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-APRESENTAÇAO 

Neste primeiro número de 1986, 
COMUNICAÇÕES DO /SER traz cinco 
artigos, uma entrevista e um debate, 
numa edição que abrange temas como 
ciência e religião, magia, marginalidade, 
misticismo, li berdade e servidão. Assim, 
em Deus e o Diabo na cauda do Cometa, 
Waldo Cesar aborda a forma como 
"ciência e religi ão enfrentaram o cometa 
Halley em 1910, hoje e ainda em séculos 
anteriores ao nosso" . Lembrança de avós 
e pesquisa em jornais fazem parte da sua 
análise das diferenças entre momentos 
históricos tão d istantes diante de uma 
mesma " Co isa". 

Já Hirochika Nakamaki, professor em 
Osaka, Japão, identif ica em seu artigo (na 
realidade um Seminário , aqui transcrito) a 
presença de religiões japonesas no Brasil, 
mostrando seu modo de operação 
mult inacional. Para ele, é poss(vel dizer 
que " a multinacional ização do universo 
espiritual seja uma inevitabilidade 
histórica". 

O conceito de magia é o tema de Pedro 
A. Ribeiro de Oliveira, que propõe a sua 
recuperação para as ciências sociais e, 
mais, o " risco" de operacional izar 
sociologicamente este conceito para 
desini bi r "o aprofundamento dos nossos 
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estudos". 

Ritual e marginalidade na doença e morte 
de Tancredo Neves, de André Droogers, 
traz outra vertente de análise do 
momento especial por que passou a 
sociedade brasileira no conhecido pedodo 
da doença e posterior morte do quase 
presidente. Tancredo, sem dúvida 
nenhuma, deixou uma herança: 
aquieta r-se sobre os fenômenos (ou o 
fenômeno) que ele provocou não será 
possfvel tão cedo. 

Ecumenismo, carisma e participação 
pol rtica dos cristãos são alguns dos temas 
do bispo episcopal Edmund Sherrill, na 
entrevista que concedeu a 
COMUNICAÇÕES DO /SER. 

Nancy Mangabeira, em O propósito da 
servidão, interroga a maneira como se 
expressa a questão da liberdade e da 
servidão no nosso percurso civilizacional, 
e mostra como a liberdade se articula com 
a gratuidade, que é negada pela 
civilização. 

Trazemos ainda nesta edição, como um 
dos seus destaques, um debate entre 
cientistas sobre O caso Ruschi, na 
tentativa de expor as diferentes visões dos 



"exatos" e dos " sociais" -sem esquecer 
o papel da imprensa - frente aos 
acontecimentos que envolveram Ruschi 
(um cientista marginalizado pela 
comunidade cientifica "oficial") e os 
índios (enquanto supostos representantes 
de uma natureza sábia e maternal) . 

Como novidades editoriais, 
COMUNICAÇÕES vêm com algumas 
alterações, neste e nos próximos números : 
em Publicações Recentes temos novo 
t itular (já que Claudia Moraes passou a se 
chamar Claudia Moraes Sales e fixou 
residência em São Paulo) : é Micen io 
Santos, também antropólogo, que 
promete dinamizar e ampl iar a seção. Esta 
mudança, no entanto, obrigou-nos a 
interromper a seção por um número 

NOTA- No fechamento desta edição, 
recebemos a notícia do afastamento de 
dois professores do departamento de 
Teologia da PUC!RJ. Pedro A. Ribeiro de 
Oliveira, também secretário-executivo do 
ISE R, e padre Henrique Kasselmeier estão 
impedidos de lecionar naquele 
departamento a partir do segundo 
semestre deste ano. Além disso, todos os 
profe.ssores leigos da Teologia receberam 
sua missio canonica (autorização para 
lec ionar) por apenas um ano, e serão 
obrigados a fazer profissão de fé formal 
diante do Reitor. 

4 

(este), para reinaugurá-la na edição de 
maio , quando também apresentaremos o 
Vitral , uma seção onde o le itor verá 
comentadas noticias sa(das da imprensa 
sobre rel igião e ciências humanas em 
geraL As outras nov idades são a inclusão 
de um espaço para resenhas breves, 
Lei turas, e, já a pa rtir deste número, uma 
alteração em Notfcias, q ue passará a 
informar exclusivamente sobre programas, 
projetos e at ividades do ISE R. 

No próxi mo número, o do mês de maio, 
t raremos um de bate sobre Maria baseado 
no filme Je Vous Salue, Marie, de Godard, 
assistido por teólogos, psicanalistas, 
an t ropólogos e le igos prat icantes. 

Até lá. 

Flávio Lenz 

Uma vez que o plura lismo e a auto nomia 
de pesqu isa fazem parte da tradição 
acadêmica , não se just ifi cam medidas que, 
como essas, privam o ensino , a pesquisa 
e a produção de uma diversidade de 
pos ições que també m é cara - inclusive 
no campo teol ógico - <4 Igreja Católica. 

Tais at itudes rep resentam po is uma 
ameaça , e não se coadunam com a boa 
trad ição católica nem com os im perativos 
da vida un iversi tária. 



Deus e o Diabo 
na cauda do cometa 

WALDO CESAR 
Sociólogo, vice-presidente do /SER 

De como a ciência e a religião 
en frentaram o cometa Hal/ey em 1910, 
hoje e ainda nos séculos anteriores ao 
nosso. As ciências do espaço avançaram 
tanto que até podem o fuscar os deuses e 
demônios que viajam no astro que nos 
visita. Porém, a espiritualidade e as 
religiões não ficam para trás, com a 
diferença de que o número de crentes é 
muito maior do que o de astrônomos e 
outros cien tis tas. E ainda : ai{}Jmas 
aventurosas reflexões sobre os nossos 
medos humanos, a ciência e a fé, os 
m istérios da hermenêutica e as buscas de 
uma nova linguagem. 

"Os co metas , con fo rme afirmaram os filósofos 
e a experiência conf irma. sempre , ou a maior 
pa rte das vezes, denotam infortúnios como 
guerras, pendências, fomes, caresti as, a pestes, 
assim como a mo rte de pr ínci pes e grandes 
senhores .. . " 

Lunãrio Perpétuo , 1703 

O cometa Halley to rna-se cada vez mais visível 
e a majestade de Oeus mais explícita ... " 

O Mensageiro da Paz, 
fevereiro de 1986 

.. .. e o medo foi banido pelo empolgante 
avanço da ciê ncia ." 

Veja, 8/ 1/1986 
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No rastro do cometa 
(e de uma introdução) 

Nos dias 11 e 12 de abril deste ano de 
1986, um Boeing 767, especialmente 
fretado pqr duzentos colunáveis, a 300 
dólares por pessoa, subirá a 11 mil metros 
para um encontro mais de perto com o 
cometa Halley. 

Quem d iria. Em 1910, assim como em 
épocas anteriores, a aparição regular deste 
e de outros cometas causava espanto e 
medo. As ciências do espaço não estavam 
tão avançadas; e as afirmações de que o 
fim do mundo não era chegado, 
procurando tranqüilizar os habitantes do 
planeta, não ofereciam suficiente 
credibil idade. As forças misteriosas da 
natureza pesavam muito mais, e reza r era 
mais garantido. Os des(gn ios de Deus se 
manifestavam visivelmente na beleza 
ameaçadora desses astros como expressão 
do seu poder criador ou como castigo. 
Agora - quem o diria há 76 anos at rás -
uma nave humana sai ao encontro de uma 
nave dos céus, sem medo e sem reza . Para 
não falar de muitos outros vôos humanos 
e de satél ites e sondas não-tri pulados, 
uma delas destinada a chocar-se com a 
cauda do cometa - para os antigos 
certamente um sinal de provocação. 



Este trabalho nasce de uma destas tantas 
conversas sobre o Halley, fruto 
do prolifero noticiário e da abundância 
editorial que anda por af; e também 
das lembranças de pais e avós que na 
nossa infância nos transmitiram a 
imagem de uma luz demorada e 
silenciosa (me recordo de ouvir falar 
em meses de contemplação), como 
um rastro de cores dominando o 
céu de sua geraçâ'o. E ainda, ou 
principalmente, se trata de entender as 
diferenças já assinaladas entre a euforia 
cientffica dos nossos dias e o temor do 
passado - um temor pegado a uma 
concepção religiosa mais ou menos 
supersticiosa, porém sempre maniquefsta. 
Daf surgiu a idéia de uma pesquisa na 
imprensa de 1910 (última aparição do 
cometa de Halley), cuja comparação com 
a nossa era de inegáveis avanços 
cientrficos poderia revelar universos 
mentais profundamente distintos 
(hipótese igualmente maniquefsta?), de 
interesse das várias cores confessionais -
ou não- que inspiram o ISER. 1 

Confesso um certo desapontamento -
que ao mesmo tempo desafia a outras 
buscas. Os jornais consultados de 191 O, 
da chamada grande imprensa (0 Estado 
de S. Paulo e o Correio da Manhã, do 
Rio), pareciam frios e distantes, não 
apenas do cometa Halley, mas de tudo 
quanto acontecia no mundo. O 
noticiário internacional predominava 
sobre o que ocorria no Brasil, não havia 
grandes destaques (manchetes), e as 
not(cias e artigos parecem - aos olhos das 
teorias e práticas de comunicação do 
nosso tempo - algo racionalista ou 
positivista. Claro, havia outros jornais e 
revistas, algumas delas bastante 
irreverentes no seu fino humor social e 
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pol ftico. O Halley serviu de pretexto para 
uma aguda crftica e gozação das polfticas 
da época, inclusive a recepção oficial 
"pelas altas autoridades e representantes 
de todas as classes sociais" à chegada do 
cometa no Caes Pharoux (Barcas, Praça 
15) com "grande manifestação pelos 
moradore·s da rua da Estreita" e cujo 
menu oficial inclu fa "sopa de estrellinhas, 
ovos estrellados, pão de 16 dos anjos, 
bólidos de mandioca, consteletas etc." 
O famoso chargista Raul mostra o Barão 
do Rio Branco e o cometa de Halley 
assinando um tratado de limites, " razão 
por que o cometa não embarafustou pelos 
dom fni os da terra" (Jornal do Brasil, 
25/5/1910). 

O que mudou? Qualquer leitura do 
dia-a-dia do passado, mesmo de um 
passado não tão distante, levanta muitas 
perguntas. O fenômeno cósmico é o 
mesmo, mas a nossa literatura de agora 
não está apenas carregada de novos dados 
cienHficos; também está repleta de 
escritos espi ritualistas, de novas 
concepções e interpretações da vida 
atual e futura . O que avançou mais? Não 
importa, e ademais não se pode saber se o 

'avanço é mais qualitativo do que 
quantitativo. O importante é assinalar 
essa aceleração mund ial da busca do 
transcendente - que se manifesta 
também no âmbito de certas ciências e 
nas preocupações culturais ou emocionais 
de um número cada vez maior de 
cientistas e de outros intelectuais. 

O tema da visita do cometa Halley 
sintetiza um pouco essas manifestações 
naturais e transcendentais. O evento não 
apenas catalisa toda a população da Terra; 
como contemporâneos de um fenômeno 
raramente visto duas vezes na vida, 



participamos também de suas 
especulações na ciência, na religião, 
na literatura - e nos subprodutos 
industriais, comerciais e até 
carnavalescos ("La lá me deixa espiá 
nessa luneta I Eu sou do grupo que gosta 
do cometa I Cometa do Halley, cometa 
do ar I Levanta a cauda que eu quero 
espiá", cantava um grupo folião no 
carnaval de 1909, enquanto o Club dos 
Fenianos anunciava para 30 de abril de 
1910 um baile "Halleyluiático e celestial" 
e outro clube, o dos Democráticos, 
prometia o "baile do fim do mundo") .2 

Para o nosso interesse imediato, porém, 
esta aparente convergência atual entre 
ciência e religião, seja ou não a propósito 
do Halley, está carregada de linguagem e 
interpretações menos radicais ou menos 
unfvocas, o que não deixa de ser um 
prato de sabores para muitos gostos e 
apetites. 

Não é fácil - nem tão necessário -
distinguir se esse progresso geral do 
conhecimento se deve mais às ciências 
ffsicas do que às ciências da religião ou às 
teologias. De toda maneira, entre o infcio 
e o encerramento de um século, na 
verdade apenas 76 anos - que podem 
perfeitamente ser percorridos pela própria 
órbita de um corpo com saúde - , a trsica, 
a antrotrsica, a cosmologia, a astronomia 
se foram equipando de teorias e 
instrumentos cada vez mais sofisticados, e 
com eles desvendando mistérios próximos 
e longfnquos. E com essas ciências, ou ao 
lado delas, novas interpretações e 
reflexões teológicas e espiritualistas. 

Mas um astro que antes transportava os 
arcanos de um universo desconhecido, e 
agora parece esvaziado de seus segredos e 
perigos, pode ser objeto de medo ou de 
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crença no sobrenatural? Essa intervenção 
da ciência nos mistérios antes reservados 
aos filósofos, teólogos e mfsticos de todas 
as religiões não será algo apenas aparente 
ou superficial, uma vez que o enigma não 
se esgota jamais? Talvez se tenham 
perdido alguns mitos ou sfmbolos e, 
portanto, as interpretações geradas por 
eles; talvez o mistério se tenha deslocado 
para muitos anos-luz de distância, por ora 
acessfveis apenas aos teóricos do cosmos: 
"Armados com as incrfveis novas 
ferramentas da descoberta e com um 
conhecimento mais seguro da Hsica da 
matéria, os astrônomos e outros cientistas 
deixam-se embalar pela certeza de que os 
grandes enigmas do Universo estão prestes 
a ser equacionados pela compreensão 
humana." E mais: "Os cientistas estão 
convencidos de que, então, uma torrente 
de revelações assombrosas reformulará 
nossos conceitos de história cósmica e 
destino- e de nós mesmos. ( ... ) Nossa 
compreensão filosófica de nós mesmos, e 
até nossas práticas religiosas, poderão ser 
repensadas com o auxrlio de novos 
instrumentos da astronomia que, 
eventualmente, iluminarão a trilha que 
conduzirá às respostas das grandes 
questões que, por tanto tempo, nos 
pareceram insolúveis." E o artigo 3 ainda 
fala do começo e do fim último do 
Universo, da existência de outros seres, 
da nossa finitude ou eternidade. 

O cientista aqui parece tomar o lugar do 
profeta ou do teólogo - e a sua 
linguagem conjuga o real e o imaginário, 
apropria-se de uma temática que nos 
lembra o que de melhor tem produzido 
a ficção cientffica. 

Que significa essa avalanche de novos 
conhecimentos e esse otimismo do saber 



cósmico que se reflete na imprensa diária 
e nas nossas conversas de cada dia? 

Deus e o diabo 

Estará por aí o fim da visão religiosa que 
predominou na interpretação do 
Universo? Nem sempre é esse, porém, o 
tom das reportagens e artigos da imprensa 
secular de 1986. E nas publicações 
religiosas e confessionais mais populares 
(não houve consulta em relação a 1910), 
a linguagem parece a mesma de sempre : 
uma certa ingenuidade que apenas afirma 
a grandeza e o controle de tudo por um 
Criador, pelo que nada devemos temer, a 
não ser que continuemos no pecado e 
no mal. 

Isto diz literalmente O Mensageiro da Paz, 
órgão oficial das Assembléias de Deus no 
Brasil, editado no Rio, tiragem de 212 
mil exemplares mensais: "Fevereiro! O 
cometa Halley torna-se cada vez mais 
vis(vel e a majestade de Deus mais 
expl feita. Enquanto isso, no Bras il, 
milhões de homens, mulheres e até 
crianças festejam o carnaval, 
degradando-se no mais carnal e abjeto 
dos folguedos humanos, indiferentes à ira 
divina. ( .. . ) Curvemo-nos ante o Senhor e 
confessemos-lhe nossos pecados." 
(Fevereiro de 1986.) O tom da Folha 
Esptrita e do Jornal Esp frita, ambos de 
S. Paulo, representando facções do 
"para normal cm notfcias", é mais aberto, 
mais cientifico. Jornais grandes, as 
manchetes se destacam nas bancas : "O 
COMETA HALLEY. ENTRE A CIÊNCIA 
E O MISTICISMO", diz o segundo 
(fevereiro, 1986); e o primeiro: 
"ASTRÓLOG OS, POETAS, 
CIENTISTAS ESPECULAM. COMETA 
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HALLEY OBRIGA MEDITAR NO 
UNIVERSO· INFINITO". E adiante : "O 
cometa Halley é um pequeno detalhe 
desse imenso e ilimitado mundo de 
estrelas, de sóis, de planetas que 
compõem o universo infinito e que 
retrata toda a potência da força invisível 
e do equilfbrio universal que resumimos 
numa palavra : Deus. " Ambos os jornais 
ridicularizam o medo do passado e 
apregoam a influência dos astros sobre a 
vida, para o bem ou para o mal. (Um 
detalhe interessante: os três jornais 
citados se vendem nas bancas de todo o 
pa(s e tratam de outros temas, como 
constituinte, AIOS, liberação da mulher 
etc., à luz de sua visão religiosa.) 

Essa linguagem, mais ou menos pietista, 
está muito próxima de conceitos 
predominantes no in(cio do século. Os 
astrônomos de então tin ham que dedicar 
muito do seu tempo no combate à visão 
cosmogônica e fatal(stica da época (via-se 
nos cometas muito mais o castigo do que 
a manifestação da glória de Deus). E 
quanto mais se recua no tempo, maior 
parecia ser o perigo e o medo. Em 1456, 
frente à ameaça de uma invasão de 
Belgrado pelos turcos, o papa Calixto III 
teria excomungado tanto os turcos 
quanto o cometa (o futuro Halley), este 
como um agente do d iabo . Os 
muçulmanos viam nele uma cruz, e os 
cristãos um iatagã (pequena espada 
curva). 

Seriam muitas as citações, e muita coisa 
já foi lida nos últimos meses. Até 
Paracelso, alquimista su (ço, afirmou que 
"os cometas, com a sua aparência horr(vel 
e ameaçadora, são enviados pelos anjos 
para advertir-nos do pecado". Também 
O. Afonso VI de Portugal dirigiu pesados 



impropérivs ao mesmo cometa, em 1682. 

No Brasil, em 1910, os astrônomos, 
apoiados pela imprensa séria, igualmente 
tratavam de sossegar o pavor popular, em 
geral com certa dose de ironia. O Correio 
da Manhã de 18/5/1910, antes da 
tradução de um longo artigo do 
astrõnomo francês Camille Flammarion, 
dizia : "O cometa de Halley é o suprasumo 
das coisas actuais. A sciencia vence em 
toda linha, desbancando artes e religiões, 
com o apparecimento do grande vadio 
celeste. O nome de Halley, immortalizado 
pela determ inação da rota do velho 
cometa, vive em todas as bocas, domina 
nas almas simples, a esta hora apavorados 
pelas predições sinistras do perigo que 
jamais correrá a Ter ra, por dar uma 
barretada no luminoso passeante." Ora, 
Flammarion escrevia para jornalistas 
franceses e estrangeiros com o objetivo de 
defender-se da acusação de haver 
anunciado o fim do mundo para o dia 19 
de maio de 191 O, quando a cauda do 
cometa, com poss(ve is gases venenosos, 
efetivamente atingiria a Terra. (Lá e cá se 
venderam até p(lulas contra os venenos 
do cometa.) Também o cronista José 
Feliciano, provavelmente um astrônomo 
amador, escrevia em O Estado de S. 
Paulo : "O mundo não se acabará em 
18/1 9 de maio. A previsão astronõmica 
nada apresenta cientificamente, 
especialmente capaz de nos fornecer um 
'dado seguro', um só. no sentido de saber 
quando o mundo vai acabar." (3/4/191 0.) 

O "Estadão" da época (19/5/1910), sem 
nenhum destaque, relatou em especial o 
que se passava na ... Itália. Vale a pena 
transcrever as duas breves not (cias, 
também com a ortografia da época : 
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Fanatismo religioso e manifestações 
de curiosidade por causa do cometa 
Roma, 18 (H.)- Apesar da activissima 
propaganda animadora da imprensa, o 
povinho dos campos, impressionado pelos 
boatos alarmantes espalhados a respeito 
do Halley, enchem de manhan as egrejas. 
rezando. 

