos bispos, o repÓrter 
te ria ido co nfirmar estas declarações com os prõprios bispos. 
Es ta · impressão era devida sobretudo: 

a duas gr andes fotografias de O. Hirto (ltabfra) e O. Benedfto 
(Uberaba) 
a mod i c i dade das declarações explicitas do Secretãrio Geral do 
PT. 
a deturpação destas declarações . 

Fato cur i oso , e que mostra que a montagem foi fe i ta 
na Central do j ornal , ê o seguinte : O. Benedito não foi nem meneio· 
nado na entrevista, nem mesmo alud i u-se a região de Uberaba . Ora 
não somente a sua fotografia Ilustra a entrev i sta no Jornal, como 
o texto estabelece uma confusão entre O. Mãrio e eie , ltab i ra e Ub! 
raba, confusão que de i xou multo confuso (profiss i onalmente) o repÓ! 
ter mineiro . Esta vontade de introduz i r O. Ben edito na histõria se 
explicaria pela cartilha publicada por ele (e pessoalmente redigida 
po r ele), que t i nha s i do comentada alguns dias antes pelo J c , lnclu 
s i ve , ao que parece, num edito r ial de tom negat i vo . 

Diante de tudo i sso, o repÓrter chegou a "pedir des
culpas• ao Secretãrto do PT . 

No entanto, o JB reso l veu i nvestir na repercussão . O 
me smo repÓr t e r entrevistou o. Quirino, que foi assim o prl•eiro a 
reagi r. Mu it o sagaz, ele duvidou de que o Luiz tenha dito o que o 
repÓrter di zi a que tinha dito . Reafirmou a independência da Igreja 
e dos parti dos . E a Igreja, disse, que i vltlma de incomp r eensão,da 
parte de pe ssoas que não entende• o lado social da pastoral. 

No dia seguinte, O. Benedito escreveu uma carta, que 
foi publ i cada pelo JB. Também esc larece, e isenta o PT de re ~ponsa · 
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çio claramente por escrito (por exemplo a cartilha). Hantim disti~ 
ela "olimptca• dos movimentos, e tem particular desconf1anç4 do PT 
de Uberaba, feito de estudantes, fogoso, retórico e se• bases so
ciais. Ao contrírlo, te• apreço pelo PT no plano nacional, manlfe! 
tou ad•traçio pelo Lula, que ele recebeu pessoalmente co• simpatia. 
Ele apoia a Pastoral dos jovens e a Pastoral operírta, e não cria 
obsticulos par• a aprlmoraçio, que estã começando~ desses movimen
tos com o PT. 

O. Hirto, de ltabira~ escoJhe o seu clero com multo culd~do. Con -
-trola de perto. Não se aproxima pessoalmente dos sindicatos, mas 
aceita recebe-los, oficlal~ente. o caso de Montevade i especlal:ai, 
o sindica(o i multo próximo i igreJa, por ser dirigido por milita~ 
tes c~t~licos. O llder, Joio Paulo Vasconcelos, i um deles, membro 
da Com. Just . e P. Pessoalmente, ele apoia o PT, mas nao oficial -
mente. Vários outros da direçio do slnd. sio membros do PT, inclu
sive 1 candidata a vlce-prefelto. O bispo nao parece ter ideologia 
•progressista•; posições liberais , "direitos do homem•, etc. Se 
refere frequente•ente a Frei, Montoro, e parece ter nostalgia de 
um POC. 

O. Juvenal, de Jutz de Fora, esti Inteiramente distante . Trata do 
assunto multo for•al•ente, se referindo sempre às declarações do P!. 
pa, da CNBB, para manter a Igreja distante da politica. Neste sen
tido ele orienta os padres. No ent1nto, o seu trabalho anterior no 
Araguafa o tornou senslvel à di111ensio social, que ele equaciona se! 
pre dentro de coordenadas "êtlcas•. Isso nio Impede que o trabalho 
de certos padres (impulsionados pelo past or Breno) em comunidades 
populares se aproxime bastante Intimamente do PT. 

O. Estevão, de Uberlindia, seria, ideologicamente falando, o mais 
progressista. Mas o PT de Uberlãndia tem as mesmas caracterTsticas 
que o de Uberaba (estudantes, tendincias, IV lntern., etc.) Dai 
distancia•ento. Por outro lado, em Uberlindia, hi um trabalho pop~ 
lar antigo do PMOB, com -um lider católico (Ro~a Tito, fazendeiro rl 
co e progressista, candidato). O que faz que as tendencias popula
res da Igreja desague• naturalmente no PM08. 

E• Belo Horizonte, os três bispos são escandalosa -
•ente conserv1dores. Conservadorls•o temperado pela "bondade" nat~ 
ral de o. Joao (Por exemplo quando da greve dos professores, os 
bispos, solicitados da Intervir a favor dos presos, reagiram do se 
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bilidade . 

Ao contririo, O. Mirio, de ltabira, vem logo a Belo 
Horizonte, e convoca uma entrevista çqletiva. Ele se defende. Nio 
levanta dúvidas sobre a autenticidade das declarações etribu(das ao 
PT. Sem, no entanto, · no•ear o •esmo, ele acusa os partidos de ten- · 
tar, na ãnsie de poder, utilizar o prestigio da Igreja e capitali
zar o seu esforço social. 

A primeira reação do PT foi responder co• a mesma 
moeda: entrevista coletiva de denúncia. Mas era correr o risco de 
se r em de novd defor•adas as declaraçees, e apresentadas num quadro 
tendencioso. Esperou-se pois, uns dias, e acabou-se mandando a O. 
Hãrio (com cõpia aos dois outros bispos) uma carta pessoal do Se -
cretãrio Geral, num tom cordial, esclarecendo a verdade dos fatos . 
Espero poder mandar daqui a uns dias a fotocópia desta carta. 

Até hoje, O. Mirio nio respondeu, mas e possivelque 
esteja v iajando na diocese ou e• dioceses do E.S (mesmo Regional da 
CNBB), precisamente em missão de observaçào das vàrias situaçóe> 
criadas nas Igrejas pela campanha eleitoral. 

Tentei saber um pouco mais sobre as verdadeiras re
lações entre a Igreja, o PT e os Partidos em geral. Eis o que, af i 
nal, me parece: 

A Igreja de Minas é mais heterogénea do que a do Rio, 
no sentido que não hã personalidade marcante, como O. Eugênio, ver
dade iro d i vi sor de ãguas. Cinco bispos poderiam ser destacados, com 
matizes: 

o. Quirino, de Teóf i lo Otoni. O mais •progressista• na prática. Ta m 
bem na região mais explosiva de Minas. ole ê o mais liberal na esc~ 

lha dos padres, ace i tando e cobrindo atuações nitidamente "engaja · 
da s" (p adres italianos, entre outros), especialmente no movimento 

sind ical . Vãrios de sses padres ·nio escondem a sua simpatia para o 
PT, parti ci pam de reuniões partidârias, recebem o jornal, etc.O Bii 
po, nas suas declarações, faz sempre questão de se distanciar do PT 
enquanto part i do, mas não policia as suas próprias atitudes a ponto 
de não ser visto com dirigentes do PT na rua, no seu prõprio carro, 
etc . E que o pessoal que tr abalha no movimento de bairros, nos sin
di catos e no PT é o me smo. 

O. Ben edit o, de Ub eraba . Menos diretamente engajado, mais intelec · 
tu al . Não visitaria diretamente um local conflagrado, mas toma pos~ 
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guinte modo: O. Serafi•: "Nio pode ir contra 1 lei"; o. Arnaldo: 
"Não se mete em politica•; O. Joio: "Nio sei se a greve é o me -
lhor ca•inho. Seria melho~ conversar mais. Mas vou mandar o cap! 
Ião visitar os presos .•• • 

Esta s1tuaçio dos virtos grupos de pastoral popular 
da grande BH, que se acha• "perseguidos• ou barrados pela insti
tuiçao local, estabelece entre eles u•a grande coesão: paróquias 
"po'pulares", _pastoral operária, direitos humanos, grupo de pa
dres e pastores, etc· :· todos se sentem no mesmo barco e, sem ter 
rclaçao di reta institULional com ' o PT, sao no enl~nto muito I ig! 
dos a ele de fato, pelas pessoas, que são em grande parte as me~ 
mas. Qualquer problema dentro do PT (houve crise de "sectarismo, 
repercut~ na Past. operãr i a ; qualquer "perseguição" aos padres 
"populares" s uscita uma reaçio do PT, etc ... Sem falar da oposi
çio sindical, que agrupa todo este pessoal e que, vencida em Con 

· tagem/BH, venceu, &m Betim, as tendencias pelegas de um lado e 
PC/MRS do outro . 

A notar, ainda em Be lo Horizonte a exi stência de 
um grupo catól i co de esquerda (mais ou menos da ant iga AP,no tem 
po que ela nio era ainda "mar xista I eni nista"} : Edgard Amori m 
Oep.fed . , Cass i o, candidato a Oep. fed. ,Antonio Faria, candidato 
a Dep. Est., todos 1 i9ado s ao Edgard da Mata r~achad o _ , qu<' u•nt i

nuam apoiados por parte signific ativa da Igreja r~ineira. Lncgr~ 

po está no PMOB . O que cria s ituações delicadas, por exemplo em 
Monlevade, onde Edgard Amorim , grande amigo do dirig. sindical 
Joio Paulo (do PT), fundou e financiou do seu salãrio de Deputa
do a Casa do Trabalhador. Tam bi m, em Cataguazes, em BH , Conta
gem,Betim ... 

Enfim, do lado dos ev angélicos ou protestantes de 
modo geral: Alguns pastores ·apoiam o PT : presbiterianos, lutera
nos, As sembléi a de Deus (na (idade Industrial). Hã até candida -
tos do PT no interior, corno Vicente Nike (Nique?), candidato a 
Oep . Fed., que é pastor Testemunha de Jeovã. Mas todos o fazem a 
titulo 1ndiv1dual. O último citado nunca fala em politica nas suas 
pregações, a não ser que se mencione o seu carater de pastor no 
decorrer da campanha. 

Atê aqui, tentei resumir a situação tal como vista 
pelo PT (ou alguns de seus membro s), utilizand o , na medida dopo~ 

sivel, as próprias expressoes usadas por ele s. 
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Espero que vocês possa• ter (ou jã tenham) 0 5 arti· 
gos do JO (a pg. do dia 4-7, a carta de O. Benedito, a entrevista 
de o. Quirino (dia 6) e a entrevhta de O. Mário~ Se nio tiverem, 
me fa l em, tentarei obter fotocópia aqui. Da carta do SecretãrfoG! 
r 4l , mandarei cópia. 

UM PASTOR PENTECOSTAL CANDIDATO A DEPUTAoo· 

Junto à declaração oficial do Pastor Hã rio de 01 i -
veira, fundador em Belo Horizonte' da Igreja do Ev . Q u J dr~ n g ular 

Esta Igreja constitui um fato soc i al surpr een dente, 
aqui: em g an os de existência, 110 templos na cidade, alguns ~ ~·~ 

sos. Entrevistei um pastor auxiliar de um deles. No templo ond e 
ele tr.abalha (enorme sala com 1.200 ou 1.400 lugares), passam em 

· ~~dia 9. 000 pessoas por semana .•. A candidatura de M~rio de Olivei 
ra (progra ma de TV dos mais seguidos) ~ candidatura oficfal da 
Igreja . A comunidade iri ~ luta "unanimemente•. 

