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UMA NOTA SOBRE O VOTO AMIGO 

Roberto Da Matta 

Ouando um certo partido politico publicou um manifesto de int! 

lectuais onde o meu nome aparecia, fiquei surpreso. Não tinha nenhuma 

simpatia pelo candidato e estava pas1n0 porque não havia aasin~do o man! 

festo. Estava ainda na ca.a quando li o jornal e já acordava chateado 

porque estava certo de ter que escrever uma carta para o jornal denun 

ciando esse tipo de expe4iente. O episÓdio e a minha carta publicada 

logo depois sucitaram alguns comentários. Para •1m, como sempre acon 

tece, foi um modo de enxergar mais um pouco dos meandros de minha pr§ 

pria sociedade e, simultaneamente, explicitar um pouco mais dos meus 

próprios caminhos. Gostaria, na opo~tunidade que as Comunicações do 

~me oferecem,de discutir alguns jestes pontos. 

Primeiramente, não se pode esquecer o que .deflagrou a questão: 

o manifesto de apoio a um dado candJdato a governador do Estado do Rio 

de Janeiro. Não colocarei aqui em estudo essa categoria escrita de exp%e! 

são óellard.nacla"r.Wlifeatação" ,exceto para provocar alqumas reflexões ligeiras. 

· Trata-se evidentemente de muito mais do que uma simples manifestação 

de grupo de simpatizantes. De fato, qualquer manifesto demarca tipos 

de sinpatizantes ~ outros. Lembro-me de documentos desse gênero 

· que eram lanç~dos logo que isso foi possível no Brasil, quando se disc~ 

tia a questão indígena e o pro.blema da emancipação ou não dos 

distinguindo e ' dando prestigio a quem os assinava. Tal como 

índios; 

ocorria 

com as chamadas "~esas redondas•, onde quem era convidado pertencia ao 

•grupo que defendia Indios" e quem não era convidado não estava, é cl! 

ro, interessado nesse tipo de problema. Uma vez, embirrei e fui sem 

ser convidado a uma dessas mesas red?ndas. Do mesmo modo, quando ver! 

fiquei que certos manifestos não me incluiam por total esquecimento, d~ 

cidi escrever cartas aos jornais. Quero acreditar que uma carta minha 

sobre a questão da emancipação dos grupos tribais, publicada no ~ornal 

do Br~sil, teve conseqUências positivas para o desenrolar do problema. 

De qualquer modo, usei do expediente para d~r o meu palpite, Claro e~ 
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t á que consultei minha consciencia e minhas _reservas de covardia. No 

caso , po rém, do manifesto em questão, meu nome sur~ ia sem consul t a . A 

falta de respeito pela ~inha cidadania era nítida. · E isso era 

curioso na medida em qu• o manifesto se fundava preci.samente no 

muito 

apoio 

a uma candidatura dita autenticamente democrática. Sendo assim, a prf 

meira consideração que fiz ' foi a seguinte: justo no momento em que se 

fala de cidadania, com a palavra entrando definifiv~mente em moda e se~ 

do usada até mesmo pelos cronistas sociais, habitantés da noite e qente 

do café society, as pessoas continuam operando por palpite e usando o 

nome dos outros sem consulta, por advinhação. Vi nesse procedimento 

um certo método que talvez tivesse implicações mais profundas. Afinal , 

o que isso estava dizendo do ponto de vista sociológico? Creio que e~ 

sa utilização sem consulta não indicava - para quem o fazia - falta 

de respeito, consideração ou mesmo achincalhe dos direitos de cada um ,_ 

mas simplesmente exprimia um modo de pensar dedutivo que é tipico da 

sociedade brasileira. Realmente, em sistemas onde a totalidade é dom! 

nante: quer dizer, onde os valores globais têm precedência sobre os i!! 

divÍduos; e as relações são sempre mais importantes que as pessoas ne 

l.fiS implicadas a navegação· social se faz sempre P?r meio de deduções 

Deduzir, como todo mundo sabe, é poder tirar ilações de premissas g!_ 

rais. Dou um exemplo conhecido: se a gente vê a mulher do nosso viz! 

nho saindo de um cinema na Cinelândia ãs quatro horas da tarde, pode-se 

deduzir algUNa coisa do seu comportamento, ~embro-me que no meu tempo 

de criança sempre se deduzia que "menino junto não dá certo". E que 

"onde há fumaça, hã fogo". Não hã, evidentemente, sociedade sem alguma 

forma de pensamento dedutivo. Mas estudar as coisas pelas quais se d~ 

duz é certamente importante e, a longo prazo, revelador do sistema em 

pauta. No nosso caso, afirmo sem medo do ~rro e do exagero, que as d~ 

duções são sempre .mais fortes quando feitas a partir de al(]UJllas rel! 

ções ou categorias. Deduções feitas a partir do mundo público, das 

leis, do dinheiro, dos regulamentos e dos processos impessoais em 9~ 

ral, são muit? fracas e, por consequinte, recebidas com alto grau de 

desconfi anç.3. Mas as deduções realizadas a parti r das relações de p~ 

rehtesco, compadrio, amizade e do apadrinhamento sobrenatural, s ão mui 



to fortes. Aqui no Brasil, uma pessoa confia maia no 1eu sonho 

· co do .que numa noticla de jornal. Do -•1110 modo, a dect~ão a. 

do comport~ento esporado para certas categorias sociais I aaia 

a!st! 

partir 

forte 

do que para o mundo social •• geral. Assim, .as mulheres e as crianças 

permitem deduções aais agudas sobre o seu comport ... nto. $erá que 

eles são mais previs!veis? Nada disso. são apenas muito mais control~ 

doa e reprimidos. No .exemplo dado acima, o comportamento da mulher pe~ 

lllite a dedução porque o pressuposto· cultural (ou moral, ou ideológico 

-- tudo isso para mim é sinónimo! é que as mulheres não devem sair de 

casa, sobretudo se forem belas e estiverem sós. Isso aliado ao local 

suspeito e central-- que ' amplia as p?ssibilidades de anonimato per 

mite a dedução final -- ou a suspeita (que, no fundo, é a mesma coisa) 

de que a mulher não deveria estar fazendo boa coisa. o mesmo ocorre 

no comportamento dos negros, dos feics e dos pobres em geral. Em rel~ 

ção a isso, pbsso con~ar um caso tra9icÕaico. um negro norte-americano 

veio para o Brasil como professor visitante de UIR4 universidade 

nal de prestl'gio, localizada em cidade grande. COIIlo era UJII corredor i!! 

veterado, 1090 depois de sua instalayio preparou-•• para correr. Vestiu 

.seu uniforme, calçou seus Nike e coao e1tàva escurecendo e o calor fo! 

· se int;enso, preparou-se para sabore.ar o seu exerclcio favorito. Mas 

qual não foi aua ·surpresa ao con1tatar que depois de circular correndo 

o prt.eiro qua~teirio, havia vários cachorros latindo ferozmente em c! 

· ~~a cios seUI calcanhares, aliia de Ulll carro da rádio-patrulha que o pe~ 

•equia velozaente. Era, c:a.o veio a saber depoil, que wcrioulo corre_!! 

cio, nio podia aer corredor, aas laclrão•. Moral da história; a dedução 

dá a certeza e, cqm i1so, revela o estereótipo e a densidade aoral de 

IIII& cultura. 

No meu caso a dedução foi de •alto nivel": professor, autor de 

livros sobre a realidade brasileira, branco, viaj~do etc ••• ·aó poderia' 

ser eleitor potencial de certo candidato. A dedução é patente e rlgid~ 

E o caso muito curioso, pois aqui teeos uma mostra de co.o 1111 NOdo de 

navegação social tradicional, por deduçÕel r{gidas, foi levado a um o~ 

tro, onde ele não deveria ·teoricaJDente operar. Eu me explico·r é que os 

atributos socials (intelectual, professor, branco,cos1110politismo etc ... ) 
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são valores qu• permit~m a dedução de caráter estritamente _sociológico. 

No plano politico, as coisas se complicam. Por qu~? Porque o ·•polit! 

co" tem çelo .enos dois significados importantes na sociedade braaile! 

ra. De um lado o •politicop é tudo o que diz respeito ao poder e isso 

nos conduz freqGentementG a um acordo pois o poder nestes últimos quin 

ze anos ficou não só v1sivcl, mas muito concreto graças a sua 

riedade e azedume. Mas isso, como estou querendo dizer, não é 

arbitr! 

tudo, 

pois a outra vertente do "poli-tico" não é tão substantiva, mas diz res-

peito ao seu lado social e moderno. Neste sentido· o "politico" pode 

estar exprimindo também uma maneira de ser , um modo de comportar - se . 

Trata-se de uma visão adjetiva e não mais substantiva. Ora, neste se 

gundo sentido, o "politiCo" é um modo de caminhar. Lembro que essa 

acepção do politico é sempre confundida com· o ato da _malandragem e da 

escalada por meio dos amigos e dos parentes. Quando dizemos que "Ful! 

no é politico!", estamos enfatizando esse lado de navegação social esp~ 

cifica de uma pessoa e certamente nos referindo a uma maneira de ser o~ 

de os interesses indi'viduais predominam. oat a crença de que t odo o P2 

litico é, no fundo, um aproveitador dos outros e que todos eles se ut! 

lizam dos cargos públicos para enriquecer e satisfazer simplesmen~. suas 

ambições pessoais. Deve ser observa~o, antes de prosseguir a linha de 

raciocinio, que a acepção do politico enquanto adjetivo, é profundame~ 

te interessante . Porque, como estamos vendo, ela nos remete a uma ve! 

tente onde o terreno torna-se individualizado, tendo a ver com motiva 
' -

ções e com valores individuais. Se Pedro é politico, Pedro pode estar 

interessado no poder ou no dinheiro. Pedro também pode estar interess! 

do em servir sua comunidade ou servir os seus próprios interesses.Creio 

que essa vertente individualista do poder inibe ou dificulta um pens! 

mento dedutivo de estilo tradicional, Sobretudo quando a sociedade de! 

xa de ser de pequena escala e torna-se uma comunidade nacional de m! 

lhÕes de pessoas. Raalmcnte, numa comunidade de •homens bons" ou de f!_ 

milias ilustres, como foi o Brasil da República Velha, o sentido de •p2 

lltica " dever i a ser mui to mai s de poder do que de possibilidades de m! 

nobr,l pat·a o prt?sti:g io ind i v i dual. Simplesmente porque quem fazia "P2 

llttca" já estava demar~ado pel~ cor, nome da familia, bairro de nasc! 



roent o, profiss ão, educação fo r mal e in forma l, religião etc ••• 

O que estou q uere ndo de s ve ndar é o s eguinte: se a noção de "po li 

t i ca" exprime duas vertent es - umn subst.lntiva (.polít i ca = poder) e O_!! 

tra adj e tiva (política "' modo de navegar socialmente) então ela pode 

ser complicada numa sociedade com dificuldades claras no que diz respe! 

to i expressão do individua lismo e tudo o que vem com essa ideologia . E 

o que ve m com essa ideologia é, evidentemente, a possibilidade de ter 

um espaço interno livre de interferências s ociais, como uma área onde 

o indivi duo presta conta de seus atos apenas a si mesmo. Ora, esse c~ 

po de ação centrado no ind,ividuo como valor e como mor~lidade faz com 

~ue a t otal i dade perca sua importância. Diante dele, não se pode mais 

di ze r, de dutivamentez "Voce tem que votar em X porque sua família vota 

ne le" , Ou, a inda , •você t em que morar com Y porque ele é seu pa i:• . No 

~iverso individua lista, a r e lação de ixa de ter a mesma i mportância d9s 

t ndiv!duos,e os se ntimentos que as regras morais· engendram acabam por 

dei xar de ter, como dizia l·lar ce l Mauss, expressão obrigatória. Agora, 

com o i ndividua lis mo, ele s t êm uma expre-s são não-obrigat ór i a, vale d!, 

ze r : são individ~alizados, e va riáve is. Creio que a noç ão de pol!~ica 

.assumiu e s sa acepção mode rna e individualista nos países protestantes 

onde a Reforma e o Puritanismo. expl odiram essas formas dedutivas· trad!, 

clonais. Não seria, pois, uma surpresa encontrar a noção de comunidade 

.Politica ou mesmo de "c ultura polí tica" nes sas sociedades onde os hg_ 

mens não são pe r cebi dos e j -ulgados e.nquan.to membros de con juntos de r~ 

l ações soci a is i mperat i vas na de fin i ção de s eu ser social (de sua "pe! 

soa• ) , mas enquan t o seres i ndiv isas , indivíduos . Vale d i zer : e nquanto 

e lementos s ociais cujo l ado i n terno está fort emen t e ligado ao se u e sp~ 

ço e xte r no . Ação e pensament o , i nterior e exteri or, conduta e r e flexão, 

ll'toralidade e negócios, religi ão e polit i ca, tudo isso segue junto no 

~undo calvinist~ e puritano conforme tornou clara a demons tração clã~ 

sica e genial de Max Weber. ~um universo social assim concebido, os 

indivíduos seguem o padrão de conflitos de interesses que as teorias 

clássica s do Est ado consagraram. A comunidade é feita de individuos.Os 

i ndi víduos têm interesses divergentes . Os interesses divergentes s ão 

concil iados, negociados e domesticados num apa r ato público, lcgi timado 
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pela comunidade ck: ~. ndiv!dUO!i no que se chame de <Joverno. Aqui , •po!J. 
tica• diz respeito a manifestações de interesses tnd.t.viâuais · q ue podet~ 

Hr plenalllente canalizadoe para dentro de uma comun:Í.dade que s e . funda 

prec1a ... nte nesta 1diia. Pol!tiêa tuabêa indica acordo,diretr hea que 

são traçadas CÔID ;. por -~0 da. vOatade d a c0111un:idade. .E . •povo• faia de 

ua conjunto de iguais. Trata-se de uma visão de politica que pressupõe 

tambim a homogeneidade da comunidade. 

se tudo isso esti correto, então pode-se dizer que a noção de uP2 

l!tica• tem dois sentidos no caso da sociedade bras ileira. No seu sen 

tido aubs~antivo, a •politica• e o politico r emetem ao poder e à t otal! 

dade . Est e seria um sentido tradicional que tcdos compreenderiam e su.á 

discus s ão fi~aria centra~a no caso do bom o u mau uso do poder . Já no 

seu sentido adjetivo, a politica (e o politico) .indicariam um lado ind_i 

vidualista , muito mais complexo. Aqui, a idéia r emete a uma ação de c~ 

rãter pÚblico , é ce rto, mas individua lizada; ou melhor : que, é realizada 

a partir das moti~açõés individuais. Essa noção, sugiro, t raz alguns 

p,roblemas porque introduz um plano individualista numa cultura que ten

de a considerar o i ndi vidualismo como algo negativo, como egoí s mo, 

·• No caso que estou considerando, o proces so ·de de dução que. fez i!! 

cluir o meu nome no manife.sto, apenas conside r ou a vertente dedutiva da 

polÍtica. Não enfrentou a questão da politica como modo de e xpressão 

individual, da! o seu erro; E ·isso nos remete ao nos s o segundo e Últl 

mo _ponto. 

Nas democracias deve-se arcar com as surpresas . surpr eso s da 

opinião pública que tem uma lógica que desconhecemos. Surpresas das e! 

colhAs pessoais que podem fugir de pressupostos ideológicos e partid~ 

rios e, éli nda, surpresas dadas pelas relações qtie os. candidatos podem 

estabelecer com seus eleitores. Tudo isso é muito complexo e e u desejo 

apenas chamar~tenção para a questão da surpresa como um dado politico 

constante dos regimes democráticos, dado que é individual e que não P2 

de estar sujeito a nenhuma deduÇão tradicionalista da forma mencionada 

anteriormente'. 

Ora, no caso da sociedade brasileira que parece condenar o indivi 

dualismo como egoismo, parece existir uma ditadura da moda e do coleti 



vo. · Se assim é, então, as pessoas têm medo de expressar suas opiniões 

pessoais, no plano individual, embora possam produzir um discurso rad! 

cat, desde que o · assunto sobre o qual falem seja um assunto controlado 

ou que ajude a .defini.r relações e grupos sociais. Q\lando escrevi . JD! 

nha carta e declarei aéu voto num dado canc:Udato, amigos ae telefonarAIII 

falando que eu era muito corajoso.. Por que s~ria .eu corajoso ao fuer 

algo tão pequeno ......; dizer abertamente enl qu&JII votava antes de haver um 

consenso sobre as candidaturas pr.ovavellllen~e vencedoras? ·Isso é curi_2 

ao e eu não sei como responder claramente. Apenas posso considerar q ue 

me pare ce contraditório e par~doxal que numa sociedade onde as pe s~oas 

falem em derrubar o· regime, não se possa dizer em quem ·se vota, sob pe-

na de se estar realizando um ato de coragem! E isso fica ainda muito 

maia claro quando a declaração é feita com uma justificativa que cai 

precisame~te naquele lado individual da política, o seu lado individU! 

lista. Assim, quando disse que ia votar em z simplesmente porque era 

meu amigo, a declaração surgiu como uma espécie de absurdo. E isso, é 

claro, apresenta outros problemas importantes. Vale considerar o ~ue 

quis dizer com o ~voto amigo•. Queria, claramente, dizer que votar é 

·um processo individual. Parece-me nítido que uma eleição é algo que 

constitui um ritual individualista onde se pretende p~ssar da quantid! 

de para a qual~dade. A legitimidade é feita na baso·de uma agregação 

de decisões individuais, o que corrobora num nível profundo o mito da 

democracia ocidental. A decisão final--- ou melhor: a escolha final~é . 

um resultado de um co~flito de muitas vontades individuais e exprime ~~ 

processo secreto de decisão fei~a também em bases solitárias e obedecen 

do teoricamente aos .dita!'lles da cons~:iência individual. Aquilo que ·,: r a 

individualizado, fragmentado e conflitivo, passa --- depois da soma e da 

escolha -- a ser algo coletivo. Tal como o mito da origem e da neoessi 

dade do Estado em sociedades individualistas, 

Curioso constatar que, no caso da nossa sociedade, o mundo públ! 

co tende a excluir tu.do o que é privado ou famil!stico. No regime das 

leia, estão excluídas as práticas sociais mais corriqueiras. Nio é, 

pois, ,ao ac&S() que U le.iil no. Bra.sil .nio oper.&il e anpre .cont.raditam U 

-~b,t.~J aa1s n~n.te · eat&beleeidaa._~~•ulta~-~ ~ ·unho iiOstrJ 
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do em meus trabalhos - sobretudo cm Carnavais, malandros e hc cóis- é 

o jeitinho e .:1 rnnlandra<;cn; ou <Jntão o violcntl) •você sui.>e com quem eê_ 

tá falando?•. Tudo isso, para encurtar uma reflexão que já se alonga 

acima dos seus limites, r9vcla çue entre nós o mundo privado --que é 

simbolizado pela ~~ -- está em conflito com o mundo público simboliz~ 

do pela~· Haveria, pois, uma politica em casa e outra na rua. A pr! 

meira teria a ver com as vontades individuais e grupais imediatas; a s~ 

gunda, com ideologias e valores políticos no seu sentido mais idealiza

do. Como juntar e$sas. duas coisas? O •voto amigo• abre fortemente p~ 

ra urna propc 't ~ politica onde a casa e o individuo teriam um lugar de~ 

tacado. Coloca também uma questão muito mais profunda, a saber: como' é 

qu~ as iàeologias se encarnam? Seria possível um voto ideológico puro, 

'um voto kamikaze? Ou seja: ·um voto onde não se leva em conta as pessoas 

'iUe veiculam e articulam pr.opostas públicas e s·tÚls estratégias .de . impl~ . 

mentação? Não creio l!Ue se possa ter um sistema politico saudável nem 

de um lado nem de outro. Quero dizer: nem o voto exclusivamente pe~ 

saal é sufic ' ·· nt e. :~em o voto exclusivamente público. 1. virtude, como 

sempre, está no meio. · Mas no caso de urna sociedade que tende a inibir 

fortemente as expressões individuais dos sentimentos pqlíticos, tende~ 

do sempre a transformar a politica (que é também esc~lher e decidir) em 

uma ciência onde os líderes são deuses que sabem, pensam e medem o m~ 

do por todos nós , a proposta do voto amigo é importante_. Importante po_r 

~ue ela traz · à t ona urna discussão de simpatias, de vantagens, de priv! 

légios e de acordos que o voto contém dentro de sua essência e que as 

discussões não enfrentam. um voto é uma relação, um elo. A escolha . 
na pessoa determina uma relação de representatividade. Ess a r e Íaçâo é 

pessoal no sentido de que cu elejo uma pessoa para um luga·r para que ela 

possa realizar alguma coisa que eu considero importante e por métodos 

com os quais eu estou de acordo. Há uma identidade de interesses entre 

o eleitor e .o ele i to. No voto ideolÕqico isso tende 'a não ser ·discuti 

do. o carrdidato é uma droga, .. mas a gente vota nele por ideologia, tal 

e 14ual um homem não pode reclamar de uma pessoa porque essa pessoa é 

sua mãe ou seu pai ou :.eu irmão. Fo voto amigo, a. questão .d n simpat ia 

e do i ndi vi dualismo surg~ com 'rütidez. Ser.ã ~~eci56 estabe lecer com 
' ( ,", :; ~ · · ~ -~:-.~~ . '\ .. _ -> ~ .. ~~- ~ .. ~:~ : - ~~..:: ..:~."; ... ~ ... -·. :..- ·~ - -.-.~-··· - " ----:-:--' 

o J. 



.-• -

candidato uma re lação dire t a , de " ami zade" para que ele poss a rccc !Jer 

o meu voto . Serii preciso s auc r ma i s do que ele diz em comícios e em 

jornais. Ser .i preciso manter essa re l'uçiio mesmo depois das elei<;Ões. E 

isso é wma das im~licações mais fortes do voto amigo. E uma das que 

mais gosto. Pois que sem esse vinculo entre eleitor e eleito depois 

das eleições, o processo democrático simplesmente se transforma ern algo 

muito complicado. Não seria uma farsa, mas seria algo como uma carie~ 

tura onde o eleito faz um ritual periÓdico para conquistar de todos os 

modos os seus eleitores. Mas depois, cada qual toma seu rumo. 

que será muito complicado estabelecer uma democracia seg es sa 

Creio 

relação 

permanente e, por isso, joguei a idéia do voto amigo. Se ela tiver de! 

pertado alguém para discutir essas idéiaG comigo, estou profundamente 

gratificado. 

11 
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Anot ações sobre 

ASS:::.EL.t:IA DE D::.'U'J i :;U:IÇ'OES l'tUW r.uncfFIO DO INT.::IUoR 

DO l'IATO GROSSO G. u. IO.ie'!l'er 

Quem viaja pelo in~erior do aa'o Grosso, t1ca iapreaaionado 

com a expansão das igrejas da Asaembl.éia da Dewt. l("ao há vUa, 

onde eles não estão presentes, com os eeua ealÕea si~plee • 

a aleazarra de suas pre~açõea e OrD9Õea. 