Muitíssimos velaram, esperando o fim do 
mundo. 

Nesta capital o tempo esplendido e a 
temperatura agradavel têm favorecido a 
animação nas ruas, praças e jardins, 
especialmente nas alturas, onde os 
curiosos esperavam ver algum phenomeno 
interessante. 

O mesm,b está acontecendo em toda a 
península. 

Exploração da crendice 
pelos parochos ruraes 
Roma, 18 (D.) - Os jornaes atacaram 
com vehemencia os parochos ruraes que, 
especialmente nas aldeias da campanha 
romana, exploram a crendice do povo 
ignorante, reunindo-o nas egrejas, afim de 
pedir a Deus que evite o fim do mundo. 

"La Ragione" chama de criminosa a 
conducta desses sacerdotes que incitam os 
camponezes a pratica de ridículas 
devoções para fins de lucro. 

Havia outros medos, lá e cá. O cometa 
entrou nas memórias do nosso saudoso 
Pedro Nava, que o contemplou, como 
também Carlos Drummond de Andrade, 
nos tempos da infância. Ao contrário das 
not(cías italianas, não fala ele de um 
medo religioso, mas menciona igualmente 
o terror geral que tomava conta do povo. 



Eis parte do belo texto de Nava, em Baú 
de Ossos : "O cometa esplendia nos céus 
indiferentes. ( ... ) Juiz de Fora tiritava de 
frio e pânico. ( ... ) Eu corria na rua 
Direita, mais isolado que o primeiro 
homem e a idéia cataclfsmica do fim
habitou minF'la alma desde então e jamais 
consegui enxotar esse corvo do busto de 
Palas, em cima de minha porta ... " 

Drummond também relembra o espanto 
e o medo de 1910, em ltabira, quando 
tinha 8 anos de idade: "No ar frio o véu 
dourado baixou ao vale, tornando irreal o 
contorno dos sobrados, da igreja, das 
montanhas. Sa(mos para a rua banhados 
em ouro, magn(ficos e esquecidos da 
morte que não houve. Nunca mais houve 
cometa igual, assim terr(vel, desdenhoso 
e belo .. . " 

Os medos estão aqui mesmo 

Esses medos - religiosos ou ateus, aqueles 
deslumbramentos - cient(ficos ou 
teológicos trazem algumas novas 
questões. Ou talvez não passem de velhos 
problemas que alcançaram novas 
configurações. Arrisco alguns 
comentários, em parte mencionados na 
introdução, sem pretensões nem espaço 
para entrar na sua discussão. 

Começo com o medo. O medo acabou ou 
apenas prevalece em certos cfrculos das 
religiões populares, o "rasgão de fogo" do 
Beato Saiu dessa Asa Branca tão 
brasileira, que só de olhar se fica cego 
para sempre? Ou o medo mudou de 
lugar? De toda maneira está hoje muito 
mais centrado na obra dos homens: nas 
explosões atômicas, na AIOS, num assalto 
na próxima esquina , na própria ameaça 
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ou controle de novos inventos, na 
destruição do meio ambiente. t fato que 
a humanidade sempre viveu debaixo de 
medos como estes, ou similares; mas 
agora sabemos que eles são gerados aqui 
mesmo no nosso planeta. Já não são eles 
os fazedores por excelência dos deuses 
(para Freud, o medo e o desejo). Ao 
contrário, há um certo desafio, uma 
confiança crescente na expansão do 
conhecimento e na capacidade 
tecnológica de explorar o cosmos, 
penetrar em campos antes reservados aos 
m(sticos, à teologia ou à filosofia . Nessa 
revitalização da busca humana sobre as 
coisas últimas, muitos fantasmas ca (ram e 
muitos medos foram suplantados. Acho 
que isso se deve em boa parte às 
intersecções ou à interdependência das 
ciências, o que se evidencia no 
cruzamento de interesses e numa 
linguagem menos exclusiva, ou menos 
hermética em alguns casos - o que 
certamente t rouxe novos significados, 
novos valores tanto para a ciência como 
para a fé . 

Ciência e fé para todos 

t bom explorar um pouco mais o alcance 
dessas relações a partir de um fato 
notório: esse inegável avanço da 
astronomia (para me limitar ao caso do 
Halley) conta com um extraord inário 
aparato tecnológico, verdadeira 
parafernália, que somente uma minoria 
de iniciados são capazes de manejar. De 
c1utro lado, no entanto, explodem as 
manifestações religiosas e espirituais, das 
quais participa um número cada vez 
maior de pessoas, não somente das classes 
populares, mas de setores burgueses e 
intelectuais. E como o instrumental 



religioso está muito mais próximo do 
simbólico - como "mediação universal 
do espfrito", na expressão de Paul 
R icoeur4 - , as afirmações e a 
comunicação da verdade religiosa podem 
dispensar, como acontece agora com mais 
força do que no passado, um corpo de 
especialistas. O "sacerdócio universal" de 
Lutero, mais do que um princfpio 
reformista, se transformou numa 
profecia , num arranque planetário e 
pessoal da manifestação religiosa. Em 
outras palavras, ao lado das promessas da 
ciência em revelar os mistérios últimos 
(assim como em curar as enfermidades 
incuráveis) , participamos de um 
avivamento religioso mundial, de todas 
as formas e n fveis, talvez predominando 
os que igualmente prometem curar os 
enfermos e responder a todas as dúvidas 
e mistérios, os universais e os cotidianos 
- como uma nova mediação entre a 
sobrevivência e a transcendência, a união 
do céu e da terra. Talvez possamos dizer, 
como Nietzsche, que a metaffsica está 
nas ruas. 

Mas cre io ser necessário destacar a 
inegável influência do arsenal tecnológico 
sobre a cultura geral e as ciências 
humanas, provocando uma "aceleração 
do tempo histórico" 5 sem precedentes. A 
capacidade de multip licação teórica e 
instrumental das ciências ffsicas e 
naturais, apoiada pela corrida 
tecnológica e a competição entre as 
grandes potências, ul t rapassa os limites 
da imaginação e empobrece as fantasias 
da ficção cientffica e da linguagem 
d isponfvel. 

Volto às ciências ast ronômicas que, 
equ ipadas como estão, não poderiam 
perder esta oportunidade única da visita 
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do Halley. Estamos sabendo que os 
cometas são os mais primitivos objetos do 
sistema solar e que sua composição 
permanece quase inalterada há 4 e meio 
bilhões de anos; e que as atuais pesquisas 
permitem grandes avanços nos estudos 
sobre a formação do nosso sistema 
planetário e a origem da nossa existência. 
Por outro lado, as revelações recentes 
(entre as quais a descoberta de uma 
quinta força no Universo) mostram que a 
astronomia parece cada vez mais uma 
ciência do espanto e da ansiedade - e 
nisso ela se aproxima do substrato da 
religiosidade, da ambigüidade entre o 
sagrado e o profano, de uma linguagem 
que sofre as limitações e as amplitudes 
das fronteiras da razão com a fé. Pois 
um cientista da NASA já não escreveu um 
livro intitulado Deus e os astrônomos?6 
(Algo que ver com O Deus-cientista, 
romance de ficção cientffica de fundo 
teológico religioso?) 7 E que dizer das 
invenções dos construtores (como são 
chamados), que tomam as teorias dos 
arquitetos dos espaços e criam os meios 
Hsicos que viabilizam a penetração cada 
vez mais profunda no Universo, de 
maneira que as "nossas certezas são 
varridas por novas perguntas, cuja 
existência nem sequer sonhávamos"?8 

Com exceção dos primeiros 700 mil anos 
da formação do Universo - que 
permanecerão obscuros para sempre -, os 
demais 10 a 15 ou 19 bilhões de anos (os 
astrônomos divergem) poderão ser 
conhecidos pelas "ondas gravitacionais" 
e "trazer-nos notfcias do momento da 
criação". Até o final do século, segundo o 
mesmo artigo, estaremos em condições de 
descobrir se estamos ou não sozinhos no 
Universo. Também já se fala em uma 
exoteologia para tratar dos problemas 
teológicos extraterrestres (sic), conforme 



revela o artigo citado de Fausto Cunha. 

Não quero insistir nos dados, que ademais 
estão pululando por a(- e até poderão 
ser usados para afastar os nossos olhos e 
compromissos deste pobre e feio planeta, 
ou nos levar ao cientificismo ou ao 
neopositivismo, que encontraram na 
razão e no empirismo as respostas para 
todas as questões. O que desejo assinalar é 
que estes dois centros de conhecimento (e 
do poder que geram) - o da verificação 
física concreta dos enigmas do cosmos e o 
da convicção sobre a existência de um 
Criador - parecem se interpenetrar. Com 
a diferença de que as religiões e as 
teologias - a espiritualidade, em geral -
têm a capacidade de incorporar no seu 
saber e na sua prática, como nos diz 
Ubaldo Puppi, as descobertas e o 
conhecimento cientrfico: "t: ponto 
pac(fico, hoje, que as descobertas e 
critérios cientrficos, sem exceção, podem 
ser admitidos ou integrados nos sistemas 
teológicos e absorvidos pela prática da fé, 
posto que jamais serão capazes de 
responder o que a revelação coloca. " 9 

Nas fronteiras de 
uma nova hermenêutica? 

Se de fato essas fascinantes descobertas 
e esses vOos reais ou imaginários influem 
nas outras áreas do conhecimento e da 
nossa cultura, torna-se necessário buscar 
os caminhos de uma real articulação entre 
as ciências histórico-sociais e as ciências 
ffsico-naturais. E não estará por a( 

também a possibilidade de uma.nova 
hermenêutica? Eis aqui outro velho tema, 
que talvez encontre uma nova pista, não 
importa se provocada ou estimulada pelo 
cometa que nos visita, mas que de toda 

maneira ultrapassa esse momento de 
euforia e expectativa celestes. Essa 
possibilidade se manife sta, de um lado, 
pela universalidade e pela vulgarização do 
conhecimento, apoiadas agora pela 
informática e pelos ordenadores; e de 
outro, pelo diálogo entre cientistas de 
várias disciplinas, mediado ora por uma 
ciência, ora por outra . Mas é 
principalmente esta mediação dialógica, 
que parece multiplicar-se em diferentes 
ramos do saber, 10 que permite esses 
novos espaços entre os que estudam a 
natureza, por exemplo, e aqueles que se 
debruçam sobre o social. ~ sintomático 
e o exemplo aqui é mais indicativo -que 
em muitas áreas das ciências Hsicas e 
naturais, como vimos, os investigadores 
não se limitem apenas à procura de 
relações causais, mas busquem o sentido 
teleológico de suas pesquisas - o que 
justamente abre um horizonte 
histórico-social (e ético) no seu trabalho. 
Esses caminhos, se não conduzem 
necessariamente a uma nova 
interpretação, talvez forneçam suficientes 
indícios para uma certa unidade ou para 
uma "teoria das ciências" (que tem sido a 
reivindicação da filosofia como uma 

· "ciência das ciências") . A "razão 
teológica" já não apareceria como uma 
perspectiva única da revelação da verdade 
última, mas esta se nos manifestaria 
através de uma sfntese hermenêutica, por 
assim dizer. Afirma Shirley Maclaine, ou 
um de seus gurus, a certa altura da 
narrativa da sua descoberta da 
espiritualidade, que "a ciência, a ciência 
realmente avançada, e a compreensão 
espiritual são a mesma coisa - o que 
corresponde a algo expresso por 
Einstein." 11 

~ preciso reconhecer que o campo 
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hermenêutico está" pa rtido em si mesmo, 
como afirma Pau I R icoeur 12 - e que 
muitos são os estilos e regras da 
interpretação. A part ir, porém, dessa 
generalização do conhecimento dos 
objetos da fé e da ciência, haverá novos 
significados e novas fronteiras para a 
ciência hermenêutica - seja ela a exagese 
de um texto particular ou a leitura de um 
universo de "significações simbólicas", 
como o "simbolismo cósmico" de que 
fala Mircea Eliade.13 

Em busca de uma nova linguagem 

O problema da hermenêutica - ou de 
uma nova hermenêutica - é também um 
problema de linguagem, tanto mais 
complexo quanto mais se desenvolve o 
conhecimento particular de uma ciência 
ou, dentro dela, as especializações; e mais 
que tudo quando se trata de expressar o 
mysterium fascinans, ou esse encontro 
entre o sagrado e o profano. No entanto, 
sempre permanece um núcleo de 
entendimento e de comunicação, 
possivelmente mediado por uma 
interpretação que não se exaure nos 
limites de sua própria disciplina, mas 
cruza as fronteiras entre as ciências e 
assim consegue permear e articular 
d istintos campos da cultura, dos sonhos 
à religião, dos mitos às utopias, - que não 
são mais do que o milenar esforço do 
homem para conhecer e interpretar a 
realidade. A linguagem bfblica é um 
poderoso exemplo universal dessa 
possibilidade, através da força reveladora 
da expressão simbólica e m(tica, que 
alcança diferentes cul turas, mentes e 
corações. 

t preciso reconhecer os riscos de todo 
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esse poder - cienHfico ou religioso - que 
se acumula com a multiplicação de novos 
sistemas e formas de comunicação. Hã 
pouco falei na informática, uma nova 
linguagem que já influi "de maneira direta 
ou indireta sobre a televisão, a criação 
artfstica, a pintura, a música, a fabricação 
de objetos, ( .. . ) os tratamentos médicos, 
( ... ) a pesquisa cientffica, a observação da 
natureza e do espaço, a fotografia." E 
segue o artigo que estou citando: "Pela 
primeira vez na história da humanidade 
todos estes campos se converterão, de 
certa maneira, em um único campo." 14 

No momento predomina o fato de que, 
saturados pelos mecanismos eletrônicos e 
pelos satélites, sabemos cada vez mais ... 
sobre o que querem que saibamos. Ou 
como disse muito bem Jean Baudrillard: 
"vivemos num mundo onde prolifera a 
informação, enquanto o seu significado 
diminui."' 5 Felizmente não se pode 
descartar a hipótese de uma inversão das 
posições de controle que hoje dominam 
este ou outros sistemas de exploração dos 
nossos espaços exteriores ou interiores, 
ou seja, do cosmos ou da alma humana, 
de modo que se alcance o seu sentido real 
e se ofereçam alternativas reais para todos 
os homens. 

Nos próximos meses, antes mesmo que o 
cometa Halley mergulhe de novo nos 
confins da Via Láctea, teremos a 
revelação de mais algumas esperadas e 
desconhecidas informações que nos trarão 
o astro e a sua vaporosa cauda. E 
certamente muito o que refletir. Resta 
saber se a sua interpretação ainda ficará 
por conta de cada cientista ou profeta ou 
se as fronteiras do conhecimento abrirão 
um novo caminho na mediação entre nós 
e o Universo. 
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P.S.: Ao terminar, hoje, 21 de fevereiro, 
leio nos jornais (outra vez o assunto está 
na imprensa diária) que "nova teoria em 
ffsica pode ser a explicação para toda a 
natureza". E tome ciência. A novidade se 
chama "Theory of Everything" e parte da 
hipótese de que antes do big-bang inicial 
- a suposta explosão catastrófica pela 
qual o cosmos foi criado - s6 existia uma 
força. Adiante se diz que será necessária 
uma nova linguagem matemática, um 
novo tipo de geometria, para explicar e 
desenvolver a nova teoria. 

Outra lembrança, que me foi 
proporcionada por meu amigo Marcos 
Arruda, é o livro do ffsico teórico Fritjot 
Capra, The tao of physics (Bantam 
Books, Nova York, 1980). cuja linha 
principal se insere na relação entre a 
ffsica moderna e o misticismo oriental. 
Destaco o cap(tulo 10: "The unity of 
ali things". 

Não parece que está chegando a hora do 
ISER criar um novo setor de estudos e 
reflexão, chamado Ciência e religião 7 

Notas 

1 Foram realizadas, com a cooperaçlio de 
Claudia Moraes, consultas a jornais brasileiros 
de 1910 na Biblioteca Nacional (Rio). A 
recente publicação do livro O rastro do cometa 
- o Halley na imprensa carioca de 1910, do 
nosso popular asrr6nomo Ronaldo RogtJrio de 
Freitas Mourão (Editora JS), se bem que tivesse 
outros objetivos, facilitou o trabalho de 
pesquisa, assim como recortes de jornais e 
revistas, religiosas inclusive, que falaram e 
continuam a falar do Halley, da nova 
astronomia, da ci6ncia, de Deus. E ainda o 
livro de Roberto Pereira de Andrade, Caça ao 
cometa Halley, S. Paulo, Traço Editora, 1985. 
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2 R. R. F.M., op. cit., e artigo no Jornal do 
Brasil , 4/2/1986. 

3 " A nova astronomia", de John Noble Wilfor. 
trad. do N. Y. Time Magazine, ln " Cultura", 
suplemento de O Estado de Sio Paulo (10/11 / 
85). 

4 Paul Ricouer, Freud: una intarprataci6n de la 
cultura, MtJxico, Siglo Veintiuno, 1973. p. 13. 

5 Aproveito a expresslfo de Celso Furtado a 
propósito da corrida armamentista. 

6 Robert Jastrow, entrevis t1J à reviste Veja 
(2/8/1978) sobre "A cilncia e a 8 /blia". 

7 D autor 6 Olaf Stapledon. Citado por Fausto 
Cunha, "Cultura" (O Estado de Sio Paulo), 
8/ 12185. 

8 "A nova IJStronomia". art. cit. (nora 3). 

9 Ubaldo Puppi, "A produçlfo racional em 
regime histórico de f6 com vistas A ci6ncia", in 
Ciência a Cultur, SBPC. dezembro de 1985. 
Aliás, as publicações da SBPC. tanto Ciência e 
Cultura como Ciência Hoje, t6m dado espaço ao 
debate sobre ciiJncia e religilfo, que andou na 
moda em d6cadas passadas e agora volta com 
mais força e com novos dados. Chamo a 
atençlfo para o artigo de Newton Freire-Maia, 
"Criação e evoluçlfo", e o de Warwick Estevan 
Kerr. "Socialismo e as religiões judeu-cristãs ". 
que juntamente com o de Ubaldo Puppi, no 
mesmo número de dezembro de 85, fazem 
'parte do "Simpósio sobre religilfo e ciiJncia'~ 

lO Seria objeto de outro trabalho indicar alguns 
avanços nesse diálogo, a partir de novas 
interpretaç{Jes nas ciências e na teologia. t bom 
lembrar o quanto esta se diversificou e se 
enriqueceu com novos conceitos do seu papel 
na sociedade (BonhÕ.effer), na cultura (Tillich) 
e em relação à própria Igreja (Küng) , para citar 
alguns campos e alguns teólogos. A teologia 
deixou de ser, assim, apenas um "discurso sobre 
Deus'~ 

11 Minhas vidas, p. 221. Não gosto do tom 
predominantemente indi vidualista do livro e 
menos da sua forma literária; mas há momentos 
e expressiJes de beleza e certa import/Jncia na 
flusca pessoal da artista por uma vida espiritual 



e pela transcend~ncia. 

12 Op. cit., p . 28. 

13 Cit. por Paul Ricouer. op. cit.,p. 31. 

14 Nuevas fronteras dei desarrollo: informlltica 
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y telem6tica • AL TERCON, Informe especial, 
Santiago do Chile, 1983. 

15 Expressão de Jean Baudrillard, cit. por Berta 
Sichel, em "Ignorância em mega-bytes", 
"Folhetim" (Folha de São Paulol, 2/2186. 



Religiões japonesas no Brasil 
estratégias multinacionais 

HIROCH/KA NAKAMAKI 
Professor do Museu Nacionàl de 

Etnologia de Osaka 

1. Religiões multinacionais 

O seminário do ano passado desenvolveu 
o tema "Religião Multinacional" sem no 
entanto finalizar devido ao limite de 
tempo. Portanto, gostaria de iniciar a 
conversa de hoje a partir deste ponto. 