Da longa conversa com o pastor, re t i r ei um modelo 
que parece ser o oposto do praticado pelas comunidl dvs de base C! 
tõ l icas . Trata-se de um engajamento politico fo rm al (partidário ) 
da Igreja enquanto tal, mas este engajamento esvaz i a o ato "poli
tico " de conte~do politico Jubstantivo. A Igreja quer ter algu~m 

entre as autoridades constituldaS, para proteg~r a obra de evang! 
l i zaçio. Ela faz campanha partidária, mas se pr oclama nio politi
ca (c.onfonae as passagens fr i sadas dos textos anexos) . O ún i co as
pecto que aponta para uma escolha "polTtica " programada, ã preci· 
samente a escolha do partido. Porque o PM087 A resposta foi: jã o 
pastor t i nha s i do convidado h~ 3 anos por Hagalh~es Pinto; nio 
aceitou . Agora, Tancredo insistiu. Ele achou que estava na hora • 
(Eu soube depois que Magalh~es o havia co.nvidado pera ~ o 
Par t ido· PP . Is so, ele n.io quiz) . O Partido do governo, habitua.!. 
mente, ~ a favo r das classes superi.ores. E nossa Igreja, ê decla! 
se inferior. Eu mesmo, sõ tenho o primirio. Ent~o, ~ normal que a 
gente entre no partido do povo". Ao contrário, as comunidades de 
Base católica se recusam~ polTtica partidária, mas preenchem a 
pregação (evangelização) de um conteúdo politico substantivo. o 
.pastor Hirio, na sua campanha atual de evangelizeção, nio diz uma 
palavra de "polTtica ". No fim , ele distribui simplesmente o texto 
de seu man i festo de candidato (Notem : "eu nio sou politico") . Um 
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lTder católico que seria candidato, provavelMente faria uma prega· 
çao "politica•, mas nio se aantfestaria a ~· ~rtamente, no ato de eva~ 
gelização, co•o candidato de ua parttdo.deter•inado. 

Tentei saber o porquê, entio; desta candidatura. Seria 
para abrir caalnhos mais ficets para a evangelização. Os evangélt· 
cos se consideram ainda como ~perseguidos• (disseram-me· não~es· 
'jue o ponto que mais lhes dói, i que a escolha dos professores de 
religião, e• Mi~as , nas escolas oficiais, i feita pela Igreja Cat~ 
lica), e"querem ter um ••rotetor• junto aos poderes p~blicos. · 

Penso em continuar entrevistas neste meio, em parti· 
cular com próprio Pastor Mário. Por hoJe, noto sõ três detalhes: 
- in te rro gado sobr e a atit ud e da Igreja na eventu l lidade de surgi~ 

~ n t re s ~ u s me mbros , al guém que fizesse campanha parJ cutro partl 
do J e oposiçio, po r e ~ cm p lo o PT, o pastor auxiliar r !s~o n1e u que 
o trata r iam muit o bém , sem agressividade, mas n-i o permitiri am PO!. 

que o nosso pai e l undador t em que ter o apoio unini m~ da ccmunl 
dade. NÕs iremos à luta un ~ ~oi m es, mas venceremos se Deus o perm.!_ 
ti r . 

- o pastor aux. ti nh a uma noçi o muito vaga das tendincias existen
tes dentro do PMD B (ou se f 2z de mal entendido??), mas disse fi! 
memente que o grupo da l ealdôd e dele• era o de Tancredo. lnsis -
ti: então, o PP?. Resposta afirmativa. Insisti ainda: e os comu
nistas?Resp.: Os t rataremos mui to bem - ê o nosso principio - como 
a todo mundo, mJ s n ~ o con co rdamos. 

- uma refle xão de l e po de ab rir uma pista. Mostrei-me intrigado pe
la ades i o ~ opo s iç ão, j J ~arte de uma comunidade que, tradicto -
nalmente, ader e .l ll í. JJ e r, à situJção,' ordem . O pastor me res -
pondeu primeiro, ~o m j v9o s de palavra: "não deixa de ser situação•: 
mas situação do po vo, nem de ser "ordem", mas não esta ordem que 
ai estã" . Depois, pen sando, ele acrescentou; "mas nio era tio 
assim não . Meus pais sem~re diziam que o partido do governo esti 
sempre a favor dos ricos. · E ~õ s som~ povo". OaT eu me pergunto se 
não daria para Indagar de um passivei recalque tradicional, nos 
gr upos pentecostais - ou semelhantes - que, de um lado, 
uma certa consciência de classe e, de outro, a negavam por 
da adesão •por principio" a uma autoridade constitulda. 
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Para entender a d•1aaio da prea14eta do IAJES 

Pedro A. Ribeiro de Oliveira 

aio .d. Jenairo, JO da Julho da 1982 

o IAJES, de An4ra41na-SP , é uma du chM&4u • obras 

aociais• da Iereja CatÓlica, atuando na an111açio dt movia111toa . populJl 

res, num trabalho da aaÚde camun1tér1a, na área de educação popular, 

.e na animação de c!rculoa b:Cblicoa. sua particularidade está .. que, 

desde há aleuna anos, sua direção eatá nu llãoe das prÓpriu CEBs 

locais. SUa diretoria é eleita pelo , conselho de representantes das 

CEBs, e .ela tem participação efetiva na orientação dos trabalhos do 

lAJES, embora estes sejam realizados pela equipe técnica e agentes 

populares de saÚde. Numa cidade de porte médio, que já teve aaior im

portância econômica na região e que desde há alguns anos sofre a per

da do seu crescimento econôaaico, o lAJES é de fato o principal an~ 

dor doa movimentos popularea. 

Analisando o pedido de demissão da sua preaidan te, 

vejo ali um dado mui to importm te: • ao longo da minha Clllllinhada c cu o 

IAJES e CCIIII o movimento -popular, çrendi que o povo deve aa111o111ir ati

vamente ·a partic i pação polÍtica ••• Por iseo tomei a resolução de en

trar ativamante na polÍtica, sentindo eeae paaso ccuo uma continuação 

da caminhada feita até aqui•. A participação ~a polÍtica partidÁria 

não é um trabalho popular paralelo ou aubetitutivo ao trabalho que se 

faa naa CEBs, nas uaociaçõaa de moradores, nas •obras sociais•, noa 

ambulatórios comunitários. lt uma continuação desse trabalho, dessa C,! 

minhada popular. r('ao nega o valor dos paaaos anteriores, que conti

nua~~~ sendo importantes, mas é um passo adiante. E isso o povo está 

aprendendo na e pela prática: . •Há muitos anos venho trabalhando com o 

povo de nossas comunidades, a serviço do pr&prio povo e especialmente 

doa maia pobres•. 

A.aaiJI encarado o fato, sou lavado a atiraar que a 

part i cipação de animadorea de CEBa· na polÍtica partidária é uma decoi 
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rêr.~ i a l Ógicm do trabalho popular. Se a presidente do I!JES sentiu-se 

obr1Jada a pedir demissão do cargo não é por haver 1nc011pat1b1lida.da 

ent re ativi da.de polÍtica e tr•balho COIIWlitÍrlo, IIIU par .. evitar que 

suas posiçõoa pcoooah c0111o c~a',cUdata do H toeaea conf\lndicSae COI:! p,g 
siçÕea do lAJES. Ieao não e1gn1f1ca que o IAJES t.nba que ficar tora 

da polÍtica (não é poee!vel !azar educação popular sem fazer educação 

política, e não •• taz educação polÍtica tora da prática polÍtica), 

mas que ele deve cuidar para não ear ua conduto polÍtico, au eim Ul:l 

mei o de educação polÍtica, lato é, de reflexão crítica eobre a prát.,! 

ca polÍtica. 
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Ãl'lfntCiRN'A..SP'., :-'~• Q/cr7/U82. 
. . . , .. N..cr r~nr · 

·Presiüe.ni·e dn tales, renuncia 
e·· ~taüdid~la.s'e pelo PT . 

. ; .~ : .,, 

À pre~iden'iç d~ los na ~itl'Jiàld'ã: .H, m11i me como candidata ~ 
tituto Admini5tratito tos anoS v~ó 't\"àba-- tice-ptefel'lo pel.- cha
Jesaos Bo'm Paste* - Ow\'cio, jüiíto w~ o ·pa do ~anld'o elos Tr• 
IMES, Va1déle Rod'ri .povo de noHaa· eemu- balhadonts. 
gã"s· Berfuc'c:i ifa'sfou- nidadea, • aerV19o·r do E· continur. • ao· lor 
se do· ' citto I*· JIW>priú' povo t1 espe- fO de mlnfloa camlnhb 
ra dispjtta~ . 'lS próxi• cialmetlld~os th:ifS p'O tb cótri o I.UES 'e c!!)'rr 
mas tleiç&S, c&ndi- bres: P'L"tmélt6· . como o movimento popular 
dUtedo-ce .-~ yJoe.p~ vff11ad()'J'i, dcpots :4o- •prendi qtte o po\•t 
feno ,elu l'artide' ·do~ hfo 'côoraen-dota ·cbs cfCIVO IISSumir ativa 
Trabalhlirdc!rrn~PT; n~ vi~!tadores ·do ·ll'llllf menta· a pantcipaçlc 
diii';l ~~ntii~dtt rpe.- bairnr,·e.em fim nw Dl potítici, .se qúiser te• 
lo pro'fess~ 1bio' !Jor retorla 't!~ IAiJES,. . . espe'tariÇá de um Bra 
t6lanta. Valde1e Ber- sil .melhor e de urni 
tu'cci estava lij. q~se "Efel~ ~m 14 de ou nôva sociedado, mal! 
dois anos diniin!iq o fabtp ·.cte t~O' iiOrM Jusfa e ~rlstl, · Por is· 
lAJES e em 61111 ses- ~r'esid4!nt'e,. meu RIM' to tôr'Hei t ~oluçlc 
tão· a entr~ . ~rOr ifato cs" qoaso r\o de entrar ativamente 
g~iu tnu~,. -p'rlací- Ílm, Ptm'So têf feito o na polltiea: · .'terrt(rid, 
palJTiénr~· riO' 'ç~o qae tJtl&, .l!o~ 'a an· est~ passo corno uma 
de assist!r\da aóCiil e ~ dct Óélis' e '* 'ajUda coàtiilu~o da cami
educaçlo popular nos de todos. Nestes dclii ' pitada. Coita at6. aqui. 
bairros da · periferia. ano. o I.UES cresceu Espero que o Canse
O nome _de .~a s~ces· bast~te . , ,(ambulatc> lho do_ W _ES: comprer 
sora, na diretoria .ilo rios, labontórlo, bot- ~ndi mtn1ias:"* e 
I.UES, .ainda ·Dio fOi dado, edQCaçio popu. acejtC!, . 'P.l'ôt!t.amentc 
anunciado. lar, apoiO 10 movimen ~~ PtJiilO 'do demis, 

to popular na cidade) . WC~, . providenciando 
Na cana-renúncia Poucos meses antes de o quanto antes o prc

dirigida "aoa ~enhores terminar o meu man- eilchlMEille 4• vaca 
representantes das Co dato • continua Bet.' de prcsl~e(lle da Dirc
munidades Ec1cslais ll.tcci • tejó-rne na o- toria Administrativa·. 
de Base no Conselho brigaçlo de aprc:sen· Çonclue, "com os vo
do lAJES" ·'Va1dete tar minhas DEMJS, tos de sempre melhor 
Bcnucci justifica des- SÓES. O motivo ~ trabalho para todos 
sa maneira , o seu a· que vou entrar direta· os que lutam no 
fas tamento : " lrmllos mente na ,olíticà par lAJES a serviço do 
na fé t o'mpanh~irus tidária, ~presentando- povo". - -

.. 



~· conflito ocorrido no dia 13 de agoeto de 1981, entre poa
eeiros da são Geraldo do Aracuata (áraa do Cajueiro) e oa oeupan\aa da duaa 
viaturu elo O&TAT (C.rupo Czacu\ivo 4aa Terraa do Ar~aia-'l'ocantins), ae 
dilit;Ôncia na área, r .. uhara:a ter14oa vellaa da Pol!oia Federal a funcio
nárloo d~uclu órrno 1 tendo morrido o piot~l~1ro Luis An,Õnio doa ~ontoa, 
que ncomp~1ava a dil1eÕncio policlol. ~~ iroc~, o norto foi mencionado 
como ~rente da fazenda elo d.eputado eat "c!"a: C.c F!l:; de Coiás, Juraci Teue.! 
ra, ·um doa ta1andeiroa ea lit!cio co~ oe lavradortE. 