Também ea Canarana, municÍpio recém -criado, oom·14.000 habitan

tee e 25.200 tm2 de área, no Leste do ~to Grosso, a presença 

pentecoat&l é rorte. O ~cípio surgiu d~ colonização gaÚcha, 

ctu• :foi ocupando áreaa a parUr de l972. Havia, porém, vil.ae 

mah an~igas de lligrantea nortistas e ~á existiam grandes :taaen

daa na área antes deste ano. A popu1ação se co11põe de: 

donos, empregad~s e peÕ~s daa grandes fazendas; posseiros, 

çolonoe, trabalhadores rurais volantaa; comerciantes, fUncio

nários, p:ro:tisaionaia e operários das nriaa vil as· • Dessas, ' 

as duas maiores são: Cascalheira/Ribeirão Bonito (t~ta-ae de 
d'.IAa vilas acl;laeentea ) e canarana, cada uma com una doia mil. 

habitantes. Cascalheira/Ribeirão é vila de nortiataa e posaei

roa; cana:nana é vila de gaúchos e col.onos; a Úl.tiM é sede 

do ~c!pio, d~ qual os gaÚchos control~ o governo. C&ac! 

l.heirajRi'beirão forma a ponta sul. da l'rel.uia de são :rélix 

e é sede de um& equipe da Pralazia. Çanaraoa pertence à 
Prelazia de Barra do G&rçae. 

_ Ra campllllha eleitoral o'bael'YUio-ee duas t;rentea: uaa pol!tica , 

«otre os doia partidos que conco~rem no Estado do Mato Grosso, 

o P:m e o Pl:D:a; a outra hnico/cultural, .,~ntre os col.onos 
{q_ue são aul.iatae, brancos, de origem ii&J.Í~a, -alemã ou lusa) 

e oe nortiatsa(poaseiroa, trabalhadores volantes, aorenos). 

A Aasellbléia de Deus (AD) tem igrejas em Canerana e Cascalheira/ 

Ribeirão, e ainda no interior do ~clpio. Pode-se dizer· que 

os membros da AD são do povo aiaplea, nortistas. ~ Canarana, 
o lÍder da igreja í gaÚ~ho (um doa motivos que o _levou a 

integra~se no projeto de colonização :toi o de fUndar e oraa
nizar a igreja da AD no local), e participa mais uma ~amÍlia 

gaÚcha, os outros membros são nortistas, isio é, morenos. Em 
t en:los de composiçã o aocia.l, a AD mais co1·responde ao que se 



chularia de "i&~ja elo povo•. u 1gre,1ae católica e ev&DBélica, 

-. ean&ra~~a, eio elomiD&du peloa aulistae, que ea 'Hl'IIOa ela 

•lt~tÚioaçio aocial pertencea aa1.a • olaaae · aéaia. .ia 

ouc~heir&/Hibeirão (oD4e não há aorad.orea vincloa elo 8~), 

a igreja ela .O é ao povo, ... a tcre,1a catÓlica ela lá
pertencente • Prelll&ia ele são l'élix, 0011 trabalho ele coawq 

da4e de baee ·- taabéa o é • .M tcreju ela .O aão &DUcatÓUoaa. 

!Ião eziatem contatoa a a!vel de. i«J'e;la anire l.D a COIIIIDida61a 

católicaa. 

u tcreJaa ela .O tol'11811 ~~o• llldto iJ:ltegra4oaJ uaia pareoe"D

lhea natural apresentar oa aeua candidato• a varea4or para 

eata eleição. Ao todo são ( oandidatoa penteooetaia, todoa 4& 

legenda do PJI). Jst& preter;uoia pelo partido governiata pa:ece 

. ter vártoa IIOtiYOaz 

a) 011 l!derea • caD4iclatoa traçu .a re1&9io . entre a •obecli~ 

c1a u autori4adea• u:igicla por loaanoa 1.3 e a aili tâno:l.a nu 

partido do gover.ao. 

b) O PDS - que cliapÕe doa reouraoa 4a Prefeitura 4o IUni c{vio -

tea ll&ie diapoai9ão e capaci4ade ele atender rei~caçiea • 

oonoedar :ravoraa .. 

c j A a:ti.nicl&de entre oa Yalorea ooZUJenaclorea preaeJLtea na 
pr~ão polhica ela PJII • oa Talorea relicioaoa ela pnpção 

panteooat&l. ( taaíua, tl'&balllo, aua'tieri4a4e). 

4) llll Caacalheira/Jtibeirio a ooaun:l.cl&de 4e baae catÓlica • o 

PllD.8 quase ae identiftcaa. Oa agenha paatoraia da Prel.a&i& 

estão bastante envolvidos na oreanicaç·io e promoção do partido 

opoaioioniata. ft~ quadrv ele rivalidade entre aa duaa 1gre,1aa, 

eate rato empurra -os pen,ecoata1a para o pa:Mido do governo. 

De inicio parecia Dio bsve r llenhuma ai li tino ia opoaicioniata 

ea'tre os aea'broa da .O. Ea canarana, onde· o próprio 114er da 

igre;la (é denollllina4o "Paawr-, aaa cleaconbeço •• ele tea eote 

· •taW. :reconheciclo pela OollYen9&o 4&8 .O) é ou4idato a 

Terea4or, 4&Ya.-ae oo:ao certo q111 a 1cre~a To'taria • 'blooo r.ele. . , 
Coa o deaemrol'Yer da caapaztlaa eleito~, porea, au..rciru 

de~enaorea do partido opo.sicioniata. Iato levou a aértu.a 

tenaõvs na icreja; a prim~ira rea9ão ~oi a tentat1va2e eli~ 
D&l' oa ele~nto• opoaicionictas, excluindo-oe. A t.naao na 

13 
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igreJa levou à 1nterTvnção de fora, por parte· de repreaent&ntea 

da hieraro,.uia .ela AD de São Paulo. 0 putor Candidato & TU .. &4or 

entregou suas t'lmçÕes, e outro paator aaawaiu a direção. -101,, 

promovido ua encontro entre c&ndidatoa oposieionistae e a 
liderança da AD, que accmteceu ea conexão com \lll· culto. Oe 

candidatos oposicioDis$&8·- Dão aea)roa da AD- partioip~ 

do culto e toram apresentados e saudados. Após· o culto, seguiu

se ua diáloso que devia esclarecer se os opoaictoniat .. 
aereciaa cont1ança. O resultado parece ter sido que a tese do 

-....oto de obediência ao governo" foi derrubada. O voto no PKDB 
tornou-ae \III& opção t11111béa para os crentes da AD. Con:t'ome 

in:to~Õea do próprioo putor candidato, os Totoa de sua !AreJa 

ho~e estão divididos. 

E1D cascalheira/Ribeirão, porém, o PllliS não conee.ruiu penetração 

aigni:ticatiTa na igre~a da AD. 

!r&nacreTo1 a seguir, extratoa do folheto de autoapresentação 

que o l!der da igreja de Canarana, Pastor B.G., _por sinal o 

aaia l etrado entre os candidatos pentecoatais, diatribui entre 

possíveis eleitores. O texto evidencia a sua ideologia e ~• 
seus T&l.orea 1 

•1 •. o. é ua disc!pulo de sua pngação, ·:a um exemplo edificante 

de 'Qa hoaea buall.de que &ce na Tida pado pelo vigor de sU& 
:té e de auaa palavras, pois crê no que clis e no que :tas. i 
le:tenaor da Juatiça e doa necessitados. JUDca foi oportunista, 
dá maia T&lor aos pr"-nc{pios e ~ coerência como T&lorea perenes 

que todo hoaea deve preservar. 

O que aprendeu e -o ~ue sabe de mata valioso e concreto ~o que 

lhe t:raaallli Uu a aelhor du escolas do IIUDdo, o ae~~~inário 

univers<l.l ela vida. 

Sempre teve Ulll& sÓlida posição pdhica. :roi vereador •• 

s.a., pelo extinto P.li.P. e poaterionae .. te perteDoeu ~ AliiNA 

como de~enaor doa ideais da Revolução que tnatituiu nÕ pa{a 

a cu'dem, paz e progresso e hoJe, ea canarana, é candidato 

a vereador pelo P.al para a PriJieira Legial.a1ouia • seu 10111& 

aiDCla é o aea110 r . •POR Di.'US, PiLA PifRU B 'Pla.A :PWLU. • ....... 
B.G. tea experiência em todos os raaoe da ativictade humana. 
Ainda no sul :toi secretário da CooperaUTa Mista S.lf. Ltda. 



e do Sindicato doe tra~alhadores Buraia daquele ~cipio. 

li oo~o ~r&Denae é Preaidente da Associação. de Paia • 

lleetr.. da bcola de 11 e 21 Grawt • 3l 4e Jlaz9o • o JTeaideDte 

da Coopercol que, por .- iaiot.atift; eaV. couVu1D4o • . 

»:rétio a Oi4acle p~ a ali& aecle • para abricU' o azwuéa ela 

'C<BAL e a.sia poder beDe:t1o1ar a todoa o• ~4orea. • 

1a Agrar.lla; OD4e reside, .é Preaidente 4a Soote4ade elo. lua ele 

Clmarana - SOLtiCAlt - onde cona8C\Iiu \lDir oa ,110ndorea, ~er 

ua oorrvêl11o coa a Prefeitura e coutnair a rede ele 1u 4a 

looalidàde. 

COIIO egrtc'Ultor I.G. ' hoaaa aapn preocnapa4o oca o f\lturc 

desta aUTida4,e aa região, pois toi a ~~CJ'iwltura que o trouxe 

p&ft cá. Jfo 8\ll Tiu que !lio terta condiçÕea ele dar terra a 
tocloe os aw. tilho• que, "tuba 00110 ele, •ecu•.; tiha u 
tradiçõ .. ele ali& taiÚlia de egrtoultoree. Por iaa.o é qu •tá 
aupre :Uateruaacto e ToUado à pe~Uiea aa bws~ le nnaa 

alten~&UTU. i pioneiro D& cÕUtnção • aua tuen4a de \III 

lliodig .. tor para produsir diarta.aente duas toneladit.a de l:i~. 

tenilisantea e nOTenta aetros cÚbico• de biogú e a.aia ·ter 

eDergia 'barata. A da egnoultura qae tira o aue't81l'te para a 

•ua tu!ua. 
!oda a ali& 'rida, ao 'entanto, é UJ:"'84a pelaa aU"rida4ea Í'el.! 

giosae co~ integl'8Dte .da 1cro~a ~é11ca Aas.abléta ~· Deu8. 

Poae\li nwaeroaoe cursos e semiJiárioe teol.Ógicoe, illclUBiYe no 

enerio:a:.. r. Cauarana é ~ordenador 4& Eacola de BzteDaão 

!eo1Ógica elas Àaaea~l.éiaa de Deus - IR!AD - coa aea. •• 

Ceapinas, SP • . ~ui u ca.nareDa :toi o prt.eiro ..abro ele aua 

lgre3a que está· erguendo Wl be1o templo ea honra e g1Ória a 

Deu • 

......•.. 
a. G. é CODhect4o coao o .Velho G., ou o Pai cloe a.., poiá ele é 
che~e e guia cleata oua•ro•a ~am!l.ia. 

&leito Tereador B. O. se~ o porta TOS Coa anaeioa •o pOTO de 

CeDarana e . b&'t&l.h&4or iDoaneáTel por eoiuqõea ~-tas e rac1onai.a. 

Sua laaga ezpertiDcia é uaa ~ua ele 'boa proticuo tl'&bal.ho. • 
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MANIFESTO DE UM CANDIDATO A VEREADOR PELO 

PARTIDO DOS TRABALHADORES 
AOS IRMÃOS DE Fe EM CRISTO 

Irmãos, nossa vida terrena é difícil, não só para os 
crentes como também para os gentios. Os aluguéis, transporte 
colativo, alimentos, vest~ários, remédios, água, luz, taxas de im
postos, todos estão a cada dia mais altos, enquanto nossos salá

rios são baix íssimos. 
Além disso os irmãos que vivem nos bairros da periferia 

estão sem água, luz, esgoto, escolas, postos de saúde, ônibus e sem 

muitas outras coisas necessárias. 
Foi lutando pelo direito de melhores condições de vida 

com _esses moradores, que pude sentir como o homem humilde e 
trabalhador é desprezado pelos que pensam ser poderosos. Quan
do ·procuramos os órgãos públicos para exigir o mínimo que preci

samos para vivermos decentemente, somos jogados a um cantinho 
qualquer e temos de esperar a boa vontade dos grandes para ser
mos atendidos,, (isso não acontece com os ricos que são atendidos 
na hora). E quando somos atendidos, somente ouvicnos promessas 
que sabemos nunca serão cumpridas. 

Agora num ano de eleições vem os políticos, que nunca 
se lembraram da aflição que vivem os trabalhadores e fazem mil 
promessas que cumpririam se eleitos e às vezes até oferecem em
prego, dinheiro, camisetas, plantas e outras coisas, comprando com 
isso o voto dos menos esclarecidos. Mas nós sabemos que milagres 
opera Deus somente, e Ele esclarece e i lumina seus filhos, portanto 
não nos venderemos e mui to menos seremos enganados. 

Somente por isso irmãos, convenci-me a ser candidato a 
vereador pelo PARTIDO DOS TRABALHADORES, acredito na 
vitória dos que dizem a verdade sem demagogia e sem falsas pro
messas. Juntos desmascararemos esses falsos politiqueiros que 
tentam tapar o sol com peneira pregando que resolverão os proble
mas do mundo. 

Temos bem claro que nossos problemas terrenos somen
te serão resolvidos quando os trabalhadores organizados e unidos 
governarem o país, o estado e a cidade, pois somente nós sabemos 
o que necessitamos, e não os patrões que querem se passar por 
carneirinhos. 
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OS OU:.."'ll'ES E liS ELEIÇÕES (II) 

Regina ~aes 

Pelas noticias que se tan, daqui e dali, sabe-se que os pentocostais apoia

ram, direta ou inliretalrente, diferentes partidos. Candidatamo_:-se, dan:lo ap:>iD explici

to ou velado, entraram ro ~politico destas eleições através de uma identidade .reli

giosa ( designada por • crente• ou evangélico oo pentecostal) que pranetia rerxiar .votos. 

Apareceram candidatos crentes no PDS, no Pl-03, ro PT. E, naturalmente a ma.neira de pe.rt:!, 

cipar da politica pasoou não s5 pelas caracterlsti.cas du dif~tes denanillações, = 
por 1.111 expediente ~rais· geral que parece perpassá-las: afinnar neutralidade politica pro.!:_ 

biOOo que os caniidatos falem de politica partidária no pllpitx> oo aesno dent..-o da Igre

ja e, oo mesn::> ter;:o, utilizar diferentes forll85 para, infonralmente, atingir a rede de 

" inrOOs de f <" " For outro lado, a maneira de participar da canpanha eleitoral t.éllttlén ~i 

ou em função das estratégias eleitx>rais dos diferentes partidos. 

Gostaria aqui de falar. sobre os crentes oo PT ou então falar sobre o PT e 

os :crentes. A ordem dos ternos não está inp:>rtan::lo rruito, pois trata-se de apontar afin! 

dades entre duas af inidades : a de " crente" e a de " petista~ 

Antes de prosseguir é sarpre ixm cirCIIIUlCreller os lirni tes destas notas • Nero 

todos os crentes, é óbvio, têm predisposiç.?;o ao PT. Nem o PT resume-se a e s tes traços - · 

que preter<Jo des tõ.car . Estes traços evider>-;iaram-se numa conjuntura de canpanha elei tora l 

q .Janjo o parti-" ~ esforçava-se para encontrar um tem que marcasse sua d J f.:..:erça dos outros 

partidos de opos i ção e, ao meS1D tenp:>, re:rultasse em arrpl ' ::;:3:~ de qtwlros e de votos . 

Tive oportunidade de _obse.rvar esta relação crente/PT acx:rrpanharrlo parte da' 

campanha de um carrlidato crente à vereança, em uma cidade do interior paulista. Para cé

zrunicaçôes do ISER rR 2 enviei algumas obsP.rvaçiies sobre um grupo de lavradores crentes ' 

que se r eunia também para orqanizar a canp:mha de um cardidato a vereador. Ali, a meu -

ver , era . a r eferê."lcia a um passado cx::rrum ce lutas que fazia pan:l de furrlo e tornava p::>ss.f. 

vel a convivência entre crentes de diferentes dencrni.nações ern uma carrpanha eleitoral. A

qui , trata-se de U11 crente que irrlividual.rnente adere ao PT. Não chega ao PT, nem à car.d!_ 

datura, a través da deliberação dos "imãos de :tê", mas tem cx:m) meta conseguir entre eles 

os votos. 

1- ~stão < .identidade 

Os crentes c::onstroem sua identidade através de um jogo entre as ·difererças e ~ 
ças de sua alternativa religiosa e as outras.Catparando-se diferenciam-se,dividem o J1U1'rlo 

entre os escoliúdos ( os crentes) e os outr.·.s ( os gentios). Definir-se, s!nplesmente,oe_ 

110 crente i.nplica ern al~a coisa a mais do que dizer-se católico ou \m'bardista. A iden

tidade crente contamina outras áreas da vida social, é algo mais do que a afirmação de -

\mia identidade religiosa. Aparece = uma esoolha voluntária e individual por um estilo 

ce vida, uma cpçà:> . Dizem n aceitei JesUs" I • esooliú Jesus". 

Do PT, taml:lÕ)l , resultou uma iàenti dad<:>. Os próprios qeJ.os de caru.nicação incorpor am 

o t enro IJetiSta . EnquantD , via de r egra , não se f ala an pe:jessista, peenErlebistas , pete-



bistas ou pedetistas, a palavra petista já f a z parte do noticiário da grarxle ilrprensa e 

da televisão. Os petistas t:entkn constroem sua idr;ntidade marcan:lo diferenças qualitati

vas en relação aos outros partidos de oposição. I!,. serel.hança dos crentes são contrários a 

eo.JnelliST06, ou seja, inx>rporações e fusões. Separam-se da " falsa • oposição e optam ~ 

lo Pl' . ~ a! que cabe lllli to bem o • oPTei • • 

Escolhi e oP'l'ei. Para 1.ft candidato. crente fica, então, o desafio de articular duas i

dentidades: 1.111a religiosa e cut.ra politica. Contudo, se não poderros dizei:' que esta artiCI:!_ 

lação tenha resultado an IIUitos votos, pelo rreoos a nivel de lingua911111 nio foi tão dif!

cil. 

2- A B!blia e a Estrela do Pl' 

A b!blia para os crentes nio é apenas 1.111a fonte sagrada de saber, é antes um sÍ!rbolo. 

A. • B!blia debaiJ<o do braço" identifica os crentes. Além de todos os ensillamentos que ela 

contém, carregá-la é 1.111a forna de dUtinguir-se, _de professar a fé cx:m orgulho, de apon

tar para a certeza de vitória final do Bem !IObre o Mal. 

A estrela do PI', por outro lado, p!I'eolt sin>l:lolizar a Esperança de " dias melhores" P.f 
r a os trabalhadores. Este s.íntx>lo assegura não só a identificação imediata do ~tido ,co
ro t:alrtlém, ao mesm:> tetp:>, a projeção p!I'a o futuro de sua possibilidade de vitória. 

Ass.im, enix:>ra o t:e1rpo futuro de felicidade e justiça ao qual se refersn os crentes &!!. 

ja para " o reino de Deus", e a primavera esperada pelos petistas seja para o " reino dos 

harens", há possibilidade de carregar a b!blia e ao mesro tetp:> exibir .a eStrela. 

3- Miroria religiosa e o pa:Ctido das minorias 

Os crentes deii'EIII evaiV:jel.izar an cultos e visitas, ass.im o::m> deii'EIII •pregar a palavra 

de DNs" em todo t:e1rpo e luqar, SE~tl'l"e que surge oportl.vú.dade. são militantes. Porém, 

por outro lado se pernaneoem o::m> minoria religiosa encxmtram na B!bli.a neiosde explicar 

esta posição minoritária. Afinal : • IIUitos são os charcedos e poucos os escolhidos", " .:>s 

salvos serão tantos · o::m> as estrelas e os perdidos tantos ci::rro os grãos de areia. • 

o Pr, por sua vez, foi nio só o partido oo qual enco."ltraram esp!IQO as c:hamadas "mi.oo

rias" negros, hc:frossexuais, félú.ni.stas, mas tanbém o partido que transfOI'IIOl o conjunto -

dos filiados en urna minoria militante e pemeguida. 

No "manifesto de um candidato a vereador pelo Partido dos Trabalhadores aos irmãos de 

fé. em Cristo" está escrito: " Se terros que votar, votarerros oos que a~ das persegui

çiles elos exploradores, apesar das agressões dos sanguinários e apesar de sofrerem até ca

deia para deferrler oossos direitos nunca oos t.rairam e estão ai enfrentando os poderosos". 

Este trecho contém ternos que tém trânsito na linguagen religiosa e na .llnguagen polf 

tica. 

Crentes e petistas podem falar en perseguições e agressões. Faz parte da identidade 

crente e:-tar an luta contra "o !!Ul'rlo", reafinmr sua posição minor.itária e a perseguição 

Elll um canpo religioso de he:JC!ronia católica. F'azal' parte da história do Pl' ocorrências 

19 



20 
que p:xJan ser caracterizadas caro per5e91J..i~s e agressões. 

Exploradores, sanc;uinários e poderosos são ternos retirados de discursos diferentes 

mas que podem se trMSfarmar em s:lnÕninDs neste <Xll'ltexto em que o cbjetivo é distinguir 

n5s e eles. Miroritários n5s, crentes e petistas, estanos o:xn a verdade, o que il'rplica em 

per~ção e exige que não se esnoreça na luta. Q.Je os crentes nio se " desviem do cam!. 
oro estreito". ~os lideres. petistas não traiam os trabalhadores, ainda que "sofram ca

deia". 

4- o trabalro religioso dos crentes paz-a cooptação de adeptos é a C!l'lpU!ha do Pl' 

Os crentes falam de sua opção religiosa a tlodos ~ que se "disponham a ouvir" 

ros al:larrotados trens de subÚrbio, nas praças, ros term1naia de Ôl'libls. ~ al! que identi

ficam os p.:>.<Jsiveis adeptos, entretanto a conversão se dá em um processo através de rEdes 

de relaçÕes pessoais e da tática da cooptação pessoal através da argumentação b!blica. 

o Pl', por sua vez, fez grandes oanicios em praça pjblica, assim caro panfletagens e 

_c:x:micios relârrpagos em oertos locais. N:l entanto as ret.lniÕes pequenas nas casas e locais 

de traballx> foram ocnstantes durante a canpanha. OS candidatos dedicaram grarde parte de 

seu tetpo a estas reuniÕes em que falava-se da plataform pessoal dos candidatos peeistas, 

mas ai:> nesro t8!p) e principaL'III!Ilte ela • prop:;.ta do Pl'" para os neófi tos. 