"Religião Multinacional", concepção não 
muito difundida ainda, foi um termo 
inventado por mim. Esta idéia surgiu 
quando, ao pesquisar as religiões 
japonesas instaladas no Havaf, percebi 
que havia entidades religiosas que não se 
enquadravam dentro das crenças civis, 
religiões étnicas ou universais . No Hava(, 
o esconjuramento do "Deus Cachorro" 
ou de almas vivas origina-se na tradição 
das crenças civis. O "hatsu-mode" (visita 
do ano novo) aos santuários é uma 
importante fonte de renda do shintofsmo 
como religião étnica. Os templos budistas 
enfatizam o Budismo como religião 
universal, mas não eram poucas as 
atividades que escapavam desta órbita. 

O "Jôdo-Shinshu" tem seus 
templos-matrizes, "Higashi-Honganji" e 
"Nishi·Honganji", sediados em Kyoto, e 
possui uma rede que se estende ao Hava í. 
Estados Unidos e Brasil. O Budismo, que 
se originou no sul da Ásia, é, sem dúvida, 

uma religião universal que se estendeu 
pelo sudeste e leste d a Ásia, mas o 
"Jôdo-Shinshu", que é uma das facções , 
ampliou suas frentes de pregação 
perseguindo emigrantes japoneses e pode 
ser considerado como religião 
multinacional, pois desenvolveu sua 
pregação religiosa em verdadeiras redes 
de caráter multinacional. Além dos 
templos budistas que se centralizam em 
japoneses e descendentes, as novas 
religiões, que absorvem grande número de 
não-descendentes e que desenvolvem 
movimentos organizados 
internacionalmente, merecem, muito mais, 
serem chamadas de religião multinacional. 
Assim, re.ligiões multinacionais são 

· i!quelas que desenvolvem a sua 
propagação por vários pa íses, possuindo 
todos os elementos comparáveis às 
empresas multinacionais. Atualmente, 
não são poucas as religiões que 
desenvolvem tais estratégias 
multinacionais, como Testemunhas de 
Jeová, Mórmon e Assembléia de Deus. 
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~ diHcil tentar compreender este fato 
através das antigas idéias que se têm das 
religiões universais. Não é estranho, de 
forma alguma, surgirem religiões 
multinacionais na era das empresas 
multinacionais . Se o si stema da atual 
sociedade criou a empresa multinacional, 



pode-se dizer que a mul t inacionalização 
do universo espiritual seja uma 
inevitabilidade histórica. 
Somente pela observação superficial as 
religiões multinacionai s se parecem em 
mu itos pontos com as empresas 
multinac iona is. Em primeiro lugar, as 
matrizes das empresas são as sedes 
centrais chamadas de " honzan" ou 
" honchô". A( ficam os fundadores da 
seita ou chefes espirituais que 
correspondem aos presidentes; os 
departamentos de "pregação ultramarina" 
correspondem aos departamentos de 
"negócios internacionais" . Da sede são 
des ignados os missionários ou 
supervisores que assu mem suas funções 
em determinada local idade, erguendo 
templos e igrejas. t semelhante ao caso 
em que um presidente japonês, seguido de 
residentes loca is, abre a sua filial no 
exterior. 

Existem outras analogias entre uma 
empresa e uma sociedade religiosa. As 
empresas operam através do capital dos 
acionistas, enquanto nos grupos religiosos 
os acion istas são os seguidores, e o 
capital , as doações. Nas religiões, a 
pregação equivale à propaganda dos 
produtos. Na Igreja "Tenri", a pregação é 
chamada de "nioigake" (lançar o 
perfume), no " Risseikoseikai", de 
"jiaigake" (lançar a caridade) ;no 
"Sokagakkai " , de "seppuku" 
(convencimento), na " PL", de "shinguei" 
(arte da crença) . O serviço de garantia 
do produto (em inglês : after-care) na 
" PL" é chamado de "mitodokea" 1 , 

enquanto no " R issei kosei kai" é chamado 
de " tedori ". 

Ass im como existem nas empresas os 
"Sha kun"2 (normas de conduta), nos 

grupos religiosos também existem 
similares, como os "21 Mandamentos da 
PL". O centro de treinamento da empresa 
corresponde, no caso da "PL", ao 
"Kyoko" , e os centros de pesquisa, no 

· caso do "Higashi-Hongangi", ao 
''N ambe i-Sh i nshu kyoga ku- Ke n kyusho' ' 
(Instituto Budista de Estudos 
Missionários) . O Telex e o Computador 
também tendem a se difundir nas religiões 
multinacionais, da mesma maneira que 
nas empresas multinacionais. 

Entretanto, é necessário observar não 
somente as semelhanças, mas também as 
diferenças. 

Inicialmente, as empresas visam o lucro 
em primeiro lugar, o que nas religiões 
passa a ser o aliciamento de adeptos, ou 
seja, visando a expansão de um grupo 
com a mesma crença, ou que possua as 
mesmas preocupações. Nas empresas 
multinacionais, o lucro é absorvido pela 
matriz, mas nas religiões, pelo menos 
naquelas de origem japonesa, ainda não 
realizaram nenhuma remessa que 
sobrepujasse os investimentos da matriz. 
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Apesar de serem grandes as diferenças 
entre grupos religiosos e empresas, a 
analogia entre ambos é uma grande arma 
para elucidar as religiões atuais. Ainda 
não surgiu nas paradas de sucesso, mas 
ainda sonho com o dia em que a 
concepção de religião multinacional se 
espalhe, num futuro bem próximo. 

2. Estratégia multinacional 

Baseadas em que tipos de estratégia 
multinacional estariam se desenvolvendo 
as atividades religiosas das religiões 



multinacionais? ComeÇaria analisando 
através das seguintes facetas : linguagem, 
estilo de vida, relações humanas, network 
e outros. O grupo PL será tomado como 
exemplo. 

A PL é muito conhecida pelo beisebol 
colegial, mas a sua história como grupo 
religioso remonta à época anterior à 
guerra, sendo iniciada pelo "hito no 
michi" (caminho da pessoa), que foi 
suprimido pelas autoridades 
governamentais. Após a guerra, o grupo 
foi reerguido pelo lfder da segunda 
geração, sr. Miki Tokuchika. Os 
ensinamentos foram montados em torno 
dos pensamentos da PL, que se iniciam 
pela frase "A vida é uma arte" e possuem 
fortemente a faceta de "religião lógica", 
que resolve os problemas individuais, 
atendendo às pessoas separadamente. A 
sede fica em Osaka, e o número de seus 
seguidores ativos é éstimado em 400 a 
500 mil pessoas. Sua incursão no Brasil se 
deu em 1957, e a primeira visita do lfder 
foi em 1960. Por volta de 1970, houve a 
expansão de São Paulo para os estados do 
Rio de Janeiro e Minas Gerais, sendo que 
são estimadas 62 igrejas, 116 filiais e 
30.000 seguidores ativos . .; uma religião 
com avançada aculturação, a ponto de 
90% dos seguidores não serem 
descendentes de japoneses. 

a. Língua 

Mesmo entre as religiões multinacionais, 
existem aquelas que são filiadas à "União 
das Religiões Budistas" e que visam 
principalmente os japoneses e seus 
descendentes, como a PL e o 
Seicho-no-lê, que são constitufdos na sua 
l'!laioria por não-descendentes. 
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Naturalmente, as medidas adotadas 
quanto à linguagem entre estes dois 
grupos diferem bastante. No caso da PL, 
ela tem promovido a aculturação da 
linguagem a partir da segunda metade dos 
anos 60, mudando gradualmente suas 
pregações para a lfngua portuguesa. O que 
teria possibilitado este fato e qual o 
caminho seguido? 

Em primeiro lugar, foi promovida a 
pregação por descendentes niseis que 
dom inavam ambas as lfnguas : o português 
e o japonês. Naturalmente , não se pode 
desprezar a importância dos imigrantes da 
primeira geração que dominavam as duas 
lfnguas, pois estes desempenharam 
significativo papel na função de 
pregadores. 

Com a propagação e ampliação aos 
não-descendentes, a entidade religiosa 
criou, através de treinamento intens ivo, 
25 assistentes em tempo integral. Para 
maior desenvolvimento, foi criada 
também uma escola como uma 
organização de formação local. Nessa 
época surgiram 9 professores. O número 

. total de inscritos nessa escola até agora é 
de 73 pessoas, sendo 6 mulheres (8%) e 
15 descendentes ( 20%). Dentre estes, os 
que continuam como professores contam 
44 pessoas, isto é, 60%. Não é preciso 
dizer que com a criação desta escola foi 
estabelecida a estrutura das pregações 
em português. Como resultado, o envio 
de mestres do Japão terminou após 1979, 
enfatizando-se mais a regionalização. Por 
outro lado, os mestres japoneses que aqui 
se encontravam se esforçaram muito no 
aprendizado do português, e aqueles que 
não conseguiram adaptar-se à nova I fngua 
retornaram ao Japão. 



Na época de maior crescimento da PL, 
o chefe regional não era muito 
competente em português, mas o seu 
sucessor, que assumiu em 1976, passou, 
em um ano, a proferir palestras sem 
intérprete, e dedicou-se energicamente na 
consolidação da pregação e estrutura 
ed ucacional baseada no português. 
Pode-se d izer que, devido à existência de 
tal lfder, fo i poss(vel a conversão total da 
lfngua japonesa para a portuguesa. 

A lfngua adotada nas festividades passou,. 
da época em que era usado somente o 
japonês, para o uso concomitante do 
português e japonês; em seguida, somente 
o português. Palavras espec(ficas usadas 
no grupo - por exemplo: "oyashikiri", 
" misasague", "hosho" - permaneceram, 
mas são usadas como palavras 
"estrangeiras" , indecifráveis para pessoas 
de fo ra; reuniões em japonês foram 
desaparecendo gradua lmente, e mesmo na 
sua igreja no bairro da Liberdade, com 
grande número de japoneses e 
descendentes, existe apenas um encontro 
mensal de senhoras realizado em japonês. 
Mesmo em reuniões de cúpula, se houver 
brasileiros, a reunião é realizada em 
português. 

Como podia se esperar, as atividades 
editoriais adotam ambas as Hnguas. APL 
possui uma editora denominada "EVA" 
(Editora Vida Art(stica) e edita jornais, 
rev istas, livro~ e calendários. Atualmente 
publica os jornais "Jornal Perfeita 
Liberdade", em português, e ''Perfeita 
Liberdade': em japonês. A revista "PL -
Revista para a Paz Mundial" é editada 
somente ·em português. Interessantes são 
as traduções para o português dos livros 
escritos pelo lfder da segunda geração. 
Desde 1977 jã foram publicados 6 livros, 

onde existem cuidados minuciosos para 
facilitar a compreensão pelos brasileiros. 
A primeira tradução foi "Arte da 
Educação Infantil", talvez pelo fato de 
não existirem diferenças nipo-brasileiras 
- foi fielmente traduzido em relação 
original. Podem-se observar algumas 
modificações, como "casal K" por 
"Carlos e Maria". Alguns nomes foram 
conservados como no original, como é o 
caso do nome da atriz Nobuko Otawa, 
muito famosa no Japão, mas pouco 
conhecida no exterior. Mas no livro A 
vida é uma arte, de 1979, surgem cortes, 
não forçando a sua tradução. São trechos, 
por exemplo, com t(tulos como "Sushi 
no Aji", "Nihonjin no Seikatsu Taido" e 
"Shimaguni Konjo o Suteyo" 
(respectivamente "Sabor do Sushi", 
"Atitudes na Vida Diária do Japonês" e 
"Joguemos fora o esp(rito insular"). Tais 
temas podem ser adequados para os 
japoneses, mas podem, sem querer, não 
ser interpretados corretamente pelos 
brasileiros. Tais modificações foram 
intencionalmente adotadas no livro 
Expressão feminina. Isto é: de um lado 
foram evitadas palavras como "Futon", 
"Nezumi-ko", "Momotaro", tópicos 
especiais japoneses, músicas japonesas; 
um cap(tulo intitulado "Como derrubar 
superstições" foi eliminado totalmente. 
Pode-se dizer que são trechos de muito 
trabalho com tradução e poucos frutos. 
Em relação a isso, há casos em que houve 
readaptações totais para brasileiros. Por 
exemplo: Nova York mudou para Rio de 
Janeiro, "termas" para praias, beisebol 
para futebol, Oh Nagashima (jogador de 
beisebol) para Pelé e Sócrates. 
Festividades como Finados e Ano Novo, 
do Japão, foram substiturdas por Natal 
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e Festa Junina. O programa de TV 
"Furusato no Utamatsuri" passou a ser 



"Festival de Música Popular Brasi leira". 
As cantoras Sakamoto Kyu e Suizenji 
Kiyoko foram substituídas por Fafá de 
Belém e Gal Costa. Nestas modificações 
transparecem nitidamente o esforço da 
aculturação. A"o mesmo tempo existe a 
preocupação em não transmitir 
incompatibilidades através de 
generalizações, como transformar Shiba 
Ryotaro em um "escritor famoso" e "As 
Olimpíadas de Inverno de Sapporo" em 
simplesmente Olimpíadas. 

Dessa maneira, nos trabalhos de autoria 
do I íder da segunda geração, as técnicas 
de corte, substituição e generalização são 
usadas livremente, criando artiHcios para 
poderem ser lidos por brasileiros sem 
nenhuma resistência. Além disso, o mais 
importante é que os trechos que sofreram 
modificações não são indicados de 
nenhuma forma, dando a impressão de o 
traba lho do Hder ter sido traduzido ao 
pé da letra. Portanto, pode-se dizer que 
o I (der se tornou uma figura 
extremamente simpática entre os 
brasileiros. 

b. Estilo de vida 

Para grupos constituídos principalmente 
por brasileiros, o abrasileiramento das 
festividades tipicamente japonesas 
torna-se um assunto sério. Este não se 
limita apenas ao aspecto de Hngua, mas 
atinge os recursos humanos para a 
execução das cerimônias, até as 
oferendas. Integrar-se ao estilo de vida 
local -este é o segundo item da 
estratégia multinacional. Nesse ponto, a 
PL nos fornece um fato muito 
interessante. Usualmente, nos dias de 
agradecimento (dia 21 de cada mês) era 
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oferecido a Deus o "sakê", além da lula 
defumada e da alga, sendo estes 
distribuídos nas reuniões logo após as 
cerimônias. Mas por volta de 1977, não só 
foi considerado que estas oferendas não 
eram do gosto-dos brasileiros mas que 
também seriam barre iras às pregações, 
sendo substituídas então ao estilo 
brasileiro. Em primei ro lugar, o "sakê" 
foi substituído por vinho. Não que se 
tenha copiado as missas católicas, mas 
julgou-se que o vinho seria uma bebida 
divina, mais que a pinga, cerveja ou 
whisky. A alga e a lula defumada foram 
substituídas por bo lo. Os bolos são 
constantes nas festas brasile iras, e 
considerou:se que o bolo combinaria com 
o vinho. Havia também uma misteriosa 
" fruta divina", mas esta não foi 
assimilada. Mas o sucesso na substituição 
da alga e lula pelo bolo perdura até hoje. 
Mesmo em festividades como o 
" lnari-Daimyojin" (Deus da colheita). em 
vez de "abura·ague" oferenda-se um · 
grande bolo. 

A igreja da PL na Liberdade é um local 
com muitos japoneses, mas todo último 
domingo do mês fo i fi xado como "dia da 

· feijoada", contribuindo para os fundos de 
manutenção da igreja. O fato de se 
adotarem pratos típicos brasileiros como 
a feijoada e não com idas típicas 
japonesas, como o " sush i" ou o 
"tempura", é a maior prova da 
aculturação. Nesta igreja dança-se 
quadrilha nas festas juninas e samba 
no Reveillon. 

Entretanto, não é a totalidade que foi 
substituída por elementos típicos 
brasileiros. Existem atividades como o 
Festival de Fogos de Arti f (cio 
( 1973-1979) e os " Undoka is" interigrejas, 



que, pelo contrário, instigam a mudança 
de gosto dos brasileiros. Não se pode 
esquecer que a cultura japonesa tem 
influenciado os brasi leiros em aspectos 
surpreendentes. 

c. Nomeação de pessoal local 

A terceira estratégia multinacional 
consiste em nomear ativamente o pessoal 
local. Como fo i citado há pouco, a escola 
da PL (Kyoto) é o órgão de formação 
local de mestres, com o objetivo de 
formar mestres brasileiros. Atualmente 
existem 84 mestres, sendo 42 japoneses, 
13 descendentes e 29 não-descendentes. 
Metade dos mestres japoneses são chefes 
de igreja, mas a outra metade não 
trabalha na sede ou na Terra Santa. Em 
contrapartida, dos 29 mestres não
descendentes, 27 trabalham em igrejas, 
e apenas 2 trabalham na sede- ou na Terra 
Santa. Isto é: nas linhas de frente de 
pregação, além dos japoneses e 
descendentes competentes em português, 
alocam-se ativamente brasileiros, 
deixando os japoneses chefiarem setores 
de administração, educação, publicação, 
pesquisa e outros. 

Os auxiliares dos mestres são chamados 
de mestres-assistentes. São aqueles que 
ajudam os mestres, dando conselhos no 
lugar destes, ou tornando-se mestres de 
cerimônias em festivi dades. Estes . 
mestres-assistentes sim, são os principais 
seguidores, e seu número conta 2.000 
pessoas em 1983. Destes, 20% são 
japoneses e descendentes, e 80% 
não-descendentes. Mas a diferença 
regional é marcante, pois nos Estados de 
São Paulo e Paraná 30% são japoneses e 
descendentes, enquanto que no Rio ou 

ém Minas quase 100% são seguidores 
brasileiros. O fato de 80% dos 
mestres-assistentes serem 
não-descendentes e mais de 90% dos 
seguidores serem não-descendentes não 
está contraditório. Mais do que os 
mestres-assistentes, o número de 
japoneses e descendentes tem diminuído 
entre os seguidores comuns. 
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Em contrapartida, a começar pelo I (der 
regional, a liderança é composta quase 
que totalmente por japoneses. Aqui está a 
origem como religião multinacional 
japonesa, onde não se esconde também 
a força motriz que desenvolve o 
movimento, mantendo o equil fbrio, 
situando-se entre o Brasil e o Japão. 
Esta deve ser a mesma razão pela qual 
a diretoria de empresas multinacionais 
japonesas é composta exclusivamente 
por japoneses. Ao construir uma 
estrutura contraditória em que se 
nomeiam brasileiros na primeira linha e 
japoneses na liderança, pode-se dizer que 
a PL, como religião multinacional, 
desenvolve um movimento baseado em 
brasileiros como um todo. 

d. Ampliação da 
rede multinacional 

A quarta estratégia multinacional consiste 
na ampliação da rede multinacional. A PL 
é uma religião multinacional que tem sua 
matriz em Osaka e uma rede que 
compreende os Estados Unidos, Canadá, 
Brasil, Peru, Paraguai, Uruguai, 
Argentina, Chile e Europa, mas nada se 
pode dizer da pregação nessas regiões, 
a não ser no Brasil. Por exemplo: na 
igreja de Otawa, no Canadá, foi um 
seguidor da região do ABC que, 
após se tornar mestre-assistente, emigrou 



para o Canadá, e mantendo contato com 
as igrejas de Los Angeles e Nova York, 
continuou a pregação através de 
publicações vindas do Brasil e chegou ao 
ponto de fundar uma igreja. Não 
bastando isto, os portugueses que 
freqüentavam a igreja de Otawa iniciaram 
a pregação no seu pa(s de origem, 
transmitindo a fé PL até em Portugal. 
A pregação em Milano, na Itália, também 
foi iniciada por brasileiros descendentes 
de italianos, indo posteriormente um 
mestre japonês e um mestre brasileiro. 
Neste caso, houve desistência durante o 
processo. 