11:111 meio a violênc1aa contra '·ar . .. .oraóoree di. área do Cajueiro, 
procesaou-se a caçada policial aoa poseeiror <!U<•; illcun~ diu depois, apre
een\nr~•• àe autorida4ea, tlndo aido preEoe, incomunicáveio, pela Polícia 
i cde r al, na sede do GETA'J' (l) • lloYu violên<:iaa forat~ comctidaG, na pri
sãc , con\ra o lÍder do t;rupo, João Katiu, antito cu!& do ~xército na épo
cr. da f"'"'rrilba do Ara{'Uaia (2). Oa po .. eiroa toraa a~~qu..tr~a na Lei 4a 
Set;Urar.ça ·r;adonal (LS!:) e, no dia 31 da ~ato, a Pol!cia Federal prendeu 
oa padr~ • ~ric~ides ~&mio o Franciaco Gourlou, na caaa paroquial da São Ge
r&ldo, aot • acuaa~ão ó.e terem incitado 01 poaaeiroa, durante waa aiaaa ce
lebrild;; na poneo d.o João r.:atiaa, dias ant .. . do conflito (3). 

TL,bé~ oa padree foram aanti4oa inco.unicávai• até o dia 8 de 
aete~bro de 19Cl, ~WL~do foram via1ta4oe pela bicpc de Concoição de Aracua1a, 
D.om l'atrícia Jo~é li anrahan, quP. tambéa: !ielto~ or poueiro~ (Goa: no antantc 
po<lor uutiU' u DOI' co• n~uhum dolun). 1'rnr d tur· d•r,t>ll' o c J•t ·uooc foram tran~
feridos para belém. Os poseciro1 acabaram por rrcu~n: o advoeado do Coaio
aão Pastoral da Terra (CPT) que oa usietia, ~SYdio Sallaa Filho, e, depois 
twobém de dispenaare11 o advogado Sér&io Guimarães, do Sindicato doa Tra.ba
lhadores Rurais de Conceição do Aracuaia, ·adotar&lll co.o patrono o advogado 
Djalma Farias(~), que é acusado pelo XLPA (loviaeato. pela Libo~a9ão doe 
Presos do Araguaia) de ligaçÕee com a 'ol{oia Federal (5)• 

&m 23 de aotaabro de 1961 o ;;upcrior Tribunal 1Hl11.ar (STK) 
necou, por unanimidade, o habeae coreua impetrai J polos advo~adoa doa pa
dres franceeea. No dia ·aecuinte, a C~DB (Conferência Nacional doe Biapca 
do Brasil) divulsou documento em que afirma, entre outraa coiaus 

•conforme dado& que aão do noaao conhecimento, oa padrea Aria
tidee Camio e Franciaoo Couriou apenas cumprircr. ecu dever de orientar o po
vo na defesa da eeus direitos.· cartas antigas dos meemoa eacerdotea, cujos 
originais estão em noaeo poder, -comprovam que, de longa data, elea vinham 
a.lertando as autoridade• locaie, por viaitae e por eacrito, eobre a dit{- · 
cil aituação doa poaaelroa • o perigo da, ooRtlitoa araaados" (6). 

ApÓa a neeação do~ corpua tambéM ao& poaaeiroa, pelo 
S'!': . (06/ 10/81), ocorreu a tranaferência aiciloaa doa padre a franceau de 
llelé"' para a Policia Federal de BrasÍlia, e o fHnietério da Justiça ini
ciou o proceaeo visando a uua expulsão do pa!a, com baee no Estatuto doa 
i:stranceiroa. 

a Aa notaa ae encontram no final do texto, 
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i.. o 1~ dl O\.:'t\.:.1.):-o de 19Sl, c.corrc u Ur.l ep i sÓdio de cer-.r. r~p~tr

cuasão, em São Geraldo do Ar~-uaia, que provocou ime~iato protesto da par
h doa bicpoe do Rerionlll ::ort~ II da cr:nn (i:otndo do Pará e 'l'crr l :ório do 
Aaapá). FuncionárioE da Fol!cio Federal e do CiT!T preaaionaram o padre 
!lfredo de La C, e~tronrciro c não pertencen~e à diocese de Concoição do 
tracuaia, a celebrar miosa n~ feato ~o padroeiro de São Geraldo. Tendo o 
padre irlandês Petor ~ic.::arthy ae opoato a eeaa celebração, lembrando ao 
padre Alfredo a neceaaidade de previa autorização do bispo local para o 
exercício do ministério am dioceae çue não a sua, o fato provocou um inci
dente çue resultou na prisão do p~a Peter, juntamente com 4· religioa .. 
e 2 loigna, apóa invaaão da C&8a paroquial pelos agentes federais, que fo
ram acusados de torturar oa presos ao conduzi-los à aede do CETAT. Oa pri
sioneiros permaneceram detidos por ,várias horas (7). !~a nota de protesto -
do Hegional llorte II da ~ !i liJ., os bispos afircavar.u 

"l:ão estamo• mair. ~i ante de urr. ou outro fato !.ao lado, como 
pretendem alguna, maa diante de um conjunto crescente de fatos que oome
ç= a caracterizar um~~ peroecyição int encional ~ la.!..1.! ~ ~ 
Cri sto~ .!!.2!!! rerião" (8). 

No final do mêm de outubro de 1981 o processo ·visando à ex
pulono doo podres oho&Qu ào mioa do Presidente da RepÚblico em exero!cio, 
t a I.:re Ja, através da Presidência da ::NB!:I e da llunciatura Apoatólica, in-

. tcr.ci.ficou acuc contntoo na &rco oficial, checando a haver en.oontroa antro 
eeus represcntanteo (Dom C~mine Rocoo e Dom Ivo Lorecheiter) e o freei
dent o Aureliano Chavea. úe outro lado, o advogado dos posseiros, Djalma 
Farias, enviava carta ao Preai~ente em exercício, solicitando a erpulaão 
doa eacerdotca, por considerá-too •nocivoo aoc int~reaoen nacionais". 

Em 5 de novembro de 1 3~ 1 foi essin~o o despacho do Pre•iden
te, reconhecendo e exiotência de " crime em tes~~, ~a~ condicionando a ex
puiaão a uma condenação dos acusados pe la _iuo ti ;· ~o, npÓs "sentença defini
ti v a". Embora o J.:inistério da Justiça tenha determinado a li bcrtação doe 
padres, imediatamente o Juiz tuditor lilitar de lielém decretou sua priaão 
preventivo, o ~uc motivou a transferência dos presos para aau•lft cidade, 
onde ficaram detidos no ~uartel do II Batalhão de ·Infantaria da .Selva (9). 

Enquanto ae desenrolava o drama dos padres e posseiros pre-
sos, outros dramas de maior ou menor intensidade também se desenvolviam 
no cenário paraonee, inclusiv~ novoe conflitos de terra, e nova• mor\ae, 
como a do tratoriota Edinaldo Hodriguea de Souza, cunhado de um d~a !asan
deiroe que disputa a terra com 16!, fL~Ília~ de ponooiroe da cloba Pau Scoo 
i a .:o quilÔmctros de l!arabá), em dcnmbro de l ?fl, e o episódio de Xintuara 
(ma~o de 1982), em que .~ pret~ndcu incriminar outro missionário !rancêa(lO). 

Kas o drama de reporcueaÕes nacionais e que maia aenalbili&a 
a ·opinião pÚblica parasnae tem aido o da disputa politica entre os "caci
ques" de pol!tica looal, Jarbae Passarinho (senador) e Alacid llunee (gover
nador), que &acenderam ao controle politico do Estado em coneeq~ênoia do 
&olp• de 6~. Como é bem conheci4o, o rompimento definitivo entre os doia, 
conaumado em 17 de fevereiro do 1961, levou o grupo doo "alacidiatas", do
pois de uma rápida paae~em pelo PTB, a ingressarem no PIU>B, fortalecendo 
aeaim a oposição no Estado, e prejudicando seriamente a he&omonia política 
até então mantida pelo senador Psaaarinho. Contando oom doia fortes candi
datos, ao l"Verno do Estado (Jáde~ Darbalho), e ao senado federal (llélio 
.Cueiros), L~bos ligadoa ao antigo PSD, o PKDD ameaça, com apoio do gover
nador Alacid Runes, derrotar oe candidatos do PDS, Otiel Carne iro (a~
vcrnador) c J ~Lao PnoGorinho (A ecnndor). 



O jultomcnto doa padroa e poaaairoa rot marcado na 1udl\Orla 
Joli lUar ao DolÓ• para a Uf'Ullda-fdra, dia 21 · da junho 4e 198~. 1 iaprenaa 
local deu srande dest~uo ao acontacimento • . Já no dia 18 1 aaxta-faira, a 
i~prenaa publicava notÍcia aobre canifaataçÃD a aar ors~is&da, pelo WLP~. 
durante todo o tranacorrer do juls ... nto, na praça 4& RepÚblica, a aaior db 
ci4•·d~, localinda a alrwnae qu&dru do prÍ4io 4& .h4Uorta. Jeaae aosmo 
d1a, um aonhocido ·jornaliata que 1111111tÓ11 ooluaa diária 110 jornal "0 Liberal", 
João >: &lato, dedicava seu artiso ao talll& do julgamento e, eapecialmente, à 
nanife3 tação popular pro&romada pelo ~LPA, · acuaando crave~~~&nte o• padres 
'franceses e a ch&lll&da "Igreja Proçaaaiata"- ( 11). 

Euo não foi '"" artico iaolado de outrae manifeataçÕea contra 
oa padres, poia já ci r culavam anteriormente pela "cidade panfleto& e carta
zes, além de uma cartilha aeainada por um "~ovimento de Libertaç&o doa Poa
aeiroa do Araeuaia (l(J'W.)", com o meamo sÍmbolo do ~:LP1 {ll.ovimento pela Li
ber t aç~ dos Presoa do Ar8€1laia), uma enxada e um• cruz, contendo "pcr.•dae 
acusaçÕes co ntra os paé.res f:riU'cr oes ·Ariotidee Çamio e Fr&ncisoo Couriou e 
cont ra o bi cpo de Conceição do Araguaia, Dom Patrick José Hanrahan" (12), 

· lo oo motivou a cocyoea9ão da i~ren~a pelo areobiopo da Baléa, 
Do~ A~berto hamoa , pcra uma ent re vista coleti va, a fim da proteotQr contra 
e~sas carülhas e panf ht co dif amo.t órioo, e ao ma·amo ·tempo eaclareoer a 
poui ção · ~c apoio da Arquidi oce se aos acue~os pela Justiça Militar. Ma en
tr evi st a, o arcebispo di Vl.lleou o docume nto "Comunicado da Arquidiocaaa ID 
Povo de lJeu•" , elal:G J· ad ~ em rc unliio do clero do Belém, que continha a pro
t:ra:oação dau mnnifoGtaçÕ ce dn I c reJa paro acompanhar o julcamentot vi~:h~a 
de oraçÕes nas parÓqui as e cc.muni dades religiosas na noite da véspera, . 2(1 

de junho; mi'sna na cm;mã de 21, nas igrejas paroquiais, oonvida.ndo-as oa 
fié i s e~ grande númar o; ~o ~eomo dia 21 (o dia do jul!&mento), às 19 boraa, 
culto com participação do cl<;ro e doa fiéia, na praça da RopÚblicaJ e no 
dia eeeuint e , também à noite , concelebração da Eucaristia, na igreja do San
ta Cruz. O mesmo doctvnulc'. o se re fer i a à man i feataç&o orcanicada pelo III.P11 

"Sabcmoa ~u o ~ · t á no ndo progr amada manifestação pÚblica, du
rante o jult;amento, na praç a da Ro pÚbl i pa. Somos informados do empenho doa 
seus or~;an i z adore e, qus.~to a.o caráter ordeiro e pacífico da ccnoentração, 
o por iooo não re cci ar.:oo. "·?o i á- lo. . Succrimoa, porém, que, para evitar iD• 
filtraçÕes indevidao, a~ parÓquiac ao apreoen ' "·' ali 1dcn t1ficadu de alp~~ 
oodo, rounindo-ce ~ntno ao pco soae em torno do oinal distintivo de eua pa-
róquia" (13). . 