Aos 'crentes não é estranb:l este tipo de reunião. Os cultos nas casas, reunindo vizinhos 

e s•tizantes, têm se nostraào uma fonna eficu de oonseguir adeptos. Pude perceber isto 

nas reuniê.:... nas casas dos "ixmãos na fé" em que o candidato a vereadqr ia levar sua "mee!! 
.sa9f!ll". Percebia-se, clarallill!nte, a familiaridade dos presentes o:xn a situação. O can:tidato 

lia seu manifesto -no dulto leria a Bíblia e ~ aos pr~tes que se manifestasSEm 112· 
bre. E Ul1lll <Xll'M!rsa sa estabelecia. Depoimentos pessoais aobre as repercussões da alta do 

custo de vida oo sobre a falsidade dos"politiqleiroe" intercalavam-se o:xn referênci.as bi

blicas e CXIII o recorte religioso crentes""9erlti0s•().lando surt;Jia a.lglml dificuldade em fazer 

·COincidir o recorte politico CXIII o religioso, principallrente quaró:> afi.'ana-se a proximida

de ó:l " fim· dos telp:ls" e a perçectiva de " r.el.b:lres dias • do Pl', interferia o C31Xiidato 

a ~ apresentanck:l soluções através de arCjlllr.3'\tos que pareciam elilllinar as inoongruêJ.l 
cias. 

A argumentação é vital Pu-a a eKistência da " CCI1UI'Iidade de innios " que apresenta sua' 

versão do cristianisro, e é t.an'bém vital ao Pl' cujos eleibores devem ser ganlx>s para um '110-

t:o " ideológico " • 

5- Verdade revelooa e a def J.niç.ão prap.át1ca do Pl'. 

Diz o J1'leSI!O IIWÚfest:o já citado: • o narento é decisi'IIO, quem não estiver ao lado dos 

lutdldes e explorado&, estará ao lado dos tubarÕes elCpl.oradores, gananciosos que só pensam 

no lucro e no dinheiro, o que fora nós é anãt:ana e abani.nação". 

~s une vez ut:'.liza-se e redefine-se tenros retirildos da..-; diferentes linguagens.Cr~

tes e petistas têm a obrigação êe levar a mensagem aos que desconhecem, porém, a partir do 

aor:entt> em <JUe estas rrenS.:v;cn.s t.:Jrna:n-se !Xll'lhcci.:'.as, o pcr-blana ueiXa de ser oonce.rnente 

aos militantes - religios:>s ou poltticos - para ser de rcspon&iliilida<le daqueles que deve

rão esaJltL'r ou o:'l'ilr . 



O carrlid.ltD crent.e a vereador percebia perfeitamente esta sanelhançà; . e explorava a 

aproxiJração. Ao finalizar a r eunião apelava ~e para a responsabilidade dos presentes ~ 

~ que "já sabi am a verdade sollre a 'situação dos partidos e ronheciam a proposta do Pl'". 

an outra situação diria : AgOra que· já oonhecem o verdadeiro cristianJ.SIID ••• 

an sua doutrina os crentes dizan que, erq.w1to para aqueles CJ!e llLli'ICa ouviram a verda

de, que pernaneoem igrorantes, poderá haver uma chance de salvação, para os que p.lderam 

conhecer e não optaram pelo "cami.IlOO estreito"só restará a oonienação • O cardidato trans

portava esta idéia para o pol!tioo: quem não estiver ao lado dos explorados';" estará ao lado 

dos tubarões g<ll'laOOiosos .. • Ou seja, oanhecendo a proposta do Pl', não aderir a ela é esco
lher o outro caminho ( anátema e abc:rninação). 

6- Uma Úl tilra observação 
Existem outros pontos de senelhança a explorêr' ,assimoc:rro certarrente llllitD a aprofun:lar a 

partir destas pistas apressadas. No nânento Só c;pstaria de dizer q.ze o paralel.Ô pentecos

tal/PT, na carrpanha eleitoral, não é feito apenas por aqueles que, oc:rro llÓ!i, procuram per

ceber o::mo a variável religião atua oo cat1'fXI político. 

-~, explicitamente, nas caapnhas a . partir dos próprios candidatDs. ( Ver o ma

·nifesto em anelrO, e tani:lém o slogan de outro camidato à depJtado: " trabalhador pentecos: 

tal vota em trabalhador penteoostal"). 

-Apareceu em discussão sobre a porcentagem que \.l'll parlamentar eleito. pelo Pl' deveria 

dar ao Partido; durante uma reunião oarentou: " 30%? Isto tá melhor que os crentes que si 
dão lo%. t já o c:xmmisro chegando~ 

- Apareceu t:.armém l'1..lm artic;p de José Arthur Giamotti, ( Folha de S.Paulo,23/ll/82). v 

autor, defi.nin::io-se o::mo eleitor do Pl', faz criticas à~ eleitoral do partido. E, em 

determinado nonento escreve: 

" Contam ( os m.l.iitantes) para isso can d.J,ferentes recursos. o pr.iltW!il:o deles é o espi

::ito de penteoos tes .A solidariedade operária t.mperada na fábrica comrerte-se na oarunidade 

de elei tos que recebem a palavra div ina e a missão de cc:rrunicá-la aos. gentios. Esp!rito · -

sectário, orxle a represen~ da verdade substitui a representaçio politica e a mediação 
do representante abre espaço para imediação fascista.fl'learando o futuro e a força da hist:§_ 

ria os merri:lros do rcNO partido vêsn-se assim oc:rro instrumentos da vontade popll.ar que n.i:> 
cuidam de rolher e informar .. só eles são os p.=s , só eles são os corretos, os demais,la

drões ( .. . )". 

De qualquer forma seja quando alguns crentes se esfon;:am para ccrrbinar e harnonizar a 

identidade religiosa can a de U.'l\ partido polítioo, sej·a quan:io nuitos militantes petistas 

ina:lrporam atitudes e CCJitlOrta!rentos que são considerados próprios ao sectari.Sno religioso , 

fica sarpre a rnes!l'a perg.mta. Aquela que diz respeito às fronteiras nem seupre n!tidas, e 

quase 5Eiltlre ani:>Ic;uas, entre a militância religiosa e a militãncia politica. E, o::mo "petis 

ta oonfeasa" termin::> dizerdo: .8J,a luta oontitala. E, nossas irdagações t:anbém ... 
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PT defende marginalizados 
Negros; favelados, mulheres, homossexu~is, prostitutas. A defesa destes : 

1 grupos foi a tônica do discurso do candidato Lysâneas Maciel, ontem, ; l na Cinelândia, 0~-~:u~e concentr~ra~ cerca de 20 mil p~ss9as. Pá~a ~J 

N 
N 



O NATAL DO P'i' 

UMA LEITURA RELIGIOSA DA CAloU'ANHA ELEITORAL 

Pedro A. Ribeiro de Oliveira 

o PT nasceu. Depois de uma gestação de pouco mais de dois anos, 

tá a! o Partido dos Trabalhadores. Tem um corpo, um rosto, uma alma . 

hoje qualquer pessoa pode conhece-lo e recon.'lecê_.lo, pois já chegou às 

ruas. Sa iu do útero onde só poucos iniciados tinham contato com ele, 

e apresen tou-se ao grande público. o PT nasceu pela c am anha eleito-

ral. O trabalho de parto foi maravilhoso: estrelas em profusão, ale-

gria, receptividade entre as crianças e os jovens, aceitação entre os 

pobres e oprimidos, uma festa, enfim. Tão bem ia o trabalho de parto, 

que chegamos a pensar que nasceria um pequeno Davi capaz de derrotar os 

Golias da vida. Chegamos a imaginá-lo grande, fo~te e vencedor. Foi 

um belo sonho, uma bela fantasia, que nos animou durante a campanha. 

~ quando vimos que estávamos diante de um recém-nascido, nada mais do 

que um recém-nascido, veio a decepção: não estava ali o Davi esperado . 

mas •uma cri ança envolta em faixas e deitada em manjedoura", •porque 

não havia lugar para eles na hospedaria". E ai a gente pensa no natal 

de Jesus. 

O relato de Lucas combina anjos e pastores . Um anjo -- rnensage! 

ro de Deus -- vai até os pastores (que não eram propriamente os ecolo -

gistas da Palestina, mas um dos grupos sociais de mais baixo status) 

que estavam por perto e lhes diz que tem "uma boa nova de grande ale

gria, que o será para· todo o povo' é que hoje nasceu na cidade de Davi 

o Salvador". O córo dos anjos canta nos céus o "Glória a Deus", faz 

aquele estardalhaço todo, e desaparecem em seguida, deixando em cena só 

06 pastores. i.::stes vao a Belém, vêem f.laria, José e a criança 

na manjedoura, e, tendo constatado que o anúncio do anjo era 

deitada 

verdade! 

ro, voltam glorificando e louvando a Deus. No entanto, aos olhos de 

qualquer observador que não tivesse visto os anjos, tudo que tinha a cor: 

tecido era o nascimento de mais um pobre na Palestina. 

Hoje em dia os anjos não fazem mais aquele estardalhaço de outros 
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te~os. Como diz o Berger, no máximo !azem um rUmor. t no natal do 

PT está havendo esse leve rumor. Tem anjo ai dizendo1 •olha, qente, e! 

te ~artido que nasceu aqora com ~so eleitoral abai~o do normal não é 

um partido iqual qualquer .outro. Não tem riqueza, não tem poder, e nem 

é sabido. O sinal dele é que ele nasceu onde nenhuma criança bem-compo! 

tada nascei na manjedoura do espaço político. ~em neqo nos palácios 

que se óobra de rir dessa criancinha, com peso menor que o do PTB. Mas 

o sinal dele é esse mesmo: quem for pastor, pode ir ver". A criança 

ti aí, nascida, forte, com rosto, com alma. Este natal tem que ser cel! 

brado com muita alegria por todos os que ouviram as palavras do anjo · 

porque esse menino promete muito • • • 

Rio, 22 - novembro - 1982 



ÇEB'S ! BLUÇtl!S 'C! NOVA IGUAÇU 

ao,ério 'lalle 

leia COIIUllica.,ão vis& lfi'hll.car os reaul ta dos de "eleiçÕes 

simuladas"• realizadas antes de 15 de novembro, em coauni~adee de baee cató

licas em Xova Iguaçu. 

Ha parÓquia da Prata, oom 125 votantes, o resultado foi o 

seguinte: PDS•51 H3oo4 ; PllDB• 17J lr.>'l'a 10;. PT- 74. O. votos anuldos por 

problemas de •ino~a;ão não toram oonai~erados. Poi realizada dois me~ee an

tes das eleiçÕes, o que t&lvell explique os poueoa Yotos do PD!. A Prata é U2 

bairro de periferia, não muito afastado da Via Dutra. 

1m outra simu~a~ão com 40 "lideranças comunitárias" de 3 
parÓquias· ~ pouco ~ais atast~das, realizada no dia 9 de out~bro, o resulta

do foi : PDS • 1; P!B- 1; PU!~ 3; PDT• 12; Pf•20t DUloa•2t branco •1. Deve~ 
do manifestar por escrito a razão de suespreterências pe1~ pa~tido es que v~ 

tav11111, os participant!s decla!'al"amt 

1- Razões para o PT 1 Yerdadeira oposição;· nasce da base; 

&· classe operária é esmagada, e outras. 

2- ~azões para o PDT: as mesmas apontaeas para o PT, exc~ 

to " nasceu da base" e incluindo 1 • experiência dos que dirig•3 este parti

do". 

3- 1lazõee ~ara o PlD~ t pode fazer alguma coisa, represe~ 

ta toda a sociedade, ~robl~as co~ LSN e dÍvida externa etc. 

4- !a:Ões para o P~: "apesar. de ser governo, é aquele 

que tem a maior platator.xa montada". 

5- Razões para o PT3: •partido dos trabalhadores, te~ in-

teresse pelo povo". 

Ao manifestar, igualmente por escrito. se escolhe~ pri~ei 

ro o partido ou o candidato, 27 declararam que " o candidato eeve obedecer ao 

partido", que " candidsto {certo) não salva partido errado", que " o voto -

vinculado a'JIIIenta. a iaroortâ.ncia do !)&:1:ido". Apenas 6 escolherara pri:aeiruel: 

te o çandt.dato ~ois " conheço "• "confio ","sei quem ele é e o que ele V9.i 
fazer". !sta im!)ortâ.ncia ,maior ac. '!l&rtido é explicável por se tratar de "li

deranças eoCDuni tárhs~, acost!lllladas à reflexão polÍtica (!o PT e ta.':lbém da I
greja, que em suas car1;ilhas, cursos etc, tende a considerar como evolução o 

"'roto consiente- no partido .. , · çcnquanto inaieta na liga-;ão dos caneidatos à bJ! 

se, antes e a ~Ós as el eiçÕes. Ali~s, ~uando perp,unta1os se se arrepen~ em de 

alguc voto ~~e ten~am dado no pnss ~do, mais de ~ particinante laaentaram o 

apoio que dera~ há 4 anos ao deputado federal Modesto da Silveira, que "pro

meteu q:1e voltaria aqui e fez. igualzinho aos outros". O ressent .~oento :n e.ni--
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testado diante do rylenário parecia forte. 

J8 razões para a escolha do9 candidatos, apresentadas também por 

escrito. toram: simp3ti~; sã~ os melhoresr confiança; honestidade; lutam pe

lo povo; conhecem nossas diticulda.·ies; por sua histÓria passad;l de lutas 

~unto ao povo, irão ajujar a organização po~ular; são jovens; são pobres;~~ 

dem fazer alguma coisa. 

uma outra votação, realizada mais tarde no Parque São José, bairro 

igualmente bastante carente foi:- PDS • l; PDt • 7t Pf- 3; PTB • 00 PKBD-7; 

nulos • 4; em branco • 1. Deve ser assinalado que -esta Cl lllunida1e é de for

mação recente. O voto para o PDS toi de um PK. O PT não possui nÚcleo no 

bairro, mas tinha a enor:ne ;~im-oatia do pároco. O P!ID~ possúia \IIli candidato·' 

a vereador, que afinal não foi eleito, com grande at11a?ão na associação de 

moradores. Conhecido por sua pre2ença constante (m~ra em um bairro prÓxico} 

• atuação positiva em favor do tra!lalho popular, é m.édico e ligado ao jornal 

tribuna Operária. Com um trabalho na base que muito. se a~roxima do realiza

do pelos "petistas•. recebe o mesmc tipo de apoio que ~~ outras comunidades 

é dispensado aos c~~didatos do PT. Te~ contudo, suas queixas contra o trab~ 

lho da Igreja. mesmo reoon!lecen.jo &eu valor. Ele dir; ter ouvido de Wl1 :nem
bro de CBB que ele er& do Pr porque "é o partido que está no plano de Deus~. 

El~ pergunta então por que só o PT está neste plano, sendo os demais part1 

dos: exc!uidos ••• 

Durante o curso • Vida Cristã e Compromisso Pol!tico", promovido 

pela Caritas Diocesana, foi realiz~da outra vota~ão simulada. Dos 1000 parti 

oipantes da Última jornada -de trabalho, já às Yêperas das eleiçÕes, apenas ' 

400 votaram. Deste total, o PT teve 53~ des votos. Aliás, a ~aritas · Dioces~ 

na, bem como a "Comissão Justiça e Paz", são Ór~ãos ligados à Diocese q~e 

contam com profissionais liberais( advoga~às, professores etc) ligados ao 

PID3. 

Uma avaliaçio dos resulta1os · reaia das eleiçÕes, realizada no dia 

21 de novembro, em uoa parÓquia da Diocese, mostrou que, a~e sar dos result! 

dos,. a confiança no t ?:'abalho '!10~ule;: é grande. ~om efeito, ra.ra:nente reali

za-se W!la reuniio tão cheia e tão yartici-oada como foi esta. Não havia W!l 

clima de derrota. Ha·:ia alegria pel.o 3rizola, tristezl!l pela vitÓria do PDS 

no Nordeste. Contudo, houv-~ Wl fato digno de nota. Quar.do a -palavra rodou ,. 

todos os presentes sentira= necessi ~ e de de declarar o seu voto, conflrmando 

que eles " e to -". a sua fa:a!lia" tinh:ltl votado no Pr. Tsto ex'lllica-se nela eLe 

cepcionante vota~ão do candidato a vereador do 'bairro, afinal esc"Jl hido ·por 

eles para candidato. A decl11reção seria, assi:u, parn afastnr o estig:Da <!e 

" trai~ã -, " que :foi até 9ronunciejo. Os participantes, " lideranças co:nuni ti 
rias" já com gr a-nde ex ':)eriênc:a, sabia.11 que muito 3 rn e:!!bros do trabalho po::_u 
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lar de igreja não tinham votado no Pr- era só ?er o result~do. ~ interessa~ 

te que um dos pr1!3entee, que não fez declaração de voto na reuniã~, procurou 
o candidato no dia 14 de novembro para comunicar que votariR no Brizola. Cu

riosa."!!ente, e om este gesto ' · ele revigorou eus a:aizade com este candidato, -
até então abalada. !Bta ?is1ta foi comentada com um padre amigo e mostra 

que para as classes populares há uma solidariedade· , ama é~ica que é mais P!O 

tunda que o fenômeno eleitoral - aa. que precisa de um ~roceseo comunitário 

para vencer outrns éticas pose!veis. 

A partir desta avaliação, pode-se levantar uma questãoz qual o s~ 

ni!ieado, para as classes ~opularea, do feeômeno eleições? Não seria ingenul 

dade discutir " Religião e EleiçÕes•, Julgando possuírem as classes popula-

res a compreensão liberal-burr,uesa. ou a compreensão dos milita~tes poli t i-

co&, a respeito de "eleigão •? 

Outra questão é a respeito da acusação~ feita pela 1morenaa b~ 

guesa, de que a Igreja " faria a ca~eça• das pessoas para o Pf. Pelos resul

tados acima e aais ainda pelo re~ultado aaa eleições, ·viu-se que, se ele ten 

ta :fazer isto, está trabalhando multo mal •. Ou então, . di!erenteoente do qué -

julgam Jor~al ~o :9rt>.sil e o O:::stado de São Paulo, o povo també~:~ pensa,. de vez 

em quando. Ouvi, no encontro das 3 ~rÓquias citado acima, a seguinte a!~rma 
' . -

ção a respeito do conferencista: "Elê é ~ro!eseor, mas a gente segue ele ou 

nio•. Há mecanismoe de "'II&.."'! i pulaçâo", mas bá também uma resistência que :taz -

com que eles oão sejam :aecRnfcamente e!ica~es. Acredito que a predileçãc ~elO 

PT é muito 11ais pela tor.na de oreaniz&?io deste, que muito se assemelha à da 
Igreja(contorme. o artigo da P'SP e111 anexo). Ne> caso c'itado acima, um oemhro • 

do P:ID!l, que segue aquelas !or:!llla <!e organização, poesuia grande simpatia dcs 
membros de C!B, repartindo com 03 candidatos do Pf a tristeza da derrq~a p~ 

las mes~as razões, que .talvez aejaa a~ontadas pela persmnta acima. Es algu

mas regiÕes de Pernsabuoo. Pará e Goiás~ co~unidades de base não hesitaram 
am apoiar( • ) o PUD3, dado o tipo de trabalho que este partido desenvolv~u. 

Se estras co:~unidades ter~o espaço p:U'a desenvolver sua forma de prÁtica l)Oll 

tica a n!vel nacional ou sesmo estad~al do PUDS ou Dão, é uma outra questão. 

que Já cabe à análise pol!tics deste parti~o. Kas esta é, enfim, uma _quest;o 

que deve ser colocada t~bém p3ra o Pf. 

( *) Se eonaiderás~e~o• que dar voto' uaa fora& de a~io. a 11•ta seria be• 
11aior 
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Candidatos das CEB3 - . . do PT sao ·na mmona 

CAilOI DI OUYIJIA 

M Comunld.ocltt li:deai&it de 11M1 
CCEBil de lõilo Paulo e CUII'Ce mo.i-

• 111m! os de lt~ro)a. rotre eles a J'as«>ral 
Opo'nlrilo, a PMstoral <1.1 Jc••t"IJUI<Je.a 
Com~o d• r ... torat d'"' Otn: it"" Ku. 
manoe e dos /t.uginttli:tados t-.:. t.'~ 
IA~. JU11iç., e f'4Z,<s~O Nprt .... lloMb 
aestos el•içolto de JS de •'•vembru. E 
por coincitlt!nci.l - ou n:lo - o immla 
maioria d~ candicblul qt* fln~r-•ir•m 
~ orgaruzaçõec .,.,. •·ilk·.U..cia ao 
PT, partido com o ljWil sempre nep
!;:i,. :c:::~Uér tipo d• envulvlmenlo 

Para o c~rdelll .. rceblspo U.. Slo Pau· 
lo, dom Paulo Evaristo Arru;, a li~•çAo 
des.d.es candid.JtttS quru.e exc!!.&.ii\'i!men· 
te com o PT sigr.itica epc."'n:.; ·•umu c \I~ 
JuçAo .nar.uraJ. ~tn t;:U-:i11'wr iT!Jlt.õ~ia 
por parte ao pad:~ O'J do 1 ~r· :3 .. cumo 
um to<lo. S.g\lndo o c.mJ•al, wnw o 
epUco~dD Jatinu-amerie3no ~mo D 

r:n=:::'~~~~~r~~:~~~~ 
ten1 o a~io popuJar.,. !-ç t·.-ndi,.!JfW am 
diversos car?.t.'f>. SO n.:1o at·nn.selr.amOI 
qUHr.to aos ~r~idos. b 5.o nca por conta 
da con.:tc itrN:1:i ~eo cada um· ·. 

A únic~ exi ~~ncia Q\ltl' a J~Tf'ja fuaoe 
eudidatos d&c ~'0:1!!. e w d.ntais .,.... 
J•niUIÇÕl.'S e que ltUr.JUfl' O d ::·o:P.r.rolar 
da t~antoa~," ~ieltl) :-~il \! ~("! :.abil nd!:nem 
01 ·C8rtios dt Udt-rar..;-.;1 qt..l:!' '?\'t'r.tual· 
menu e)l.erçam Rai éomw:.ida"""'"J. De 
roslo. segundo O<>m P•ulo ... foi di!D e 
~p:tido o que ~m Purbl.J já hat'Ji:l. sid:"J 
alirrnado: a tgrej.l na o j~C<tc abl.nduaar 
aquele:! q•oe ostL.o oa Jl<IL lic~" . 

Curiosamer.te. os rr~entances d.1a 
Cf.B~ às próx1m~s rlrit;tki roram "r~ 
VI!!Ados" pe!a tiio critlt'o,H!.l ft> i F~c4o, 
q~~e UJ"'IIIl$ potmote u divu . ;:,>~év do 
currku!o d to; condi<!""'" Nl profag&n· 
da eleitoral tr.:1 r.snm1ria JA:~tt., tDJ~ 
ras de radio e televiS:.). U PT é o Un.:o 
doo cinco p;uttdoo concvn·.,t.es que 
rasniLi.-t a participa.;:Jo ~ie boa port~ de 
seus !!litu."o31\ol nw~·intt!'nU'i cit: ft,;.rtJI . 
O t~.d\·~.adu .hfié Greg,~,· ~ ~o Cin;~:a can· 
<!id•to do P.\IDB • F.h'c<ir""'· r.o 
c:urticulo, s ... a conJJçú ·;> IJ<' e.t· 
presideHte da C():nissAo J~liçu e Pat. 
6reao da ArquuJioccSf' d• S:1o Puulo. 
No.;; demais ~rtidos. nt:r.ll .un ramhdl· 

· •o destac.l fili~~:lt"r iig.:u;btJI cam a 
igreja. 