Assim , não é exagero dizer que a 
multinacionalização, que tem como 
centro o Brasil, é simbolizada pela Terra 
Santa Sul-Americana de Arujã. No altar 
ao ar livre deste local foi venerado o 
espírito sagrado da Terra Santa 
Sul-Americana, e, em 1979, na última 
festa de fundação, participaram 300 
pessoas dos Estados Unidos, Canadá, 
Argentina, Paraguai, Peru, Portugal e 
Itália. No treinamento de Ano Novo, na 
Terra Santa, chegam vários ônibus da 
Argentina e Paraguai (embora Belém e 
Fortaleza sejam mais longe ... ). Também, 
em 3 de junho de 1984, foi realizada a 
reunião de representantes dos 
missionários da América do Norte e Sul, 
reunindo elementos dos Estados Unidos, 
Canadá, Argentina, Paraguai, Peru e 
Chile. 

Dessa maneira, a Terra Santa 
Sul-Americana tem um papel marcante 
dentro da rede multinacional, não 
existindo, entretanto, um órgão 
controlador de toda a América do Sul, 
que é realizado ainda pela matriz japonesa 
via Brasil. Nesse ponto, pode-se dizer que 
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a rede multinacional da PL, tendo como 
centro o Brasil, ainda não está num 
estágio totalmente amadurecido. 

3. Orientação de vida minuciosa 

Ao referirmo-nos a qual seria o princi pal 
"produto" da PL dentro da estratég ia 
multinacional, este não seria a cura de 
doenças. nem milagres, e sim uma 
orientação minuciosa de vida. 
Naturalmente as pessoas não se reúnem 
em multidões se não houver 
curandeirismo ou milagres, mas estes 
fatos geralmente terminam como doenças 
espontâneas; para manter uma crença a 
longo prazo é preciso que os 
ensinamentos sejam mastigados como 
moral de vida do dia-a-dia. Isto pode ser 
entendido através do fato de que os 
grandes grupos rel igiosos do J apão, que 
não se restringem à PL, mas também o 
Seicho-no-lê e Rissei-Kosseika i, são 
aceitos como religiões éticas. Não seria 
exagero dizer que o grande segredo estaria 
no fato de que as novas religiões 
japonesas que nasceram, cresceram e 
foram forjadas dentro da modernização 
'do Japão estariam socorrendo pessoas 
que sofrem dentro da modernização 
brasileira. 

Então que ética de vida estaria 
influenciando os brasileiros? Para grande 
surpresa, esta seria mai s acentuadamente 
a ética de marido-mulher e pai-filho 
dentro de uma famflia nuclea r. O 
processo de nuclearização de famfl ias 
está bastante avançado em famílias 
urbanas brasileiras, principalmente da 
classe média . Entretanto, a consciência 
de grande famflia rural ainda permanece 
fortemente nas fam fi ias nucleares. Um 



exemplo tfpico disto ser ia o 
relacionamento extraconjugal dos 
mar idos. Nele se gera a ruptura do casal, 
trazendo a crise conjugal. Nas famrlias 
nucleares, o problema da mulher com a 
sogra é passado para trás, repercutindo 
diretamente na vida familiar o 
relacionamento entre marido e mulher. 
Entretanto, no Brasil, pouco se sabe sobre 
como contornar problemas desse tipo, 
resultando na procura de lugares como a 
PL. Na PL prega-se que o "homem possui 
o caminho do homem , a mulher possui o 
caminho da mulher" ( 139 parágrafo das 
" Regras de Conduta da Vida"). e mais 
especificamente explica que "no homem, 
o amor de amar; na mulher, o amor de ser 
amada", ou exemplificando através da 
dança de salão : "o homem conduz e a 
mulher· é conduzida", enfatizando a 
harmonia do casal. Para as mulheres que 
sofrem com a infidelidade do marido, 
ex plica-se individualmente que, 
compreendendo-se o marido mais do 
que nunca, chegando a ele 
carinhosamente, com certeza ele voltará 
à esposa. Ao dizer que o marido é o 
espelho da esposa, que a infidel idade do 
marido , na verdade, é causada pela 
própria esposa, inverte-se o ponto de 
vista, incitando-se à autoconsciência . 
Além disso, ensina-se às pessoas passarem 
à prática, como servir o café do marido 
que até agora era servido pela 
empregada. Como resultado, se o marido 
reconhecer novamente a sua esposa como 
uma verdadeira mulher, esta se entrega 
cada vez mais na crença. 

Hoje só levantarei o exemplo de 
problemas entre casais, mas a PL, com a 
minuciosa caracterfstica do japonês, 
atende, individualmente, a problemas de 
relacLonamento pai-filho, ética do 
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trabalho, chegando até à ética civil. Dessa 
maneira, não é impossfvel dizer que, 
enquanto o catolicismo é a religião de 
grandes fam(lias, a PL é a religião das 
famrlias nucleares. Por isso mesmo ela é 
aceita em sociedades urbanas, onde a 
nuclearizaçã'o das famflias é avançada. 

Sem se limitar à PL, pode-se dizer que as 
novas religiões do Japão se situam entre 
as "religiões da cortesia", como o 
catolicismo, e as "religiões de 
encarnação", como o pentecostalismo 
e as religiões afro-brasileiras, exercendo a 
função de "religião ética". E esta 
"religião ética" cresceu conduzida pela 
estratégia multinacional. 

Título original : "Os deuses contam"- es 
estratégias das multinacionais. 

Originalmente publicado em Cajú Integração 
(Boletim da Câmara Júnior Brasil-Japão), 
n<? 30, abril/maio - 85, baseado em palestra 
proferida pelo prof. Hirochika Nakamaki no 
dia 25 de abril de 1985. 

Notas 
1 Do japon6s mitodokeru (assegurar com os 

olhos) + care, em inglês (N. T.). 

2 Vide pág. 168 do "NIPPONJINGO" (N. T.). 

Tradução : Makoto Namba 



A favor da magia 

PEDRO A. RIBEIRO DE OLIVEIRA 
Secretário-executivo do /SER 

Originalmente.,este trabalho foi elaborado 
como comentário ao texto de Liana M. 
Sálvia Trindade, "Os pressupostos 
histórico-ideológicos do conceito de 
magia e religião na Etnologia ocidental r', 
e apresentado no IX Encontro da 
ANPOCS em outubro de 1985. Revi o 
texto, levando em conta as observações 
feitas por colegas do grupo " Religião e 
Sociedade", e procurei torná-l o mais leve 
ao bom estilo das COMUNICAÇÕES 
DO /SER. 

A abordagem 
sociológica da religião 

Lia na Trindade, citando P. R icoeur, fala 
de duas hermenêuticas no estudo da 
religião: a "reducionista" e a 
"instaurativa". A hermenêutica 
reducionista levanta uma permanente 
suspeita contra os srmbolos 
mágico-religiosos: suas formas 
transcendentes guardam/escondem 
segredos referentes a realidades bem 
terrenas que cabe ao cientista social 
desvendar. Essa suspeita metodológica 
tem servido de fio condutor para as 
principais pesquisas sobre a religião, e 
seus resultados constituem hoje um 
precioso acervo teórico para as ciências 
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do social. Sempre buscando o núcleo 
terrena! dos s(mbolos transcendentes, a 
hermenêutica "reducionista" quer 
desvelar o que há de chão - de 
"interesseiro': dizia Weber - mesmo nas 
mais sublimes expressões religiosas. Marx 
expressa perfeitamente essa hermenêutica 
quando diz que "é mais fácil encontrar 
pela análise do conteúdo o núcleo 
terrestre das concepções nebulosas das 
relig iões, do que descobrir pelo caminho 
inverso como as condições reais da vida 
se revestem pouco a pouco de uma forma 
etérea" (O Capital, livro I, cap. XV, n. 4) . 
Como ele mesmo diz, "este é o único 
método materialista, e por isso mesmo, 
cientrfico". 

A hermenêutica "instaurativa", ao 
contrário, postula que o fundamento do 
religioso é o "numinoso", o 
"inteiramente outro" de que fala R. Otto. 
E o "numinoso" não pode ser explicado, 
apenas captado. Não há como " reduzir" o 
"numinoso" ao seu núcleo terrena!, 
porq ue se houvesse núcleo terrena! o 
"numinoso" não seria "numinoso" .. . 
Diante da experiência relig iosa, a única 
hermenêutica poss rvel é aquela que 
reconhece a existência do "inteiramente 
outro" e busca captá-la, entendê-la, mas 
não reduzi-la a outro gênero de realidade. 



Diante dessas duas hermenêuticas não há 
meios-termos nem conciliação. Ou se 
aceita uma ou outra. E eu fico com a 
primeira. O cientista social só pode tratar 
seriamente do social ; só pode abordar o 
religioso enquanto o religioso é social. 
Essa é a pedra fundamental da sociologia, 
pedra que serve como marco divisório. 
Podemos transpô-lo, é claro, mas a partir 
desse momento não estaremos mais no 
terreno das ciências do social e sim no 
terreno - muito mais bonito e rico, sem 
dúvida - da experiência mfstica e da 
espiritualidade. ~ a disciplina 
metodológica que nos impede de fazer 
incursões a outros terrenos (como o da 
psicologia e da antropologia filosófica) 
para os quais não estamos 
conceitualmente equipados e que são 
como· areias movediças onde se afundam 
promissores trabalhos sociológicos. Por 
outro lado, a hermenêutica reducionista 
pode tornar-se patológica, estendendo-se 
indiscriminadamente como se a 
abordagem sociológica do religioso fosse 
a única válida, ou seja, reduzindo todo o 
religioso ao social. A suspeita 
reducionista, que nos leva a desvendar o 
núcleo terrena! das representações 
transcendentes, não se pode extrapolar a 
ponto de afirmar que as representações 
transcendentes nada mais são do que 
representações transfiguradas do social. 
A seriedade científica nos obr iga à 
humildade, não indo além daquilo que 
nosso instrumental permite verificar. ~ o 
caso do "numinoso" : se ele existe, se ele 
tem uma realidade ôntica, nada podemos 
dizer; nossa sociologia está equipada (mal 
e mal, sabemos .. . ) pa ra ver relações 
sociais, mas não para ver o "numinoso" 
que, por definição, é o "inteiramente 
outro" . 
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Deixemos o espaço de estudo da 
experiência mística para outras 
disciplinas; o estudo das representações 
simbólicas já é o bastante para ocupar 
os cientistas sociais por muitos anos ... 

O fundante 
originário do religioso 

Parece evidente que o "numinoso", que 
se capta pela experiência mística, é o 
fundante originário de todos os 
fenômenos mágico-religiosos, que seriam 
a expressão simbólica dessa experiência 
de relação com um transcendente - as 
"hierofanias" de que fala M. Eliade. Mas 
há que se questionar essa aparente 
evidência, fazendo-a passar por uma 
rigorosa crftica antes de aceitá-la como 
um dado para as ciências do social. 

E a crftica pode partir da pergunta: o 
"numinoso", ao invés de ser o fundante 
do religioso, não seria sua alegação 
"ideológica"? Com efeito, a experiência 
mfstica do "numinoso" é a justificação 
última das manifestações religiosas. Atrás 
da religião e da magia está o testemunho 
do "numinoso" experimentado por 
alguém em quem os outros só podem 
"fazer fé". Se lhe fosse retirado o crédito 
em sua experiência do "numinoso", o 
ator religioso perderia imediatamente seu 
público. Ouem pesquisa as religiões 
depara-se freqüentemente com casos onde 
parece haver "má fé": o ator religioso 
precisa simular uma experiência mfstica 
(em forma de revelação, sonho ou transe) 
para assegurar sua credibilidade junto ao 
público. Evidentemente, não passa de 
uma suspeita, já que ninguém pode 
definir os limites entre a autêntica 
JlXperiência mfstica e a simulação ... Está 



fora do alcance do nosso instrumental 
afirmar a autenticidade ou falsidade de 
uma experiência mfstica do "numinoso" 
e portanto a boa fé ou má fé de um 
agente religioso, já que não temos como 
verificar sua experiência subjetiva do 
sagrado. Não se trata, portanto, de decidir 
se há ou não experiências autênticas do 
"numinoso". Trata-se, isso sim, de 
afirmar que o "numinoso" não é o 
fundante originário do religioso, porque 
é possfvel - pelo menos em tese -
imaginar um fenômeno religioso fundado 
sobre a má fé, a simulação da experiência 
mfstica por parte de um ator religioso que 
de alguma maneira conquistou o crédito 
do seu público. Por outro lado, não há 
como negar as alegações de experiências 
mfsticas do "numinoso" que não fundam 
nenhum sistema mágico-religioso e que 
expressam-se através da poesia e das artes. 

Ao rejeitar o "numinoso" como fundante 
originário dos sistemas mágico-religiosos, 
não proponho nenhum outro fundante 
para seu lugar. E creio que fazê-lo seria 
cometer um pecado de orgulho, no 
sentido bfblico. Não cabe ao cientista do 
social - que só é capaz de ver no religioso 
o seu núcleo social - apontar seu 
fundante originário, se é que ele o tem. 
Este é um problema para a Filosofia. Os 
filósofos certamente estão à vontade 
nesse terreno minado, pois estão melhor 
equipados do que nós para as armadilhas 
que nossa condição de crentes ou de 
não-crentes colocam. 

A dignidade 
sociológica da Magia 

"Magia" tem sido uma categoria 
desqualificante para as religiões. Não só 

um sistema religioso busca desqual ificar 
os seus concorrentes apontando-os como 
"mágicos", como a racionalidade 
cientffica desqualifica-os a todos quando 
os encara como-form as mágicas, opostas 
à boa razão. "Magia" é uma espécie de 
cartão vermelho no campo das religiões: 
tudo que. recebe o ep fteto de "mágico" 
perde seu lugar entre as "autênticas" 
religiões. 

Por isso as c iências do social pagam um 
pesado tributo às querelas teológicas (e à 
crftica racionalista da religião) quando 
usam as categorias "religião" e "magia". 
Querendo ou não, quando classificamos 
um fenômeno como " mágico " ou como 
"religioso" estamos desqualificando uns 
e assumindo a autent icidade de outros. 
Nesse contexto, é salutar evitar-se o uso 
dessas categorias classificatórias. Mais que 
isso, é salutar a crftica ao etnocentrismo 
que elas contêm. 

Mas será bom expulsar as categorias de 
"magia" e "religião" do repertório das 
ciências do social? Este assunto tem que 
ser visto mais de perto. Temos que nos 
curvar diante de um fato : há sistemas de 

·representações e práticas sagradas 
radicalmente distintos entre si, tanto para 
o observador externo quanto para o 
próprio ator religioso. Chamemos ou não 
um de "magia" e outro de "religião", 
temos que considerar sua diferença ao 
classificá-los. Para não ferir 
suscetibilidades e não suscitar conotações 
indesejáveis, seria bom termos em nosso 
repertó,rio categorias que substitufssem as 
de " magia" e "religião". No caso dos 
estudos sobre o catol icismo, por exemplo, 
a análise dos sacramentos poderia avançar 
IJ)Uito se soubéssemos distingu i-los de 
outros rituais de culto sem cJassif icá:los 
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como práticas " mágicas". Ou então se 
consegufssemos recu perar a d ign idade de 
magia como uma modalidade espedfica 
no trato do sagrado, nem melhor nem 
pior do que o trato sob a modalidade 
relig iosa. O que não podemos é considerar 
indiferenciadamente todas as formas de 
trato do sagrado só pa ra não termos que 
usar as categorias de " magia" e "religião". 

As ciências do social conseguiram 
recuperar a dignidade do mito (veja-se o 
traba lho de E. Diatahy na ANPQCS-84). 
Não seria possfvel fazer o mesmo com a 
magia? Solução prático-simbólica de 
situações sem solução racional, a magia 
tem a marca do anormal, do 
imponderável, do excepcional, embora o 
anormal ocorra com freqüência. Tal como 
a religião, também a magia é capaz de 
secularizar-se. É o caso do sistema "sorte/ 
azar". Diante de situações onde o esf.orço 
é muito e o resultado pouco, só o "azar" 
pode da r equil fbrio à equação. E quando, 
ao contrário, o esforço é pequeno e o 
resultado grande, é porque entrou o fator 
"sorte". Se uma sociedade tem a seu 
dispor tais categorias com "excedente de 
significação" (como diz Lévi-Strauss) e 
um sistema de rituais para sua aplicação, 
ela está equipada para enfrentar as muitas 
situações que afrontam a razão e com as 
quais seus membros têm que conviver. 
Por que considerar esses sistemas mágicos 
menos dignos do que os sistemas 
religiosos, cientfficos ou filosóficos? 

Mas não se trata apenas de recuperar para 
as ciências sociais o conceito de "magia", 
conferindo-lhe um status similar ao de 
religião, mito e outros. Essa recuperação é 
necessária para podermos ir mais longe na 
cJassificação e na anál ise do sagrado, mas 
é apenas um passo. Um segundo passo 

será sua operacionalização. Ar ainda há 
muito a fazer, principalmente pensando 
no contexto das ciências sociais do Brasi l. 
Acautelados pela crftica ao 
etnocentrismo, preferimos em geral fugir 
à classificação dos fenômenos em mágicos 
ou religiosos. Tal cautela foi salutar, sem 
c!_úvida, mas agora parece estar inibindo o 
aprofundamento dos nossos estudos. 
Precisamos assumir o risco de, tendo 
recuperado para as ciências do social o 
conceito de " magia", dar-lhe 
operacionalização efetivamente 
sociológica, isto é, que não pague mais 
tributo às suas ra(zes teológicas e a um 
debate da Etnologia ocidental que não é 
mais o nosso debate. · · 
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Ritual e marginalidade na doença 

e morte de Tancredo Neves 
ANDRt DROOGERS 

Instituto para o Estudo da Religi6o, Universidade Livre, Amsterdam . 
Faculdade de Teologia da IECLB, São Leopoldo - RS 

As semanas que acompanharam a agonia 
de Tancredo Neves e o seu posterior 
enterro forneceram muito material de 
pesquisa aos estudiosos da religião no 
Brasil. Queremos neste artigo fazer apenas 
algumas observações sobre a forte · 
marginalidade presente nos 
acontecimentos daqueles dias. 

Somos inspirados pelas idéias de Victor 
Turner a respeito qa margem e da 
marginalidade. Assim, interpretamos 
uma transição como sendo uma marge m 
no espaço geográfico, no universo social, 
ou simplesmente no tempo. Nestas 
margens pode surgir o que Turner chama 
de .communitas: uma tendência de se 
estabelecerem relacionamentos baseados 
na sol idariedade e na igualdade. Há, 
então, um esquecimento ou uma ausência 
relativa de relações hierárquicas e de tudo 
que diferencia as pessoas socialmente. ~ 
como se a sociedade, por algum tempo, 
tivesse se esquec ido da sua vida normal. 
O tempo parece parar, até que .por algum 
motivo ou outro retorna ao seu curso 
normal. Esta fase anormal e inc.erta 
também recebe expressão simbólica e 
acompanhamento ritual. 

À luz destas informações gerais, 
tentaremos fazer alguns apontamentos 

acerca dos acontecimentos de março e 
abril de 1985. 

Margem 

O perfodo da doença do presidente eleito, 
do seu falecimento e sepultamento, tinha 
nftidos traços de marginalidade. Foi, em 
verdade, em vários n fveis, uma fase de 
transição. 

a) Politicamente o Pa is se encontrav·a na 
transição de um regime militar para um 
regime civil. Mais especificamente, o novo 
presidente havia sido eleito, mas ainda 
não estava empossado. A Nova Repúbl ica 

· representava uma esperança de mudança 
que se alimentara nos com feios do ano 
anterior, tanto os pelas "Di retas" quanto 
os em favor da candidatura de Tancredo. 
Surgia um cl ima de solidariedade. 
Comentários mais realistas também 
apontavam para os problemas e 
d ificuldades deixados pelo governo 
anterior e com os quais o novo governo 
teria que lidar. 
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b) A crise econômica também pode ser 
vista como um forte elemento, forjador 
da marginalid ade daquela situação. Por 
ser crise, ela representava um fenômeno 



temporário, uma fase no tempo. Além 
disso, ela era e ainda é a causa da 
marginalização económica e social da 
grande maioria da população brasileira. 
A. crise obrigou o novo governo a tomar 
medidas, de preferência com base na 
opinião da maioria do povo. Assim, o 
povo se uniu ao redor da figura de 
Tancredo Neves, dando-lhe características 
messiân icas. Isto já estava acontecendo 
antes da sua doença e foi dramaticamente 
reforçado quando de sua hospitalização. 

c) Estar doente é passar por uma fase de 
marginalidade. O doente fica fora da vida 
normal e inspira carinho e gestos de 
solidariedade por parte de fam ii i ares e 
amigos. No caso específico de Tancredo 
Neves, o seu circulo de amigos se ampliou 
de tal ·maneira que chegou a compor 
praticamente toda a população. 