Já no do m1ngo , di~ 20 1 ~éspera do julgamento, oa militantes 
·do KLPA haviam decidido desmobi lizar a manifestação, por v&riu raaÕea. Oa 
órcãoa de eecurança haviam deixado claro, atravée de comunicado publicado 
na .iarpranaa, no dia anterior, que haveria \181 forte aparato policial IDOnta
do com aeentea do DOPS e tropas da PolÍcia Kilitar e do Exército, eapacial
Ciente a Coarpenhia de Controle de Distúrbio& Coleti voa, para "acoropanhar u 
mani feataçÕea de proteato contra a prisão dos p&dree e posseiro.- (14). O 
Comando da 8a. Resião Militar havia publicado nota oficial afirmando que 
não permitiria a •anifestaç&o pro&ralllada. Havia também denúncias de que 
~upoa radicai& da juventude do PDS eataV&ID comprando oamieae do NLP1 pa
ra i nfiltrar-ao na manifeataç&o e provocar a polÍcia, vieando aaei11 pro-



m~ver \l!':': t~ ~=-. clt o em qu• a PolÍcia ~:i li te do ::atado, lita.da ·a\!:: ro\•crno 
idontlfic:,.;o COD O J'J(D;I (.r.lacid l:unec), pUdeiS&.~ 8C VOltAr COntra 0 pOV0 1 

c:r1Mdo ur~ clira" d< antip:.tio contrn nlt.cidiotuo c prco:cdcLiot"c, ou rotiUIO 
1!::> prct~:::ct" f' ;..:"" poao!vcl ir.tcrvcnç'ã:. federa! no f"''crnc eat~ual, desde 
~~ u'- c~t' c :: : .. ·)r.!racsc ini;apaz de r:: Z&..··r~(.r a or;ie!:. . 

:;ã. ncite <!U(; ar.:ecedec o jult;a.rr:ento, a ~olÍcia l:ilitar, ~:ob (\ 
c:.t.:.:uJo de _,é,·cit<., dectacou cerco cit dois mil t.or.ent (quase a totalida.i< 
Cc...: r.c· \.. '!"\: :;·.·o c:r. :õ(: lt.m) para o policiu.:~ento outensivo ciés.n á.r<:ac prÓxi~as 
7. /,. ;~:1 ~ .~ :-1~ , l ln .lu:; .&.Vt.· u prac;~ üu HcpÚb ltcn e h praljn de.:. , .r1nuadc. Foram 

;,;_.·~. ~·é: : . h :olillZb~~CJ::; colc!ad.oc cio .i:;(ércitc.., Aeroné.ut ic~ c ar cntcu ll&. PolÍcl :. 

;· ctit::!"' c.! yc:-ã O r•o!.icia::.cnto djl cidade, e Ul'"l t. elicÓpterC· fo1 reqcisitado 

pc !o co:1:u1 .io C.n f"'. !lcciãc :.: ilit.;.r pe.ra oobrevoar as i.rC:a.s d<! J.IOGaÍvtnz 
conccntr~çÕcE pop:.;.l.:u·c&. Oe r:1a.tlift1~~r..nt~.:G cc concc:-r~.r:lra:-, c:tr. du:;:.~ i trcJn.t~ , 
a C.a Trindade, local1 2.ada" a;>er.&s ~ urr.a c:. uat!ra da pr"ya da RepÚbl1ca, e e. 
das ~: crcê~, no bai rro comcrc.i.n.l; o polici!.lnen\c ~ ~bé:n e c diririu pnra br:

~ R!à~Cá~Ja& , ~u~ f i cnrwm ccrcadnc, cont r olanão-s t ~ princ~rià a entrada e a 
;::ar.U c Stillltee e, !:lGl S tarde, pr.lil.t.:_ncio -!l(; que ú.lt""' ... H';:!. e:1trnc::u; nelt..z:;. 

. lJ:.:.r·~ tf= nr r::a.n ~!c r.~.:, -; ocs occ.· r!'t":'a; ~. ú. .l ;-.;~"!t .lr.cidcntes, ree;is-
t.r~··H· ~ J,, . l;J J. ;.,: ·;• .. t . : ; ,._ : .; •. , l.":, ··,: ~ ; .. r., J:·C.HJV j'O!" :. · c ;. ;;: . c . :·r ~ . à ~ r :: , en r .lZfiG 

à<: d<:G :.; l..i l ÓV d e. t;ilC..uc.u qut c.:on~u'Z.:.i~ " ar.irn~l. i· o: <...p! 'l.:c:.tl:..:J~ ~ oatcrlal de 

Prop:~.ran rt."""!. dt: \ ! '":. cn..·:ah~ão ?C:r tcr;c:cr.t.t. n !"tc rébl lc:~ Gr. i ' f. ' C: \~ (;r.O Vendedor (or
[Ull Zõ:.t.ç ';o raar.t ~c.:-. pe los p:u!.rcr. nt.olct:.. ano c;· , ~ut. C;J :;,d ..:.:.i o I :-.i x.ac c ca.rtazcn 
u !-...;.c.:l vo c a o Julra.-:-.c:itc , tcn.i:- r.i.:io o ca:-:o:inr.ã.:. r(: ·ooc~C.!.i r c :- t:1:-: cuir1cho do 

D;.:'ritA.!:. : ·ot0cra1"oc: t1vcr·r.::. ccu~ fil r.~:: L:.preenu, c~ c.~: , no·Ll "nlt!raçã.o de que 

r.~JZ r,crt cnci :~.o.,. ; ~ .i~; · Tf: n:::ta. (• ;.nclilcnt c- na!€ í.~.av~: .. , por~ :: . , ocorreu já nc. 
;•~t<: d h tarJe, r;;,., . ~ n C.t.· ~ h:..l Í clo .. !· t..t.h.:ral d~w:tl' '.' t : .!, · , .~:: r.:;.;: l1<.:Ct LU"Itcr. , cn 

tr• eles o Vl.ce -r-rel!l i dentc ú<o AlJUFP;. (.I.Gooclaç'iú ooc !Jocontec <ia l·Fra), o 
c oc rcier.aê or do :"i é.cleo de !rr.prcnoa d~ 5PDDii {5oc!.cda.tie f-ar&.er.se â~ Defenh 
doe ,jireito ~ Lumr...noo) , um ruplcnt.c do veretuio!" do r ::!J3 e um fotócrafo do 
·Jornal "!. i i ora do Povo" ( 1~,). 

~ntre oc roanifeetantes concentr~o a na~ icreJaO da Trind~e 
e daa rcrcêc ae encontrava!!. biopos, padres, freiras, lÍderes sindicais, 

lavradores, l"terrantea de movimentos conrunitár~os catÓlico&, po1Íhoos 1 

c2tudantcn, p:-ofcnooreo, inel~indo muitas pessoas vindas da re~ião do Ara
( Ha l :l t· I : J ~ er: J ;~lf!u: nlt • pnrn ncomp:-.nl ; ~ o julrr\.ltlcnto. · Alruno dcooeo manifea

t.a.n!c..·z; cr:tJn ou b i opou Ix, r.. !:cJ'ta Ín.io ~al:on<: liup> c ho!T1 Vicente t.Jco (eoto, 

a..r cc u>cpo coadjutor de !iclé.:), o prccidcnt~ ea co:.~.-J. ' ; (Confcdcr~ ção Nacio

r.c.l doe ~· raU~lha.dorec n~ J..crie-....lt u.rc..) , Joné !'rr..J ~C~tc"' .: .i· ·. ~ilva, ü deput o
do t~l~ual pelo p;.:J);, do Pnró., Adc mir And.rad<o, te ndo oaio tarde cl.ecado à 
icreja das ;.:crcês o pr~aidente nacional do P'!', Luiz Inácio da Silva, que 

Go encontrava assistindo ao julcame~to (16). 
~uan~o ao jul carncnto, ~ue oe proco33ava no auditÓrio da Au

ditoria ~:ilitar , o menr.ao era també m marcado, na assistência, pela preaon
<:''- de vé.ri oo rc pre3cntantco da Icre ja o de polÍticoc.. 1;a vécpcra, tinha-
te or t a.ni:::a.do unn fila n & l'orta cin Auditoril:l.. ·:.ntrctdr.to , quando os aocis
te :: -;t:s for arr. a;.:.toriza.dos a entrar, verificou-se que metade elo auditÓrio já 
ec~J.v a 1or .a.do por r.~ili tareo <; b.t:c ntca em trajoo civis. i,;ssc fato provocou 
prote oto da part e dos advOG~Os de üef~sa dos p~rca (17). O julcat,ento foi 
aGci stido por 16 bispos, alcuns oacerdotes e polÍticos, entre os quaie o 
ar cebispo de oelé~, Dom Alberto Ramos, o biopo de Conceição do Aracuaia, 
úom PatrÍc1o Jo :J~ ;:anrn..'l)nn, o occr<>tá.rio-rernl da :: ::;: .5 , Don L·~c i ano V.er.den 
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de Al~eida, Dom !omÁe &ald~!no, Dom Pedro· Caaaldálica, e oa ~oli:1cu" ~uiz 
Inácio da Silva _(que depoio ae diri~iu ã içeja du ~: creia), J3dcr : . ..rl;a
lbo (deputado federal e candidato ao governo do Eata4o pelo p;~~ ) e o ve
reador do PV.03 João 1-arques {que ae enoontr•va repraaentando a 0Ã~ , aoção 

•do hrá) (l t ). 

- "~ julcamento político• 

U111 polhioo da oposição paraen .. (PNDil) ooJDentou comiro, na 
ocnc iâa, que ae trotava de um •julg8nento polltioo•, Diaao não tinham dú
vi da~ os advocadoe da defeaa doa aaoerdotea 1 .. amo antea de acr di vulr.ada 
a sentença condene.tória(l9). 1-:r.. que ae_ntido ae tratava de w:> julca:nento 
polÍ t ico? Gostaria de destacar aqui doia aapectoa principais• aquele que 
diz respeito à relação maia ceral da Isreja com o Zatado brasileiro e o que 
se r efere à pol!tica. paraenae. ~uanto a eate aeeundo aspecto, torna-se ne
oe osÁrio levar •• conta oo intercaaea pol{ticoa e eoonÔmicoa envolvidoe na 
reci ão do Sudeste paraenae, que ae inclui na área 1\o Projeto Grande Caraj_ás. 

A preocupa9ão com 01 conflitos de terra na área se manifesta, 
nos setor es of ic i aie e na imprenaa, de várias aaneirae. Recentemente, o jor
nal " C 1-:stado de são Paulo" publicou notícia oo• o ••SUillte titulei "Plano 
de coloni~ação em Carajáe evita conflito .... 
· . " Um amplo procrama de ooloniaação aerá U.to'iado· em oaráter ele 
urgência na área do Orando Carajáe pelo GETAT( ••• ) para acabar com aa teri
·eõea aociaia neaea ree;ião, onde vivem cinco mil rulliaa de 86l'icultoros . 
se~ torra ( ••• ) . O projeto ( ••• ) envolverá uma população de 140 mil peeaoar 
( ... ) . ( l covorno aplicará ( , .. ),noc ~róximoc ~untro nnoc, Q$~ ,7 bilhÕec"(~lJ. . 

Por outro lado , pelo menoe u~a parte dot problema& sociaie da 
~rc a Ó ot r i bu!da pclaD autoridadeo n ação de lgrcJa CatÓlica! 

· ·~ I greja poderia eer Útil pelo poder de ~lutinação e comuni-
cação que poaeuem eeue repreaentantea( ••• ). Xaa funciona ao contrário• quan
do voe; ct era, ·eetá QUase !'&sendo \IIII _ &I)Ordo, lá vem o padre e elh •não tu, 
vão encanar vocês•. Dom Pedro Caaaldiliga &dota esta linha. ·Ele não deixa 
resolver ei tuaçÕee" (Paulo Yokota, preaielente do INCRA) (21). 

"! a I~eja quem provoca eaaae invaaõee de terru • emboeoa
• das- (Coronel Fernando X. Liaboa, do OBTAT) (22), 

Aléa dieeo, em todae aa queetÕes que surgem na região do Sudee
t e paraenae - o caao doa padres e poaeeiroa r "'.~ fas exceção a iaeo - a di.!! 
~puta entre Alacid e Paesarinho, que hoje envolve intereasea opoei cioniat&& 
(P>~ B), em razão da postura polÍtica assumida pele covornador, eetá aempre 
preeente. Oe pol! tiooa do PDS e .da opoaição procuram manipalá-las para aer
vi r a aeua propóaÚoe, o que ee torna maia ae;udo à medida ·que se avilinhU! 
ae eloiçÕea. . 