Dlst'I:IISO JO:CI.f:SIAL 
Os pet!s!Jis jJ~ .1':f\)".; !::i CEBs têm 

~~~~ ~.~~':~~~~f:!:d~,":1.~ ~·.:·:~~~~t ~: 
C1Jmunid2.dl·~· . ~b~ c.-·,,-!} ' um CiJC'..nO 
tiph.:.·uncot" td~1al, 1\....::il .~\,un :.aüli'i~l· 
Jo ).rt'Jas td!:s !l'.Jt.i P:• ·\::~~~~:., t.u.i do ele-
toe do t:piecvp.ado bril.· · '"'.: ,.u,, d-:'S!ucam 

~~~!~~ ~~r:t~~~~~~~,l;·_: .... ~:r; ~: !~,l~~ 
ter;c.rdas com~r(í. !.J.Jt·~ ... . I! T i'...' lt-í.' t' it!:sta
b f;'Jtl ".a pt:'J:-•·r:• ~X · do' t :n h:r.:;ao do 
rr.t.ltJt.>Jo l' ' YJ.:~·l.ilit"'l l' r:.:;·) ~ .• d""!Ui!' (~1,g; 

-~~~·r~.:~ ~: ~ ~:;:!.':::, ~~:: ~.' -~ ~;:: :~.:~ ~;::-(~~~~~ 1 
segunJo t'-'i'jic.:.1nm. ern : :~~ :ç .. :w ~t.s ··~. 
~l'll':.anFe'i.l CJ L:(' t•Xio>:e e-:·,tN: :~ ( ::~an•u· · 
(á!l e rne{)f'J~ d..- t!'l ~t ..:. ... : ,,o •Jt: .: :>ft~ 
pcfa; ; CEIS:-: l! a o.·(·~-;~ :7 .• ,.1~ .~~~ l' ~li. :;..ot .t~ 
de c,•;('J ... 'i-:'t l.l h!J.!: ·,.,;,· :.;..-. f)f~ . t· r'f. •: t ·.r.te 

. r.u~~t~~(!;,~l'~~~;:;.:~~::~ ;·= ~~.;~.; .'/ :·i ·~~~ ·:.~;~:-
.c ,,rre li wn11 c·- t!l' !r:& :•;, ( ·~~: .. " . i '"·1 1;:-:1 • 
r iPo<,! , Ju::,r•:! J:_u .')c:v~ :\•: '.11, <; ~ -t.~ ~ t.IC 
IH!'(\Ji rJt.a :<•M cn~;;.; l ·nc..·!.:. ç-..-\l a~.: d ··•o 
Jor.,;u •Jt: sele u::Uii dt.' ::-•. ;.: :~ r: ~· l 'f ;201 .,; i. ·r,.. 
m•Jm:.i., .;t~ d ~ iiét~ !!.o "'~i.!~~ di' tw\m 
P•w.ata, u :wna Leo&e ~. cidade. 

Ha eomllllldM!e, ,.._ 1 dllcullr • 
p-obl•mas lora t deu illkio a .._ 
eaa:panAa emara a ift&t.a! .. \·~o de wn U.. 
xlo ,. .. r<'dondeaa. MJ)opoi:; tcm81, ... 
mcoo a &prui'IW!IIr a dbc:us.4o poiitoca • 
eu posst>i a*"''" 1111 P>storai Oper4rla 
t e:o c;.~do sindieal d .. ml'lllilil~l
de SJo Paulo. •:m 79. num •!IO<(U<! com 
& poiki•, ao qu.l !I!OlTI!U Santo LliaJ da 
Silvil, a ~:'bõ4."it>ntimç~o p.1l:tt~ av
mer.u,u. Atê.,.., :Mtpo '* ach•vam .. 
que r.Ao dcvrrl!>Dt<A amar""' portid.._ 
Mas tL'i"!'tt : ç:~!'Ut'.i A !"f'Ôd U" e C~ t-Y,:IClOI 
A contk..áfo) dv que .a luta datl !ro~OOJha
don:s tir~.1a <W t:~r ~.rr.bém poiUJCM . Jõ.;m 
80 rntui )>ara o P'l'", afirmou. 

E ~ti!i%1\lllb.e novamel!!<! do clilcur
oo O< ii'Oi.L, J~l:n.J ci'.Me Q\.'C .,.,bota 
a ~r..scituU:.açlo potit.ica M!t p&rte IJt. 
~-an\e dai .;:..,_ ~u (;(,:nunl.S. · 
Gt:'i l:c!>!"fl&<l dr! .b~o.e. "O pr;t.,·~\.lrt J c1u 
C.I::B ; r.~~ , !~nna u:n grupo homo~Cneo. 
Se IJf;':lHU la't U.~ Oí)ii,õ'.O p.3rti~rla,. 
t-omuf'.i~dt rupri:.a e : -oe I"W&Ttê apoia. 
Mas tose a pooo t dada n.lo er.~;uo uto co
re~'l!da:;e, maJ enqua~~o cida~!:lo. irtdi· 
viC~ir,um~. A eumuno:ia(lr Nu i .u cp
~o Jl'!<ltc.ll'ia •m ~~""" e tslli ailett.t 
101 militantlll dei dem-.;• par~". 

EU'.fç.\o .!I!M;:uoA 
Wau dospetto dàu ,<pllcaçh, o la· 

to ~que a d!sc\W4o polll!oco-p.ntidàrla 
ft&:i c:..marJ.d.uies •:: · ~.a . dt t er r.u for
rn.a., fe~.vortoc~ndo a Par,i:Ju tb.'S "J'r:lh.t~ 
llti;~r~. atf por Ut'JI QUt:t li;O de tden
tif:!:aÇ'J.O por J'[111e ~t: :;,.._a !lÜ!1:.:antrs. 
Jus.:cl iM u pll<ou que a• c:::ll. MO Iii&· 
cutt::m um t.U. !t.:O p.lr1.Jr.o, m~- l~c» 
eJ~. ·· Cr,W..·am -~ u; ;;:u~:-i!~ldS.,:.! ori~ 
~~rn "nct ~nLJt...s ~ q&..!- ci-'tsst":t sociaLI 
cor.,~olem ..... part:C.J. D<lfo>Jio 4i>so a 
OPÇ ·~ 1J i! ÜVN:. ' ' 

Ocurre <;ue essaJ l'lllll...,. . por m313 
impü :1:1t.!l Glle ~tf' !:l m . actttam hn·1ndo 
o ir.'t"f''"'~r.'.e rla Cf:B 1 Of't.2r c;·.::l$e que 

-· m.ac-: 1;;unt!it~ pelo f J: . T_~!1:•' que-~
; rt;:~j~ J....::~l'HjN - tr: ~ !"C'Ct'~ · t' l: i ~!Çilu 
i t.J :r. ~.;:J.r, f.rúmO\"ü.'.s ~las \.·~: t~s ;U. z~ 

tu i.~~!e , õ.!3 ~~a: ç.ar! ;t'l f-..1~-..u;l u.:.·, .. pr:r
~~ - " P!J.';) d'•'.tH!· ~u.a tr'J' ~·o t~. o 
P:'-11)9 ~. o ?TH 14, o PD'!' n .. n~mu e o 

>- ~r !'t:Ci:~~ I) re!~et r;U.' cl•)lõt ._ • ._,tCH. . • _ 

,~-!,Z,,;mr.r- r~~" es~e r<':il..!tadl), o undi· · 
1 d:itu do i-'T r.~!~ eon!:' .Jrdtt crun 1 Mirma-
: çjo d t; qu~. ~~ n:ij :~lt- l'In rnHaa:ae. 
100 ~ a l'C!'!tC:'\ '.c.!a:.Je . oo udv ~~~·r,<* 
t:r~r.de p;rt~ cd a, ~ '·~)OJr.l .:.p ta.l~d~ • por 

~~;~:~·.~;~.7~~~:~r:.~~·~:;r;;.:~:~~~!~o\=. 
i ;,te::~:J~~ . Pl':a ' ;;oaf'J:.l . .. ... 

P:,tu ,, c.:,: =~ . t'.·Hü Jí' ;é Prad .. l dt~ ."'-n· 
dr:.:!fr ;;t.' f' !W :".~ f'r:.' :!i ~ !. : eu tm :.!:>n:unl
~; : ~·:· t:'! b.;::·\! r 1Jr •• o • .: t ·;•; :~ ~.·.; ~ . t ::.:!l·.i.l 
~'1 ~.: .:.:1 !:.; rlt! .').lo .\! ~~.:·w, u fa;t> ,:;. \·~·.3\ 

~-i:~::~). ~5;:.~: . ·~~~~~;;:~r. ~:~~~~·.~ ~ -~ ·~ :~·.=~i!;: 
w r.~o :.~ ~ • ., ,~ ~ ... . ) ::.:~ t.Yr .. .;. ,1,, \: 1. • j ' .. -

~:= :l~~r:~ ;~-~~:~a~~;~ j;t~t~ ~~~~ ~:~:~'$~~~: 
ftlõd ,ot:rn•lli :~í} '!' ~:i.~ .. ,!.C\.'1 ,.:.J.i !~~t-.L !); ;:i 
r t;.:l·•: .. t' .~ . .J ff , (o:' · ~.! • ... : • .. j.: r .. · . • ~ ; ·· ·J.o~ 

~~:.~:-.:2, ~~:::",i:~~·;::~:Tr:,.: ,·:;: :.;:~: 
~· · lt.' :" "!~ ,·,~ r ::· .•. ··, :··:r:: .. ~ ~!"'. t• ·• ·~. \ 

t~~,í:~~~ · ~~! ~i·: .. ·t~:: i~~!:· ~·:t ~.;· ~-~t~ !~':!;'i.~!,: ~.:~~:~:: 
~ ~!~4. ~-.: .--M·; G~: ~;•: ;~;~: .... . ,r.cil t'~<' !;.._:·: .. !. ~ 
~·~"""a;7. Ç•.lf i!~•n;..,; t~~ ;~m. j,~ w\.~:"!Ü· 

. .... 

Folha de si;, Paulo, lO eut. 82 
Pg. l~. 

Dom Paulo garante 
·a cobrança dos eleitos 

.. ., 

Na opJnJAo do cordeai dom Palllo 
EvarJsco Arnt, as Comu111dade1 
Ecle:uab< ~ Base nlo "'"'" n<m um 
pooco cotnr•lacen:es tMl seus <ar.dl
®10$, '""" eellliD eleltoo. S<!~do ele, 
"15 de oovembro ~ l()eMS u come((> e 
AID o tJm d41 itua;Jo o;,s CE;:fs. Eu 
pr&nCO CiíiC .a maJor pan.e '1eia;; .,., 
couvt.car 01 C.aDaJCatos e l'al :ut> ttxar 
prazo P<JfD que elos wllh.., <1!."--ullr 
~ probll"'mU. Há mU.:ta ec:nr &tX> 
tandoas,:>:ome.s,:,;a.s••. 
· De ~~urc!o cem ~om P&uio. a. CEBs 

estao ~acJ!llw a Vl.wJiJzar o Qu:tnlo 
&Dte.9 uma •.·~:-tf.a..:teu-a ··aemocract• 
p.a:otJc-lpSIU;-a:", !:11!J~da na cobr4ll4:• 
al.llcln~>Jra do> P<'•llicoa eteuoa. ·S<)&m 
eles cie Qt.:"' pactldo torem. " A derno
crada pP.rtJcZ~auva - d!&..co - ~ um 
tenno L;!õ.1do tm mUitos lugaf't's f n.a 
.Amé;·lca Latina val ~AtJtandO 101'05 cs. 
I•~!Jr.J~d• par-a o rut=. e;..,, pJa· 
U.Úorn'i.!il C!U COTCIWll~ U>O~pen<M 
cms j)2t1Jdo.,. Asslrn como e ... cot..-an
ÇB/0~ !r;!~~ com o R-!knalOO de- Banoa, e 
4e b ilCJtl o ['{cic.!Jldv ruJo acc.iiava, coa
ttru.:nra .:1!:-X.a e ' 'nJ ~ L-: !..:.'tl.!':!:~.ir. Só 
q-..re c..:io ~ria!J tn.Li 1.::1 can lt".:nas ftD 
c.Ima fJ.o Pir-feJto, ma.• \'al hu'-"« muJta 
.:obran.~a s.>b~ os vere..:on:•· e d.
JIU!atlc.st'31adU3Js ... 

L1epols de •:Jrmar que "os candl· 
c;U;tN tk'--.nl esear prepsrados. porque 
Dilo v&t ~.r tJ.o f;ieU aer ''utnOOr • 1 

deJlu:Jol!ns:aduaJ". dom P> ulo :!..,&r-" 
I4XI q:.uJQVI.'f )IO!SIOUl<l.O<!e ~~ a.• CF.:Ba 
d«l<!!!·em as t1tl ~'Ót-.! ~ l :! \'or t!O P1' 
O'.J d:• OU!m p.arrld(J CC l~~IÇ.1o. $e~ 
<b elt. ··as C\mw~da~ sM> n'J~~~ 
mwto ç.cqul!oo~ e o Qu~ l'f.as poá..:m na 
reaUdaM. ~ ;·orma.!'. ~r.:L1t:..r m~!.;i J"!nte 
que. pc;ultc-.rH~.~n i.: . UJh't t. .sera m.aJ.s 
cons.:J~n~e. J:.~;;o e um bent-tlclo para 
trrdo o Pl!~. Qt.M.'lt.a m.al.s JÇ t .;.r.:ta reoce, 
r-IJJ.:o: cc r.L--ct !'!m~rn~nu !e ·t~(n . ~ J :t.l náQ 
1cro:iHa q:.w. •:!L• ::,~ ~,.., nrn."': u.:-:Hs, tlo.t 
pm:.~,~~ c .. '<'lci1;·· P.it ; ;."'f.~S. -t J:dJ; conr.Ir.~tc.. 
q&..'~;> -t.as ~cr·.í~ '"~: ~-~ ·: v:<j:'"":. •;;~~~n • .s:1t.· • 

.L 'r1!ll J'~iJ ~C ~:. : .. l L'OlJ Qllt' O ;"f f.JJI't.o 
de un.u "dt'.tlwcr~1 !!:J ?an:k i ~·~~a-·3 , • 
Jo.m;v pt .. 'l':~-:t . ! ~ ~·.": r .t ~" ~:t ,p·,.!t o:a 
prot~J <'.'::1·::1 1!-in -::~r:.rr.:o r!r. c...."Ca a 
tt:J,c~-,~;.1u .~.;, ~-....x~~-c :..de. Sl!'r!ll. .J p.tir .. 
t.'ci;:~tç.~. t.!ir.:,) r..-;,.:-,:.h'-!1, p.e;o r~:ér~ 
dc 3 r. ;H~,~·-~ :-l . no -~~;'!.• Ci:,ll;";:i!!l~~ de 
coo.~'1: .'7~i" . (.(~:- o;~ : tr>: a .:~.':~·: cr.:~~~:de 
Cik\o-,."'! :~ .,; (" :' ... :U~J \.·~ Ut..~:fí!nl."~i 'inl .:1 :~ 
nit:d r.·:::·.·: ... ~.-:..:.: ·: :\ r.-.u·:: e~.~-.'lt~ :- lâ d~ 
c !.:.~ ;;. : .~!:<:2'.! .::'··.i'.oJ .. u .. ~m u ,_x.mu
DJc:i:IQ: ~;J t:Ollt.rt.i j C,.'O,W.1.'1W<i5ÚC, o ) 



O CIRIO OE WOSSh S~NHORA OE NAZARt: 

MANIPU~.ÇX0 E PROTESTO POLITICO 

Raymundo Heraldo l!aués 

No último número das comunicações do !SER apresentei um 

a respeito do caso dos padres e r>osseiros do Araguaia, cujas 

relato 

ções ~ara a pol!tica paraense são muito grandes, e cujoG reflexos nas 

relações entre Igreja e Estado no Brasil são bastante evidentes. Mas 

esse caso ainda não atingiu o seu desfecho, que provavelmente só se da 

rã após · as eleiçÕes de 15 de novembro, embora novos acontecimentos te-

nham agitado o ~uadro do processo que se desenrola. Gostaria de tratar 

agora de uma questão ~ pouco diferente,. embora relacionada, deixando 

para uma nova comunicação o caso mais especifico dos padres e posseiros. 

Como paraense, afastado há mais de un ano e meio de se1ém, e int! 

ressado (emocional e intelectualmente) no problema do catolicismo "po

pular", não pude deixar passar a oportunidade de assistir ao C!rio de 

N. S. de Nazaré que todos os anos, no segundo domingo de outubro (a 

mesma data erJ que eH~ se realiza em Belém), a "colónia paraense•; radica 

da no Rio de Janeiro faz realizar na Tijuca, na Igreja aatriz de são 

Sebastião. Trata-se de uma pálida réplica do que ocorre em ~elém, mas 

de qualquer forma é um meio de reviver essa homenagem à padroeira dos 

paraenses e de reforçar os sentimentos de solidariedade e de identidade 

"étnica" r e gional para quem está distante de sua terra. ~1uitos paraen 

ses que estão no Rio, · ~uando podem, conseguem férias para se deslocar 

até Belém nessa época, mas aqueles que devem ficar aqui aproveitam o C!. 

rio da Tijuca ~ara participar, de algum modo, do evento maior do calen 

dário religioso católico a que estão ligados. 

O Círio de N.· s. de Nazaré da Tijuca vem se realizando "hã 59 

ano:; ininterruptas", segundo con.>ta do programa das festividades. Este 

ano, segunào o mesmo programa, o ritual teve inicio às 7,00 horas, com 

a exposição da imagem da Santa em um dos altares da Igreja de são Sebas 

ti ão (talv~ z não seja um mero acaso que a padroeira dos paraenses seja 

home nagead a na igreja do padroeiro dos cariocas); às 9,00 horas, foi c~ 
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lcol.>rad~1 r.l i:;$il, "com comunh iio dor; c.lcvoto!i" c, àfi 10, JO, ,oco r-reu .:1 S tlÍ d a 

da procis ,;ão, com o seguinte itlnr: r.:irio: nua Hadúocl: Lobo, !"!.u a do '·lato 

so, Rua Bar.lo do! Ititpagipe, Rua do Bispo, c nov;1mcntc r!u.:~ Haddock Lobo, 

até a entrada triunfal do cortejo conduzindo a Berlinda da Santa 

mente à Igreja de São Sebastião. 

nova 

Em frente à igreja, num amplo terreno pertencente à mesma, estava 

armado o arraial, com barracas vendendo comidas típicas, tacacá, man1ç2 

ba, açaí, pato-rro-tucupi, cerveja, refrio;;erantes e outras bebidas; ne~ 

sau barracas também se vendiam objetos de devoção, estampas e imagens 

da Virgem, ..,rograma das festividades, medalhas, fitas, etc. loJS pessoas 

presentes se dividiam, claramente, em dois grupos principais: aquelas 

qu~ acompanhavam o cortejo do C!rio, com flores e velas acesas nas mãos, 

cantando hinos religiosos ou rezando; e aquelas que esperavam a chegada 

da Santa, em frente à Igreja, e aproveitavam, no intervalo, para sabe 

rear as iguarias e O:lebidas <.rue estav;!lm sendo . vendidas. Quando a berli.!l 

da da Santa retornou à Igreja, foi recebida com palmas e cânticos; e as 

pessoas presentes oJe dividiam num comportamento claramente contraditó -

rio, de outro lado: enquanto aquelas que portavam flores nas mãos arre-

· messavam essas flores em direção à berlinda, outras, ansiosas, procur~ 

vam chegar verto da Santa, para dela conseguir uma "lembrança"', retir8.!! 

do a~ flores e as fitas que orna~entavam o andor. Depois çue a Santa 

penetrou na igreja, inteiramente despojada dos ornamentos de flores e 

de fitas, tendo sido colocada no altar, a multidão lotou o templo para 

assistir nova missa, com que se encerrou a solenidade do dia do Cirio. 

Entretanto, num .ano de eleições, havia um accnteci~ento periféri-

co que chamava a atenção. Em frente à Igreja de são ~ebaztião estavam 

pr~sentes carros de propaganda eleitoral de todos os partidos, com ex

ceção do ?T. Centenas de folhetos, panfletos, decalques e cartelas pr§ 

prias para guardar títulos eleitorais, assim como modelos de cédulas de 

votação, devidamente ;.>reenchidas com nomes de candidados, erara 

bu!das aos ' participantcs do ritual, As reações da população 

distr! 

preJõente 

eram as mais diversas: uns, indiferentes, recebi~ os folhetos de pr2 

paganda para logo lançá-los ao chão, com desinteresse ·; outros guardavM! . . . 
o,; fol:1etos, d<.: iJOis de 1-'i-los rapJ.darncntc, com poss!vel interesse ou 



por mera "cducaçiio"; e outros se mo:>truv;:~m indi<;nado:;, invectivando os 

pro)!agillldistas ou candidatos com palavra::; 5spera:>, censurando-os por 

estarem "profanando" uma atividode tipicamente religiosa •. 

De todos os partidos, o que mais se destacava. na atividade aliei~ 

dera de ~leitores era o PTD, que procurava manipular a identidade pa

raense de sua crutdidata ao governo do Estado do nio, Sandra Cavalcanti. 

"Paraenae vota eo paraense•, era a paráfrase que se fazia de ULI conhec! 

do slogan de um partido (talvez sintomaticamente) au:Jente daquela mani

festação político-religiosa. Alguns folhetos eram bem interessantes 

Um, por ex~mplo, trazia na capa a reprodução da mesma estampa da imagem 

de I<. s. de llazaré, tendo ao fundo a foto da fachada e do interior da 

Basílica da Santa em Belém, que também aparecia no folheto oficial-rel! 

gloso da programaç5.o ào C!rio da Tijuc·ar ainda na capa desse folheto 

de propaganâa politica, constava o texto de uma "oração de Nossa Senho

ra de Nazaré" e, no seu interior, o hino oficial do· CÍrio ("Vós Sois o 

L! rio Mintoso") e a "mensage1:1" politica do· candidato do PDS que postula 

uma caâeira de deputado estadual no Rio de J&neiro, começando com as s! 

guintes palavras: "Sou nascido em Belém do Pari e radicado no Rio &e J~ 

nei:ro, há 20 anos, onde agora espero oferecer meu trabalho, se eleito 

no próximo dia ·15 de .novembro, para ocupar uma cadei~a na Assembléia Le 
. .-

gislativa do Estado"; na contra-capa do folheto, a fotografia do candi-

dato, seu nú~ro, c o endereço e tel~fone de seu wcomitê de Propaganda 

Eleitoral" . Outro candidato, este ~o PTB, com um folheto mais modesto, 

em cujo anver:>o constava sua foto ao lado de Sandra Cavalcanti e da im! 

gem de N. s. de Nazaré, juntamente C'OI!l uma oração dedicada à Virgem, e!!_ 

tampava no verso o modelo da chapa oficial do Tri~unal Eleitoral devi d~ 

mente prl*:lnc:1ida cor:~ os nomes dos candidatoa de seu partido e, em baixo, 

com certo destaque, a seguinte frase: "Irmão paraense, conto COI!! teu v2 

to". 