Na maioria das vezes a doença é uma 
passagem à saúde. Em outros casos, no 
entanto, ela pode se r vista como a 
transição da vida para a morte. Esta era a 
situação de Tancredo Neves. Apesar da 
esperança alimentada pelos médicos até 
poucos dias antes do falecimento do 
pres idente, ficava cada vez mais claro que 
o doente estava se aproximando de sua 
morte. 

Além disso, o presidente doente passou a 
ser visto pelo povo como o protagonista 
do sofrimento enfrentado pelo próprio 
povo. A doença de Tancredo se tornava, 
assim, um símbolo da doença do País. 

d) Em todo este processo de luta contra a 
doença e a morte, de uma maneira mais 
destacada ainda nas cerimônias fúnebres, 
uma mulher, Risoleta Neves, ocupou 
lugar central. Embora se fale em 
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"primeira dama", está claro que a esposa 
do presidente normalmente fica à sombra 
do seu marido e à margem do poder. Com 
d. R isoleta, devido a imprevistos, ocorreu 
justamente uma inversão. Até o final foi 
ela quem teve direito à última palavra 
acerca das decisões a serem tomadas. Pel a 
marginalidade dos acontecimentos, 
R isoleta Neves foi da margem ao centro, 
para depois voltar à margem. 

Ritual 

Na margem sempre surgem rituais. 
Transições são acompanhadas 
ritualmente. No caso em questão, o ritual 
oficial durante a doença de Tancredo 
Neves tjnha lugar quando das er1trevistas 
coletivas ou das divulgações de boletins 
médicos. No âmbito dos rituais populares, 
vale lembrar a atuação dos mais diversos 
grupos religiosos na calçada do Instituto 
do Coração- paradigma do que 
acontecia em todo o País 

Uma proliferação maior de rituais, no 
entanto, passou a se dar após a morte do 
presidente. A marginalidade se fazia notar 
pela transição temporal (Tancredo estava 
morto, mas ainda não havia sido 
enterrado) e espacial (o extenso itinerário 
daqueles três dias de cortejos fúnebres) . 

Os atores principais naqueles rituais eram 
os civis, o Exército e o clero católico. Os 
civis se subdividiam em autoridades 
políticas, a família do presidente e o 
povo. O clero não era homogêneo. Além 
da presença de representantes oficiais da 
Igreja Católica, também havia sacerdotes 
que eram parentes ou amigos do 
presidente e a sua família . 



No ritual oficialmente previsto, cada uma 
destas categorias teve o seu papel e o seu 
lugar. Da exclusiva competência do clero 
católico foram as missas; do âmbito do 
Exército, os desfiles militares. 

Entretanto, em algu ns momentos, uma 
destas categorias de atores - o povo -
não respeitou mais o roteiro e assumiu o 
controle do ritual, destruindo, assim, as 
autoridades civis e mil i tares. Mais tarde 
retornaremos a esta questão. 

Communitas e poder 

Um clima de solidariedade e de igualdade 
ficou manifesto de diversas maneiras nos 
acontecimentos que mexeram com o Pais 
em março e abril deste ano. Sem 
considerações de raça, de classe, de 
religião, o povo brasileiro parecia chegar 
a um consenso: Tancredo teria que 
melhorar, a fim de poder assumir a 
presidência. O público que se amontoava 
na calçada diante do Instituto do Coração 
era uma amostra desta unidade na 
diversidade. 

A distância que normalmente caracteriza 
a relação entre o povo e as autoridades 
também diminuiu. Todos se uniram, 
torcendo e rezando pela saúde do 
presidente. Inúmeras vezes as pessoas 
se referiram ao dito popular que "Deus é 
brasileiro", expressando, assim, a unidade 
da nação através da religião. Por algum 
tempo este patriotismo conseguiu 
esconder a realidade da divergência 
politica e da competição existente entre 
interesses tão opostos. A saúde do 
presidente- assim como a do Pais - foi 
objeto de uma esperança generalizada. 

A bandeira e o hino nacional, que durante 
o regime militar haviam sido aprop riados 
pelas autoridades e pelo Exército, 
voltaram, como jâ tinha acontecido nos 
comlcios, ao povo, e serviram nestas 
semanas como slmbolos da unidade e do 
otimismo reinante. Os próprios 
acontecimentos forneceram, por vezes, os 
ingredientes de um simbolismo de 
surpreendente força dramática. Foi o caso 
da enorme bandeira, carregada pelo povo 
em Brasflia, e usada - que metáfora 
como gigantesco guarda-chuva. Quanto ao 
hino nacional: imediatamente após o 
anúncio da morte do presidente, a Rede 
Globo transmitiu Fafâ de Belém cantando 
o hino numa versão popularizada e não 
militarmente marchada. 
Em todos estes acon tecimentos, fo i a 
margem que gerou a união. Repetidas 
vezes foi citada a frase do próprio 
presidente eleito : " Não vamos nos 
dispersar" . 

Contudo, o aspecto da communítas não 
deve fechar os nossos olhos à relat iva 
continuação da estrutura de poder vigente 
no Pais. Apesar da ilusão da unidade e da 
solidariedade, a pergunta "quem manda 

· neste País?" estava sempre presente como 
pano de fundo dos acontecimentos. Ela 
chegou mesmo a gerar um certo 
nervosismo nos meios pollticos. Na 
realidade, apesar da communítas, não 
houve uma diluição general izada do 
poder. Autoridades de todas as espécies 
permaneceram desempenhando seus 
papéis e não se deixa ram dest ituir pelo 
ambiente de união nacional. As idéias e as 
opiniões que eram sintomas do clima 
desta unidade nacional não tinham 
conseqüências práticas na alteração da 
hierarquia pol ltica e social. O ambiente 
geral era mais relaxado, de certa 
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descontração - como acontece quando 
se brinca no carnaval ou quando se torce 
pela seleção nacional. AI i ás, falava-se em 
"torcer" pela saúde do presidente, e 
mesmo de uma "torcida nacional" . 

Porém, em alguns momentos, de repente, 
algo parecia mudar nesta constelação. Foi 
o que aconteceu quando o povo alargou o 
seu espaço no ritual e ultrapassou os 
li mites estabelecidos pelas autoridades. 

O exemplo mais claro desta ruptura é o 
cortejo fúnebre em São Paulo. O público 
paul is ta não ficou no seu papel de meros 
espectadores, nas calçadas, mas se 
apoderou do ritual, retard ando o cortejo 
e ocupando as ruas. Invadiu, assim, o 
espaço reservado para os carros oficiais, 
a polfcia e o Exército. Ninguém conseguiu 
intervir. Só ao chegar ao aeroporto, 
através do uso de violéncia, a polfcia 
reassum iu o controle do ritual, impedindo 
o acesso dos populares ao aeroporto. 

Da mesma maneira, com conseqüências 
trágicas, pois acabou causando quatro 
mortes, o público de Belo Horizonte não 
respeitou as ordens previstas pelas 
autoridades e forçou o acesso ao palácio 
onde o corpo do presidente estava sendo 
velado pelas autoridades. Uma das 
expl icações dadas pel a imprensa foi que 
o cortejo havia se locomovido muito 
rapidamente do aeroporto ao centro da 
cidade. O povo não havia tido a 
oportunidade de se despedir do seu 
presidente . Em Belo Horizonte, as 
autoridades re sponsáve is pelo cerimonial 
não mostraram para com o povo a mesma 
compreensão que as de São Paulo. Assim, 
a população foi obrigada a ficar " no seu 
lugar", nas calçadas. Em outras palavras, 
as autoridades mineiras não abriram mão 
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do seu poder nem para concessões 
mfnimas. O povo, por sua vez, não 
aceitou isto de uma forma passiva, e 
pressionou para entrar no palácio. Ou 
seja: queria ter os mesmos direitos que as 
autoridades. Seja como for, houve uma 
tentativa de mudar algo nos limites do 
poder, e só d. Risoleta conseguiu" acalmar 
as massas. 

Falando na "primeira dama", outra 
observação ainda precisa ser feita. No 
último dia, a mesma d. Risoleta usou o 
seu poder no ritual para exigir que o 
sepultamente somente acontecesse depois 
que todos os habitantes de São João dei 
Rey tivessem tido a oportunidade de se 
despedir do seu presidente. Com isto ela 
ampliou o espaço previsto para o povo 
usando a sua própria posição, 
temporariamente extraordinária, como 
viúva e, também, como personalidade 
forte. 

Linguagem religiosa 

Mais do que qualquer outro aspecto da 
cultura, a religião tem a ver com a 
margem. O contraste e a transição entre 
vida e morte se constituem numa das 
fontes mais importantes da inspiração 
religiosa. Além disso, a religião floresce 
nas crises do tempo, entre os 
marginalizados de qualquer sociedade. 
Religião se alimenta do sofrimento das 
pessoas. Normalmente, na sociedade 
brasileira, doença e morte já recebem um 
acompanhamento ritual e uma 
significação religiosa. Por isso, não é de se 
estranhar que a nação brasileira, quando 
confrontada com uma situação de vida e 
morte, de saúde e doença, tenha feito 
um apelo a noções religiosas e tenha 



expressado, em linguagem religiosa 
(embora não exclusivamente), o que 
sentia e sofria. 

Além disso, neste caso, o doente era um 
homem considerado muito religioso, um 
católico tradicional. O catolicismo 
forneceu os conceitos e símbolos mais 
apropriados para a interpretação popular 
da doença e da morte do presidente. 
Palavras como "sacriffcio", "paixão", 
"salvador", "milagre" e "ressurreição" 
eram muito usadas nos comentários 
populares e na imprensa. A coincidência 
da Semana Santa com uma semana de 
crise particularmente grave na situação do 
doente reforçou o sim boi ismo cristão. 
Também o pequeno discurso, 
emocionado, de d. Risoleta, no Domingo 
de Páscoa, teve este efeito. Será que 
Tancredo ressuscitaria? Missas, procissões 
e promessas predominaram nos rituais 
católicos, tanto oficiais como populares. 
Aliás, o cortejo fúnebre teve, às vezes, 
características de uma procissão 
(bombeiros, flores, o povo nas ruas, o 
sinal da cruz). Depois de sua morte, 
Tancredo chegou a ser comparado com 
Moisés, que guiou, em êxodo, o povo 
judeu da escravidão e da dependência do 
Egito rumo à Terra Prometida. O 
presidente morto também foi chamado de 
salvador. Falou-se, inclusive, em "São 
Tancredo". 

Mas não só o vocabulário cristão foi 
utilizado. Toda a difusa rei igiosidade 
brasileira, alimentada por muitas fontes, 
se ocupou do caso. Deste modo, falava-se 
em "corrente", "fé", "vibrações" e 
"fluidos". Foi dito que o falecido " se 
reencarnaria" no povo. 

Uma forma especial de lin!J.lagem 
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religiosa se manifestou em ai!J.lmas piadas 
que circulavam. Nu ma delas, foi 
comunicado que Tancredo teria que ser 
operado mais uma vez , mas agora no 
ouvido. Sabem por quê? Porque Deus o 
estava chamando e ele não ouvia .. . 

Em outra, Deus pedia a Tanc redo para 
que este , da janela do hospital, se 
despedisse do povo. E o presidente, 
surpreso, perguntava : " Mas aonde é que 
o povo vai?" 

A partir destes dois exemplos, podemos 
ver que o sagrado pa rece ser suscetfvel a 
brincadeiras, que o povo é tão amigo de 
Deus que pode inclusive brincar com Ele . 
Seja como for, esta "humorização" 
parece fazer parte da religiosidade 
brasileira. Outro exemplo disso ocorreu 
no programa da Hebe Camargo, na TV 
Bandeirantes, onde se falava, justamente, 
do caráter rei igioso das reações à doença 
de Tancredo. Numa cer ta altura do 
programa foi cometido um erro técnico, 
e uma voz desconhecida se tornou aud ível 
pelos alto-falantes. Hebe reagiu 
imediatamente, afirmando que devia ter 
sido a voz de Deus, e perguntou: " Como 
vai, Deus?!" 

Conclusão 

Tornarmo-nos sensíveis a símbolos de 
ma rginal idade pode nos ajuda r a entender 
melhor os acontecimentos que, nos dias 
da agonia e do sepultamento de 
Tancredo, envolveram toda a Nação. Em 
vários planos, de diversas maneiras, a 
marginalidade do momento foi 
expressada. 

Ainda que se dist inga a estrutura social 



da estrutura simbólica, é possível 
constatar uma relação dialética entre as 
duas. O momento nacional extraordinário 
escondeu, por algum tempo, o caráter 
hierárquico da estrutura social, admitindo 
expressões de igualdade e de união. Ao 
mesmo tempo, símbolos de alta força 
dramática (o que o Jornal Nacional 
costumava chamar de "momentos de 
muita emoção") não só expressará'm esta 
mudança no nível social mas também a 
provocaram. Chegou a ser dito que sem 
Tancredo o Brasil não seria mais o 
mesmo. A pergunta que deve ser feita, nó 
entanto, é em que grau o Pais mudou (se 
mudou) e se esta mudança foi definitiva 
ou apenas temporária. O caso estudado 
aqui parece nos mostrar que, na relação 
dialética entre estruturas sociais e 
simbólicas, o lado social, por se basear no 
poder politico, predomina de tal maneira 
que quase se relaciona assimetricamente 
com o lado simbólico. Certamente não há 
uma integração harmoniosa entre as 
estruturas sociais e as estruturas 
simbólicas. Mudanças temporárias no 
aspecto simbólico criam um clima em que 
a un idade parece fica r mais forte que a 
diversidade. Este clima, no entanto, não 
chega a atingir a distribuição do poder. 
Isto também ficou Claro no caso dos 
comícios pelas diretas. Por isso, quando 
surge uma situação de communitas, o que 
importa não é tanto o fato que isso 
acontece, mas sim a intensidade de tal 
fenômeno e se ele pode ser considerado 
permanente ou temporário. 

Em outras palavras, o conceito de 
communitas pode abrir novas perspectivas 
(às vezes até mesmo surpreendentes) na 
avaliação de fenômenos sociais, mas não 
deve ser usado sem se levar em 
consideração a dimensão do poder. Neste 

sentido, a união nacional que aconteceu 
ao redor da doença e da morte de 
Tancredo Neves- com toda a produção 
religiosa ã qual assistimos- não d ifere 
muito da união de classes e de raças, sem 
perigo para o poder, que pode ser 
observada no carnaval, no futebol, na 
praia, na umbanda ou em algum 
"programa Global". 

Trabalho citado: 
TURNER, Victor- O processo ritual: 
estrutura e antiestrutura. Petrópolis, 
Vozes, 1974. 
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Carismático e ecumênico 

Uma entrevista com 
o bispo Edmund Sheffill 

O bispo norte-americano Edmund Knox 
Sherrill é figura bem conhecida das Igrejas 
Protestantes no Brasil, onde chegou em 
1952. Doutor em Teologia pelo 
Seminário de Cambridge, Massachusetts, 
tornou-se bispo em 1956, exercendo esta 
função no Rio de Janeiro até 1977. Foi 
um dos impulsionadores do movimento 
estudantil evangélico nos anos 60 e 
ocupou, de 1977 até final de 1985, no 
Recife, a posição de bispo-primaz 
interino da Igreja Episcopal do Brasil. 
Aposentou-se e está radicado no Rio. 
Conversou com Rubem César Fernandes 
(antropólogo) e Denise Reis (jornalista). 
em janeiro de 1985, na capital 
pernambucana, com a franqueza e o bom 
humor de sempre. 

Rubem 
O senhor foi um dos expoentes do 
ecumenismo no Brasil. Parece, no entanto, 
que acabou seguindo um outro caminho. 
Tornou-se um "~arismático" . ~ sobre esta 
sua evolução que gostarfamos de 
conversar. 

Sherrill 
Em certo sentido é verdade, embora eu 
não me apresente como um "I (der 
carismático". Mas estou,sim, interessado 
nos resultados deste movimento para a 

vida da Igreja, sem excluir a Igreja 
Romana. Aliás, os católicos carismáticos 
são mais abertos ao relacionamento com 
os evangélicos do que os catól icos 
tradicionais. Tenho encorajado as pessoas 
da Igreja Episcopal que desejam se 
envolver neste tipo de trabalho, pois, na 
verdade, creio que, em termos 
eclesiásticos, o movimento pentecostal e a 
renovação carismática foram as coisas 
mais importantes que aconteceram para a 
Igreja Protestante no Brasil nos últimos 
cinqüenta anos. 

Rubem 
Como foi essa passagem? O senhor teve 
uma experiência pessoal de renovação? O 

. senhor é capaz de datar o momento em 
que começou a pensar assim? 
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Sherrill 
Foi um processo lento, iniciado há uns 
qu inze ou vinte anos. Pastores nossos 
estiveram na Igreja do Redentor, em 
Houston , Texas, e voltaram contando 
coisas, trazendo músicas, experiências ... 
Depois fiz amizade com o velho Anton io 
Elias, que representa essa ala da Igreja 
Presbiteriana no Brasil. Sem dúvida, ele 
teve influência sobre nós. Aqui em 
Recife, encontramos uma porta aberta 
para a Igreja Catól ica Romana - as 



carmelitas, freiras. Elas vinham realizar 
uma série de reuniões aqui nesta igreja. 
Alguns lfderes protestantes da cidade, 
mais tradicionais, ficaram horrorizados: 
frei ras dentro da igreja evangélica 1. .. Essas 
coisas, não é? Tivemos a colaboração de 
um lfder pentecostal (cismático da Igreja 
Metodist a) . Era de Porto Alegre. Teve 
uma influência também forte, por aqui . 
Mas não deu certo porque tinha uma 
orientação pentecosta l que rejeitava todas 
as formas da Igreja tradicional. Nós, 
ev identemente, pensamos que até a Igreja 
tradicional pode ser renovada, ou pode 
comportar uma renovação. Então as 
nossas experiências são diversas -
algumas muito positivas, outras bastante 
negativas. Às vezes, não dá para aceitar a 
orientação de certos irmãos que se dizem 
cheios -do Esp irita Santo ... 

Rubem 
O senhor diz que foi um processo lento. 
Ainda assim, representou uma mudança 
profunda frente à sua formação anterior, 
não é certo? 

Sherrill 
Eu fui criado numa espécie clássica do 
protestantismo norte-americano. Muito 
dgido quanto ao culto, muito 
intelectualizado quanto à pregação, uma 
teologia li beral , muita atenção à Bíblia, 
muita liberdade para interpretar a Bíblia, 
aplicando-a aos dias de hoje, muita ênfase 
na responsabilidade social, 
curiosidade pela cultu ra em geral. Não 
demorou muito para mim, no Brasil , 
deixar tudo isso para trás, porque é um 
estilo de cristianismo que não tem 
nenhuma raiz, nenhuma relevância para a 
situação brasileira. Desde o início, fui 
levado a buscar novas experiências, novas 
formas de ser cristão, por perceber, quase 
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inconscientemente, que a minha forma 
tradicional (the 0/d Episcopal Church) 
não tinha nada a ver com o lugar onde eu 
estava vivendo. 

Denise 
O senhor acha que houve uma influência 
social? 