~ o oaeo do famoso "Major CuriÓ" (tenente-coronel Sebutião Ro
drieuea de V.oura), do CSII e 'do CETAT, tornado célebre a partir ele aua atua
ção na época da represaiD à cuerrilba do Araguaia. ~aia tarde, tem-ae llot{
cia de eua participação numa reunião {outubro de 1979) com repreaen\an\ea 
do l UCRA, do S!il e da PolÍcia Jo!ilitar, na r egião do Baixo Aracuaia, cuja fi
nalidade era dar uma "solução definitiva" aoa problemaa t'undiárioo da área, 
form~do-ae um plano para ret i rar de lá "todo poeaeiro de menoa de cinco a
no s de poaae", o que equivalia n ataet&r "prat icament e a grande mai or i a da 
pop~laçac a! est abelecida". 



I. 
"J.~ ~ G r.JO com o criação do C;:;'l·~T, tal plU1o não foi dec~tivaclo 

; ••• j. ~ r.tenàe-sc facilmente a razão pel& ~ual a r~cião do Baixo ~r~:uaia 
fo1 cocoll.ida como área prioritária de a'tunção do C~TA':. lato ae dove ao 
mb,,ro elevado ele confli~oa na área, bem ·como 8. prcximic!ade com a Serra doe 
·· "- ~ ~.: ó o . Ao ,que parece, era ~rcente pacificar a r6rião. C 'Projeto Carajáa•, 
• '' ' ·' ·' nJo d• oplniÃo pÚb}l~,., envolve clcvadoc lDvcctllncntoo ~strnnt;eiror;, 
<: ~c :, ~c re!ll caranUaa para en~rar ea operll\'ão" (23). 

~ste r.ajor Curió, licaclo ao senador Pecsarinho e ao PDS, é o~~
didat o à Cânara Federal no Pará, contando com os votoo d& região do Araeueia, 
ond~ te r:: :>tundo. Cle tem acusado mcmbroo da lcrejr. CatÓlica de cotimalnr re

i<cl.hae no carnl'o í24) "• no dcpoin<cnto preot!ldO dure.~to a fnoc de 1nquér1to 
QO prococoo doa padreo e poos~iroc, ocrw1d0 informação do advocado LCYdio 
:.O>.:i.l er. : ' ilt:o, "admitiu ~ue 'r.avia pedió c. o exp~l~Õ:c do Pe. Ari otides, anteL 
r..es~o ~ue os poaeciroa da r eciã.o de são Gcrr..ldo do rirar t:.ai a tivenser.\ pa.rti
cipndo do conflito de .13 àe acoato'! Além à i eso, '!la meo::~~ época em que a 
CJ: i3!l "tomD. conhecimento da série de ;;r e c~Õcc a que vê rn se ndo subr.!etidos os 
I!DDBelroc, no suntido d• acusarem o c pudrca 1 ••• ), iJJt enc ifl cru.,-ec no pre
senças tio ~cjor CuriÓ junto ~o posseiros preces, visit ac.do-o s àc ve ze s a l 
tas hor~ da QOite, e a suas famÍlia~' (25). 

Conhecido o reaultado do juleamento, na manhã tio dia 22 de JU 
rulo1 a l~eja irnediata=ente protestou, através de documento assinado pelos 
biapoc pruoentec uc. !•eléma 

"!cu ardamos um desfecho que !izcsoe Justiça e reconl:ec coae a 
inocênci& doa acuaadoa. ~~· não veio. Reata apelar àe in•tÃncias s uperio
res. Tudo ieso noa f&% rezar e reviver a Paixão de Jesus Cristo condenado 
1njuctame~to peloo tribunais do seu tempo ( ••• ;. k l cr e j a frent e a eates 
fatos ecn\e-•e hoje incompreendida e condenado no exerc Íc io de aun mio~ão 
evanr~lica" (26). 

:.:ate documonto foi aesinaóo · por 17 biepos, entre oa quais Dom 
Luciano ~:enà.es de Almeida., Dom PatrÍcio José llanrahe..'l 1 :Co :D Alberto Ramos, 
ilorn :.~ icuel !; sri& Ciubclli, Dom Pedro CasaldÁliea e Dom Tomás BalduÍ no. In
cluía ascinaturaa de bispos das maia diferentes tendências dentro da Iere
jn, óesde oa cha.m&doa "proereaaiataw' até oa "conservadorew', o que demons
tra t er t.avido w:aa unidade para a.léro das facçÕes internas na eolidari edll.de 
para com os conden&doe e no pr.otesto contra. a condenação. Esta unidaóe se 
manifesto~ ainda atravéo de pronunciamentos da CNBB, de arquidi ~cesoe como 
~ do Rio e são Paulo, e de muitos bispos, isoladamente, que n~ ~ssiati
r r~" "" JUlpunnnto, como l.lcono Avo:lnr T.rM•i'i:t• Vil.-1~ t· ll t>m r:ur~nlo ::nloo. A 
nota oficial dll CIIBS tinha um to~:~ incicivo• 

"Soubemos ( ••• ) de muitas irregularidades e pressÕes ocorrida.a 
durante o processo. Temos plena certeza da inocência deoses padres. Consi
deramos a sentença injusta e diena de repÚdio ( ••• ). Certamente muitos in
teresses estivoram por trás da decisão. Grupos radicais, inoomodadoe com a 
nção pastoral da Ir,rtja, encaminharam o processo de modo a chegar a uma 
condonaçio. Temos a conYioção de que foi a ação pastoral da Iereja. que ••
teve em j ulgaaento•. E, depois de eolidaricar-ae com todos os que tra.ba
lbe..~ na ação pastoral, de reafirmar a "opçãc preferencia.l pelos pobre~', 
de condenar a LSli e propugnar por "uma reforma agrária que de falo fll\'a 
justiça e roconhe9e os direitoa fundamentais à propriedade da terra a quem 
efetivamente nela trabalha", o documento so refere' à questão eleitoral• 
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"Que eat .. exiiãnciaa aio fiQu .. eequecldBD, eobretudo nua ano 
etn quo o povo é cha.11a.do à noolha da aaue 4i.r: conttr. ;•tlo voto" · (27). 

AI aanu· .. taçõ .. de proUato aio •• li .. i taz·ar. a not .. ofichh 
ou doclara.çÕea iaolndne de ·blapoa. Ua noi~e 4e 22 de Junho, cumpriado-ae a 
r·rorrMaçào da Arquidiocc: .. , foi fCII.b a coacelol:rGa-Ão ci11 i:uco.ria~ia a-. ter; 
J~ uc S~ta Cru&, t~ belóm, coa o compareciaento, s~r~ndo a i~prenaa, 4t 
" mais do ~il peeeoaB", 16 biapoe e 74 padraa, cerimÔnia que contou lnioial
~er.te com a preeença do aroebiapo de Beléa~ e foi preaidida por Dom Luoiano 
1: . ele J.lmeida. 

"Pom Luciano aproveitou para oferecer a miasa a todoa oe .paa
tores d~ l&TeJa aortoa e peraeeuidoE pela opressão, oiirmanclo ~ue aentiu, 
na horll do vereclHo, a mesmn emoção <JUe aentirn quando acompanhou o oaizâo 
de IJ om C.ocnr Ro!llcro, arce't.ispo de 1:1 ::alva.doT, e elo padre 11õl'nier, asaaasi
nrulo no Estnclo do Hato Groaso. Da mesma ·forma, o eecrnário da ~Jlll!l recordou 
a morte do operár-io Santo Dine, ocCirriJa em ' são Joaulo, durante a D'•va doe 
met alúrgicos, em l ~SO . Dom Luc i~;o se Teferiu aos aconteci~entoe (do dia do 
julG~ento), quando a PolÍcia Militar o~upou a ~raça de RepÚblica e os lar
C03 da Tri ndade e das Mercês, oiirmanclo que '& noesa cidade se tranafo~o~ 
n~& cidade eo eatado de a{tio, nua verdadeiro campo do batalt.a para reprl
cir poooo'ao que pacificLI!Iante querie.m apenas juotiça•. O bilpo a!irmou te.m
bém que t odo aate procaeeo vise intimidar a Icreja que faz a opção preft
rencial pelos pobreo, maa que eate caminho não eerá interrompido , 'pois Doue 
está ai para noa tuiar'. Finalizando, Dom Luciano recor·dou que a CTUZ co"' o 
Cristo, que está afixada na parede da sela de audiência~ da Auditoria Mili
tar, (durante o jul~anto),•curioaamcnte estava lireiromentc inclinada, co
mo ce o Cristo não eativeaae à vor.tade. Para nóa, cata ~adr~cnda marco~ ~ 
hil&tÓr ia da lcrtja no Dracil', concluiu aol• aplauoo~" (~C). 

Vale lembrar que a cerimÔnia se desenvolveu nuaa i r.reja cheia 
d~ faixas e cartazea. Na aeaa que aervia de altar havia uma faixa coo oe 
dizerco1 "Condennndo 01 15 do Ara..,.-uaia oondenar8f.l a l~eja ~ o Povo". E, na 
parede por tr~c do altar, cm local bem vieÍv~l, havia duac ou~raa !~ix~o1 
•:-:U'A- O povo cxicc jllatiç&"l •o · povo ••• a,gon reoponde naa IIJ'naa'" (29). 

O~:tru manifestaçõoa foraa ." f.eitaa, fora dr. eapi~al, oomo 1111 

. • Santarém, a segunda cidade ~aia populosa do Estado, oom a presença de milh~ 
rea de partie~pantea (30). E na me.aa área ond• morava~~~ padrea e poaaeiroa, 
em são Geraldo do Araeuaia, foi realhado W. .. ~o pÚblioo, no dia 24 de ju• 

• nt.o, com a proecnça do Dom Celao Percirn, biepo do Porto Uaeional, e Dom 
l'eclro Cc.oald.ilic;l\ 0 0001 a participação de cores de ~,(j(i pesaoao. 

•ApÓI o ato pÚblico, antecedido por uma mi1sa na rua princi
pal, todoa se dirigiram em pa.eaeata para 1o1ft local no alto da oiclade, esco
lhido pelos bi1poa para o lan9amonto da pedra fundamental da 'Igreja da 
Liberta~ão·, que aerá conatruída e~ mútirão pcloe posseiros, com reour•o• 
a oerem arrecadndoa am todo o paÍs ~ no o~terior" (31). 

Acora, o julgamento uerá continuado em outra inatância, no 
STI·; 1 onde acredita.a 01 a.dvo&a.doa ele defe&:a que, embora o 11euo continue a 
oer ~ fato pol!tico, 01 ju{sea estarão aenoa aujeitoa a precaÕea externas. 

'"!los 11eio1 l1~ado1 ft!uele tribunal, diante dae alecadao falhoc 
cxietontca no prooeaao, a.rriaca-ao, na pior du hipÓte1ee, uma redução daa 
p~naa. ~ a expectativa que tê~ oa ho~ena do PDS, temeroaoa dae repercuaeÕea 
eleitorais que o epieÓ41o poaaa vir a t•r· Como di11e o bispo de Goiani•, 
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Do~ Fernando G o~e• doe Santos, 'o povo vai votar do acordo com aua coneciên
ci n , e a 16 de novo~bro nóa ficaremon aabendo como o povo reapondeu a ee~ac 
acre esÕea•• (3~) . 

Ua mé4ioo do Belém, oom quem oaaualmon\e oonYereai lo~o epÓa o 
julcamento , comentava que aeu reaulta4o tinha ei4o uma lição à lcreja, vi
sando colocá-la •em aeu devido lutar-• Vale acreeoentar que easo ~édioo é 
ofic ial dn r ecrorva do Exéroito • qae aua f'amhia poeoui duo,e extenua fa
tcndaa de cado no interior do ~atado do Pará, embora elaa não estejam ei
tuadae na reeião do .lracuaia. 