~nquanto isso, em Belém, realizava-se a procissão maior do Clrio 

da N. s. de Nazaré, precedida por alguns acontecimentos de interesse,no 

plano poli ti c o. 

t;m p rimeiro lugar, o afa:>tamcnto do promotor da Justiça llilitar 

da Dirctori;:~ da Fes ta de Nazaré. !:::>se pror.totor, Dcnócrito r;oronha, há 
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vários anos f~zia parte dessa Diretoria que todos os anos organiza a 

fest.1 cm llclém. · Em junho deste ano foi ele quem , fez a · acusação dos P! 

dres e posseiros do hraguaia, ~ue resultou em sua condenação pela Just! 

ça Nilitar a penas que variam entre 15 e 8 anoti de prisio. De repente, 

para surpresa geral dos •JUO não tinhan not!cias do que se passava nos 

bastidores, o •conservador• arcebispo de Belém, D. Alberto namos, publ! 

ca um artigo no jornal oficial da paróquia de N. S. de Nazaré, reprodu

zido em seguida pela grande imprensa, em que faz uma série de consider.! 

ções a respeito do Direito canônico. Ern resumo, segundo o Direito Can2 

nico, nas explica~õe s do arcebispo, o católico que p~ocesse ou acuse uma 

autoridade eclesiástica está automaticamente excomungado1 em se tratan

do de simples sacerdotes, como foi o caso dos presos do hraguaia, esse 

católico precisa obter prévia autorização da autoridade da Igreja sob 

cuja jurisdição se encontre. Caso isso não seja feito (e De~ócrito No

ronha não ~dira ne_nhuma autorizaçlloJ , o católico está sujeito a penas 

a critério da própria autoridade eclesiástica. No caso, o arcebispo 

havia esperado, pacientemente, ~ur- o promotor militar 3e afastasse, vo

luntariamente, da Diretoria da Festa de llazaré, mas como isso não tin!la 

• ocorrido até então, agora o arcebispo vin!la de público pedir seu afast.! 

mento. 

Outro fato de interesse, e ngora mais traumático, foi a invasão 

policial _ das instalações do ~rádio da Comissão Pastoral da Terra (CPT), 

ao lado áo Arcebispado de Belém, e da grâ~ica Suyâ, onde se imprime o 

jornal alternativo "P.esistência", órgão edi~ado pela Sociedade Paraense 

de Defesa dos Direitos Humanos (SPDDH). Em ambos os locais a Pol!ci~ 

Federal apreendeu f arto material con~iderado •subversivo•: faixas e cai 

taz.:!s quu seriam "'i lizados "durante a prociasão do cirio, pelo ~ovimen

to pela Libertação dos Presos do Jl.r·aguaia (1.1LPJ\), exigindo que se fize~ 

se ju~tiça aos padres e posseiros ~o julgamento a ser feito em instân -

cia superior (STU) e que Oiil meamos fossem imediatamente libertados. To

mando conhecimento do que e.Sitava ocorrendo ao lado do Arcebispado, e 

tendo sido instado a intervir no episódio, o arcebispo recusou-se a fa

zer quah1u~r . cois<:~ porque, se se dcclnra a favor da . libertação dos pre

~os do 1\r<~.<JU<:~ia, não cono:-orda com es se tipo de r.tanif.cstação política d.!: 

r ün t e o t:!rio~ 
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r~as o Círio de Belém, ne <; te .:~no de 1982,niÃo pÔtiu c :<tar imune a 

mani fcstaçõc s políticas. Como no C{r i o da Tij uc.:1, de <JUe falei .:1cima , 

oa políticos se aproveitaram livrovemento para fazer sua propaganda 

eleitoral entre romeiros e devotos. Mas houve t.:1mbúm proteatos e sobre 

eles é que gostaria de me referir, brevemente. 

Um primeiro tipo de protesto foi o dos politicos do PDS. Nenhum 

deles compareceu ao lugar destinado às autoridades, 4ue é o interior da 

"corda", espaço ritual onde se localiza a berlinda da Santa, e onde, to 

dos os anos, desfilam autoridades religio3as e laicas, membros da Dire-

toria da 2esta, e outras pessoa3 de "destaque• na sociedade. ~li só 

estavam o governador do l:::>tado (que apÓia o P!·lOBJ e os candidatos da 

oposição, entre eles Jader Barbalho, candidato ao governo do Estado 

pelo Pl-IDB, ao lado de quem aparecia a conhecida cantora Fafá (de Belém) • 

. Jarbas P~ssarinho e Oziel Carneiro, os principais candidatos do PDS, 

também acompanhavam o CÍrio, mas fora da corda, misturados no meio da 

multidão indiferenciada que segue após a berlinda. 

um aegundo tipo de protesto foi o das autoridades militares que, 

diante do afastamento do promotor Demócrito Noronha da Oiretoria da Fe~ 

tividade, ostensivamente fizeram questão de marcar sua ausência no cor

tejo, do qual tradicionalmente sempre participam, entre as autoridades 

laicas que desfilam no interior da corda. 

E, finalmente, um terceir~ ti~o de protesto, este em vários mo

mentos reprimido pela pol!ciar o dos ~ilitantes do MLPA. A despeito 

da apreensão do material de propaganda realizado nas vésperas ·do CÍrio, 

ainda foi poss!vel organizar novas faixas, cartazes e panfletos. Os m_!! 

nifestantes portavam uma· enorme cruz de papelão, como símbolo do prote! 

to que faziam pela prisão e condenação dos padres e posseirost logo 

de1,ois de haverer.1 percorrido algumas quadras com ela, W1: grupo de sold! 

dos da PH retirou-a das mãos dos manifestantes. !!ais a<! .l.ante, padres , 

seminaristas e militantes leigos do l1LP.a. desenrolaram suas faixas de 

protesto; algumas com um simples •x• e a image~ de N. S. de ~azaré, ou-

tras com os àizere~: "Liberdade para os presos do Araguaia" e "Nossa 

Senhora, este povo passa fome". O grupo desfilava atrás da "barca das 

promessas", entoando cânticos que falavam em "liberdade e justiça". Se-
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gundo a repo rtal) Cm do "Rc:;slst&ncia" (C:dição n9 42, de 16/10/82 a 31/1 0/ 

82), que relata ~ste~ fatos, "ao passarem em frente às arquibancadas 

da praça· da Rcpúbl ica, (os manifestantes) foram re.cebidos com aplausos 

por centenas de pessoas. O mesmo se repetiu cm vários trechos da aven!_ 

da i~uzar~, onde a manifestação do ."U.PJ\ j ã cngrE>ssara bastante: calcula

va-se quas e mil pessoas em sua 'ala '". 'ias ao chegarem ao Largo de Na-

zaré, procurando instalar-se junto ao altar para esperar a c~egada da 

Santa, os manifestantes tiveram suas f aixas arrancadas por um grupo de 

soldados da Pl·t, q ue agiam com alguma prudência, para não compromete r a 

imagem do governo do Lstado, aliado ao P~IDB. ·~ais tarde (s e gundo o 

"Resistência"), por volta das 11 horas, os integrantes da manifestação , 

ainda com duas faixas escondidas e flâmulas negras presas nas camisas , 

passaram pai a a frente do altar. Quando a Santa dava entrada no ·cAN 

(Con j unto J\rquitetõnico de Nazaré), pela f rent e da Basílica , desenrola

ram as faixas restantes e acenaram em sua direção com as fl âmulas. Fo: 

quando um numeroso grupo de agentes da Policia Federal, Dops e soldados 

da Pl-1 os abordaram, -arrancando-l~es tudo e batendo fotos de t odos ". 

Não obstante, as faixas e panfletos de propaganda polit i ca dcs 

candidatos dos partidos tiveram livre curso durante todo o r i tual. Vo..!-_ 

to a citar o "Resistência": "Propagandas de candidatos do PDS, feitas 

abertamente durante o C!rio de Nazaré, desmentem de forma ve rgonhos.-, 

as declarações do governo, da policia, asiim como as do arcebispo D. 

Alberto Ramos de que a festa é essencialmente de carãter r e l i gioso. Não 

foi, absolutamente, ·o que se viu, tanto ao longo da aven i da Nazaré - O!l 

de faixas enormes f oram estendidas com nomes de candidatos do ?OS 

quanto dentro do próprio Ck~, de onde soltaram uma cons iderável quanti

dade de balões do -Banco Itaú no justo momento era que a santa transpunha 

os portões ... Na avenida Presidente Vargas, grupos de moças , vestidas' 

com a camisa de Jarbas Passarinho e Oziel Carneiro, distrib uíam panfle

tos de propagunda cl~itoral uos mesnos candidat os . ~lém disso, faixa~ 

e cartazes de propagandas comerc i ais foram estrategicamente a fixadas ~m 

t odo o percurs o da procissão". 



> 

SEMINl\RIO SOBRf: f'~ E POLlTICA 

AS CAQTILI!AS POLlTlCAS DIOCE:SANAS OE 1981-1982 - IVO LESBAUPIN 

Consegui recolher, com a ajuda do CEDI !Centro Ec~énico de Documentação 
e Inforl!l4ção - Rio) e do CPV (Centt·o de Pastoral Vergueiro - são Pal.llo), 
um número considerável de cartilhas, de 1976 até hoje: são cerca de oi
tenta. Há noticias de um caderno de educação politica de Natal já em 
1972, mas a elaboração de cartilhas politicas começou a se dar maia am
plamente a partir de 1976, co~ o ABC das Eleicões de Fortaleza. Aqui v! 
mos tratar das que foram feitas em 1981-1982: são cerca de quarenta car

tilhas. As cartilhas se inserem num vasto trabalho que ae costuma cha
mar de imprensa mimeografada ~u imprensa popular produzida em inúmeras 
dioceses espalhadas pelo pais. S~o boletins, cadernos, roteiros de reu
nião, circules bíblicos, etc. As cartilhas politicas são um tipo de pr~ 
dução especifico. Há dioceses que não fizeram uma cartilha politica por 
que _nos ~oteiros de reunião preparados pela diocese o tema de politica 
já está incluldo. As cartilhas pollt~cas apresentam uma variedade enor-· 
me, tanto quanto ii forma como com t"e! ação ao conteú.do. Um elemento a n2 
tar é que as cartilhas se utilizam umas das outras: muitas utilizam os 
textos de outras como fonte de consulta e há ilustrações que aparecem em 
várias. O "Decálogo• da pastoral partidária, da Prelazia do Acre e Pu
~us, é citado em v5rias cartilhas - apenas para citar um exemplo. A ca! 
tilha que a FASE féz aqui no Rio, por exemplo, utiliza a ilustração da 
distribuição de renda feita na cartilha da Arquidiocese do Rio. Algumas 
cartilhas são feitas · inteiramente cm quadrinhos, mas a maioria é compos
ta à base de ~exto com ilustrações, muitas - vezes ccmo roteiros de r~ 
co~ perguntas ao final. Três cartilhas são feitas também sob a forma de · 
"slides"• a de Juazeiro, na Bahia, a de João Pessoa, Paraiba, e a de são 

Paulo. Há cartilhas também cm forma de cordel. 

Todas têm como objetivo preparar, direta ou indiretamente, para as e1e1-
çõe!; de 1982. ~1as os· temas trata?os vão bem além das eleições. Há car
tilhas que supõem reun.iões de grupo de dois a três meses. OUtras, porém, 
são programas para um ano ou mais - são verdadeiramente um programa de 
educação politica. t o caso da cartilha do Regional Nordeste II da CNBB, 
"Educação Politica - um Caminho para a Liberta.;ão". 

Encontramos em quase todas os seguintes tcmas básicos: 

- Relação entre Igreja e Politica. Por que a Igreja se preocupa com a 
Politica? 

- Análise da realidade social. 

- Exp!lcação sobre politica em gcr ~ 1. partidos, etc. 
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-As eleições atua!s, atitudes a tomnr, _manipulações a evitar, critérios 

a utilizar. 

UM elemento que chama a atenção nas cartilhas, e que é muito significat! 
vo, são as próprias ilustrações. As vezes, a ilustração é mais forte que 
o texto. Boa parte das cartilhas representam em suas ilustrações, como 
o público ao qual se dirigem, homens e mulheres com roupas simples, tra
balhadores com seus instrumentos de trabalho nas mãos (enxada e chapéu 
de palha, se é rural; capacete e ferramenta, se é urbano). Isso mostra 
o quanto ê dominante a preocupação em se dirigir às classes populares. 

Pode-se perceber, ~~tre as cartilhas, doia tipos. Um tipo, que repres~ 
ta a grande maioria, esti mais na linha de apoio às lutas populares, e 
ao tratar da. questão ~lltica, faz análises mais concretas, aborda . os ?aE 
tidos atuais. Outro tipo evita entrar em detalhes, suas análises são 9! 
néricas, e reflet~ um menor ou um inexistente compromisso com as 
populares. são ~ucas as cartilhas deste segundo tipo. 

lutas 

A maioria das cartilhas se dirige de modo especial aos memb~os das cl~s
ses populares, e procura utilizar uma linguagem popular, uma forma de e~ 
posição simples (várias utilizam a forma do "diálogo"). 

Tomei trés questões que me parecem as mais importantes para analisar as 
cartilhas: a concepção de Igreja, de sociedade e de politica presente nas 
cartilhas a 

1 - Relação entre Igreja e politica. 

Neste ponto é onde fica mais nltida a mudança da posição da Igreja com
parando-a com a posição de até quinze an~s atrás. 

Praticamente todas as cartilhas d~dicam um ou mais capitules a explicar 
que a Igreja não pode se omitir no campo politico, e que deve tomar pcs! 
ção - isso como ex ~_ ~ncia de sua própri~ missão. 

A tese de que a Igreja em matéria politica é neutra - tese que a Igreja 
defendi~ em seu discurso - fica definitivamente sepultada, na maioria das 

cartilhas. 

Nos textos, fica claro que a própria omissão é considerada uma posição ~ 
lltica favorável à manutenção do status quo. 

Outro elemento aqui presente é que a I9reja não _deve indicar partidos ou 
candidatos: isso cabe a cada cristdo. Uma CEB não deve indicar um part! 



do,, embora deva esclarecer ~obre eles. Mas cada membro da CEB, sim. A 
Igreja deve ter uma posição politica, mas não politico-partidária. 

Faz-se em virias cartilhas uma distinção entre o papel do clero e o doa 
leigos face i politica. A ~lltica partidária é campo doa leigos. 

•Aos leigos cabe criar e militar em partidos pollticos e, até, ~ssuair o 
poder politico e exercê-lo como servtço aos ir.ãoa• (Manaus). 

Chama a atenção, ao se comparar com as cartilhas de 1978, a ênfase colo
cada na ~rt1c1pação politica atr~vés do partidos: •a participação part! 
dária não é simplesmente livre, ~as boa e ·necessiria pa~• o cristão. ~ 
te-se, porém, que esta participa~ão pode-te dar .. diferentes graus • . , • 
(Balsas). 

Em 1978, ~ste elemento não estava presente, o que se explica pela conju~ 
tura da época. 

Alila, pode-se perceber que a posição da Igreja foi evoluindo acompanha~ 
do as mudanças conjuturais. 

2 - A concepÇão de sociedade presente nas cartilhas. 

A maioria das cartilhas, para colocar a questão politica, faz uma análi
se da · sociedade. 

Aqui também é marcante ·a mudança da ' lgreja. Ati mais ou menos~~ 
atrás se concebia a sociedade como um todo integrado e harmónico, ande as 
diferenças sociais eram encaradas como naturais. 

Nas cartilhas, a sociedade é apresentada como dividida e conflitiva. O 
traço comum a todas é a desigualdade: uma sociedade organizada na baseda 
desigualdade, da injustiça e da exploração. 

Tanto as ilustrações como os t~xtos mostram uma minoria que detém a ri
quez~ e usufrui dos .bcneflcios soci~i~ e uma maioria que produz a rique
za, mas a quem falta até o essencial. 

As cartilhas descrevem a situação de carência das classes populares em 
todos os seus aspectos. 

t este o fato principal a assumir, a levar em conta: o povo é explorado, 
e vive carente por causa disto - esta situação é injusta e precisa ser 
transformada. 
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Algumas cartilhas fazem uma análise das classes sociais. A diferença 
aqui é que umas apresentam as duas classes principais e outras introdu

zem as classes médias. 

A apresentação da classe dominante e classe dominada permite apreender a 
. oposição básica entre as classes. Mas a introdução das classes médias 
permite captar melhor a estrutura secial. 

t praticamente generalizada nas cartilhas a apresentação da pirâmide so
cial baseada na distribuição da renda: os S\ maia ricos; os lS\ .médios, 

os 80' pobres. Em várias dela.s, esta pirimide ., utilizada para 4 apr~ 
tação das classes: classe dominante, classe média, . classes populares
identificando estrato por renda e classe social. 

3 - A concepção de Politica. 

A politica é definida de modo gc~al como aquilo que se refere à organi

zação da aociedade: "Politica é ~ jeito de organizar a sociedade" · (Reg. 

Sul II). 

E ação politica é aquela que visa organizar a sociedade de determinado 

modo. 

Aqui, hi=is vez~s . confusão entre uma conceituação cientifica e uma defi~ 
nição ética, entre o que i e o que deveria ser1 "A politica é _o conjunto 

das ações pel~s quais os homens procuram a melhor maneira de viver em ·~ 
tend.imento com os outros homens, outros grupos, outros paises• (Balsas). 

t interessante notar que, na maior parte das cartilhas, se amplia o con

ceito usual de politica (restrito à açiõ do governo e dos partidos): t~ 

do que se faz para manter, reformar ou tránsformar a sociedade é politi
ca. 

•os industriais, os fazen~eiros, os banqueiros que se reunem, para esco

lher uma direyio para o sindicato .patronal, e~tão fazendo politica. Os 
trabalhadores que se reunem ( ••• l para exigir melhores salários, estão f~ 
zendo politica• (Re9. Sul II). 

Há uma especi3l enfase nas org~nizaçõeo popul~res1 são ações politicas a 

organiz~ção e 3 luta nos sindicatos, nas associações de bairro, nos cl~ 

bcs de mães, nos partidos politicas, etc. 

A ação politica através dos partiJ0s é considerada uma forma impo~tante 

de se fazer politica, mas não á a únt~~- O partido politico aparece co-



mo uma "ferr~enta• que o povo pode utilizar para organizar a sociedade 
de acordo com seus interesces (outras "ferramentas" são: os sindicatos, 
as associações de moradores, etc). 

Hi uma valorização positiva da politica: a politica i um instrumento va
lioso na luta do povo por melhores condições de vida. 

Um elemento presente em quase todas as cartilhas i a critica ao desinte
resse pela politica, sobretudo por parte dos setores populares. Aqui se 
mostra como esse desinteresse se manifesta e se juct1f1cas 

"Politica é coisa de pollticos•; 

"Politica é coisa de qente que tem mais cultura, dos ricos•: 

"Politica é coisa sÚja•. 

E se procura mostrar como esse desinteresse é incentivado pela classe d~ 
·minante, para poder dominar tranquilamente. 

No tocante. ã questão partidária, há uma certa clivagem entre cartilhas 
(a maioria) que tratam da questão, expÕem os partidos e auas diferen
ças, e cartilhas (a minoria) que não abordam os partidos, cen~rando-se 

na escolha dos candidatos, na importância do VQto. 

Esta última posição reflete a idéia de que a Igreja não podé tomar posi
ção face a partidos, mas levada a um certo extremo. COincide com carti
lhas que expressam um co~prometimento menor com as luta~ populares, ou 
provêm de diocese~ onde não existe este comprometimento. 

Quanto às que tratam de partidos, em geral explicam o Partido Polltico02 
mo a organização de uma parte da sociedade - com as mesmas idéias, o& 
mesmos interesses - com vistas ao poder. 

A apresentação dos Partidos atuais v~ria. Algumas apen~s cintetizam o 
programa de cada um - o que é obviamente insuficiente. Outras fazem urr~ 
apresentação mais precisa, colocando que interesses o partido defende, que 
aetores sociais representa e quais as suas propostas principais. 

O PDS é claramente apresentado como o partido do governo, que defende a 

situação que está ai . 
• 

Algumas colocam todos os demais ·pa rttdos na oposição, ~as em geral o PTB 
é t.5mbém exposto como partidC) dt~ situ.:Jção. 
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Os demais são da oposição .. 

Muitas ·cartilhas procuram elencar cr.itérios 'para a escolha do partido. 

Hi critérios mais gerais como: 

•ver os frutos para conhecer a árvore• (Reg. Sul II), ou: 

• descobrir os interesses que defendem; 

ver a sua prática; 

• ver o tipo de sociedade que propõem (Reg. SUl III). 

Outras dão cri~ãrios mais especificados: 

part.idos que dêem chances ao povo de participar de forma crescente até 

nos postos de liderança; 

que defendam os direitos dos oprimidost 

que visem a mudança social e não a sua própria manutenção; 

que combatam a di tadura e todo poder opressor; 

que lutem pela independência econômica do Brasil. 

Além dos critérios para a escolha de um partido, algumas cartilhas abcr
dani C:ritériós para a escolha de um candidato. 

, ;; ...... ~ ..: . 
O bom polltico é aquele que se compromete com as a~pirações das classes 
populares {Balsas). 

Verificar se o" politico está no lado dos mais pobres ou em cima do p::bre; 

se o candidato não está engananc! ~ o povo; .seo candidato prometeu e de-

pois nada !êz pelo povo; se é oportunista, isto é, ~e utiliza as 
feitas pelo povo pur J se promover (Rio). 

obras 

Todas as cartilhas d5o un\a enot·mc importância ao voto. O vote é consid~ 

rado ~m importante meio de influir nu procesEo pol~tico. Em uma cart1-
lha, ele é comparado 3 pedra de O~vi ~ue pode der rubar o g igante Golias 
(que representa os grandes, os que estão no poder) (Rio). 

E, se procura alertar, em dct<llhcs, para as tentativas de manipulação do 

povo nas eleições: 



o vo t o de c ~lbrcst!J; 

o vo t o con:pr <:~ do; 

o voto de filVOrl 

o voto de boca de urna. 

Em todas as cartilhas estão pn,scntc-5, implícita ou explicitamente, pro
postas politicas: o <JLõC se Jcvc f<Jzcr. 

Uma proposta que é comurn a quase ':.oJil!< é a importZmcia da união e da or

gani7.ação das classes popula r es ~·m t n<hs os nlvcis: 

"Para o povo cons.eo.Juir o quE> ~ue,r d ·2 vc or•Jani:tar-se, reunir-se, cridr Si!! 
dicatos livres, p.Jrtic ipa r n~1S com;;r. i d;rdcs e nos movimentos e, é preciso 
também .entrar na l u t« polit i ca" (T3 :~ ls:• s /. 