Sherrill 
Sim. Algumas das pessoas que mais me 
estimularam no início do meu ministério 
no Brasil foram as mesmas que também 
influenciaram o Rubem : o Richard 
Shaull, aquele grupo da UCEB. * E até o 
dia de hoje, eu não nego nada daquilo : 
tudo totalmente válido. Mas a experiência 
carismática é mais exuberante, mais 
descontraída, menos formal. Dá atenção 
às necessidades prementes das pessoas -
o sujeito está doente, o sujeito está 
desesperado, o sujeito não tem dinheiro. 
Então ele vai pedir a Deus publicamente e 
dá seu testemunho de bênçãos recebidas. 
Tudo isso - imaginem - está muito longe 
da minha formação burguesa. Mas é bem 
brasileiro. O pentecostalismo ajustou-se 
bem à índole do brasileiro. 

Rubem 
Está na Umbanda, também ... 

Sherrill 
Sim, tem muita semelhança. 

Rubem 
Agora, em relação ao Shaull e àquele 
período da UCEB , o senhor está 
sugerindo que apesar da preocupação 
social era tudo muito intelectualizado? 

Sherrill 
Nosso propósito era trabalhar com 
universitários ... 



Rubem 
Justamente. Trabalhar na universidade e 
fundar ali. um modelo do que deveria ser a 
Igreja. Havia um certo ... 

Sherrill 
Elitismo, não é? 

Rubem 
Havia a idéia de que na ACA * *, na 
pequena comunidade de estudantes, havia 
uma experiência nova que era significativa 
para a Igreja como um todo. 

Sherrill 
Mas, olhando atrás, nós não tivemos 
muita repercussão. Em boa parte, talvez, 
por uma falta de compreensão da 
realidade sociológica das Igrejas 
Evangélicas no Bra~il. Se você vai ser uma 
força polftica, você tem que contar com a 
sua gente. O que são esses evangélicos, 
afinal? Luteranos no sul do Br~sil, 
proprietários de terras e indústrias, ou 
gente muito pobre, gente não-politizada 
de forma nenhuma. Essa clientela não ia 
entrar facilmente em nossas águas ... 

Rubem 
Havia a esperança de politizar os pobres. 

Sherrill 
Mas eu acho que nós não fizemos muitas 
tentativas. Lembra-se da Vila Anastácio? 

Rubem 
Era em Santo André, não? 

Sherrill 
Não. Era na Rua da Lapa, em São Paulo. 
Tinha um sapateiro ... Você não se lembra 
disso? Nós formamos uma célula de gente 
em torno desse sapateiro, que era um 
trabalhador de verdade! 
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Rubem 
O nosso trabalhador. 

Sherrill 
~. "o nosso trabalhador". Mas a maior 
parte do tempo eram conferências e 
falações com os universitários 
propriamente ditos. 

Denise 
Mas vocês não percebiam que as pessoas 
não se interessavam pelo que vocês 
diziam? 

Sherrill 
Não Hnhamos impacto nenhum sobre as 
Igrejas. Vamos dizer que, naquele tempo, 
havia oito milhões de membros das Igrejas 
Evangélicas no Brasil. Esse grupo da 
UCEB não tinha nenhuma influência 
sobre toda essa gente. Por isso foi tão 
fácil perseguir o Shaull. Seus opositores 
tinham ra(zes muito mais profundas nas 
Igrejas. 

Rubem 
E <esse "elitismo universitário"? O 
fechamento de um grupo que só se 
relaciona bem consigo mesmo? Haveria 
alguma incompatibilidade entre a teologia 
do grupo e a realidade das Igrejas? 

Sherrill 
Talvez não fosse poss(vel mesmo, não é? 
Mas eu -acho que nós estávamos 
trabalhando com certas ilusões ... 

Rubem 
Por exemplo? 

Sherrill 
Veja a forma da Igreja Evangél ica no 
Brasil. Ou dá um pastor todo poderoso, 
um cacique, ou é uma diretoria de pessoas 



muito bem colocadas na sociedade que se 
tornam os dirigentes da Igreja local. 
Sustentam a instituição financeiramente, 
sustentam o pastor e a sua famflia, e 
acabam determinando o posicionamento 
daquela Igreja. Então eu acho que 
politizar o povo nesse tipo de instituição 
é muito problemático. A barrei ra é mais 
impenetrável do que nós imaginávamos. 

Rubem 
E, no entanto, o movimento carismático 
penetra. 

Sherr!ll 
Tem mais possibilidadede penetrar, 
embora a gente da nossa Igreja tenha 
muita dificuldade para se relacionar com 
os pentecostais. E o movimento 
pentecostal é o grosso desse movimento. 
Mas é mais fácil relacionar-se com 
católicos, presbiterianos ou episcopais do 
que com os pentecostais. 

Rubem 
Ainda sobre aquela di f iculdade de chegar 
às Igrejas: a ideologia polftica da UCEB 
não teria levado a uma perda da 
espiritual idade? 

Sherrill 
Eu não sei. ~ uma pergunta diffcil de 
responder, porque eu não nego nada do 
que acreditava naquela época. O Shaull 
era um camarada formidável e deixou 
uma impressão permanente em mihha 
vida. Na minha compreensão, não é 
verdade que a gente tenha deixado o 
Evangelho para fazer polftica. Eu não 
senti isso no Shaull, nem na UCEB. Mas 
é verdade que ficou cada vez mais diffcil 
manter unidas a integridade da fé cristã e 
o engajamento pol ft ico. 
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Rubem 
Pois é ... 

Sherrill 
Você acha que, por exemplo, se 
tivéssemos sido mais piedosos terfamos 
resistido melhor ao golpe? 

Rubem 
Não é isso. Eu constato que, ao evoluir, o 
movimento foi perdendo os rituais 
expressivos da piedade. O pessoal ficou 
afiado em matéria de polftica, sociologia, 
teologia, mesmo. A rapaziada de 17, 18 
anos derrubava os pastores em qualquer 
discussão teológica. E com facilidade . Mas 
não me lembro de renovação polrtica que 
fosse acompanhada de uma renovação da 
vida espiritual, entende? Na mesma 
intensidade e na mesma medida. Acho 
que, ao contrário, esse tado foi sendo 
esquecido, abandonado, substitufdo. A 
oração, a meditação, o louvor etc. deram 
lugar aos debates ideológicos. 

Sherrill 
Pois é. Eu acho que o nosso pequeno 
grupo mergulhou em correntezas que 
eram fortes demais para nós. E o 
resultado foi uma debandada geral. 
Perdemos o contato uns com os outros. 
E veio o exílio, Polônia, Bulgária, 
Genebra, Paris, Nova York, Lima, 
Santiago ... ~ muito diffcil viver as suas 
convicções em isolamento, sem poder 
falar nem com a própria família. No fim, 
eu acho que a gente precisa dos outros 
para a prática da religião. Precisa de 
alguma disciplina, de uma forma de culto, 
uma cultura. Eu acho até que teria a fé 
cristã que eu tenho, graças a Deus, se não 
fosse dada a mim a possibilidade de 
participar, sem interrupção, da vida da 
!.greja. Isso, sim, não foi poss(vel para 



muita gente, e nem as Igrejas aceitavam 
essas pessoas. 

Rubem 
As pessoas também jâ não agüentavam 
praticar a forma tradicional da Igreja. A 
maioria das pessoas jâ não tinha muita 
paciência com o culto tradicional. 

Sherrill 
Alguns continuam na Igreja, outros não. 
Mas para fazer uma avaliação cient(fica 
devedamos dispor de um grupo de 
controle, com jovens que não tivessem 
feito pol (tica naquela época, e verificar 
então o seu comportamento religioso 
posterior. Desconfio que o quadro seria 
parecido: alguns ainda na Igreja, outros 
não. Serâ que a gente pode, 
cientificamente, estabelecer uma relação 
entre engajamento poHtico e abandono 
da Igreja? Eu não sei. 

Rubem 
Mas se pode especular ... 

Sherrill 
Até hoje, as Igrejas Evangélicas no Brasil 
formam um terreno pouco prop(cio para 
a ênfase social. São elementos muito 
conservadores, em geral - tanto as de 
classe média quanto as populares. Ar eu 
digo que a nossa avaliação foi ingênua. Eu 
achava que a gente podia ter influência, 
modificar a liderança das Igrejas, levar as 
Igrejas a um posicionamento mais 
construtivo na ação social. Acho que isso 
foi uma ilusão. 

Rubem 
E a Igreja Católica? O catolicismo 
daqueles anos também parecia fechado e 
insensrvel; no entanto, ele se abriu com a 
Teologia da Libertação, as comunidades 

de base ... 

Sherrill 
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É. Mas a Igreja Católica não mudou tanto. 
Ela sempre foi hierárquica, e se a 
hierarquia toma uma determinada linha, 
as coisas acontecem. Houve uma 
revolução lá em cima, na Igreja Católica. 
Então começou a acontecer uma porção 
de coisas. 

Rubem 
O senhor se refere ao Concíl io Vaticano? 

Sherrill 
Ao Condlio Vaticano, ao João XXIII , em 
certo sentido a Paulo VI, escolhido para 
ser um continuador da poHtica do 
Concrlio Vaticano 11. Agora eu acho que 
esse per(odo chega ao fim. 

Rubem 
O senhor teve contato com essa 
renovação social da Igreja Católica? 

Sherrill 
Sim, até certo ponto, porém mais pela 
leitura do que pelo contato pessoal. Eu 
acho que uma das lacunas maiores, na 
minha própria experiência, no Brasil , é 
que tenho muito pouco o que dizer 
sobre os movimentos eclesiai s de base. 
Eu, pessoalmente, não tenho tido muito 
contato com isso, e por minha própria 
culpa. A gente se dei xa absorver pelos 
afazeres e não acha tempo para as coisas 
que são mais importantes. Mas eu 
gostaria, talvez no fi m desse ano, de 
buscar mais informações, mais contatos 
e mais exper iências pessoais com o 
movimento de base da Igreja Católica. 

Rubem 
E com d. Hélder? 



Sherrill 
D. Hélder é meu amigo do peito. Quando 
nós fomos morar no Rio, em 78, ele 
morava na mesma rua, na Barão de 
Macaúbas. Ele era bispo-auxiliar do Rio 
de Jane iro. Depois, veio aqui para o 
Recife e tomou posse - você se lembra? 
- justamente na hora da Revolução de 
64. Houve uma repressão extremamente 
forte por aqui, não é? Ele agiu com muita 
coragem. Eu vinha a Recife a serviço de 
uma comunidade inglesa. Só fazia cultos 
em inglês, mas quando vinha sempre 
visitava o d . Hélder. Conheci também 
vários dos jovens pad res que faziam parte 
da equi pe de le. 

Rubem 
Aquele que foi morto pela repressão, o 
senhor conheceu? 

Sherrill 
Sim. Aquele que foi morto e outros que 
deixaram o sacerdócio. Também o 
Marcelo, que agora é bispo. Quer dizer, 
cada um seguiu o seu caminho. Acho 
diffcil dizer que as experiências impõem 
um determinado resultado. Depende 
muito da pessoa; do indiv(duo, sua 
índole e sua maneira de participar no 
movimento. Alguns f icaram desiludidos, 
e não querem mais saber de Igreja; outros, 
pelo contrário, estão cada vez mais 
comprometidos. 

Rubem 
O senhor dividiu com d . Hélder alguma 
forma de trabalho? 

Sherrill 
Nós demos há muitos anos atrás, no 
tempo da repressão militar mais dura, 
lima entrevista para a imprensa que foi 
p~blicada de Norte a Sul. Ele queria fazer 

isso e queria que o protesto fosse mais 
amplo do que somente a Igreja Católica. 
Eu fui o único evangélico que 
compareceu à celebração dos 50 anos de 
sacerdócio dele. Tinha uns cem ou 
duzentos sacerdotes, então troquei as 
minhas vestes e fui para lá também. Não 
havia outros representantes das Igrejas 
Evangélicas. 

Rubem 
Por quê? 

Sherrill 
Porque ele é católico e, ainda por cima, 
como eles dizem, vermelho, comunista. 
As Igrejas Evangélicas, no Nordeste, são 
ainda mais conservadoras e pietistas do 
que as do Sul. . 

Denise 
O senhor ficou mal visto por causa da 
participação nessa homenagem a 
d. Hélder? 
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Sherrill 
Desde que cheguei aqui, nunca procurei 
enganar ninguém sobre a minha posição. 
Eles não gostam da Igreja Episcopal. Eles 
acham que a Igreja Episcopal não é uma 
Igreja cristã. Mas quem quer abraçar o 
mundo acaba não abraçando ninguém. 

Rubem 
Diflcil fazer o ecumenismo, não é? 

Sherrill 
Muito diflcil. O meu pai deu a vida pelo 
movimento ecumênico. Foi uma figura 
de importância na Igreja dos Estados 
Unidos, e chegou a ser um dos 
presidentes do Conselho Mundial de 
Igrejas. Então, por minha tradição de 
f.am(lia, eu devo ser muito comprometido 



com o movimento ecumênico. Mas 
perdi o interesse por isso, porque não é 
uma coisa viável no Brasil. Quando posso 
eu participo, é um ideal que tenho, mas 
não existem condições para um 
movimento ecumênico de peso no Brasil. 
Nós tentamos uma porção de coisas, esses 
movimentos ecumênicos, esses 
congraçamentos de Igrejas, mas nunca 
fomos muito longe. Pessoalmente, acho 
que há outras linhas de trabalho que 
rendem mais. 

Rubem 
O problema é só brasileiro, ou o senhor 
acha que o ecumenismo chegou a uma 
certa exaustão também a nfvel mundial? 

Sherrill 
Eu acho que não, mas não sou muito bem 
informado . Fui uma vez, em 71, a uma 
reunião na África, e Phillip Potter, o 
secretário-geral, passou três semanas 
conosco. Fiquei tremendamente 
impressionado pela vitalidade desse 
homem e da organização que ele dirigia. 
~ uma força que conta com alguma coisa, 
com as comunidades. Então o Conselho 
Mundial de Igrejas consegue, onde há 
chão para isso, envolver as Igrejas, 
contribuir para a solução de problemas 
humanos e ainda fazer uma presença da 
consciência cristã em lugares decisivos 
como Zimbabwe, África do Sul etc. 
Agora, aqui no Brasil , isso é fora de 
cogitação por causa da nossa situação 
eclesiástica, que é extremamente 
deprimente. Mas Deus nos colocou aqui, 
então nós vamos viver a nossa fé como 
podemos. 

Rubem 
Vamos voltar ao movimento carismático 
no Brasil, porque parece que o 

movimento carismático foi bem-sucedido 
lá onde o ecumenismo esbarrou. 
Conseguiu ganhar as Igrejas locais. 

Sherrill 
t . Mas enfrenta muita luta, também. 
Muitas Igrejas se dividiram sobre essa 
história. As próprias Igrejas Pentecostais 
são tremendamente alienadas e 
alienadoras - tem esse aspecto. Há irmãos 
que não querem saber desse negócio, e 
alguns deles têm argumentos que 
merecem ser ouvidos. 

Rubem 
Por exemplo? 

Sherrill 
Po r exemplo: é uma fuga do mundo para 
um emocionalismo, para bênçãos 
espirituais pessoais; uma mane ira de t irar 
as pessoas dos verdadeiros problemas 
delas próprias e do mundo que as cerca; 
dizem que é pretensioso que o sujeito se 
levante e diga que o Espfrito Santo falou 
com ele, que pode profetizar ; dizem ainda 
que ameaça a autoridade dentro da Igreja ; 
que é muito barulhento, porque, 
inclusive, eles têm baterias, muitos 

· instrumentos, maracas, flautas, muita 
gu itarra, muito barulho, mesmo. Eu 
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até gosto, mas preocupa um pouco. Por 
exemplo: o nosso grupo de jovens é 
exuberante, tem muita gente boa, mas 
eles se reúnem domingo à noite, quarta de 
noite, sexta de noite e sábado de noite. 
O que eles fazem nessas reuniões é 
praticamente a mesma coisa. Eles cantam 
muito, fazem muita oração, e a oração 
normalmente é dirig ida aos problemas 
pessoais- que passaram na prova, que a 
mãe está doente, que fulano de tal está 
de mal com beltrano, esse tipo de coisa. 
Eu acho que para jovens, quatro noites 



inteiras da semana fazendo a mesma coisa 
é demais. Deve haver uma maneira de 
conduzir esse grupo a uma reflexão mais 
profunda sobre a fé cristã, o seu 
significado para a sociedade e para o 
mundo. 

Rubem 
E por que não o fazem? 

Sherrill 
Eles estão numa outra. Eu acho que eles 
não estão contra isso, mas estão numa 
outra. 

Rubem 
~ interessante, porque pensando 
logicamente, não parece haver razão para 
que as duas coisas não se combinem. ~ 
poss fvel orar pedindo pela irmã doente, 
pela prima que está de mal, e se 
preocupar também com a questão social 
e polftica. Quer d izer, não há razão lógica 
para que essas coisas não possam se 
combinar. Mas na prática estão separadas 
por um abismo profundo. As pessoas que 
estão numa não vão na outra. 

Sherrill 
Por que isso? 

Rubem 
Por quê? Eu pergunto ao senhor. 

Sherrill 
Há casos distintos. Eu acabo de ler um 
livro de um sujeito que é da África do Sul. 
Ele é evangelista, fundou um negócio 
chamado African Enterprise , um negócio 
evangelfstico dos grandes, com milhões 
de pessoas. 

Rubem 
Enterprise parece empresa econômica, 
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não? 

Sherrill 
Não , nesse caso não é. Nesse caso, African 
Enterprise é um negócio como o Billy 
Graham lnc. ~ um negócio para 
evangelizar. Fazem publicidade, montam 
reuniões, mas esse homem faz uma 
tentativa de manter o interesse intelectual 
na crftica dos textos bfblicos, no debate 
teológico e na ação social, tudo 
combinado ao fmpeto evangelfstico. Mas 
isso é uma raridade, e ele mesmo admite 
que não consegue ficar em paz com os 
vários grupos. Mas acho que no caso dos 
jovens não é tanto isso. Não é uma 
decisão consciente; é que a turma está 
numa determinada onda, então ela vai 
naquilo. Eu acho que nós também éramos 
assim: fomos da "onda do social". 

Denise 
O senhor acha que o comportamento dos 
jovens mudou nesses vinte anos? Será que 
cresceu o interesse deles pela religião? 

Sherrill 
Em termos de números, não creio. Os 
jovens são sempre diferentes em cada 
geração, dentro e fora da Igreja. 

Denise 
Eu observei isso no festival Rock in Rio. 
Nunca ouvi falar tanto em Deus como 
eles falavam. 

Sherrill 
~ sinal de muita frustração, não é? Nós, 
pregadores, sempre dizemos que o 
fracasso do homem, a frustração do 
homem, a incapacidade do homem é a 
oportunidade de Deus. Enquanto o 
sujeito acha que vai construir o mundo e 
que tem condições de moldá-lo à sua 



vontade, ou que a sua saúde é infinita, ele 
não vai buscar Deus, não. 

Rubem 
Não haveria a( uma incompatibilidade 
entre o ideal revolucionário e o 
sentimento religioso? O ideal 
revolucionário expressa, justamente, essa 
idéia de um domfnio humano sobre a 
natureza e sobre a história. 

Sherrill 
Com o suporte da idéia de que Deus está 
conosco, Deus está do nosso lado, Deus 
vai nos ajudar a fazer isso. 

Denise 
E onde fica a frustração? Ela também 
seria superada? 

Sherrill 
Do ponto de vista teológico, o verdadeiro 
ini migo da fé é o egofsmo. A vontade de 
ser o centro do mundo e a ilusão da 
onipotência. ~ o desejo de se igualar a 
Deus. Acho que chegamos agora a uma 
resposta mais adequada ao nosso 
problema de casar o ideal revolucionário 
com a fé cristã. Talvez, a partir de um 
certo ponto, o ideal revolucionário se 
distancie das perspectivas do Evangelho. 
Então, quando o ideal revolucionário é 
frustrado (como ocorreu, não é mesmo?), 
alguns abandonam tudo. Talvez a nossa 
ideologia não fosse bem adequada a uma 
boa teologia. Acreditávamos que nós 
ía mos resolver os problemas do mundo, e 
acrescentávamos, teologicamente, " com a 
aj uda de Deus". Nós entrávamos em 
campo, nós éramos os craques, e Deus 
ficava por lá, no alto, torcendo e nos 
apoiando. Nossas ações e nossos 
problemas ocupavam toda a nossa 
atenção, e Deus ficava longe ... Nessas 
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condições, não resta mesmo muito espaço 
para o misticismo. E você, Rubem, como 
é que se situa? 