!lo que diz reope i to à rel ação maia geral da l&rcja. com o Bate
do bras i le iro, tudo ind i ca que a Icreja sentiu-se bastante atinsida com a 
co nde nação doe padres . Não eó ~o,n i festou uma crande unidade em suas manif'ee
\ ~çÕeo na d"fesn da inocência don ocua ndo o, como , a t ravés de pronunci~en
toc oficial ~ , oent iu-oe conde nnd a om uua doutr ina social. Se de f a to os 
cLamados • t;rupoe r adi cai:l" (como oa de no,inou a ClrBB) qu i seram com i eoo in
ti~ l dár a I greJa, a fim de " coloc~- la no Ge u luba~·, houve, pela menos de 
nodo i~ediato, ~n renção ind i gnruL~ dn parte deo~a mcoma .lgre ja , não acei

tand o pac i !icwmenie a reprimenda e a coação. E em ECU prot es to, aleuns de 
ee us ~e~br o s apont aram p ara o ano eleitoral eo que nos encont r~~o e e ap e 

l arxl para l:::.e. out ra Just i Çú. -- não só a Di v i na -, para a Jus t i ç a do povo, 
a~ r~v~ s d o v oto nas urnas . 

', ( I 'J' ~ :; 

~ ~) ~~ treze Poosc'ro;; prc s oç c Q CU~p.dos s;. : Joã o ;.: ,rt'&s da Cor,ta, ,si· II'Pl {
p .6 ''Çira1 R :n~r;:ml o !jeb~ l e.n~ ec ~Oefh~ &nt Q r.lo3 ne ~ paM~c c.~oeug!/ ' ~ D" 
:" ~~f~~i o~~a~~o~rnng;_~ :Jg~~ 1 f g:-~t:·~ a~ ci~~~~ó , . P ~~nt~ .. tfX~ ~g,/~· ~-t~à, 
.'.r ~. <~- :'o-0 r O}JCG ~.\i.C:~~~ itú!.::". U!1 Cl0 ;·.c:rlandc n 2~ ... :!\'u. l'1ta.lrnundO ~ e !'C l ra da 
.". :n.:nc l.açao • 

.,~ ,, ~c .,:,do a i! cviDta • loto (" 1~- 1:'/fl, ~c qmo r oj;OI!lpBnoa !lO!' ~ ate t ra~ u. l ho 
~ . · o ~ ~ :. r.eutndo a m ~r~arceno dÂ ~ r ad L- 0 -~, - .. ! n o 0( \l l R Pnl"~ 1 frO . ond'J 01 
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PROILEMAS DA VIDA, RILIIIAO E ORIAJUZACAO 

logirfo Valle 

E• Jtnttro d .. t\ f.o f:t · con4uztclo ·por a•teos i pr!· 
•etre rtunfio de u• grupo •utto-tspecfal •• .oradores do latrro ~ 
to Aat6ato, e• u~a c~ .dade Hdta elo -sudeste do peta. Estes •orad...; 
havta• stdo re•ovtdos da Prata, befrro onde o prefeito ruoheiiCOft! 
trufr lf• •pirque ecolõgfco•, nndo ·sfdo Instalados na parte u11 •! 
ta elo aorro, entio .tnabttade. Li os aguardava• cutrihu peutllalllll• · 
te. construTdu t t"acabedu, 1111 ptrftttaaente pedronhedu 1 ·.u .• 
nhedas. 

. Hã cerca de tris anos, 80 fa11lltas que •orav•• na . . 
Prata foram notifico <las d3 "necessida~a· _ de sua remoção, e• função 
dó tal parque GUe ~. ( Vidante ;;;ente , c!'1 !1' mãscara para o futuro lott! 
m~nto pela prefeitura da parte d~ Sr . a. Tendo utiliza~o rodoyiãrias, 
~ strada~. etc. co•o Justificativas per& outros desaloja~entos ante• 
riores, nio veio nada melhor ; c~beç J do pcefJito se~io us~r co•o 
illbt_ ura parque ecológico nu.ma clda <: c or- 1e 1 ecologia natural estí 

·a lO minutos de carro a partir do centro. E i claro que as m~smas 

id~tas ' pro;resslstas leva t am o p~afeit~ ~ ~ e ~truir matas nos li11t • 
_. tes da cidade para construir condomTnt os elegal)tts. Isto slgnfffca 

·o seguinte: tal cidade passa por f~pQrt~ntt reforma urbana , condu• 
zlda por financiamento do Blnco f.lund .l<:l e ~ caso citado i ua entre 
outros, e parte deu~ conjunto. 

A VIl , d~ Prata~cerc~ de 44 fJmlllas aceitaram iae
dfatama~te a t ran ~f tr Z ncla par~ ~m btl ~ r o prixlmo, Santa Eflginfa , 

• em ca~as ccn ~t r ,11 i~: ~ pela prefeltun ~ m u11 r.lorro, mas se• ígua, luz, 
esg ot os, etc. - situ , çi o ~ue i classificada como "loteamento trreg! 
lar" p~la prê ;:~i l prei eit ura. O gru ~ 1ue es ·. 1 descrevendo i por-

• tanto constituTdo pJr aqueles que recusavam-se a sere• re•ovidos P! 
ra locais lnco nrllgnos. ~ qu e n ~ rrata possuTam u11 razoável nTvel de 

. vida :. ãgu.a diretuente de um poço; luz •puxada"da red•recle.deesgotos 
construTda pelos prÕpri os moradores; proximidade Imediata ao local 
de trabalho • i escola p~bllca; espaço tllmltado ·para construç~ts , 
co• casas de tiJolos, de ate B cõmodos; plantações de ••ndtoca, fel . 
Jio, f·rutu, atlho,cana, cafi, vírios leguraes, reeidios caseiros 
culttvadQs sobretudo de for•• coaunitíria. A produçio garantia a 
su~sfstêncta e ainda ptrattta a.realfuçiio de excedente, coaerciali· 
zado ea feiras publicas. Este quadro explica o forte vinculo de so-
11dàritdade entre os •oradoris: a 11idh de resldinch era de 15 anos 
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rentes do interior para que li taab~• se Instalasse•. U• dotumento 

interno da prefeitura, nio divulgado ~as obtido por •eus amigos 
diz: "Seri esta a favela a apresentar •aiores proble•as quanto i 
remoção.( •.. ) Desta for•a~ 1 erradictçio da Vila da Prata deveriter 
forma basttnte crlterlost. Os ~oradores deverio ser suficiente~en
te esclareci~os e as condições de apropriação dos novos lotes, re
solvidas individualmente.• (Observe-se o uso do termo !!!!!!• ja -
mais empregado n1 cidade). 

Apestr da solidariedade entre os moradores, a reli
gião era um fator de conflitos. Havia uma rua "dos crentes• e ~ma 
"dos cat~licos• (dado a ser co~firmado). Os llderes da comunida de 
eram crentes, cujo total beirava a metade da populaç~o. Alg uns c i

tÕlicos chegaram a atribuir a expulsão i "gritaria dos crentes' 
que estaria incomodando os moradores do vizinho bairro de Tei~ei · 
ras ... situado a 30D metros de distância! Talvez o fato de haver 
~mesma disputa em Teixeiras explique algo . .. 

Um advogado, de nome suspeito na praça, envolvidoem 
venda de terrenos inexistentes a duas ou tris pessoas sJmultanea -
mente, ofereceu-se para colaborar com os resistentes, tendo tomado 
iniciativa jurldica . Mais tarde procura o Centro de Defesa dos Di
reitos Humanos da Arquidiocese local, solicitando sua intervenção 
no cHo. O CODH conHata porém que, devido ~ burr.ices juridicas C! 
toNteantes (ou suborno, como afirmarao mais tarde os moradores), o 
juiz jã se via obrigado a autorizar a desapropriação e dar a ordem 
de despejo. Considerou-se então que o seu objetivo era obter um 
apoio politico que ocultasse sua incompetência jurldica e simulta
neamente reforçasse suas pretens5es politicas (era ligado ao PP 1! 
cal) . Gozava, graças a seu oferecimento gratuito, de enorme prest! 
gio junto aos moradores. 

A atuaçio do CODH deu-se em duas frentes. Um grupo, 
constituido de lideranças católicas leigas, de movimentos de elas· 
se media, liberais, optou pela denúncia do caso ã consciência pú -
blica e pelo aproveitamento de um pequeno expediente jurldico: ob
ter pareceres t~cnicos que negassem o cariter de moradias ~on~gnas 
às casas em Santo AntÔnio, o que iria contra os termos da exigen -
cia do juiz quanto ao despejo. Outro grupo, cons~1tuldo de jovens 
com experiéncia de trabalhos comunitirios anteriores, bem como Pa!. 
torai Carcerãria e Penal, 'astoral Dperiria, Pastoral de Juventude 
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' . Popular, etc. optou por u•a atuaçio dlreta Junto aos •oradores. E 

este grupo que venho citando ati aqut co•o "•eus a•igos•. Sua en• . 
trada Junto aos Noradores foi cautelosa'• astuta . O advogadoGHT 
havia aconselhado aos •oradores que não recebessem ningui•, da i! 
prensa ou de qualquer outro lugar. Estes agentes invocara• então 
a ligaçao procurada por G.M.T. co• o CDDH e responsabilizaram· se 
por uiÍ levanta•ento no bairro vlundo provar sua condignidade, a 
ser constatada posterlor•ente com os pareceres técnicos referen • 
tes a Santo AntSnio. Desta for••· num •ovhutnto be11 edequado à 
açio de católicos, obtiveram a entrada em melo popular sem quebrar 
a unidade com os grupos de Igreja menos comprome t idos com as lu· 
tas populares, pois assumira• tambem a via juridica. 

A esta altura, porem, a ordem de despejo foi dada. 
Nio havia nem quat ro dias desde que o advogado G.H.T. havia proc! 
rado o CODH. O segundo grupo ~o CDOH, qua havia recebido do pri -
meir_o grupo· (que formava a diretorh) liberdade de ação, convoca 
enta o uma vigilla . Seu objetivo era protelar o despejo entrandocom 
um demorado processo de indenitação, até que um novo prefeito ( a 
ser eleito agora em 15 de novembro) abando ~ asse a idéia. 

Vig i ar : cantar, beber, cor.vc rsar, tentar ver saida~ 

agu~rdar novidades. Tod o mundo reunido no bar do seu Clarindo. E 
ali mesmo no bar, no inicio da noite, crentes e católicos rezam 
juntos uma nov~na, a nove na ~ e Natal da Pastoal Op~riria, com as 
A~e Haria conveni er.t emc nte su~ r i midas. A uma semana do Natal e co111 

• ordem de despejo , "a novena foi aceita por todos co111o forma reli -
gio sa de b~ scar u ~a soluçio", ~as palavras de uma amiga. Ap5s a 
no vena, os 'ag en tes l evanta m uma dis cuss ? i Obre c _ue fazer quan· 

• do a policia chega ;.> ~ . Da tr oc a de idéias fica combinado que a d~ 
na-da-casa e a> cri anças se dei t ar i am no interior da casa, enqua! 
,to seus viz i nhos a ce rcariam . Os agent es desconhecia• que os mor! 
dores ji haviam preparado ar mas artesanais .. . Isto sõ lhes era r! 
velado em conversas pessoais. N~ di scus s~o surgiram ainda outras 
formas (pacificas) de resistência. 

Foi ainda dura ~ te a vigllia que o advogado G.M.T . 
aceitou em publico di vidir t ore fas com um advo ga do do COOH, que no 
dil seguinte encontra uma nova saTda jurldica - um ped ido de ind! 
Qização, por sugestio do prõprio juil · e começou a r ecolher pro· 
curações dos moradores na própria reunião em 4ue foi apresentado. 
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Tal apresentaçao foi ua passo delicado para os agentes; G.H.T. era 
ua ldolo para os •oradores, que seguia• estrltaaente suas determin! 
çóes. Ausente do bairro desde 1 vlgTlla, G.M.T. ressurge no dia se
guinte i noite, apõs uaa rtunlio dos aoradores coa os agentes do 
CDOH 1 levanta susptltas sobre estes. Na aanhi seguinte, G.M.T. re· 
torna ao bairro • acusa o novo advogado de colaboração coa a preft! 
tura; convence alguns a riscare• stus no~es da procuração; como a 
maioria não havia riscado, ele toma as procurações das aios da Car 
mem. Entre os que riscaram seus noaes, a aaloria (ou todos) eraa 
crentes - o Irmão Zé Antonio: llder reli~loso; o Zi Neto, principal 
contato de GHT na Vila; o seu Clarlndo, o que possuli o bar, gemi
nado i sua casa, onde era realizada a novena e outros. Carmem,·sep! 
rada de dois maridos e indo is reuniões "dos homens•, Ji desconfia
va de GHT e n~o 3iscou seu no~e. Allis, apõs a chegada dos agtntes 
do COOH, entre eles algumas aulheres, as aulheres do bairro passa -
ram a falar mais nas reuniões. 