"E a Gnica f orma le~ill q11e o ~·vc c ~~ p~ ra chegar a isto é através cto 
Partido Politico, p;,ssando pcluli .J~sv: 1ações, sindicatos, comunidades de 

base, etc" (MEB-Cear áJ. 

Um dos objetivos Cil luta poliU ca éitu :d. - presente cm todas as 

lhas - é a democraciil. 

carti-

Dentro do significado de democracia, várias cartilnas insistem em que 
o povo deve .participar nas decisÕP.s políticas. 

Várias delas citam um trecho do docuw.ento da Comissão Permanente da ~. 
~Reflexão cristã sobre a conjunturu po lítica", em que é dito 1ue dcmocr~ 
cia n~o signific-a somente ele1çÕcs livres. "t preciso ainda criar condi
ções para que c povo se organize, seja pele acesso à representação polí

tico-partidária, sej~ na expr essno d i r c ta de seus anseios, pela criação 
de organismos comunitários, ccmo assoc1aç:>es de bairros, ou pelo recurso 
a formas plebiscitãr i <~ s de manif cs taçiic' da vontade :lo povo". 

A soc iedade à qual se pretE:>nde ·.~h <.hJ n é 'uma socicda<lé onde haja ?artici

p a ç io , just1ça, f r ot0rpidadc : 

•tu."ni:t nociec.L1de s ..::-n '}Y.,;~ l.<.."' t" ,·l ·,··i:_\ J·:> h ;·,;;;:~ rn ~elo ht">lr.C'm, en1 que o tralJalha

dvr s c jd d<JT\O C•) !"V" ~r·db,l l. ho ~· •.b;; c"'sutt.ao.l<Js que seu trilb:Jlho c!ere

c: e '• \ Eals ::js ! . 
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PcJra fin~t.i.z ~ H'I }l''.'d\.:·i/1{)!:; dj~•: r l.j l~ ~ · ·r = .l · jth.: t" r·tu~ !Ze ja:n il.S cr.I t icas que te

nhUlliOS .l fazer a um c>u v utr" :o:; i"''' t '> •k tnl <)U •-1 ~1a l c3rt.llha - e, sem dQ 

vi da, há . aspec tos <"ri t h:5vci~ - •J cvr-to i:! lJ'.IC', no s•~ u co nj •mto , as c art_!: 

lhas ajudam a uvanç.:~r, .l dcscu ~·rJ l ver ,., <:onsc.i.ência poli tiC·3. do povo. t 
•.1m m<:1terial muito Í•t i l, J. dt!sp<•i to ~L.~>. falhas que possam existir. 

Creio que ulc:urnas cilrtilhas a!J!'C!:C'ntnrn Lllhn11 no que <:liz respci to à pe

dagogia. t o C-!SO quando, dc)JOiS du -:~presentação de um ~:ema, as pergun-

tas colocadus não visam sen~o vcrifi~ar se o leitor aprendeu a lição . 

Nesse sentido, não desenvolve a -:-t·Lltividade a · o senso crítico de lei-

tor. Em outras !:artilhas, porêf!!, :1s pí!FJUnt:as ~ão formul adas visando o 

aprofundamento, a discussão, a comp l mn~ntação, a cr'!tica. 

Outro elemento criticável se refere ii r~recisão dos conceitos políticos en,!_ 

tidos e!!l algum:1s c ar tilha s. També!no .~1 há f cllhas. o crmceito de democr! 

cia, em uma c~rt11h.:t ·, por exmnpl0, ~ id !!'n t1ficad::> com a d e r.•ocracia repr~ 

sent;stiva, a dem ··crar.ia J iberal - t• at-•-s~ de um conceito lirn1 tildo de d~ 

mocracia. 

E bS, como di;;~ e:'!:'~'!:' ~ lnt ·:.! I ior::ic-nt\. .. , · ~, - · pr.:quc-r~~' g.rupo de car~ill": :·1s q ~Je ~e 

lir.1 .ita a i.Jrinc::\[ , i i.J~ .. ;c!"'I ·I· r · i:"" ~:'i~·- , r. ·.-.v d ... · ~ :e:ndo u ~'t:: áliscf: rauis ::o:v::retas, 
evitando ;:.osições n:;li~; de finidu :>. 



"CA:1,!rl:ll\íWO CIJ~IT R,\ O VC:TO"- tlOT.~S SOBf\C 

A C/\ND I D,UURii DE LEU/\ GO NZ;\LEZ 

TfRfZ,\ CR1S71.'JA N. ARAUJO COSTA 

A campanha "Al.~gria, !lle~:r· i::.:", "pN: !}i:r...::", de "aLt? astz'!:Z " c~ 

jo clímax te r ia sido a Caminhüda d~s Flores, W!:3 "c-:::.-;ir.haia r.cgrissir:a" Li 

t~ mbêm uma car.1panha marc~da por confl i to:Js no interior do parti<'-:> e do m:;vil::::!_ 

to negro do Rio de Janeiro. 

Penso ser importante refletir sobre os conflitos que marcar aa 

a campanha porque estes nos podem dar uma vi são dos ·1 imites de arti cu laçãc ~~ 

tr·e os iJartidcs polÍticos e os movimentos sociais no contexto da exp(!riência 

pessoal e singular de um militante de movimento social engajado na politicil 

partidãria. 

Hã dois anos venho acompanh<:ndo o desenvo1virnento do "projeto" 

de L G. e em trilbal ho ant.?rior orocurei reconstruir a "biografia oficial" ele 

L G. enquanto militante de rnovi:nento social e em apreender o processo de cor'~ 

trução de su a identidade de "candidata". Isto me lev~u a levantar as vãrias 

identid<~des aci onadas e1~ . sua trajetêria püt>lic3 , sua identifict:ção partidãria 

à rede de re 1 ações mobi 1 i zàda em sua ca:npanha e a 1 gur.:.J:; de suas propostas. Cf. 

Mo.u.jo Cot..tlt, !98Z. 

Pude então observar que a articulação das identidades de mil_:. 

tan~e de Novimento Ncg.ro e de in~clectual te~ sido frequcnt~m~ntc acionada por 

L G, 
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E a partir de sua auto- ' de!ltifi cação cor:IO mulher negra - ·'I 

mvseZf ama bZack ~o.•o,.wz" (frase final de sua comunicação ãwomen's Conference 

on Human Rights and Mission 1 Council of Churches, Veneza, 1979) intelectual, 

liderança do movimento negro e militante feminista que L G. se insere no 

PT tendo como quadro de referencia desta identificação partidária os segui!! 

tes elementos: JQ) Critica ãs esquerdas e aos setores progressi s tas. 

Aponta L. G. que no "marxismo ortodóxo • . • a categoria raça 

ecaba por se diluir numa temãtica econõmica (econo~icist~, melhor dizendo)", 

(L. G., 1979: 9 CuLtura e Etnicidade) ; em depoimento a fic•.Ua.ndct e Pe..te.i.lt.a de! 

taca a questão do europocentrismo e da sociedade brasileira como sociedade cu,l 

turalmente colonizada - "E ê por ai que dã pra gente entender, inclusive a 

empostação do próprio discurso da esquerda que e um discurso que se arti cula 

dentro dos valores de uma civilização ocidental; ora, o nossô propÕsito, o 

nOSSO objetivo, O que e uma dureza - e exatamente tentar subverter a Ol;dem 

desse discurso, no sentido do povo mesmo" [HoU.anda. e Pe/I.U!ta., 1980: 207) e 

mais adiante L. G. afil"'llél "Nesse sentido em termos . da questão racial ~ cult~ 

ral, a esquerda brasileira não difere da direita não. Eu não ve jo_ grandes d~ 

ferenças ... acaba caindo no mesmo discurso de Gitb~~to F~ey~e .•. de ma 

ta-raça• in Ho.Uanda e ~Meilta, 1980: 208. 

2Q) Uma classificação dos atuais partidos com base na sua CO]!! 

posição social, o espaço concedido pelo partido ã questão racial bem como o 

seu estilo. Sobre a composição social do P!, L. G. diz que "tem muitanegrada 

e muita mulher e não e ã toa". 

A opção de L. G. pelo PT "tornar-se petista" não seria transi 

tõria como a dos candidatos que estão em outros partidos: 

Sobre sua opção pelo PT diz L. G. - "O PT e um partido onde 

não teta senhor, não tem essa de arregaçar a manga feito Adema.•r.. Eu.du ê fude.~, 

não e Sr. Senador, ~leu Governador, etc • • . r toda uma vi são de mundo, un:a po~ 
• 

tura corporal diferente" (depoi1nento pessoal em abril de 82) . 



Em junho de 82 a candidata L. G. afirmava enfrentar discussões 

sobre o lugar da questão racial dentro do PT e ,colocando que a sua atuação estã 

voltada para a criação de um espaço maior para esta questão, explicitava o f! 

to de ter uma visão critica do partido e a função principal deste: "PT tem um 

papel reeducador, e u~ puta partido. Eu tenho uma perspectiva critica inter 

· na e externa a nivel de partido. Temos a dificuldade de levar a questão do 

negro, da mulher, do homossexual mas não tem estruturas guetizantes tipo d! 

partamento negro". Acreditava ainda que "o partido combina as lutas especif.!. 

cas com as 1utas gerais". 

[ fundamentalmente o compromisso com o movimento social que d! 

fine o perfi l de parlamentar QUt: L. G. delinearia para si. L. G. vê o "novo 

par.lamentar" .como porta voz dos movi111entos sociais "NÕs parlamentares do PT v! . 

mos mudar o rosto do parlamentar tradlciona 1, funcionar como uma caixa d ·~ re!_ 

sonãncia dos movimentos popula:·es, como porta-voz indo e vindo ãs bases e le 

varas reiv indiçações . Ter ist>l claro, as pessoas vão cobrar da gente". (d! 

poimento em reunião Com membros do -Comitê Unitário Prô-Educação). 

Procurei selecionar as informações sobre a origem da candidata 

e . as vãrias identidades que articula que me pareceram relevantes para a compr!_ 

ensão de: lQ) A candidatura de L. G. no PT - as propostas colocadas, sua r!_ 

lação com o programa do partido, o estilo da campanha, as alianças estabeleci 

d~s. o espaço disponivel para esta candidatura, os conflitos emergentes e as 

perspectivas de mêdio prazo de reorganização pÓs-eleitoral; 2Q) A candidat~ 

ra de L. G. e sua articulação com ·o Movimento Negro - como se deu a colocação 

da questão ra cial,a quem se dirigiu L. G .• o efeito de ampliação de sua camp! 

nha e as perpectivas de. consolicação de sua liderança nacional. 

Isto supÕe a apreensão da imagem construída da candidatura no 

dinamismo da campanha em seus vários momentos. Creio que uma anãl i se dos Pi'!:'_ 

fletos da campanha pode nos mostrar ' o processo da candidatura, as suas propo~ 
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tas e parcialmente a rede de relações da candidata dentro do part ido. 

A elaboração dos panfletos ê marcada pelo desenro lar da camp~ 

nha em seus virios momentos . A primeira fase da campanha se caracterizaria s~ 

gundo L. G. como a fase do "gozo•, "das mil ideias do crioléu", de planejar . 

As discussões se travam principalmente em torno de como levar a questão rac ial 

articulando com a proposta mais geral do partido. A segunda fase e marcada P! 

lo enquadramento da campanha pelo partido que impõe carãter unitãrio para a 

atuação eleitoral. A questão cultural surgida neste contexto serã ~pliada em 

eta pa posterior; neste momento a ênfase nas discussões é no papel transfol"!!l! 

dor da educação e na necessidade de reconhecimento da vertente afr icana da cu.!_ 

tura brasileira, na implantação de uma sociedade pluricultural que seri trans 

formada pela ação dos movimentos sociais. 

A articulação com as noções d~ educação e cultura se dã também 

a traves da noção do "papel reeducador do PT". Atê então a campanha estava ut.!_ 

lizando o que L G. chamou de "Jornal Nagô" como instru111ento de comunicação, 

isto e, sõ "falação ". Resistindo aos enquadramentos do. Comitê Unitãr io surgem 

vãrios confl i tos entre o grupo mais afinado com L. G. e o grupo da outra ca~ 

didata a deputado ·federal do Comitê Unitãrio de Educação Nara Salleto em ter 

mos de espaço de atuação e de perspectivas ideológicas. 

No comitê duas tendências se chocam, a que propÕe uma campanha 

mais ativa e aberta a outros seto"es e questões e a do PT de lutas para o 

qual qualquer esforço neste sentido seria "eleitoreiro". 

Verifica-se durante três meses uma relativa paralização da c~ 

panha, em que se discute entre outras coisas se os panfletos seriam dos candi 

datos ou do Comité para evitar personalismos. 

Penso que a disputa ilustra bem as tensões que irão se reprod~ 

zir 40 longo da campanha eleitoral em torno do significado desta para o PT e 

de consequências desastrosas para o desempenho dos candidatos. 



Ainda sem umil imagem na rua L. G. rompe com o "aparelhismo e 

centralismo" do Comitê di:! Educação e o aprisionilml:!nto de sua candidatura com 

base apena s em uma de suils identidades e se articula com as campanhas e pr~ 

postas de out ros candidatos como a de Bcnedlta da Silva, Hildesia Medeiros, 

L1zt, Cunca e Lulu. Estes e outros candidatos colocam a nivel de partido em 

abaixo ass inado "a necessidade urgente de se imprimir um novo ritmo e maior 

amplitude na campanha polT tica de nosso partido" in Boletim PT nQ 11. 

'E somente em agosto e s~tembro que são elaborados os pr imeiros 

panfletos saindo o jornal da campanha com suas propostas e "biografia oficial" 

em fim de setembro. Este procura' art i cular a questão do negro, da mulher e 

dos homossexua is dentr o do PT, vendo este como o partido dos movimentos so 

ciais .. 

A partir da proposta de uma candidatura da s "maiorias silencia 

das" L. G. lança panfletos com candidatos de camadas medias da ZOI)a sul (o~ 

de centrarã por cã1culo de eficãcia eleitoral sua campanha, estendida também 

a Friburgo, Campos e Volta Redonda , principalmente) e com candidatos a vere! 

dor ligados ã favelas da zona sul e a movimento negro. 

Estes panfletos me parecem mostrar a sel cção de uma identidade 

"terminal" bãsica ("terminal ~ one that embraces and int egrates a whole seHes 

of status, roles andlesseridentities " Eps t ein, 1918;101) e que confere um 

sent ido comum ãs propostas e ãs tabelinhas estabelecidas, a de mulher negra. 

Nos panfletos L. G. aparece frequentemen te com outra candidata mulher e co,n 

a temãtica das maiorias silenciadas. 

No dinam\smo da campanha hã uma aproxiu;ação crescente entre as 

camp~·nhas de L. G. e de Lüt Vieira com o lançamento de panfletos de iniciati 

va deste candidato. 

Nestes panfletos a temática das •maiorias silenciadas• e da 

"questão cultural" são reapropriadas numa proposta de vida alternativa que 

propõe a Oesobedi ênda, o PrJ zer, a "Libertação do ne1ro que hã em você, na 
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sua pe 1 e, no seu sangue, na nossa cu 1 tura ''. Parece-me que é nes te momen to em 

outubro (não posso precisar bem) que a campanha adquire seu pique e seu esti 

lo. 

de alto astra 1 

Diz Lelia Gonzalez sobre sua campanha: "lkna campanha para cima, 

aberta ã várias bandeiras, ag i tadora, as pesso~s c hegando 

minha casa virando zona, congregando a heterogeneidade, modernis s ima. A camp~ 

nha levou a questão cultural · a fundo - questão do negro dentro de você, uma 
d 

campanha alternativa e vit~ riosa ... Tamos ai nas bocas concorrendo .. . 

Para viabil ;zar sua campanha Lêlia Gonzalez mantendo sua identi 

dade básica de !"ulher negn1 articulou a questão racial com outras questões a!!! 

pliando a sua plataforma e estabelecendo no processo eleitoral uma ampla rede 

de relações (que inclue catldidatos, militantes do .PT. grupos de outras .c amp~ 

nhas e amigos seus) carac~erizada por sua h.eterogeneidade. 

Qual a coerência de tudo isto, do primeiro ao momento final da 

campanha de L. G. 1 qual a .ua proposta bási ca? Parece-me ter sido a da ouestão 

cultural l evada ã partir 1e sua identidade de mulher negra. A questão cult~ 

ral, onde a cultura ê pensada com cultura de resistencia , permite colocar ta~ 

bem o papel da mulher negra como forjadora da cultura brasileira . A t~t i ca 

do negro dentro de você tem sido elaborada hã algum tempo por L. G. Penso qu e 

seria uma versão pessoal da questão do negro como maioria, do negro como povo 

brasileiro central nas formulações de Movimento Negro. 

Para a compreensão do a 1 canc'e e dos 1 imites da candidatura de 

L G. ê importante além da coerência interna procurar perce ber a compat ib ilj_ . 

dade d~ suas propostas com as propostas do partido e verificar o espaço ai en 

centrado pa;·a estas propostas. 

Comparando os p.1nfletos de L. G. com os panfletos de outros ca!! 

didatos,encontramos ênfases diversas na questão da classe e no lema nacional 

do PT- Terra, Trabalho P Liberdade bem como na validade do processo eleito 



ral. 

Parece~e que e em torno desta questão de classe que se verif~ 

cam os desencontros de campanhas como a de L. G. com o partido e com o mov.:!_ 

mento negro no sentido et11 que ambos privilegiam a meu ver esta questão. No ca 

so de Movimento Negro a questão da articulação entre raça e classe tem sido 

central. ainda que se note uma tendência importante no movimento de enfatizar 

crescentemente a questão da cultura negra. 

Os desencontros entre a candidatura de L. G. (e as virias ca!!! 

panhas associadas a esta) e o partido adquirem novo sentido jã que este gr.Jpo 

de campanhas foi o que apresentou melhor desempenho eleitoral adquirindo peso 

para contestar o partido e consolidar o espaço aberto pelas propostas altern! 

tivas na reorganização pós-eleitoral do partido . 

A nível de Movimento Negr? a discussão privilegia atualmente o 

fraco desempenho a nível nacional dos candidatos ligados ao movimento. a ex i.!_ 

tencia do voto racial (cf. Lamounier 1968 e A. Souza 1971) na nossa •deml'Cr! 

cia r:acial" bem como a pertinência da postura •autonoarista• dos movimeo1tos 

frente aos partidos políticos. 

Acho que o que assistimos refletido na experiência singular de 

Lélia Gonzalez foi o embate entre o "reducionismo economicista• de certas cor 

rentes do PT com relação iis propostas desta e outras campanhas e a pretensão 

de autonomia do r~.oV:imento Negro.(*) 

(*) Estas impressões foram discutidas em seruinãrio do curso de Rubem Cesar r'er 
nandes no PPGAS/f~useu Nacional, com Patricia, tleraldo, Tema. Cassia. Lucy e 
Rosali. Agradeço também a Lilian J. G. Neumayer as :;~as impressões da cc;mp! 
nha de 82. 
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Zélia M.L. Seiblitz 

Cor.aenta:-emos aqui a. estraté#.ia deser.volvi<.13 por U!ll babalorixá de 

u:n terreiro '.le :J!llban ·~:l e:n nova I~a;u. , candi c:ato à ~~ar'i <:!.oz Vereadores, 

no sentido de levar a !rente sua ca,"ll:)a :-~~a e:!.ei toral. 

O Candidato se auto-identifica como um ho:n~:n 1& onosi~ão e, den

tro do seu pe.rtido, o P!.!'D 'l , aloc.a-se m. sub-legenda auto-inti tul a ·~a de o'D_g, 

sição. ( O .?i.::J3 e:& t:ove Ir,.taÇ!.t constitui três sub-leger..ias, c e:~. nidas a 

:partir dos três c :mdi:' atos a nre:!' i. tO:.) .E:sta sub-l"~e!lda eistin~e-se, no ;ip 

teri or do partido, por ser a ma i s pobre,o que é assinalado co:no u:u '!)Onto p_g_ 

sit i vo, na medida em que s igni f ica um conhecin:ento interno da carência que 

t>aracteriza a vi ~: a em algu!lS locais do !ll'.micÍpio, co:uo '!)Or exe.oplo o dis-

trito .em que· o candidato ~ questão r~si~e. 

A identificação com a realidade da maioria da '!)O'ç>ulação iguaçua

:t>a,. em contraste com outros candi l!atos do mesmo partido ·tas ,ertencentes -

;.s outras suo-legendas , é lembrada como U.'la primeira ga.rantia c :.3 boas in~ 

;Ões :io c :1ndi dato a vereacor . Da me3::l8 forma, o C9n ::i ·lato à Pr~tei t -..u-a des

ta sub-l e;;: e!'lda t :1mbém se i de~1ti:f'ic •1, e:n sua pr ática '!)rOfissional C\)m os 

de s'!)ossu{do~: " Ele é médico ••• é o médico dos poõres". fala-se de u:u anplo 

'trabalho realizado em favor- dos de svalidos da região, ao cont !'!Ú-i o :!os ou-

tros dois c1ncorrentes ao m~s~o c ~rgo: um deles é co~ecido comerciante lo

cal , en~ua~ to o outro p~rtenc e à ca::~ ada nrivilegia1e do munic!aio . Diz-se -

deste Últ i mo que é homem ~e c cnfi a!:ça do atual 'Prefeito, t)Orta!1to, co:n ind!J 

cu ti veis li ga yõ~s COL1 o partido •' a. situação. 

Vale frisar a adeq_ua? ão entre a leitura da classifica ção inter

n a do -pa:-tido e os estereÓti p~!l veiculados na :;:uba:J1a... que apr~. : · a a sinp;e

l ez.a do terreiro à mai.or é"ficácia J.o sacer·lo te, que privilef.i9. o tra~alho -

nao re:uune::-ado, co:uo 1L'1l e.es:!obramento do racicc{r.io das O'!JI}SiyÕes l!!ltre PE. 

der dos deuses/po•Jer do:1 hom~ns, bens ~s~iri t·.;!'li "1/ bens :nateri~a etc ••• 

No fln~ .. n~::o, p.ara def~':"l ·-:a~ a sua cor.r.J !li --~ ~~ ·~e - em tert·~::-.n 'OOlÍt:.-

cos e reli,::iosos o ca':'ldif!'3.to e:n questão "rocura '!leger-se e '!1?.:::':1 1~.so há 
q_ue ter rec\lrsos ma teriais e, se, a -:1eaçar u:u dos esteios da ideologia rell 

e;iosa ~a t':n'ba':'l~ n. , J:'?. !"n.!ltir- os meios de ar~ar co::t as desnes ::> s necessárias e 

uma cn~-oan.11 u ele. i toral. 