Rubem 
Eu continuo pensando politicamente, 
continuo ligado aos valores da esquerda , 
digamos, .do ideal revolucioná .-io. Mas 
mudei muito. Perdi ilusões, também, e 
ganhei novas perspect ivas. Acho hoje que 
havia tentações autoritárias naquele 
movimento. Atribufmos à polftica a 
função que antes era da religião, a função 
da salvação: a salvação do mundo, da 
sociedade, das pessoas, da sua 
autenticidade. Sair da alienação 
significava entrar na polftica. Acho hoje 
que há um grande perigo nisso. O perigo 
do autoritarismo de esquerda, da 
revolução totalitária. 

Sherrill 
A divinização da polftica. Você leu o 
livrinho do Rubem Alves sobre a 
Ressurreição? Eu achei form idável. Gostei 
do livro em si e goste i de que fosse escri to 
por um amigo. Ele fa la dessas coisas nessa 
perspectiva. 

·Rubem 
Ago ra, se tivesse q ue começar de novo -
aliás, as lutas pelas mudanças sociais 
estão recomeçando - . o senhor 
recomeçaria da mesma manei ra? 

Sherrill 
Sei lá ... Não estou apto a dizer . Va i 
acontecer muita coisa, e devemos 
encorajar os nossos jovens, não acha? Eu 
acho que sim. Dizer para eles : mergulhem, 
vão nadar nessas águas! 

Rubem 
Agora, eu espero que não da mesma 



maneira ... 

Sherrill 
Você vai levantar-se, então, como um 
velho estad ista, e dizer: " No meu 
tempo ... " 

Rubem 
O que é que eu vou fa zer? Vou fingir que 
tenho vinte anos? Cada um conta a sua 
história, não é? Eu acho que tenho uma 
ou duas coisas para contar. 

Sherrill 
t a conclusão a que todo mundo chega: 
se o capitalismo é ru im, o socialismo na 
forma em que ele está sendo praticado 
não é solução, não é melhora. Tem que 
ter alguma coisa mais criativa. Quem sabe 
se não. vai acontecer a despeito da idade 
dos nossos amigos? (Risos.) 

Denise 
Eu acho que as crises também são 
importantes. 

Sherr ill 
Ce rtamente . Eu acredito que em termos 
de tecnologia é perfe itamente possível 
organizar a vida humana e eliminar esse 
tipo de sofrimento bruto, morte de 
crianças assim às pampas- tudo isso 
pode e deve ser eliminado, mas eu nao 
vejo acontecendo no tempo que ainda 
tenho para viver. Então, o que é para um 
sujeito que começou com vinte e ci nco 
anos de idade, acreditando fielmente que 
a gente ia ver um mundo melhor? O que 
representa espiritualmente admitir que 
isso não vai acontecer? 

Denise 
11.1as será possível num mundo onde as 
pessoas são as mesmas de sempre? As 
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pessoas que fazem politica são muito 
interessadas no poder. E o que fazem com 
esse poder? Eu me pergunto se as coisas 
podem realmente mudar enquanto não 
houver uma transformação das pessoas, 
do ser humano, uma forma diferente de 
ver o mundo. 

Sherrill 
Mas não vão mudar nunca, porque a 
natureza humana não vai mudar. Pode ser 
que as pessoas que são transformadas em 
Cr isto se tornem melhores. Eu acredito 
nisso. Mas é um trabalho que ocorre em 
cada geração, e quando a Igreja fica muito 
popular e muito numerosa, como nos 
Estados Unidos, é a Igreja que se 
corrompe com o poder. Deixa de ser um 
desafio, deixa de ser uma perspectiva 
idealista. Todo mundo vai, e é sempre a 
mesma coisa; depois volta para casa. 
Confirmam os seus próprios preconceitos 
e a sua maneira de ser. Então a gente crê 
na mudança, mas é como esperar pelo 
Messias. O povo da Bíblia, tanto os judeus 
quanto os cristãos, ficam aguardando, 
esperando, crendo. Eu realmente não 
entreguei os pontos ainda. Acho que os 
meus netinhos vão ver um mundo melhor. 
Eu não sou totalmente pessimista quanto 
à transformação deste mundo. Isso não 
quer dizer que eles vão viver em uma nova 
humanidade, ou que a maioria das pessoas 
serão melhores por dentro. Mas eu acho 
que é possível ter uma organização social 
muito melhor do que a atual. É 
perfeitamente possível. 

Rubem 
O senhor não crê na promessa de uma 
nova humanidade? 

Sherrill 
Não como solução politica. Quer dizer: se 



Billy Graham pregar em todos os 
continentes, então os convertidos serão 
tantos que se poderá llstabelecer a 
verdadeira justiça e a paz. Eu não acredito 
nisso como processo. 

Rubem 
Eu não entendi bem. No que é que o 
senhor acredita, se não é na poHtica, se 
não é na evangelização? 

Sherrill 
Eu acredito na continuidade do povo de 
Deus, uma presença na história, uma 
perspectiva, a preparação para a vinda de 
Cristo para inaugurar um novo mundo no 
Céu. Esse é um processo religioso m fstico, 
uma perspectiva que vem do judafsmo, e 
cujo fundo é um mistério. Mas eu 
acredito na poHtica, também; na 
possibilidade de mudanças sérias, na 
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maneira de administrar os afazeres de um 
homem para que haja mais justiça. A 
Inglaterra era um lugar péssimo para a 
maioria da populaç_ão, e pouco a pouco 
melhorou. Melhorou em parte porque 
explorava os outros, teve um império e 
sucesso militar, mas também mudou por 
dentro,_ em sua maneira de organizar a 
sociedade. A gente pode melhorar. E esse 
é um ideal que deve ser perseguido com 
fé. Mas não acredito que, de um 
momento para o outro, uma revolução 
vá transformar o mundo. 

*UCEB- União Cristã de Estudantes do Brasil, 
movimento protestante de militância estudantil 
nos anos 60. 

Edição: Rubem César Fernandes 

* • ACA - Associação Cristã de Acadêmicos, 
a unidade de base da UCEB nas univr~rsidades. 



O propósito da servidão 

NANCY MANGABEIRA 
Filosofia- Centro João XXIII 

A palavra "crise" permeia nosso 
vocabulário cotidiano. Falamos em crise 
econômica, crise individual, crise 
planetária ... mas o que está em crise não 
será fundamen talmente a maneira pela 
qual o homem contemporâneo percebe e 
pensa o Mundo? O que está em questão 
não é o que nós entendemos por nossa 
identidade enquanto humanos? 

Estas questões, comumente vistas como 
"abstratas" ou de pouca relevância para 
os problemas práticos que enfrentamos, 
não são destitu(das de ressonância 
polrtica. Pelo contrário: são as respostas 
que damos a elas (e sempre, quer o 
saibamos ou não, quer isso nos interesse 
ou não, existencializamos uma resposta a 
estas questões)que fundam e fundamentam 
a nossa práxis polrtica. Pois "polrtico" 
não diz respeito apenas a estratégias 
partidárias e à luta pelo poder de Estado; 
polrtico é o interesse participante no que 
ocorre na póiis: o espaço onde atuam o 
homem e a comunidade de homens. -Todo 
projeto de transformação polrtica e 
social, todo engajamento por este, parte, 
de maneira cxplfcita ou não, de dois 
impulsos fundamentais : 

- um compromisso com a condição 
humana, um desejo de modificar e 
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melhorar essa condição; 

- a tentativa de "religar" o cósmico e o 
polrtico. Reconciliando-se com os outros 
homens através da instituição de uma 
ordem social justa, o homem se 
reconciliaria simultaneamente consigo 
mesmo e com o Todo. 1 

Ora, se a experiência que fazemos é a de 
que os projetos de transformação social 
repetem ou recriam novas formas de 
dominação e opressão, se assistimos à 
devastação incessante do planeta, se 
cosmos e pólis se tornam cada vez mais 
distantes, é preciso re-colocar a questão: 
qual o fundamento de sua harmonia? 

Pensada à maneira grega, Harmonia diz 
co-pertinência de diferenças, porque seu 
fundamento é o mesmo. 

Pensar este fundamento exige que 
retomemos uma indagação que remonta 
às ra(zes de nossa civilização: o que é o 
real?2 Qual o lugar do homem neste real? 

Pois podemos entender este "real" como 
estático ou como dinâmico, com 'res' ou 
como realização. Podemos pensar o 
homem como "Mestre e Senhor da 
nat_ureza" (Descartes) ou como servo do 



logos (Heráclito) . O que está em questão, 
aqui, são os hábitos civilizacionais com os 
quais estruturamos a nossa existência, 
quer como membros da pólis, quer como 
parte do cosmos. Estes hábitos 
civilizacionais atingiram um n(vel de 
dicotomização tal que acreditamos 
poder pensar o "pol(tico" sem pensarmos 
o seu fundamento, um grau de ilusão 
onipotente tal que estamos convencidos 
estar já "de posse" da resposta a estas 
questões. No entanto, concordamos todos 
que vivemos, enquanto civilização, um 
momento de crise. Ora, a palavra crise 
vem do grego Krlnein, momento de 
discernimento, momento de decisão. A 
decisão de repensar a maneira pela qual 
tecemos nossa inserção no mundo é 
também a decisão de nos libertarmos do 
automatismo de nossos hábitos. 

O começo da possibilidade de assumirmos 
criadoramente a crise que vivemos reside 
na disposição de irmos à sua raiz e na 
renúncia à segurança do que cremos já 
saber. 

Na tentativa de pensar estas questões, 
minhas referências fundamentais são : os 
"fragmentos" dos pensadores ditos 
"pré-socráticos"; uma leitura iniciante da 
obra de M. Heidegger (em particular no 
que tange à sua reflexão sobre os 
pensadores gregos); o Discurso da 
Servidão VoluntJria, de Etienne de la 
Boétie. 

Devo dizer que o ponto de articulação 
destas três leituras é uma reflexão sobre 
minha própria vida e sobre certas 
tentativas básicas que nela fiz. Nas 
vicissitudes destas tentativas, tanto na 
paixão que as impulsiona quanto na 
perplexidade diante de seus fracassos, 
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intuo uma única busca. t ela o fio 
condutor deste texto. 

"Essa Obstinada 
Vontade de Servir" 

Se o Discurso da Servidão Voluntária, 
de Etienne de la Boétie, encontra uma 
crescente ressonância hoje, é porque para 
mui tos de nós as certezas de antes se 
desfizeram frente à experiênc ia de que 
os projetos de transformação social e 
poHtica pelos quais lutamos repetiram ou 
recriaram novas formas de dominação e 
opressão. 

Frente à perplexidade que a perda dessas 
certezas ocasiona, corremos o perigo de 
nos refugiarmos seja na negação in totum 
de nossas esperanças, sonhos e 
experiências anterio res, seja pelo reforço 
cada vez mais dogmático das velhas 
propostas. Em ambos os casos, há uma 
recusa de assumir o peso da história que 
vivemos, uma recusa de pensá-la em 
profundidade. Na verdade, o cinismo e a 
inércia, de um lado, e o dogmatismo, de 
outro, são formas de fugir à convivência 
com a perplexidade, ao desafio de novas 
indagações. 

Mas esta fuga abriga também a 
impossibilidade de abrir-se para o novo. 
Descrevendo o que chamara a "neurose 
politica", Arthur Koestler escrevia : "um 
dos traços mais marcantes do 
comportamento neurótico é a 
incapacidade na qual se encontra o 
doente de extrair lições de suas 
experiências passadas. Como um ser 
enfeitiçado, ele se encontra sempre no 
mesmo gênero de impasse e repete sempre 
os mesmos erros( ... ) Atrás do truísmo 



superficial de que "a história se repete" 
escondem-se as forças inexploradas que 
condenam os homens a re petir seus erros 
mais trágicos". 3 

O infcio da possibilidade de romper com 
a repetição passa pela coragem de olhá-la 
"cara a cara" e pela paciência de pensá-la. 
Pensar não significa necessariamente 
formular novas respostas, mas talvez 
sobretudo indagações que possam 
conduzir-nos a um ap rofundamento 
sempre maior desse encontro com as 
molas da dominação e opressão, dentro e 
fora de nós mesmos. 

Ora, encontramos na questão colocada 
por Etienne de la Boét ie, pensador do 
século XVI, uma interrogação inédita até 
então e desde então "esquecida", 
obscurecida (como obscurecido foi o 
caminho de pensamento indicado pelos 
pré-socráticos), que é a questão da 
serv idão voluntária. "Por ora gostaria 
apenas de entender como pode ser que 
tantos homens, tantos burgos, tantas 
cidades, tantas nações suportam às vezes 
um tirano só, que tem apenas o poderio 
que eles lhe dão, que não tem o poder de 
prejudicá-los senão enquanto têm vontade 
de suportá-lo, que não poderia fazer-lhes 
mal algum senão quando preferem 
tolerá-lo a contradizê-lo". 4 

Na questão colocada por La Boétie 
encontramos uma provocação para pensar 
as questões que nos colocamos. Não 
pretendemos fazer aqui uma análise do 
texto de La Boétie, mas partir dele, assim 
como das leituras que dele fazem Pierre 
C lastres, Ma ri lena Chau ( e Claude Lefort. 
A questão da servidão voluntária e as 
questões em torno dela tecidas 
iluminaram nossa própria interrogação, 
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e encontramos na configuração da 
Tirania , da Servidão e da Amizade a 
cristalização temática de indagações que 
nós fazemos, ainda que estas se inscrevam 
em outro registro. Pois a grande riqueza 
do texto de La Boétie está nos muitos 
caminhos de pensamento que ele 
possibilita . A reflexão que segue procura 
apenas percorrer um destes caminhos. 

* * * 

O tirano é um só. Com que força reina 
sobre tantos? Pela força dos que o servem. 

"Diremos que os que servem são covardes 
e moídos? !: estranho, porém possfvel, 
que dois, três, quatro não se defendam de 
um; poder-se-á então dizer com razão que 
é falta de fibra. Mas se cem, se mil 
agüentam um só, não se diria que não 
querem, que não ousam atacá-lo, e que 
não se trata de covardia e sim de desprezo 
ou desdém? Se não vemos cem, mil 
homens, mas cem países, mil cidades, um 
milhão de homens não atacarem um só, 
de quem o mais bem tratado de todos 
recebe esse mal de ser servo e escravo, 
como poderemos nomear isso? ... que 
monstro de vício é esse que ainda não 
merece o título de covardia, que não 
encontra um nome feio o bastante, que a 
natureza nega-se ter feito, e a I fngua se 
recusa nomear?"S 

" .. . não é preciso combater esse único 
tirano, não é preciso anulá-lo; ele se anula 
por si mesmo, contanto que o país não 
consinta a sua servidão; não se deve 
tirar-lhe coisa alguma, e sim nada lhe dar ; 
não é preciso que o país se esforce a 
fazer algo para si, contanto que nada faça 
contra si. Portanto são os próprios pt>vos 
que se deixam, ou melhor, se fazem 



dominar, pois cessando de servir estariam 
quites; é o povo que se sujeita, que se 
degola, que, tendo a escolha entre ser 
servo ou ser livre, abandona sua franquia 
e aceita o jugo; que consente seu mal -
melhor dizendo, persegue-o. "6 

"De onde tirou tantos olhos com os quais 
vos espia, se não os colocais a serviço 
dele? Como tem tantas mãos para 
golpear-vos, se não as toma de vós? Os 
pés com que espezinha vossas cidades, de 
onde lhe vêm senão dos vossos? Como ele 
tem algum poder sobre vós, senão por 
vós? Como ousaria atacar-vos se não 
estivesse conivente convosco? Que 
poderia fazer-vos se não fôsseis 
receptadores do ladrão que vos pilha, 
cúmplices do assassino que vos mata, e 
traidores de vós mesmos?"7 

"t incrfvel como o povo, quando se 
sujeita, de repentecai no esquecimento 
da franquia tanto e tão profundamente 
que não lhe é possfvel acordar para 
recobrá-la, servindo tão francamente e de 
tão bom grado que ao considerá-lo 
dir-se-ia que não perdeu sua liberdade e 
sim ganhou sua servidão. " 8 

A enunciação mesma da questão desloca 
o lugar tradicional da liberdade e da 
servidão: Servidão Voluntária - vontade 
de servir. Mas o que é - pergunta La 
Boétie -que se ganha com a servidão? 
Qual a força e o fundamento da vontade 
de servir? 

"Mas agora chego a um ponto que 
em meu entender é a força e o segredo da 
dominação, o apoio e fundamento da 
tirania. ( ... ) Não são os bandos de gente 
a cavalo, não são as companhias de gente 
a pé, não são as armas que defendem o 
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tirano; de imediato, não se acreditará 
nisso, mas com certeza é verdade . São 
sempre quatro ou cinco que mantêm o 
tirano; quatro ou cinco que lhe 
conservam o pafs inteiro em servidão. 
Sempre foi assim: cinco ou seis obtiveram 
o ouvido do tirano .. . Esses seis têm 
seiscentos que crescem deba ixo deles 
e fazem de seus seiscentos o que· os seis 
fazem ao tirano. Esses seiscentos 
conservam debaixo deles seis mil, cuja 
posição elevaram; aos quais fazem dar o 
governo das provfncias ou o manejo dos 
dinheiros para que tenham na mão sua 
avareza e crueldade ... Grande é o séquito 
que vem depois e quem quiser divertir-se 
esvaziando essa rede não verá os seis mas 
os cem mil, os milhões que por essa corda 
agarram-se ao tirano servindo-se dela 
como Júpiter em Homero, que se gaba de 
trazer a si todos os deuses ao puxar a 
corrente. " 9 

O Discurso da Servidão Voluntária 
desfaz os hábitos com os quais nos 
acostumamos a pensar o polftico. A 
corrente da tirania atravessa a sociedade 
de ponta a ponta, pois a "vontade de 
servir" encobre o desejo de participação 
na tirania, o desejo de ser também tirano. 
Como observa Claude Lefort, é através do 
efeito do homem "dechainé" que se 
mantém toda a "chaine" dos tiranetes. 1 0 

Assim, o fundamento da servidão é o 
desejo excessivo, des-medido: desejo de, 
elevando-se acima dos demais, tudo 
possuir e todos dominar. Reinterpretado 
nos termos da problemática que concerne 
este trabalho, duas questões se destacam 
aqui: 



- o desejo de mando e posse no seu 
aspecto de desmesura ; 

- o objeto desse desejo : mando e posse 
do quê? 

Hybris e Servidão 

O homem tende à desmesura. Disso 
sabiam os gregos que designaram o desejo 
voraz e excessivo, a ruptura da medida 
justa, com uma palavra cuja força ecoa 
até nossos dias : hybris. A atenção em 
manter a hybris sob controle permeia 
toda a Paideia grega. Visitantes ao templo 
de Apolo, deus da sabedoria , 
encontravam nos po rtais as inscrições 
"conheça-te a ti mesmo" e "nada em 
excesso" . A doutrina da sophrosyne 
ensina a não esquecer os limites do 
poderio e da ambição humanas, e faz da 
busca da metron a mais alta sabedoria. 
Disso também sabiam as sociedades 
arcaicas, cujo sistema simbólico visa 
afirmar o ser humano como parte 
integrante do Todo, e com isso conter 
a desmesu ra. 

A grande diferença civilizacional é que 
enquanto outras sociedades fizeram do 
eixo de sua cultura a elaboração de 
técnicas para controlar essa tendência, a 
nossa fez da hybris sua virtude máxima. 
O projeto de dominação e controle de 
tudo que existe, a ruptura da dim_ensão 
cosmo-polita do homem, a busca de mais 
e mais poder sobre a natureza, sobre tudo 
e todos, o antropocentrismo, formam o 
eixo em torno do qual, enquanto 
civilização, gravitamos. 