Uma adoltsctnte(allis, crente) telefona Imediatamen
te .para S., pedindo a presença de 8., uaa outra agente do CDDH, a 
de maior penetração junto aos aoradores, que não possula telefone . 
S. nio procura a outra agente e vai dlretaaente i VIl~. Acusa GHT 
de traidor e canalha. Consequincla: os moradores se dividem. Os de· 
mais agentes do CDDH estio certos de que sem esta Intervenção to
dos teriam refeito as procurações e o processo poderia ter tido co~ 
tinuidade. ~noite, e• u•a celebração de Natal na cas1 de s., o 
CDOH se reúne i parte e decide retirar-se do caso, por ser uma cau
sa perdida~ com possibilidade de violência, segundo acreditavam, o 
que poderia comproMeter o nome do CDDH. Uma carta acu~ando G~T i e~ 

viada à Imprensa: este é responsabilizado por uma divisão dos mora
dores que de fato sõ ocorreu graças i Interferência precipitada de 
s: A nova secretiria-geral do CDDH impunha como condição de sua PO! 
se o "frefamento da ala jovem do CDDH". Esta •ata• i derrotada no 
CDD~. mas, sem brigar coa os demais, passa a agir em nome pessoal , 
voltando i Prata ainda aquela noite. Afinal, o que desejavam os "li 
berals" era proteger ~o nome• do CDOH. 

S. tem uma partlclpaçao Importante no caso da Prata, 
conforme se veri mais tarde. Seu marido, mesmo nio sendo de fa•llia 
"tradicional" como ela, é um grande llder empresarial, possuindo 
possivelmente a •alor fortuna da cidade. Apõs "descobrir" 1 

Teologia da Libertação, S. resolve partir para um co•promlsso de S! 
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.lidariedade aos oprimidos. Correu p~ll cigade que el1 se fili1ria 
ao então nascente PT. Desejosa de engajar-se no tr1balho popular , 

-dedica-se de corpo e alma 10 caso da .Pr1t1. 

Tris dias antes do Natal, is cinco da mannã, vem a 
remoção, que a TV documentari. Funcionários da prefeitura, solda -
dos e presidiir~os (estes para 1medrontar os moradores)começam a 
derrubár as cuuium tratorlsta se nega e é demitido diante do_s ~~~~ 
radares, Todos os esquemas previstos falhe~. ante a violência dos 
policiais. O CDOH lavHI suas 11ãos de um• violência que afinal veio 
de p1rte oposta i que esper1vem. O j1ntar dos resistentes, ji em 
Santo Antônio, é trazido por S. que o obtivera em um dos hospitais 
de seu marido . 

No di e seguinte, S. prossegue suas doações: fogóes . • 
tembores para igua, dinheiro para medicamentos, trensporte em seu 
carro, uma caixa d'água e 500 m de cenos. Puxados pelo irmão Zé An 
tania, parte . dos moradores resolve pager os cenos; outra partv se 

.opõe . Convoca-se entio a primeira rtuniio em Santo Antônio . 

Havia um clima de desconfiança em relação ao irmio. 
Por que recolher dinheiro, se os canos haviam sido doados? O crit! 
'rio da confiança se tornamais ~gudo.O poder crú uma fumaça com leis, 
~rgàos, burocracia onde s~ consegue se locomover q~~~ ã "doutor• e 
o trabalhador é forçado a assumir uma postura de confiar em algui~ 
pois nao sabe se estã sendo enganado ou nào~u mesmo2.!)J!,! esti sendo 
enganado. Mas ali no morro, enire .companheiros pobres como ele at~ 

• em instrumentos de ludibriaçio, al nao. Ai ele decide se confia ou 
não. Pior: pesava sobre os crentes a responsabilidade de ter apoi! 
do GMT ati o ' ~ltimo momento. 

Assi~. no momento da reunião, hi apenas um reduzido 
grupo. O irmão levanta-se decidido e vai "chamar em nome de Jesus• 
ds que nio atenderam ao chamado ~as crianças. E enche a sala. Ape
nas duas famllias nio estio presentes. Todos resolvem pagar e o i! 
m~o seri o caixa. Hi enorme disputa em tor~o da melhor forma de a
p·rovel ta r uma nascente do outro lado do morro, ati que tudo é en -
tregue aos profissionais: •aqui tem muitos, Joio, Zé, ... , e eles 
entendem muito bem" . Mas decidem também que todos que tivessem ga
nho· dois tambores deveriam dar um para constituir um reservatório 
c~mum no alto do morro. O seu Clarindo, o do bar, tem três, mas sõ 
sob pressão cede um (o furado), o qu~ irrita profundamente seus 
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trtllo, til que utua upuada. Eau gravtdu .tora encondlda do Ir- i 
eio. 

Mas hoje ne• os crentes a~elta• aats o Ir••• Zé An • 
tonto co•o 1Tder. Ele passou a freq~entar u•a Igreja e• Tetxelras . 
Sabt•st ta•bi• que ele s~ conseguiu obter o empristl•o de s. · quando 
abriu 1 BTbl ia e citou u• versTculo ci'o 'tlpo '•o rico deve emprestar 
ao pobre". 

Os partidos n1 Vila. A entrada do PMDB se deu e• di· 
versas ttlpas. El~ foi convidado e compareceu i vlgfila · como de 
resto u•• sirle -~entidades, do PT aos carismitlcos, pois a lutada 
Vila da Prata criara fa~a na cidade. Um mês após a remoção, surge 
n1 vila um jovem 1 i gado tanto ao PMDBquanto aollllvimento contra a Cares · 
tia. Negro, "morador de bairro", teve ·facilidade para uma entrada in 

f -
dividual e concorda em frequentar as reuniões corn o grupo de agen · 

' tes oriundo do CDOH, que exige que não se fale em partidos exceto no 

caso dos moradores to•area a Iniciativa. . . 

Na terceira reunião em Santo Antônio, S. insiste que 
8.; um membro ~~ Comissão de Justiça e Paz da Arquidiocese de Nova 

. lguaç~ convidado a proferir palestra ~o CDOH, faça uma visita i Pra 
{a. Co~o B. era igualmente militante do Movimento Amigo de Bair ~ os 

de Nova lguaçu, ele Insiste durante sua visita que a Prata adotasse 
ieediatlmente uma organização que hoje se revela padrão no pais in· 
teiro para as associações de moradores, seja qual for o partido po-
1Ttico que a co~trole, do PDS ao PT ou · PHOB. Consiste em eleger pr! 
sidente .• vice, secretirio e tesoureiro (o que, sendo conforme ~ le· 
lslação do pafs, permite seu registro junto ao Estado) e trabalhar 
o~ comissões. O jovem do PHOB jã em atividade no bairro, interes s! 
o' em formar uma vanguarda da vila, Incentiva que Carmem utilized! 
t{•lnados critérios n1 distribuição dos recursos que, a titulo de 
,o1ções, • · vila recebesse (os da campanha que falaremos a seguir e 

vindos de S. - exceto dinheiro que ela doava pessoalmente). Duas 
ovens amigas de S., que passaram a .se interessar mais pela vila,t~ 

haviam feito para que Carmem foss~ eleita tesoureira e era a es· 

1 
t~tulo que ela distribuÍ• os recursos. Os critirios de distribui 

·o fncluTam uma parte •aior para quem trabalhasse mais na comissão 
' "Campanha de Reconstrução da Vila da Pr1ta". Est1 campanha sur· 
u apõs uma visita de Carmem ao PHOB, num1 êpoc1 em que as reuni· 

regulares haviam sido suspensas. A Idéia de u•• campanha nio 
a no.va; na verdade muitos se tores di cidade jã a haviam proposto 
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~os agentes oriundosdo CDDH que~ rejeitava• ·por ~Ir nela .u•a tnt· 
chtha ucluslvuente externa, u•·apolo dentro do bJirro; O feto 
i que alguns recursos co•eçare~ i .clltgar, recolhl~s'Ptlo PIIDI • .JOiQ. 
dono~t.AAblr t hoJe cudldato · a· verudor, cideu .Uttos recursos,•u 
u•pre sugeria que 111 (ltova) Pren hivh u• . uciuo te reuttiea iaü
tets. O verudor 1. qui participara de lnfrutTttra co•lnio dt ln· 
quirlto Instaurada peh Ci•ari a pedldo doa :~oradoru 111 ipoca . de 
re•oçio, fmj~a c~idlç~aa ~ara a doaçio dt recu~soa. R.i hoJe candl . . . . -
data a vereador, rtdlgfu u•a carta dando •.· trabalho da Prata co•o 
sendo realizado excluslva•eatt pelo PMgl; 1. e o jov•• do PMDI fo• 
ra• ati o p~tsfdentt local do partido t conseguJra• uftar a publ.! 
cação da carta. A CIII!Panha per•fttu ao -.PMDI 1 entracla na vfh, que 
acabou n"ão v·l~ga.ndo 1 ' por outro · lado tornou C• r••• u•a pessoa odfa 
da' pelos de•ats •oradores • poasuldo~a .da segun·da •ator ~asa d; 
bairro. 

O Advogado GMT ·nabi• ressurgiu na vt·h, ttll~ando f.! 
1 ter 11oradores ao PMDB, c:o• ·Intuito de fortalecer a c.orreate do PP 
durante a Incorporação. Foi no entanto rtC~Iild.o. apenas pelo l~llio 

· Zi Antonio .e nu Chrtitdo (oba.: não i lilpouTvel que GMT uJa C"! 
te, fica a se~ conflraado). Nos .prt•etros dias do .Cantlnho do Ciu, 
GMT tinha t.razldo alt•entos obtidoi c:o• o uc:rttirio •unlctpal dei 
Bu-Esta.r Sochl (o responsivet. pth re•oçio), que naturat•entt não· 
foram recusados,,. MU desta YIZ niO cons•gulu f11 hr nlngui• • . 

As duas correntes· do PDS local tentara• llgar•se i 
vila, mas sõ a corrente do prefeito · põde ser ~ais Insinuante: agi! 
do através da secretaria do. llii•Estar Soch·l, coaproeettraa o thu 
lo da terra t o · fornecl•i_l!_to do aate.rht de con$truçio pare fhill 
zar as casas, i reJeição "daqutlis Jovens que estio reun1 n~o c:o~ 

voc~s em busca 4e votos• (quando não se falava nfsso .afnda na vt
la), bem co•o tentara• duas vezes for•ar u•a associação dt •orado· 
res (ta•bim aqui ha~la "dfstrfbul~io de tarefas•: responsãvel pelas 
hortas, coalssão de ígua, co•issio de esgotos, etc:., criar u•a ts· 
trutura que des•oblllzasse a outra) . Co•o afinal o PDS nio conse -
gulu •utto seus obJetivos; a igua e o esgoto chegara• ao •orro Sa! 
to Ant3nto .. . mas não ati sua parte mais alta.Hoje, porem, o •edo 
qut a vila atrapalha com denúncias I campanha do PDS levou i elab~ 

ração de novos projetos, sempre condicionais. 

Um grupo que era aut~nomo na reprodução soc:lat de 
sua existência passa a uma sttuação de radical dependincla : assl! 
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,. 
t~·c llll s mo, confiança em advogados e politlcos, lideres do próprio . 

• a i rro que dio tarefas e anotam, como Carmem, que• foi i reunião. o 
:stadli se oferece como único remedi·ad'r: de ·' probleiUS que afinal ele 
:riou, S. nio é .candldata, mas receberá alguns votos em 15 de nove! 
>ro, pois hã quem não possa acreditar ~ue ela nio seja candidata • •. 
' Prata nunca foi uma "CEB " , mas atraiu a presença de •ill~antescri! 
:àos de virias classes sociais . E os . •crentes• viram sua organiza -
;ão se despedaçar, ante os interesses particulares que, co•o disse o 
i r~ão, "podem até atingir as paredes•. 