:, ni'lel do discurso, 11 inco:npatibili :h"E' reli.~i::Ío/pol{tica 
, 
e 
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f11cil:ne ~,te contorn;-; C: a, te!ldo eJI vi3t'l qu_., a ban11:'.l.ra do cnn~ i. dato é a dP.ff!

sa da connm.idnde e, ~or extensão, a defe.s a do1. int•H"e!lse3 da ':Jmban111. Alins 

ne:Jse senti ~·), su!l atitude é corrobor:'lila tnmbé!o -pelo Cambono do babalor:txá, 

cuJa Io=bi, estacionada à ~orta do terreiro do eand~dato ostenta pronaganda 

do PDS. A Juuti!1ea'tiva é simt>les e '!lrodie;azcente .dada: en'!u!lnto encostado -

"!!el:l IlfP3 e vi vendo de &li!Wls bi:aeatP.s co':l set1 carro, o · Cu.bono fatura ~ri 

50.000,00 por semana, ~ra circular na aua Xombt/nro~ar.an1a, rodando co~ ~ 

gasolina ~~ -pE-lo -partido e , -pr-m~Mea dP. !pe, _ ao fin'!l ~a caor.lla!".ha, terá 

seu veÍculo '!lintado. Não se trata de negÓcio des-prez!ve3(,. ta:II'Oouco i!ltpe:le- -

que continue trabalha~1o para seu b~~alorixá, indo a seu t erreiro e ~"s~o • 

distribuindo :liscret!l:T.ente nl gu::tas cédulas deote, q.ue diz ser:rpre possuir 

nos bolsos. 

Embora a pobreza '!J.ossua conota-;Ões ~os i t i ves no seio da ideolo

gia reli~osa,. alinhen~o-se com ~utras categoria& int~rca~biáveie (pureza, 

desinteresse material etc ••• ) el.a é ao !!lesmo tt!l!lpo, reconhecida objetiva

mente como um obstáculo aos pr~rios in~eresses da Umbanda. 

Inicialmente,. a pretensão à ca.,-,didatura aipni f i cou, para o bab~ 

lorixá, o sacrifÍcio de w::a c!'lsa co:nercinl, onde vendia arti~os religios os, 

e do cano, Ú."licos bens na.teri~::..'J que -:ossuia, tor!l. s11a orÓpria resid;ncia. 

Tão logo hO!Dologtido pelo partid ~· o candi dato passou a dis por de uma cota de 

material de ~ropaganda, cuja d!3tribui?ão se . intensificou nas Últ i mas sem~ 

nas da ea.opanha. ljss aquela cota reSUlllia-se aos i:n'Pl"ess.oa e ao direi t o· ao 

uso da Kombi com som, do partido, uma vez por se~ana. ESte reforço nos r2 

cursos,. embora benvindo .e defendido com unhas e dentes, mostrou-se, no en

tanto, para o candidato, como erêmero. Os grandes cartazes , pr9~rios para' 

e ere:n afixados so>;>re marquises de casas , com~rciais eram youcos, não che.o:e.n 

do a uma dezena no tot al. Oa galhardetes, ban1eirolas de t ecido pinta1~ e

ram ea maior nÚ3ero, ntma ~é11a de 50 uniJades por semar.a ( num t~t&l de -

oito se::~anas). O groesoda ':)Ublioi1sde concentrava-se nas " ligüiçu" e"sa!!. 

tinhos". iates s ão cédulas com a foto do ·candidato, sua biografia e/ou os 

nomes d~ sua cha?&, e as liniiiças são tiras de ~a~el apro~riadas para a ~ 
colqem ec -postes de rua. Estes era.'ll dados nft '!)l"Ooorção de 2:1 em relação 

aos galhardetes, t~vez ~or serec f~cilmente destruÍdas ou soterradas por' _ 

outrai line-"J.iças ~• conco~eo1iell -até dp mesoo partido, e; pior ain,la, até . ·. .. . . . . . ; .. ~ .. :. ;._ . i. . . ' . . .. .. -~ - ·. ··: .• ~- . 
· . ·da mesma su~•let;eric!à. ·:.' 

Segundo o babalorix~-can~idato, uma ca'!l.,anha não ~ode se res ·J-

mir à mera colocação de cartazes, nem a uma cirCulada semanal por pontos do 

·j. •~ .áiolp:to. ~:~~ ~Qltaa ·~---~tio . ..-1~·-•·.- .o~ 
!' :-:• ·..S. . &o .' ,a~'i~: • .a· ·ü~~-~~-..~~;~_;.-.~ ~~--:,;4• ·-.Ui:.t~' · 



çao s ona r~ que inc it3 ~ 3~-va~teie do el ~ i tar. H~ portanto que •tingir este 

Úl timo c ·:lm ?' )Ce 'lc> os na is efica:r.es, e que não exijam outt'os recursos a l ém d~ 

que.l~s que o nart iJo fornece. 

Quanto à con~tru~ão ~a imnge~ do candidato, proori~~ente dita, há 

que fa ze-la !nte:;~a , ideal mas realiz~vel, enfatizando a i .!Ualda•ie das con

d.içÕes de vi ·.!a. ( candidato/eleitor ) , anbos sujei tos às 111'!3m'lS dificulda<'les, 

mas, ao mes:no . te,l po, :Jarcar a su~eriori <hr' e d~s conciçÕe::l de luta d.o pol!tj. 

co, c a?az de pe~etrar no m~ndo ~~a 90d erosos e 1e lá canali7.ar recursos pa

ra a CO!:l:.tni·'iade. :.:as isso se:3 cair n::~s deS/)"&3tad'lS l)rO:nes sas de e:,;orego fá

cil, de urbanização imediata etc ••• ~te ••• forém, co:no conse~~ir tanto com 

tão ·po1.1co ? t::o:no cons truir um dis curso original no meio dos chavões utili , a

doa por quase to .~ os 0 2 can.di ·l atos , ser.t ~'lleaçar, sua ide>l<;i :ia 6e mais am.,la, 

que deverá sobreviver à temporali" a .ie ·! a c a1r;>anha'? 
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t nesse quadro que a iien~iiade reliei osa ~ o cancidato se revele 

como recw,.so iu::portali:e que, se não é exclusivo, é bastante raro. ~ esta ic'_T. • 

ti :l aC.e que permite a i <ia à casa de seus filhos-no-santo; es1:lalh?.dos no:J 1ij! 

ren tes bai rr·) s de l'íova I g-.1açu e o pflsterior desà obra::~ento ~esta a~ão. ~ :najs 

per::~i te isto. se::~ a sens a .êão '!e esta:.:- infringinl!o o acordo de cavalheiros -

que impede a invacão territorial de redutos ne concorrente3 ,. ac~rdo este ·ti 

do como justo, pelo menos a n!vel ~e sub-lege~de . 

Assim, enquanto pai-no-ea~to, nada i~pe:ie que o c~~didato se rles- . 

loquo de seu es~s ço de A. ireito; o bairro X~ e procure o bairro Y, local de' 

· residênc i a ee !reqÜentadores de seu terreiro e ali execute o trabalho que 

faz na s ua área de vi zinhança, e que chama de -tra~alho de formi~~i~~a". 

Este trabalho consta de ouas etapas (atualm~nte encerradas! e que 

aprP.sentav.a:n quando de sua execuçao um crescimento tanto quantitativo co:no' 

qualitat ivo . 

Na p:imei::-a etaoa o ca.ndí <iat o vi sit t;tva seus iX'lllãos ·.: e ré .. De ac:>rd:> 

c o::~ a rela;ã:) estabeleci :'ia no â:Db i to da r.eli l~iã o( filhoa-no-sa!lto ou simple!> 

c onsuler.te c ) entabol ava-se tm. diálogo e·.n cpe era:n ac i onnrlos oricfoios de h i e

rarquizar;-~o n o t erreiro . O ce. z~l i •lato che ::ava e :1tã~ cob::-!i~~ o e. a:~sência não

ju~ ti fi:::l!l ::. ,o '! e!:llei:co ào "se':.l" re:i~ioso,ou,-:>elo menos,recla.'l1 9Va,arro ;rante_ 

mente, a esc •"tss ez :~ as v:. sitaa !J ocinis e a 11aior a Proxi;na ··ão. s:n se ·:u.i1a., in-. 
trodazia o obj et i·to .~ e sun ;ri situ ,o 111e s empre ja era ~o co:"lh ·~ c i :ne.n':o cb 

visitado, col oca-l os ''naturalaente"c ":no correligionári os . Era então ofereci~ 

(melhor dizendo: ü:posta )a o portuni ·:: e.de d.e colocar U.'ll galh'l.rdete numa árvore, 

poste ou qu.al~uer outro lup;ar Sl.lfi.cientenen te vis{vel =~ r u ·:. ~ geral i!! 

to era r ecebido com a "a!'ente ale~ri.?. pois nio deixn de ser ';.UII!l fonte de 



s~l 

p!·est!, .. io !rente à vir.inhança.Depois da colocação de bandei r olas, o que já eh~ 
aava a atenção de mora<!orP.s das ca9as prÓxi!llas,. o t:m didat o lledia que seu• 

aais recente cabo eleitoral o condu!iOse & alguém de confian~a. nas redon

de::aa. 

lata prilleira traneferência de J)Oder iapl.icaYa na ai.ll. tip11cação -

(ao aelioa .,otencial), do número de eld torea, JIC)aeibilitada pela irradi ... -

9ão de 'UIIa recle que tea agora, co:ao ti.llcro, não .. ia o candidato, mas' o seu 

primeiro aliâdo. Se é levada em conta a &,pla d~tusão da Ombanda no loc~l, 

• o fato de que mesmo os filhos-no-santo que não. ~ssuem "casa aberta"cos

tumam prestar carida~e a ae~a conheci~~, conduzindo-os à presença de seu 

pai-no-santo,. c!m1do-lhes c6nsi.ll. tas· domiciliares, ou a penes prametendo 1nt,:r 

eed~ ~unto à~ entidades nas giras em que partici~~, há que supor U2& re

latiTa eficá~ia na ação. 

!ata tática, de redistribuição de poder,. significava a consolid~ 

ção de cÓmpromissos anterior:nente assumidos e a acu!llulação de prestÍgio ~ 

r a o visitado, na med1c1a de que tornava pÚblica uma distinção pr~exis tan

te, e que ainda br1n3ava os n~~os contacta~os com uma o~erta de apoio av~ 

lizada pelo vizinho. 

DUEl " s all!anas anós, o candidato re~is1tava seus novos a1tigos, co

branco de seus aliados antigos u:n tra~alho contínuo frente à.q'.teles e a ~a-
tes, os compromissos recé~stabelecidos. 

Ra Terdade, este procedimento, que não é.dotado de originalidade, 

representava úma importante valori.ação do eleitor, que era retirado do ·~~ 

nimato, e via expl.icitada, para sua vizinhança, 11111a relação inve·jável:afi-

nal~ o eandi~ato mora há 30 anos no munic!~io~ bá 12 no atual endereço,onde 
. ' 

tem seu terreiro ,. e fez muito.s "filho&-no-santdt , que se espalham em d,! 

~erentes pontos de Nova Iguaçu. 

i estrat:gia consistia ~ois na utilização dos l aços estabeleci
dos pelo ~sistftma de parentesco no santo•, aos quais supernunham-se co~~r~ 

missos derivados do a~oio mútuo e esllera·1o da rede vieinal. A ej!icáeia pa

rece decorrer .do f~to de que a fidelidade~ primeiro contactado implica • 

em prest!gio não só pare. ele, cano :pe.ra os vizirül.os que ele coloque no cir. 

cuito de •eu pai-no-santo. 

1 bbora ainda estivesse pr!•listo um Último .encon t ro, a cinco ~ias 

das eleiçÕes, com o grupo · dos aarrelilionárioa mais ativos,. para os acer-

tos :tinais aobre .o trahalho de boca-de-urna:,. o coro~Uento ela cam-panha,fre,n 

te aoe eleitores, ee deu efetivaoente no domin~, ~ia 7, ~uando foi reali

zada uma gira com vistas a pre~arar o ca~d1~ato para o dia 1~ • 

.......... -··- - --··.- ·- , .. ~-·--·· · -..:-__ _ 



Neat:~ gi ra est avao presente3 !l!Uitos dos filhos-no-santo do ba

balorixá, seus convidados,. a vizinhança e, para dar um c~o es-oecial à se,!! 

são, mais quatro ba~ás, então BT,!Oia~do abertamente a Ca : '!>a~s. 

A sessão foi diVidida em três partes, sendo que a nrimeir' d~ 

las constou de· homenagens aos ca~oclos, transco~endo morna e ins!~iea, in

clusive porque os convi1ades mais im~ortantes não estavam presentes desde o 

in!c i o. 

O ponto culminante foi a segunda parte, quando bateu-se nara 

OP,Ulll e a entidade desceu em v:lri os :néuuns e pesso!J.s ·1a al'!sistê!lcül. A um -

gesto do · habalorixá-c ar.didato fez-se ' sil;ncio. 'D.e então i~1rprovls ou breve 

discurso onde disse o :notivo da gira - o seu tortalocim.,nto - e para isso 

pediu a todos os lJr esen.tes qu~ fizess em um~ corrente· a Oxalá para que seus 

objetivos tosse2 alcançados. Os filhos-de-santo, ea torno, de braç1s esten 

didos~ ampliavam as vibrações. Entã,, cada U2 dos quatro babalorixás puxou 

u~ ~onto curto , dando ~~ ~ass e no ~~~di ~ato. Ao Último pa~se recebi~o o 

babá "virou no santo", coloca~~o oaia um O~ na terra, e~ meio aos outros 

que es t avam.incorporados nos médiuns. Com a valentia e 1ignidade do san.to

guer:reiro, emp'.lnhou a eS T.I!Ida e ant .,.ciuou to,!a a luta ~ue ~reten~o travar'' 

na câmara. Os atabaques soaram mai2 !orte e os médiu!ts !oi"!n!ll"a~ W!l grande 

exército de de f ensores do povo. Verdadeira con3agr ação !o cand i dato, rede

finia-se ali uma aliança qu~ ex~lorava os ~ort~is eleitores e colocava, e~ 

tre eles/ do lado deles, vários tipos· de O~t !ara, ~eira-Mar, lle~ê. 

ApÓs o Último intervalo bateu-se ainê.a para Exu, e outra vez· 

o candi dato recebeu a enti ~ade. D~a vez já não era o c~ndidato vitorioso, 

vencedor de demandas, era ~ resoonsável pela abertura dos c~inhos, garan

tindo U2 m~~dato que, por difÍcil que seja, .terá os obstáculos afastados. 

A apoteose de ta1 consagração.fe:t. o babalorixá f11zer outra !_n 

terrupção na gira para que depois de pequeno intervalo seus auxi l iares cui 

daas em de encerrar a sessão dentro dos pa..5 rÕes relh~i osos. !Jra'!lde parte da 

ass i stência se disperso~ an~es do final, ~rovavelmente ~ara nãoperder ~e -

vista a image:u de s eu c:md.idiJlto, (lUO, assi~ ·como Ofr.l"'l e E:xu, guerreiro e 

tllediador1 se nl defensor daquelP.S que nele confiarem, de I'JUe~ será O. Çan

de solda·1o e inve:'lc!vel abri do;- de ca:ninh·)So 
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OU!,S I·IULIIImES, OU/IS I>S'i.'IU\'l'~Gl /IS [>OI.!TICAS 

Leni H. Silverstein 

Tendo em conta o meu antigo e permanente interesse nos temas Mu

!her e Relig~, desapontava-me freql1enternente o fato de encontrar uma 

tão pequena representação de n1ulheres entre os lideres da Umbanda no 

.Rio de Janeiro, além da j& conhecida e tradicional candidata dos umban

distas, Bambina Bucci. Foi, portanto, com uma certa satisfação que, 

durante o meu trabalho de campo sobre o papel da Umbanda nas . eleições 

de 1982, descobri duas outras mulheres candidatas a vereadoras dentre 

dos principais partidos da oposição, PMDB e PDT. Em contraste com nos

sos esforços iniciais de encontrar candidatos da Umbanda através d<• 

estrutura das federações, que, de uma maneira insatisfatória, busca,.• 

agrupar os umbandistas do Rio, essas candidatas nos foram as.sinaladas 

pelos seus respectivos comitês eleitorais partidários como ~atando rel~ 

cionadas aos cultos religiosos afro-brasileiros. Busquei, então, entr~-

vistá-las, sen esconder uma grande dose de curiosidade, especialmente 

pelo fato de não terem sido lançadas a partir da •comunidade urnbandi! 

ta", e sim, _Pela própria estrutura partidária. r-teu interesse inicial 

direcionava-se para· uma dupla questão: obviamente eu desejava saber 

como as duas candidatas haviam construido suas identidade s politicas . e 

religiosas e, também, como o fato de se~em mulheres, havia influenciado 

em suas campanhas. Uma outra questão, seria relacionada com o proces~o 

eleitoral, que diz respeito à maneira como as várias correntes polit! 

cas estavam se comportando em torno da problemática das religiÕes afr2 

-brasileiras. 

Inicialmentl! local.izei a candidatà do P!U>B através de uma pessoa 

ligada a seu partido, e pude então verificar .que ela era, de fato, não 

so~ente um membro praticante da Umbanda, e sim, uma mãe-de-santo. ~la 

havia comparecido à sede de uma das mais antigas federações da Umbanda 

no Rio durante um .comicio politico permanecendo, em seguida, para part! 

cip«r da "giraM, na qualidade de sacet·dotis.:~, acor,.panhada de suas •fi

lhas de santo•. i::nquanto oi; outros politicas presentes foram. ·acusados 

· .. - ~-·'-'· · ~ - -·: · h~-···· -- -·- ..... . : - --------·--·· ·-:- . 



de prof<:m .1 r um L· vc nto r elig ioso com um;:. ;, r opU<Jund o polllica divis iva. 

c ta fo i apluudid .1 por seu evoluído espiri to c comport.umento rellgioso. 

Segundo .umu d.J::; pesso~.,; presentes , inform.:1nt e d .:1 ndnh <l pesquisa, a can-

didat a deixou umn impress~o favo r5vel, como sendo umu umbandista séria 

e experimentada, um;:. u:ni:landista que evcntual1~cnte poderia ameaçar a :1e-

gemonia de Bambin a Bucci, particularmente porque estava recebendo apoio 

velado de um dos colunistas de~' e "fuzcndo uma dobradinha" com o 

popular candidat o Cl audio r-toacyr, seu amigo de há muito tempo. 

Meu primeiro encontro com esta candidata - TG- ou melhor, com 

sua máquina politica, foi na FundaÇão Leão XIII, onde ela ocupava um 

cargo de direção a té recentemente. Ainda que, ao ter decidido candida 

tar-se, tenha renunciado a este posto (sendo substituída pelo seu pró

prio marido ) , um número importante de ~uncionários da Fundação conti-

nuou a trabalhar Para a sua c a mpanha. Quando fui ao seu _encontro, pela 

primeira vez, funcionários da Fundação organizavam malas diretas com a 

distribu i ção de propaganda eram aproximadamente 10 pessoas trabalh<l!l 

' do . de di cadamente nesta parte da ca mp anha . Seu genro, tarr.bérn .um funcio-

nário da Fundação , informou-me que infelizmente Dona T. não havia podi-

do comparecer ao meu encontro, mas que me havia convidado para ir as

sistir à "obrigação" da pri:íxirna r.exta-feira à. noite, no seu terreiro. E 

lá fomos nós. 

o te rreiro está localizado num grande te-rreno, próximo à princ! 

pal rua de um bai rro n~ periferia. Cercadas por um alto muro, estavam 

as casas dos orixás do Candomblé, o quarto dos santos e o barracão co-

nectaóo,através de um ampla páti~ à casa principal, agora transformada' 

em uma oficina de produção de material de propaganda eleitoral. Antf.s 

de ent rar no bar r acão onde se realiZ.ÓU o ritual, observamos pelo menos 

6 homens empenhados ativamente no trabalho de confecção de fai xas. Já, 

desde há algum tempo, hav!amos percebido o seu nome constando de diver-

s~s forma s de propaganda espalhadas por toda a cidade . Identificarnos na 

c usa urna pequen a fábrica de panfletos, telas de silk-scF~ · pedaços de 

pau , arame , e 40 0 faixas prontas para serem fixadas nas ruas durante 

a noi t e . , Seu m~rido nos disse, com um c e rto orgulho , que a l guns cl aque-

l es nomcns er<1m "mendi<JOS recuperados", pelo trabalho d .:. Fundação. 
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i'ar" nossa s urpresa , o t c rrcir0 ela can d idat a TC cril bast.:mtc s ' m-

plcs c familiar. Incorpo rada em seu preto velho (que er a contra o $~U 

envolvimento polÍtico) a dona da casa estava ajoelhada na posição trad~ 

cional desta cntidadc,vigiando cuidadosamente o desenvolvimento da obri 

g:~ç5o. Suas duas filhas (uma das quais secre tária de !.firo Teixeira) e~ 

tavam cantando e dançando, e ensinando, de maneira dedicada e detalhis

ta, às mcdiuns mais inexperientes como rcçcber seus santos. O que mais 

me chan~u a atenção neste ambiente foi o tom de curtição e de envolvi -

menta que marcou a chegada dos espiritos. Com evidente prazer e satis

fação os J~ membros desta casa dançaram e ajudaram nos trabalhos da no! 

te. Aqui surgia então nossa candidata numa nova luz, mãe e mãe-de -san

to, numa clara separação das esferas política e religios a. 

Após a sessão, nossa longa conversa confirmou esta opinião. A 

candidata TG imediatamente assinalou a sua posiÇão junto a Chagas Frei

tas: hã quase 29 anos: E, no Santo, !1á 28 anos. Sua carreira politica 

foi praticamente paralela ao Chaguismo e o forte apoio d o Partido Popu

lar (PP) C'' n.st ituiu a base de sua campanha. Tendo sido estimulada por 

Chagas para concorrer nas eleições, ela sabi amente escolhe u postular 

a posição de vereador, dado o fato de que o cargo de diretora de promo

ção social no interior, na Fundação Leão XIII propo,rcionou-lhc acesso .à 

maioria dos deputados do estado. Ao invés de competir com eles, ela · 

decidiu dar- l hes seu apoio, de modo a garantir sua eleição . Sua campa~ 

nha, lançada no Clube Federal (RJ) com a presença de 350 pessoas, cres

ceu rapidamente em um ano e meio, transformando-se numa organização eK

tremamente eficiente e bem financiada. Aqui esta v a uma mu lher que sa

biá trabalha r tanto os laços de fan.!lia como as lealdades polí ticas em 

seu próprio benefício. 

Seu programa .político era ostcnsivatnente direcion ado às maes e 

crianças, o aspecto central sendo "u~:~a creche em cada escola". Na capa 

do seu folheto de propa•;anda apareci3m até seus netos, com o seguinte ' 

lema: "E para lutar junto com vocé .:1presento os itens ma i s i~:~port antes 

da minha vida ..• mãe e avó". Quando perguntada sobre suas idéi a s com 

respeito iis rcliqiÕcs afro-brm~i.lelr,1s, ela se mos trou bastant e vaga 

alt~·Jando que n ão L1zi.:1 c"mp.1n h .:t dent ro d a religi ão , e que por i sso nun 



ca ·dcs c nvolvcl• um pro j eto político e specífico para este sctor. Além 

disso, ela de c larou expressamente sua revolta contra a desmoralização 

do Candomblé, manifesto na utilização dils firJuras dos orix1is o temas r~ 

lacionildOS' nas alegorias carnavalescas. Se fosse eleita, dizia a cand_!: 

data, buscaria demonstrar, através do seu próprio exemplo, que o Candom 

blé c a Umbanda devem ser tratados no mesmo plano que o catolicislno. Da 

mesma maneira que ela nao concentrou a sua plataforma politica no cham~ 

do "voto urnbandista", dizia que também não podia fazer urna campan!1a es-

pecif icamente -di rigida aos terreiros. Obviamente, quando convidada a 

part i cipar de uma cerimônia religiosa através de sua rede de re l acões , 

ela então chegaria não como politica, m~s como irmã religiosa. Aprese~ 

tada desta maneir a , não hesitaria em falar sobre sua campanha, usando 

os laços religiosos, e se dirigindo aos demais presentes como sendo um 

· deles. Em seus próprios termos, seu objetivo _era principalmente reli -

gioso e não político. Percebemos então que este era o marco de refe -

rencia, dentro do qual ela era capaz de manter a crença de que não mi~ 

turava politi ca com religião. 