,; 

.. 

.. 
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DE •REIS• ~ D3 POLÍTICA 
PatrÍcia Mon,e-MÓr 

Haia de 100 arupoa de foliaa de Rele eepalha.-ee pela cidade 
do Rio de J&Deiro. Seue part1c1pantea, na aa1or1a, de or111• minei_ 
ra e do norte do Estado 
zinlios, amigoe. Ase ia., 
u~a rede que se eaten~e 

do il1o aio, e:a geral, parentes e~tre ai, Y1-:. 
entre aa tol1aa, o conheci11ento e grande. .E 
da ~ona eul da cidade à baixada tluminena~, 

reforçando os laços nas festas de encerramento do ciclo anual doa g~ 
pos, que se al temam pelos fins de eeftl&lla de .t'eYereiro ,a setembro, 

Neste ano eleitoral, nesta euforia de ca~panhaa milionárias, 
de muitas divisões, prome~aa e de busca de grupos . Já organizados P! 
ra garantia de Totoa, estava curiosa par saber co=o as·tolias entra_ 
ria~ nestá hist~ria, Muita conversa Já apareceu sobre o assunto, já 

que ando .estudando esees grupos há vários anos, mas só recente:uente 
é que pude presenciar, diret&oente, o contato de tr;s desses grupos 
com dois candidatos do Partido dos Trabalhadores. Vou, no entanto, 
coutar, u:u pouquinho da histÓria da relação dos grupos de folia no 
Rio de Janeiro com a polÍtica - seja a "polÍtica" cultural do Esta_ 
de, seja a "polÍtica• de candidatos especÍficos, 

Com trabalhos de pesquisa, a Divisão de Folclore do ~stado 
"descobriu" e . "registrou" a maior parte desses gro.1p.os, dando-lhes a_ 
poio efetivo tanto financeiro quanto empresarial. Criou-se então, a 
prática de congregá-los, no dia 20 de janeiro, em frente a estátua de 
S, Sebastião, na GlÓria, segundo desejo manifestado pela maioria. O 
santo é o padroeiro da cidade e, do qual, são devotos os foliões, 

:1ais recentemente, a n!vel de Xunic!'pio, a então Fundação Rio 
(hoje Rio Arte) passou a organizar outra mani!estayão de folias, De! 
sa vez, na Cinelândia - onde foi !ll'mado u:n presépio e um 'palco• para 
v.ários gr.lpos de Col ias de Reis se apresentarem, no dia 6 de janeiro. 

Neste ano de 1982, e:n outros locais como ~adureira e Caxias, 
já houve u:n apoio da Prefeitura incentivando esses g~.1pos a se apr~ 
s.entarem e:n pra~a pÚblica, · 

Go:neça, então, a apa~eoer uma maior •atenção• dada aos grupos, 
que até há menos de 5 ~os passavam quase despercebidos. ~as e agora, 
nessa • guerra • de novembro? .Se as <:e colas de Samba, os Trios elétri_ 
cos, os terreiros de Umbanda, as diversas Igrejas, os sindicatos, as 
Associações estão entrando na ca:npanha pol{tico-partidária, como fl 
cam as fel ias? 

Se m saber exatamente canjidato de que partido, um grupo de r~ 

lia foi convidado a 'cantar• no seu com!cio em troca de 'unifor:ue' 
novo, Não aceitaram, Um 'dono' de folia contou-me também estÓrias de 

' . 
eleições passadas, quando um tal · candidato da antiga Ail.EtiJ\ prometia 
:uil coisas. Então, diese o folião: "escrevi pessoalmente para ele e 

,.. pedi um violão para a folia. Logo ganhei. :~as nao votei nele. O v~ 
to ; secreto! ·Agora já.é tc~po dele voltar la~ pelo 11orro ••• " 

-



Pensando na rela~ão dire ta dos orgãos de cultura do Estado com 
64' r 

as folias de Reis, acred~ to que, ao invés de entendê-la dentro da aná . " -lise tradicional que fala da •interferencia• na chamada cultura popu_ 

I
, la!-, "deturpando-a•, acre di to que os grupos :Dan!.jJule!D esta oportunid~ 

· de .. ta11bé'm, a seu modo, tornando-se li& is co~be~:los 'e pretigiados pe_ 
rante os outros grupos. No exemplo do dono da folia que pede a viola, 
~a11b;~ se 'jo&a' com o voto, não o trocando,si~plesmente. 

No caso da relação de dois candidatos do PT, como citei ante_ 
rior~ente, co~ grupos de folias de Reis, um novo dado aparece. Lem_ 
brando.as histÓrias de 'crente vota em crente', 'umbandista vota em 
u'l!bandista •, 'trabalhador vota em trabalhador•, podemos dizer que 'f.2_ 

lião vota e:n folião'! Foi assim que presenciei a conversa de u·11 can_ 
didato a verea1or e outro a deputado estadual pelo PT, com participan_ 
tes de folias no encerra'!lento - RE~IATE - de uma delas, na zona norte 
da cidade. 

~ OS CAN~IDATOS - O verea4or é folião dos Santos Reis na zona 
• sul da cidade, junto com seus familiares, e, co~ eles, parte da lide_ 
• ranca da associarão de moradores local. Originário do norte do Estado 
• do Rio de Janeiro, já participou de outra folia, quando crianpa, junto 

com os atuais . me:nbros desta da zona norte, a que nos referimos. Todos 
os anoà tem o costume de, com o seu grupo, visitá-los - onde ta11bém 
tem parentes. O denutado estadual, professor, ~as ligado às classes 
populares com "trabalho_ de base" junto a coJDUnidade do vereador, tem na 
sua biografia o fato de ta'!lbém ter sido folião, nos· tempos da roça, em 
Ninas. 

Juntos, os dois candidatos haviam sido convidados a uma conve~ 
sa com o "pessoal da folia", deste grupo da zona r.orte, sobre o PT. 
Deste papo, ten-do a miaria aderido ao apoio aos ca.Y~didatos, surgiu um 
convi te para v o! tarem no dia do "re'l!ate", quando poderiam conversar 
com outros grupos. ~ assim foi feito; e nesse die também fui - convi ' ~ , -dada pelos candidatos, pelo proprio grupo (que eu ja conhecia) e por 

'•um terceiro. ' que também foi. com o qual já mantenho conta to há varias 
· ,.,anos. 

Em meio a preparação para a festa, um doe articuladores do en_ 
contra e'mestre' da folia prometia agilizar a campanha, outro, falava 
jã dos votos •certos' e dos outros poss{veis, comentando: " a gente sa 
be que é um partido pobre,A gen-te não quer ajuda firianceira. Já fize -
mos muita campanha pra candidato ·rico, e sÓ apanha::~os. Agora tem que 

~ - , I ' ser dos nos s os.""ele e foliao, e sabado ate comeu la em casa! '"'co:npa_ 
nheiros nosso!'! de folia, a gente tem que apoiar eles!" 

O prÓprio~ da folia local, incumbiu-se de apresentá-los 
ao 1nestre da terceira folia, pedindo votos. Referindo-se, mais uma 
ve z~entidade de folião. Marcou-se então uma prÓxima conversa com 
o t~rceiro grupo que, com certeza, levará mais adiante a indicação. 

Ficaram panfletos, faixas .e cartazes, para serem "''" )"'l ha do:; P,!;. 
l a conrunidade. 

Pretendo acompanhar o des enrol a r :i e '' "" r elaç . . ,. '-. ' ;·.' r.: ! ('- ica 
para entender, do ponto de vista .jos grupo ~ , T H' l é s ' ' cta 
r elaçito- além da 'id entidade de 1 · - n • 
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RECEBOOS: 

C.:.U'tilh4 da OHlB - ~ional ExtrenD Oeste. listo ~soe listo ~so do Sul 

1982. (enviada por Frei Betto) 

Pedido de colal:>oração de Frei Victor Oc.távio Kr<J&er a reflexões sobre Ceb6 

e Pentecostais que está sendo realizada em sua paróquia. (~ dos Neis 
11.1). 

~icaçio Pastoral t>obre ''T011po de El.~ições" da Diocese de BarTa do Piraí

Vo l td Redoncl.i , março de 198 2 • 

A•1aliação da diocese sobl'e a relação, dos grupos católicos cana polÍtica em 

Volta IWdonSA • 

Texto de Roberto PaMno enviAdo à Folha de são Paulo em maio de 1982 1 sobre 

as agressões.. sofridas por O. Pedro CasaldáÜga. 

Lista das publicações da Pastoral de Juventude de l<ecife. 

Rot" iro piU'd Oi:;cussões. 1-bvimento Pop.~lar e t1:>viJnento · Operário. Org. por 

ft'ei fletto. 

Entrevista c::an o Bispo Paulo Ayres .1 da Igrcj<1 Metodis ta, s:.Jbre a participação 

v.:.!! l i.::ô Jos protestanL's . . 

Putlicaç.io "Palavt'<l do:; Bispo~ Hetcxlh;ld:·: l i ·~·l'C nci<,~:.:"l ' '·' p . ., . tOI'dl w ll<:!! 

r:Cr I 1 l~IHt. 
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companheiros de fé. ~ais tarde, no calor da dlscussio, seu Clartndo 
diz que paga o que for preciso e na hora, contanto que"(eu tenha 
água li em casa que eu preciso dela pra trabalhar•, •as se• aceitar 
encargo algum nos trabalhos. O trmio se Irrita: "este . n~o i possl -
vel". Todos presslona• · ta•bi• para que ceda um fogio que ele havia 
obtido pessoalmente junto a S. para u•a &enhora "necessitada" (ie, 
sem marido) e ele se recusa. 

Ainda nesta reunião discute-se a destinação de uma 
casa vazia, pofs o seu lzin'ho, a que111 ela se destinava,. resolveu vo.!_ 
tar para o interior,amargurado com a perda ~- olaria (registrada na 
prefeitura) que tinha n~ Prata ~ pela qual n~o recebera qualquer i~ 

de nizaçiio . 8. sugere "um lugar comum para c ~ lt o s, festas e reuniões". 
O i rmio Zi Antonio se opõe: • A casa de oraç~o pentecostal ~ ida Nova 
foi purifi cada e não pode haver outros negõcios - vai surg i r muita 
coisa que pode atingir até as paredes. A terra é santa, não podemos 
t ratar negõcios particulares na casa de oração. Jã hã um pedido se
paraao para um terreno para a c1sa de Deus, que é separada". Ele a
ceita contudo um horírlo comum para o estudo bfblico e, ao final dei 
ta reunião, um& oração (bem penteco s tal) com os jovens crentes e ca 
tõlicos. 

Esta •casa de oraçio pentecostal Vida N~va" é recen
te e originária da própria cidade. O irmão Zé Antonio, um negro ai· 
to e fort e , cerca de 40 anos mas aparentando menos, diz ter traba -
lhado descarregando caminh~es para um moinho de trigo no Rio, mas 
agora era biscateiro. Cerca de um mês apôs primeira reunião, 8 . volta 
ao jâ cog nominado "C.antinho do Céu" e ouve a queixa de que o irmao 
não t i nha pago S. e gasto o dinheiro na ampliação de sua c · ~ a. que 
se tornara a maior da vila. Os moradores pedem a 8. que organize uma 
reunião para resolver o problema. 8. lembrou-se então de um fato a~ 

terior: Apôs uma visita em grupo dos moradores ã Secretaria Munici
pal do Bem Estar Social, o irmão havia lã retornado várias vezes,s~ 
zinho; tinha inclus i ve sido nomeado, pelo Secretário, presidente da 
associaç ão dos morado:es do bairro; verificou-se mais tarde que na 
relação dos sõcios con~tavam apenas crentes. O irmão passou a fazer 
esforços para bloquear uma segunda ida em massa i secretaria. SÕ vi~ 
te dias mais tarde o . irm~o comparece a uma reun i io e explic~ que S. 
t i nha emprestado o dinheiro a ele e ainda mais CR$ 3.000,00 . Ataca 
Carmem como responsivel por sua difamação, dizendo que ela nem mer! 
cia ser chamada de crente. O irmão aproveitava-se da situação difi· 
c il que Carmem estava enfrentando ante os crentes, por ter tido um 
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