Nossa i mpressão geral era de que estáv~mos frente a uma candidata 

cuja campanha seria provavelmente bem sucedida. "Era dificil imaginar 

que tão efici e nte empenho de ·uma ampla e devotada rede- de . relações pe~ 

soais e polÍticas, combinaqa. com um Uso efetivo das ~lianças de Chagas' 

F~eit~s, . não conduzisse ao sucesso nas urnas. No final das contas , a 

candi data sabia muito bem jogar com seu imenso charme e calor pessoal , 

integrando corn maestria sua posição como uma mulher, mãe e avó, 

pivô de s ua campanha. Afirmava sentir, como qualquer mulher, 

como 

certas 

nece ssiàades de rea lizaçao pessoal porque ela era "uma de nós" e s ofria 

os mesmos problemas que "nós ". A Umbanda/Candomblé servia como uma fo~ 

te de força pessoal e de vitalidade espirit~al. Dessa forma, os probl~ 

mas das reli-giÕes afro-brasileiras não pareciam informar. de maneira mais 

séria e · s~stemãtica o seu projeto politico ou a estratégia de sua càmp~ 

nha. Neste aspecto, ela parecia melhor aderir à falta de 

ideolÓgica que caracteriza o Chaguismo na atualidade. 

orientação 

A ae9iinda cand141.ita . .zs uma ekede de um Candomblé em Ar=i ~ 
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Branca, Santa Cruz ou, como um dos coordenadores do PDT afi rmou, a "mãe 

de todas as mnes de santo", surgiu 6tra~és da procura, através do 

"ou~i falar". Uma corrente que começou com uma dica de um amigo rneu,d~ 

pois um percurso de várias- pessoas ligadas ao PDT. Uo final das contas, 

foi fácil encontrá-la, dado que durante a campanha ela estava hospedada 

na casa de uma das secretárias do partido. Depois de inúmeros e s impá

ticos telefonemas, resolvemos nos encontrar nâ Central do Brasil e dai 

tomamos um Ônibus para conversar especialmente com a mãe - de-santo dela, 

cujo aniversário era naquele dia. Com uma sacola de folh etos de propa

ganda na mão, e uma "carta de principias", muito artesanal, por el a 

escrita e que me mos trou com orgulho, começou a contar-me a história da 

sua vida, até que chegamos a um posto de gasolina onde íamos encont rar 

a Kombi do PDT que ela iria utilizar. A candidàta apresentou um pe-:-

fil político bastante coerente. Segundo ela, sempre foi brizolista 

e já tinha até chegado a ir ao Rio Grande do Sul para ajudar na . antir;a 

ca~anha de seu líder. Juando Brizola começou a se manifestar com re~

peito às eleiçÕeh J e 1982 no Rio, ela imediatamente aderiu à sua camp a

nha, No entanto,. nunca havia pensado em ser política, mas acabou cede~ 

do às lideranças do partido para que se candidatas~e. Como pudemos v~

rificar ao ~ongo de nosso percurso na periferia, ela pareceu ter uma b~ 

se eleitoral (ou pelo menos, úma .base de amizade e religiosa) consider! 

vel nesta área. Infe lizmente, uma briga dentro do PDT de Nova Igu·açu 

com outros concorrentes disputando as eleições quase a l e vou a desistir 

da campanha. Uma solução (meio inviável, a meu ver) f o i deslocar-se p~ 

ra tornar-se uma ·candidata a verjadora da cidade do Rio de Jane iro.Qua~ 

do me contou issc f o i grande meu espanto, porque então eu não canse -

guia entender o que estávamos fazendo naquele local, justamente uma se

mana antes das eleições. Foi assim que ela então me revelou a sua es

tratégia política. Apesar de ter sido expulsa da sua base eleitoral 

queria e era obrigada, assim mesmo, a fazer uso do seu grande conheci -

mento nesta região, nª medida em que confiava nas alianç as e amizades 

feitas com importantes _pais e mães-de-santo da área. Segundo ela, para 

estes, qQO iriam apoiar sua candidatura a vereadora em Nova Iquaçu , não 

seria um qrande p r oblQma aoonse lhar · aos -seus clientes (que, na maiori •• 

,.,·.:·; 
\ - -~· 



\l\5m do Ri o, p~ r·a se consul t a r e mandar f a"e i traballlos c om est es poãer2 

sos s a c e rdote.; ) a dare m s eu voto a z.s. Eli'l me p a rec::eu bastante con fi<l!l 

te ne ste tipo de apoio , re forçado , acima de tudo, pela sua adesão ao 

PDT. Contando com o calor do povo para o partido de Brizola e c0111 o 

.a{iOio dos g randes lide res. religiosos da periferia, considerava b~stante 

vi ável sua p rópria vitória. 

Apesar desta at i tude , a maneir a com que ela estava conduzindo a 

campanha nos indicava um es ti lo muito artesanal e amador. Parecia, ac,!. 

ma de tudo, que n ã o contava com recursos próprios e dependia dos favo -

res dos outros par a poder rea"li'zar qualqtler tip o de trabalho politico 

Por exemplo, a Kombi q ue nos levou nos s e is terreiros .d a cidade foice

dida pelo candida to c om quem ela. "faz ia dobradinha", s ó que ele esque

ceu de providenciar os folhetos de propaganda dele que, por · s inal, dev~ 

riam incluir o nome de la. O Únjco material de propaganda .q ue ela pos

suia eram as cédulas do PDT e a humilde carta j ã mencionada. Entretan

to, .,:, ra nesta c arta que a futu r a ve r e adora tentava explicitar o seu pr_2 

jeto pol!tico - um proj e_to, aliás, c e nt rado mais especificamente nos • 

proLlemas da mulher, deixando de lado a problemática das religiões afrg 

-brasileiras . Se u apelo era elabo;r:~do a _ partir de um reconhec imento da 

discriminação que a mulher sof~e na·sociedade em geral e em q ualquer se 

tor de t rabalho, passando pela menção da luta das empregadas domésti.cas, 

a n·ec'essidade de mais creches , o elevado custo de vida, além do ensino 

grat uit.o etc., e nfim, todas as bande iras· já consagradas nes ta eleição. 

Em nenhum mome nto, e nt retanto, ela mencionou a luta especifica das rel,!. 

giÕes afro-bras ileiras,. no que di z respeito a serem tratadas com igual

dade em relação à s outras religiÕes. Mais uma vez, o comportamento de-

la aqui demonstrou uma certa falta de clareza que só po<li c~ prejudicar 

sua campanha. l::nquanto ast ava pedindo o voto dos terreiros de C ando_!!! 

bl.é c dos centros umbandistas . d <:. área, ela, em. nenhum rnoment:.o, chetj'ou a 

mencionar as necessidades deles. E também, o que me parece significat_!: 

vo, não contou com nenhum· apoio familiar no dese~nho de sua campanha. 

Ao c o:tt rãrio, queixava-se até do fato de que os .filhos nunca naviam aj~ 

dado nem na distribuição de folhetos. b seu maior ~poio foi concedido 

pela dircção do PDT, mas, ,Jparentcmcntc, cm- pequena escala e de modo d~ 
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sorganizado. Bra ela mesma, ent ão, quem ia coloc~r sua c arta debaixo 

das portas cm Copacabana, tentando, já no fim uo pe;riodo de c amp .:mha 

conquistar uma nova zona eleitoral. 

Mesmo que zs não pudesse contar com uma font e ampla de re c urs os, 

tanto humanos como materiais, ela se mostr ava bastante animada. Pensa

va em poder se eleger beneficiando-se do s i stema d e s oma das sub- legen

das, contando com o voto, que ela acreditava maciço, no PDT. A s ua 

falta de experiência politica e de organização da c amp anh a talvez pude_:! 

se ser superada desta maneira. A meu ver, porém, ZS n ã o souhe e xplo

rar h~ ~ o que ela tinha em mãos. Apesar da organiz ação partidá r i a do 

PDT não estar tão bem estruturada quanto a máquina chaguis ta, em ' com

pensação os "brizolistas" podiam contar com um gra nde respaldo p úb l i co 

a sua c ampanha. Devido a isso, ZS só teri a que ' foc a lizar melho r o s 

seus ob j etivos e área de atuaçãv, de modo a conseguir um apoio ainda que 

precário. e artesanal, na f o rma t'le urna ajuda efetiva à sua l uta eleit~ 

ral. Ao invés disso , a sua camp anha foi ma rcada p o r tent ativa s ma,l s u '

ced~d ~ ~ de envolver pessoas com a sua ca~sa e de def in ição de uma l inh a 

de traba l ho na qual ela nunca havia se distinguido, i gno rando o s i nte

resses e s pecíficos das próprias pessoas ás quais i a ped i r votos ~- ne~ 

te caso, cs umbandistas: Esta tendência à indefinição f i c ou ampl ame n te 

caracter i zada nos momentos em que a acompanhei. Apa rent cr.1ent e , tinha 

dado o a poio ao candidat o X, gu.:. segundo ela, não se r evel ou d igno des

te apoio . Neste dia, enquanto d i.stribuia cédulas , e la foi colocada na 

posição pouco invejável de ter que explicar às vári a s mãe s-de - s anto , por 

que havia trocado .de c andid a to n a chapa propost a . A man ei r a pe l a qua l 

ela exec utou esta tarefa n ão foi muito além d.o s limi t e s da " f ofoca " , da 

intriga. Enfim, a cundidata em s e apresentando cor.~o uma r.1 ul he r cuj a 

con:>ciência era sensível aos problemas de seu, gênero , não soube supe

rar, na política, a representaçã~ do simples dona da casa que transmi -

tia. Não pretendo com esta ex.pressão, de jeito nenhum, menosprezar a·d~ 

na de casa•, mas quero, isso sim, assinalar que a candidata não 

transmitir que, além de ser dona de casa consciente, ela também 

soube 

tinha 

a c npacidade do construir cm cima desta experiência urna análise do mun

do que podia trazer beneficies cfetivos para o conjunto das mulhe r e s e 



até mcs1:1o para outro!i sctores d.:~ sociedade. Nesta construção da sua 

identidade, os pr~>rios cultos afro-brasileiros ficar~m •fora da joga

da". 

Até aqui tentei descrever .l.s estratégias politicas de duas mulh!_ 

res intimamente relacionadas com a Umbanda e corn os demais cultos afro-

-bras ileiros, c ostensivamente elaborando suas campanhas politicas em 

cima de sua condição de mulher na sociedade brasileira. Cada uma delas 

tinha acesso a recursos bem diferenciados; uma com o apoio da então fo~ 

te máquina chaguista, além de recursos materiais bastante fartos, os 

quais foram evidenciados pela ~mpla propaganda com 3eu nome que estava 

afixada nas ruas desde longa data. A outra com muito entusiasmo, mas 

com o apoio de um partido pouco e~truturado, que girava em torno da im~ 

gem carismática de &rizola. Urea Linha sua área de atuação bem definida 

desde o in~cio da campanha, na qu?l ela estava empenhada fazia já mais' 

de um ano. l\ outra sofreu o impa<'.l:o de lutas internas do partido, e c~ 

mo resultado, teve que modificar ~tê mesmo a área onde deveria buscar 

os votos. A candidatura de uma foi acolhida pelos membros de sua fami

lia i nteira, que, ao que tudo ind~ca, tornaram-se devotados trabalhado

res na sua campanha. A oucra, vi•Íva, nem podia contar com os filhos p~ 

ra fazer o árduo percu.rso em busci\ de votos. 

Por outro lado, ambas tinhai.: laços muito fortes no Candomblé e na 

Urr.banda, · uma como mãe-de-santo, e a outra como ekede. l-las, nem por isso 

cada qual considerou os cultos afro-bras-ileiros como o alvo principal ' 

da c~~panna. Ao invés disso, ambas escolheram basear Geus projetes 

políticos em torno de várias questões de maior preocupação da mulher 

resumidas nos itens da falta de cr.ech~s e da discriminação sexual no 

trabalho. No final das contas, portanto, cada programa não saiu nem um 

pouquinho das linhas definidas patos seus respectivos partidos, onde.as 

candidaturas a governador direc1onaram o trabalho partidário. Dentro ' 

dos programas destes partidos, as questões rel ncionadas com o tratamen

t o igua litá r io dos culto• afro-brasileiros nãr foram cons ideradas . Alim 

p~~L i..J-:;.; ficou n~Jm s c~tunc!o p L:tn o . 
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Se Cllta análif;c for correta, podemos concluir que tiiCIImo pertence!! 

do a estns reliqiÕes, estas duas mulheres não apelaram ideoloqicamente' 

para o voto umbandlsta • . Neste caso, os eleitores que queriam dar seu 

voto a um candidato da religião não tinham outra alternativa a nao ser 

repetir seu comportamont.o . ele quatro anos atrás e votar em Bambina Buc

ci. O que fica em suspenso, ati ~ resultados finais desta eleição se

rem divulqados, é qual terá sido o peso da afiliação partidária para a 

obtenção de votos de cada uma destas candidatas em sua luta por uma ca

deira na Câmara de Vereadores. 

~m termos dos próprios cultos afro-brasileiros, resta rnenç i onar 

também a constatação da falta de mobili~ação politica dos centros um -

bandistas e dos terreiros de Candomblé. se a~ duas candidatas ·não in

clu.ír3m alqumas considerações com respeito a reliqião nos seus proqra -

mas, ficou claro que ~ ps pr<Sprios umbandistas não e .xiqiram nenh•.t

ma concessão ao n!vel de direitos reliqiosds para todos. Isto .nio e~

clui, entretanto, que cada terreiro possa ter feito sua ba.r::ganha coa a 

candidata em troca de · votos. Mas, no ·nivel aais qeral, não houve ner.~~ 

ma exortação púolica em nome das demándas dos ~andistas e candomble -

~istas para o reconhecimento destas reliqiões. P~e~os ooncluir,entãn, 

que não houve uma mobilização qeral no interior 4o campo religioso dos 

cultos afro-brasileiroa, par~ sua afiraação social. Qualquer expressâo 

·religiosa no plano elei.toral que tenha acon~çido, oco:rreu nUIII 

bastante restrito. 

11{V111 

A situação aciiiiA descrita espelha exataaente a estrutura atomiza-

da dos cultos nfro-braail~iroa n~ Rio de Janeiro e reflete ' a marca do 

clientelisao e do favoritismo pessoal numa estrutura profundamente des

centraliaada e inorgânica. AléM da falta de ~obilização 98ral da Umba!)_ 

da e do CandoMblé em favor de uma politica do cotidiano, verificamosque 

estes cultos enquanto religião não tem um projeto politico unificado e 

não s&Oe~ explorar sua força para extrair concessões em seu favor. 
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P":)t1:lut- • ••-:m·ia r nH:ttso J:. 'irt":a ij 

nilo <lcyrnd•m d• qo_..rn o<upf "I 
~k10 da Ah·oradi tn141S de quem 
ocap.~ o D"'nC no cr..r1ç1o cfo po..-o 
6e l\tus. 

Vwu tm crt:.lt1' N~ot~ pnr~u.:- t 
CW!'I.lfo. YJS te.torp::::&N Celft ('o'p.l • ad. p0 Ml.lndO d.:~l) f C'Uf"':kk'j · 

do dA J'I'II'-C.:a. O Ct"tt\to std. MPI'" 
r' i••; •<'!t., t!'P!"'r .. (";o~...J 

Sobre aquele terna • crente vota an Crente • saiu este artigo na Revista, digo, Jarna.l fa

lavra da Vida • .Este jornal é ót"(Jão da Organização Palavra d4 Vida, pe.raeclesiástica norte

americana que mantém acanpa~rentos p.n-a jc1.rens e fnstituto Biblioo, em At:.ihaia-SP. Exerce 

grarde Lõfluênc.ia nas i<JX·ejas protestantes tradicionais. sua linha é fort:.eroonte furd-'llren

talist.a de direi t.a { nada de e..coquerda l • AcOO sugestivo o [XIIlto de vista do Diretor deles, 

que assina o arti90. o poder orientadal· dele é nuito forte. 
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A 15 w- 00 wtuçW, Uwgtu volr«& à cwn;»aniUJ de .Uiro uo UttlUlfi'NII' proçll ~m c~~,:; · Grcndlt 

A prática politica tradicional que pro

piciou a utilização da iiMgan de Cristo 

apoiamo o MJB - JXlr d:lra de ex>nhecidos 

intelectuais de esquerda . ( · taxto ·ao la

à>) - enoontra paralel'Ó na sÜ:uação ilus-

trada pela foto adma. to pedre que, 
junto. dO governador Cha<Jas Freitas, lê 

a Blblia, exibilxlo-a envolta pela imagEm 

do candidato .Miro Teixei.ra . 

Políticos sobem Penha 
cm campanha no último· 
dia de festa da santa 

Cabos eltl!Ola.U de todos oa Partúloa politieos 
mcon:.noram orú.l!m. no <'llf:t:'I'!UIIento da festa d11 
hn.'la, no RIO, eampo fiortll ~· aua propacanda. 
DW&:~l4f todo o dia de Y!Sitaçloo 10 santuAno e ci" 
prolfl~ma~> reli~ P<'IO menos 10 rnll P'"'"".u 

_ , ,..,•t>enun údt~ll pr~nelli<lls, OllVlram toda 40rte 
"" de promeSM& • a.ui5tltam * IL"NI emenaçt.o teatral 
rP er.-, que u:n Cz1sto Hf!dtntor. postAdo S(jbre wn ,·atro 
.,;. IOOW':zado. pr.tntla :l!elboresciJaa.PalllO$ que f<JIU-
- • ..,m <'ID oeu eru>dldYto.. . 

«) lnklada IIi liDI "*"- • ~ta ~ Penha a:ntiu 
d) quaoe lll':IO rr.lll\áo de~~ de vt.1aa ~~ do pa;._ 
I? Ao wnttarlo ó<' quP ac:ontr.el•ao Joncu do !M<rioé<> de 

fntaa em honn a .Pfld~1ra <to sant,.l4rlu. tsst ano 
"1'01 pobn em "'"'"'rutta.;óes de rec.>nheclrr.ento J)<>r 
araçe• akant;adu". comenava um rt!lho ln!<'llfllllW! 
d6 !nT~ dt N.,..• Stuho!l da Penha. No pu,. 
do.. e:.. .., c.onoou de Ytr P.'iador .. de ~ 
oublndo de ~lllc:a 1106 3!!~ aeo,...,us da rolina. 

Aco,.. or &ll"'dtctmPr.\C~ res!rlnJÚlWI·R a ofefo 
• ta de u-rot.oe- m~oa. po!s. bustol. CAbeçn t outras 

'PfÇaa do corpo mold.ldas em~-qu~ .ao depooi· 
bldos em uma pt'Quella Silo do 11111.\:ulo. 

Rott>lro curto 
Ontftn. os Mls da SOO!A 54mhora ·da Penh• nio 

pud<-~m ,_r o tou~ romr•!f':<> da procl.ut.D, por· 
q\:t hona :anletiÇll de lt;rte c:Ocva. AD llt\'~ de petCOr
~r tr.do <• balr.-1>. o e.mt"' tom a l:xa~m d·a lllltlta 
c11tu \:lJ"~ fl'lta AO ~o.r é& C~Pi!!a l.ll.:l Sa~o COn· 
c•o ... -~"\ll:1<l.:>·~ mlsoa ro:tot:•bl'tldl poolo$ padMl 
lt"e-tr!o ~ ud;. 

va pvr :•:k~ c . riti. " t ~:• Er.Wtldâo Stf &Clen~ 
fd\'ft p.,:a ouvlr \."S d ,SC".;.:sr,.\ i*rt1d:\..~ ~: 

... a;n:lt:n!JO!f'' rt~:...""C ou d:.11C '.•t: lt P.,rt!do e ta~ par» 
tt.'i..s!:i :r 21 w u ·er.~n:~.;a.o lt' ot ~rail Clontada P'W-' 
P~!r1!! a. pun~ : cit tntto :~t!': .. i.n:edo por A•Jmtl JU.~r. 
1-~e:-:o.:. !:::t (h!):ar 1t Atn~d~...:o ev.~:.a . rn Altu de 1-;J.il. 

.!: ;~;.l.!..t.J; ~ ·.,~~?'f~.'~!ltl1i'"' .r.:·,;.r~ :'' ':..0..:l:l.4 o 4"! ... di ·, n: ...... 
1.f..;.U.·~· ... ~~!:"~J~.!:~!!·!. ~·~ .ti.r :'!ft:t.:..r~~rnr~~~ 
rtr ~ !· ·· \.., ,,::~· ' q .... ~<i.:ot ~ • .:1or~ .-td"!<::t.'= ; t ~dr- c.utrs• ,wn 
~o:r.zt"nUf!Sltltua
~'.l!al. Dt<>mtt<'U D'•lll<ma de ' 'Ida a tod!W quo,lhe 
~n l' tr1itn t , d <- t .. ! ~;;o:t •i>-· r:,·~ ... Q;1aJ..lZO:U IZí&IA 
ctm~ntiO · u,rn ··eu Durv ~emp~?. voc~ll· .fkt al~ ... ·· 



~ chegada a hora do am~liar o espaço das Comunicações do 
~· Asai~, a 4Uest5o Religião/Eleições dovcri ter conti
·nuidada mas, para o próximo número, estamos suqorindo como 
tema central "RITUAIS-EXPERitl'iCIJ\S•. Com isto queremos ~ 
~or discussões sobre as experiências r+tuais de cada um,nos 
seus maia variados contextos, seja do ponto de vista de pe! 
quisador, .seja do ~to de vista de participante de determi 
nado ritual. 

~asa id~ia surgiu a partir de virias conversas onde o tema 
Ritual sempre se apresentou vinculado Ã •momentos emociona~ 
tes• da vida do pea<.juisador e do religioso. Pretendemoste,! 
gatar essas experiências para o plano da reflexão coletiva 
em ISER. Aqui, vale tudo, de~de a situação de participante 
integrado ao culto religioso até o legitimo frisson do pes
quisador diante do seu objeto ••• Também, a questão nos pa
receu interessante coao proposta para o próximo número par
ticularmente porque sabemos que todos devem ter muito a d.! 
zer sobre o assunto. 

Gostarlamos de esclarecer que a indicação de uma temática 
central nã~ deve significar um limite à remessa de outras 
contribuições, que poderão inclusive ser o en~rião de no
vas Comunicações. 
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