Não temos, em português, um equivalente 
preciso para a palavra inglesa "delusion'~ 
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Esta designa, segundo o dicionário, "um 
persistente erro de percepção ocasionado 
por uma crença falsa com respeito a si 
mesmo, ou a pessoas ou objetos fora de si, 
que persiste apesar dos fatos, e é comum 
nos estados de paranóia, esquizofrenia, e 
estados psicóticos depressivos, como por 
exemplo, os "delusions de grandeza". 11 

Não será deste "delusion" de grandeza 
que padecemos? E o que acontece com 
uma cultura que faz da expansão sempre 
maior do poderio humano sua fonte e seu 
princfpio permanente? 

Sabemos como os deuses gregos puniam a 
hybris: enviavam aos homens que a 
cometiam Atr!, a cega loucura, deusa "de 
pés macios, pois só pisa sobre a cabeça 
dos mortais". 12 A partir da(, inicia-se na 
vida daquele homem um processo tão 
fatal quanto irreversfvel: a destruição do 
homem que cometera hybris será fruto de 
suas próprias ações. Nada mais pertinente 
à caracterização da situação que vivemos. 
Pois assim como repetimos 
obsessivamente uma mesma trama de 
dominação e sujeição, assim como os 
homens descritos por La Boétie recusam 
sua própria liberdade e empenham-se em 
servir ao tirano, dando-lhe suas vidas e 
mesmo suas mortes, empenhamo-nos, 
enquanto civilização, em nossa própria 
destruição. O que está em questão aqui 
não é tanto o desejo desmesurado em si, 
mas o nosso comportamento, enquanto 
civilização, frente a ele. De que maneira 
essa hybris se expressa? 

A Tiranização do Real 

La Boétie localiza "a força e o segredo da 
dominação, o apoio e fundamento da 
tirania" no desejo de comandar e de 



possuir o que se comanda. Mas não estarâ 
este desejo inscrito, para além do pol(tico 
senso estrito, no espaço existencial deste 
homem, em toda a maneira pela qual ele 
se relaciona com o real? A tirania que 
exercemos, não serâ ela uma tíranização 
do próprio rea/7 Não é esta a marca de 
nosso projeto de dom(nio, controle e 
sujeição de tudo qué existe? 

A modernidade se inaugura com este 
projeto. Francis Bacon é o primeiro a 
introduzir a idéia de controle da 
natureza e a concepção do saber como 
técnica de manipulação: "saber é poder". 
Com Descartes, surge claramente a idéia 
de que o homem deve tornar-se "Mestre e 
senhor da natureza". Em si, o raciodnio 
dedutivo é um pensamento de controle, 
centralizado, uno. A tirania da ratio 
exclui o irracional, o Outro, tudo aquilo 
que não é prindpio de identidade. O ego 
raciocinante torna-~e o critério de 
determinação do real. Os pensadores da 
chamada Escola de Frankfurt mostraram 
de que maneira a Aufklarung, vista como 
Razão Emancipadora, acaba por instaurar 
uma lógica do dom(nio, desdobrando-se 
na Razão Instrumental, que trata a 
natureza da mesma maneira como trata os 
homens: como alguma coisa a ser 
dominada, colocada a seu serviço. 

Pois a "reificação" não é só do ser 
humano: é a reificação de tudo que vive e, 
para além disso, de tudo que A. Ao 
contrário da percepção do real enquanto 
transformação constante, os' seres são 
vistos como coisas estáticas, objetos cujo 
valor estâ na função que devem cumprir. 
Para falar à maneira de M. Heidegger, no 
lugar da epifania do mundo, no seu 
processo de surgir e manifestar-se, 
instala-se a visibilidade das coisas que jâ 

estão lã e podem ser classificadas, 
dissecadas, controladas. A Theoria, no 
sentido de Visão, se torna voyeurismo. 
Rompe-se o diálogo entre o homem e o 
Mundo, porque o mundo se torna 
estâtico, morto, coisificado. 13 t essa 
tiranização do real que vai governar nosso 
percurso .civ ilizacional. 

Criticar de maneira radical é também ir à 
raiz daquilo que se critica. Por isso, temos 
que indagar: qual é o vigor desse projeto 
da tiranização do real? Por que essa opção 
civilizacional foi tão forte e por que 
persistimos nela, mesmo na evidência de 
que nos empenhamos em nossa própria 
destruição? 

O "Discurso" nos fala daqueles que 
formam a corte do tirano e que, por 
serem os mais próximos da tirania, são 
também os mais distantes de si mesmos, 
os mais servis. "Pois, em verdade, o que é 
aproximar-se do tirano senão recuar mais 
de sua liberdade e, por assim dizer, · 
apertar com as duas mãos e abraçar a 
serv idão? ( .. . ) Mas eles querem servir para 
ter bens, como se não pudessem gerar 
nada que fosse deles, pois não podem 

. dizer de si que sejam de si mesmos ... " 14 
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O desejo de comandar e de possuir o que 
se comanda é o fundamento da servidão. 
No entanto, o discurso nos mostra o 
quanto este ganho é il usório. 

" Pobres e mise ráveis povos insensatos, 
nações obstinadas em vosso mal e cegas 
ao vosso bem! Deixais levar, à vossa 
frente, o mais belo e o mais claro de vossa 
renda, pilhar vossos campos, roubar 
vossas casas e despojá-las dos móveis 
antigos e paternos; viveis de tal modo que 
n~o podeis vos gabar de que algo seja 



vosso; e pareceria ser agora uma grande 
fortuna para vós conservar a meias vossos 
bens, vossas famflias e vossas vidas vis; e 
todo esse estrago, esse infortúnio, essa 
rufna vos advêm não dos inimigos mas 
sim, por certo, do ini migo, e daquele que 
engrandeceis, por quem ides tão 
valorosamente à guerra, para a grandeza 
de quem não vos recusais a apresentar 
vossas pessoas à morte." ' s 

Aproximar-se do tirano é alienar-se 
da própria humanidade, viver o perigo da 
traição constante, perder a possibilidade 
do amor e da amizade. Por que, então, 
servimos? Insiste La Boétie: 

"Como pode então haver alguém que, 
com tão grande perigo e tão pouca 
segurança, queira tomar o infeliz lugar 
para servir com tanto custo a um senhor 
tão perigoso?"t6 

Como pensar o desejo de mando e posse? 

Servidão e Apego 

Se tomarmos a questão da tirania e da 
servidão como arquét ipo de nossa 
inserção no mundo, temos que pensar 
esta questão em sua articulação com 
aquilo que constitui e constituiu sempre 
uma questão fund amental para o homem, 
sua medida máxi ma : fal amos de sua 
relação com a morte. 

Na famosa passagem da Fenomenologia 
do Espirita que trata da dialét ica do 
senhor e do escravo, Hegel assinala a 
etimologia de servus , escravo. O escravo é 
aquele que foi conservado (servare), isto 
ó, aquele que preferiu servir para 
_permanecer vivo. Podedamos objetar que, 
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como nos mostra La Boétie, a servidão 
não se constitui como resultante de um 
embate originário entre dois inimigos, 
findo o qual o derrotado teria preferido a 
vida à liberdade:" .. . todo esse estrago, esse 
infortúnio, essa ru(na vos advêm não dos 
inimigos mas sim, por certo, do inimigo, 
e daquele que engrandeceis, por quem 
ides tão valorosamente à guerra, para a 
grandeza de quem não vos recusais a 
apresentar vossas pessoas à morte." 17 

O desejo de servir não estaria, então, 
ligado ao medo da morte, uma vez que 
não somente dedicamos nossas vidas a 
serviço do Tirano, mas aceitamos por ele 
morrer. Aqui, não obstante, caberiam 
duas ordens de interrogações: 

Será a morte constituída 
exclusivamente pelo Grande Evento? Pois 
a dificuldade em aceitarmos passar não é 
a experiência que fazemos, 
cotidianamente e a cada instante, da 
perda de nós mesmos, do Outro, das 
coisas que quiséramos estáveis e fixas, e. 
que nos escapam porque se transformam 
permanentemente? 

O susto diante da consciência da morte, o 
apego ao que af está e sua inevitável 
frustração não nos levariam a 
empenharmo-nos em projetar em algum 
lugar a possibilidade de permanecer? O 
que ganhamos com a perpetuação do 
Tirano não será a prova, ainda que 
ilusória, de que Alguém está acima desse 
fluxo inevitável, Alguém vence a força do 
tempo, os limites de tudo que vive e 
portanto morre? 

Retomamos aqui a questão da desmesura : 
hybris, tal como era vista pelos gregos, 
não por qualquer veleidade helenfstica, 
~as porque nela encontramos indfcios 



para pensar a questão colocada. A hybris 
é desmesura e transgressão porque implica 
no homem querer igualar-se aos deuses. A 
leitura da punição dessa tentativa de 
igualar-se aos demais como uma questão 
de ciúmes ou de tirania por parte dos 
olfmpicos vê na religiosidade 
homérica nada mais do que uma 
antropomorfização do divino, uma 
projeção dos valores da nobreza feudal 
nos deuses do Olimpo. Não cabe aqui 
uma análise desta questão: assinalamos 
apenas seu caráter tão redutor quanto 
etnocêntrico. Se quisermos escapar desse 
gênero de comentário, é preciso pensar 
aquilo que distingue, para os gregos, 
homens e deuses. À diferença da 
concepção judaico-cristã, a idéia de um 
deus exterior ao Universo, incriado e 
eterno, não tinha lugar na percepção 
grega; tanto deuses quanto homens 
tiveram uma origem, um momento de 
nascimento. O que distingue homens e 
deuses é a questão da morte: os deuses 
são imortais, os homens, mortais. Querer 
igualar-se aos deuses é, portanto, querer 
permanecer. Em sua ânsia de deter o 
inevitável fluxo da vida, os homens 
buscam a estagnação, ou melhor, a ilusão 
da estagnação, e esta ilusão é uma forma 
de torpor. (O Sono, Hypnos, é para os 
gregos irmão de Thanatos, a morte. O 
torpor é sempre parente da morte porque 
é uma morte em vida, uma morte para a 
realidade que cerca o homem a todo 
momento, e que é a realidade de seus 
limites e de sua impermanência.) Disso 
nos falam todas as sabedorias milenares. 
O budismo, por exemplo, ensina que a 
causa do sofrimento humano não decorre 
da doença, da velhice e da morte: são 
estes fenômenos naturais, inscritos na 
própria lei das coisas, manifestações do 
tempo. A causa do sofrimento humano 
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residiria antes no apego, na recusa do 
passar. 

La Boétie nos mostra que o desejo de 
servidão é desejo de identificação com o 
tirano para poder "ter e comandar". 
Assinalamos acima de que maneira toda 
nossa cultu ra está montada precisamente 
cm cima de uma estratégia de mais e mais 
poder, de. mais e mais controle sobre tudo 
que existe. Mas o que é, em última 
instância, comandar e possu ir, senão 
controlar - ou ter a ilusão de que se 
controla -alguma coisa? Se pensarmos o 
Tirano enquanto cristalização temática de 
todo projeto de controle e dominação, 
podemos d izer que ele representa e 
encarna esse desejo. Em outras palavras, 
tanto a força da tirania quanto o vigor da 
opção civilizacional de tiranização do real 
residiria em sua capacidade sempre maior 
de acreditar a ilusão de podermos 
controlar o incontrolável: a inexorável 
passagem das horas, a mutação constante 
do "agora", a indeterminação do futuro. 
Por isso servimos : paradoxalmente, pCluco 
importa que morramos pelo Tirano, 
contanto que Alguém em algum lugar nos 
propicie a ilusão de escapa rmos à dor da 
Impermanência, contanto que Alguém ou 
Alguma coisa nos sa lve da insustentável 
estranheza do presente, do peso da 
liberdade, do susto diante de nossa 
p16pria finitude. 



Dicotomia e Dominação 

" . .. se todas as coisas que têm sentimento, 
ass im que os têm , sentem o mal da sujeição e 

procuram a liberdade ; se os bichos sempre 
fe itos para o serviço do homem só conseguem 

acostumar-58 a servir com o protesto de um 
desejo contrário - que mau encontro foi esse 
que pOde desnaturar tanto o homern, o ún ico 

nascido de verdade para viver francamente, 
e fazê-lo perder a lembrança de seu primeiro 

ser e o desejo de retomá -lo?" • • 

Não por acaso, a mesma palavra designa 
sujeito no sentido da dicotomia 
sujeito-objeto, e suje ito como servidão: 
sujeito a. Ao recusar sua própria finitude, 
o homem aliena-se daquilo que constituiu 
sua humanidade e tenta dissimular o 
"sendo" que ele realmente é; em seu 
lugar, deve reinar o sujeito.l9 A este 
mesmo empenho corresponde a recusa do 
real em seu carâter fundamental de 
realização, em seu mistério irredut(vel. 
Pois como mostra Heidegger, se para os 
gregos o Pathos da Filosofia é o espanto, 
Thaumátzein , a disposição que acolhe o 
mistério enquanto tal, o Pathos da 
Modernidade é o ens certum.2o O mundo 
deve se tornar controlável. Para garantir 
este fim, é preciso "dividir para reinar". 
O real enquanto total idade aberta e 
multidimensional é cindido em duas 
instâncias: um ego-sujeito que passa a ser 
medida de todas as coisas, em torno do 
qual deve girar um objeto cuja função é 
servi-lo. 

O Tirano, nos diz La Boétie, é este Um 
que, elevando-se acima dos demais, nega o 
Outro como interlocutor e igual, como 
par. Pensada nos marcos da questão que 
aqui nos concerne, fazer a experiência do 
Outro enquanto Outro é fazer a 
experiência do limite (próprio), do 
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mistério, do imprevis(vel : enfim, daquilo 
que não pode ser tiranizado. Ora, o que é 
dicotomizar senão isolar e negar este 
Outro que ameaça o reino do Um? A 
palavra dicotomia provém do grego 
dichotomein: cortar em dois. Enquanto 
Totalidade dinâmica, enquanto 
movimento tenso e t~âgico, o Mundo 
inviabiliza nosso desejo de permanência 
e segurança. Das diferentes maneiras pelas 
quais o ser humano tentou lidar com essa 
dificuldade atestam suas múltiplas 
construções culturais, seja para ajudá-lo a 
con-viver com o real, seja para dissimular 
o que tanto o assusta. Ora, é por 
sucessivas rupturas operadas ao longo de 
nosso percurso civilizacional que se dá a 
substituição desta Totalidade por uma 
representação que a dicotomiza na 
pretensão de torná-la controlável. 

Pensar esta dicotomização criticamente é 
pensar aquilo que ela recusa: o caráter 
constitutivamente conflitivo do real. Mas 
isto só podemos fazer a partir de um 
pensamento que abriga aquilo que a 
representação dicotômica se empe~ha em 
abolir. 

"l preciso saber que o combate 
é o que reúne, e a ju~tiça é discórdia, 
e que tudo vem a ser segundo discórdia e 
necessidade." (Heráclito de ~teso, Fr. 80.) 

Dizer que polemos, o combate, é o que 
f'fl-une, é opor ao Um do Tirano, este Um 
que se constitui na negação ~o múltiplo, 
11 Unidade como embate e combate das 
diferenças; mais do que isso, é dizer que 
é o conflito que liga e re-liga estas 
diferenças entre si. Pensar a justiça como 
discórdia é afirmar que é na discórdia que 
se dá o reconhecimento do um pelo 
outro; por isso, polemos e phi/ia falam do 



mesmo. Operando uma cisão na unidade 
polêmica do real, recusando o conflito 
enquanto co-pertinência de diferenças, a 
dinâmica do pensamento dicotômico se 
desdobra no sentido da afirmação 
exclusiva e excludente de um de seus 
pólos: o reino do Um. Por isso, ali onde 
não há combate, a guerra advem, pois o 
que é a guerra senão o projeto de abolição 
do pólo oposto (para implantar a paz dos 
cemitérios, e reinar Só)? 

~ através dessa representação do real que 
se recusa o conflito corno o elo que liga o 
antagônico, na pretensão de criar uma 
luz sem sombras, uma vida sem morte, 
uma sociedade sem fissuras. Não foi por 
um "acidente de percurso" que esta 
de-cisão dominou as opções de nossa 
História e vigora no momento presente; é 
que ela serve aos interesses da dominação. 

"Mas o costume, que por certo tem em 
todas as coisas um grande poder sobre 
nós, não possui em lugar nenhum virtude 
tão grande quanto a seguinte: ensinar-nos 
a servir ... " 21 

O peso destes hábitos civilizacionais é 
tal que os confundimos com a própria 
realidade, e sequer nos damos conta de 
que são construções datadas 
historicamente: n·esta desmemória, 
tornamo-nos servos de nossas próprias 
representações - esquecemos que 
esquecemos. 

"Amigos do Sendo" 

A liberdade se funda na amizade; a 
tirania, no seu esquecimento. Se 
pensarmos a tirania/servidão como um 
modo de ser no Mundo, uma postura 

diante do real, encontramos nesta 
pergunta de La Boétie uma provocação 
para repensar nossa identidade e nosso 
lugar no mundo. Nos termos da presente 
reflexão, dirfamos que a tiranização do 
real se funda em uma compreensão 
distorcida daquilo que significa ser um 
humano: nossos hábitos civilizacionais 
nos acostumaram a nos pensarmos como 
ego-sujeitos que são a medida de todas as 
coisas, roubando-nos a memória daquilo 
que constitui nossa verdadeira 
humanidade. A palavra "humano" guarda 
relação com humus, terra. O que 
esquecemos, em nosso empenho de 
tiranizar o real , é que não somos 
"sujeitos" e sim "sendos", parte 
integrante de um real em constante 
mutação. Assumir nossa humanidad.e é 
afirmar nossa amizade co-operária com o 
próprio ritmo da vida: seus riscos, suas 
perdas, sua provisoriedade. 
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Ali onde esta amizade é "esquecid<!", ali 
onde o diálogo e a troca são substituídos 
pelo projeto de dominação e controle, 
o homem se isola face à natureza e face 
aos outros homens. Pois como nos mostra 
La Boétie, o Tirano não tem amigos : " ... o 
tirano nunca é amado, nem ama: a 
amizade é um nome sagrado, é uma coisa 
santa; ela nunca se entrega senão entre 
pessoas de bem e só se deixa apanhar por 
mútua estima ... lo ti r ano] estando 
acimà de todos e não tendo companheiro, 
já está além dos limites da amizade, cuja 
verdadeira presa é a igualdade, que jamais 
quer claudicar, e caminha sempre 
igual. " 22 A tiranização do real cria 
solidão e servidão, uma vez que não há 
troca e encontro, mas projeto de 
domfnio. O psicanalista Otto Rank 
descreveu o neurótico como alguém que 
"recusou o empréstimo (vida) para não 



ter que pagar a dfvida (morte) ."23 Ao 
recusarmos nossa condição de "sendos". 
recusamos no mesmo movimento nossa 
amizade com o real e nos tornamos, por 
assim dizer, existencialmente autistas. 

Entendida aqui como inserção do homem 
no Mundo, postura existencial, a amizade, 
fundamento da liberdade, passa por uma 
abertura fundamental ao dinamismo do 
real. ~ con-hecimento como 
co-nascimento: nascer com o Outro nesta 
mutualidade do "nós" que fundamos em 
cada relação. 

Mas este "nós" só se funda na medida em 
que acolhemos este dinamismo do real do 
qual somos também expressão, na medida 
em que nos tornamos "amigos do sendo". 
Esta amizade im plica por sua vez uma 
renúncia : a renúncia à postura reificadora 
mediante a qual buscamos 
simultaneamente dominar o Mundo e 
dissimular nossa própria finitude. Sem 
esta renúncia, sem uma re-apropriação 
de nossa verdadeira humanidade, 
continuaremos a devastar o planeta, 
sujeitos a urna busca insaciável de 
segurança e controle. Dominação e 
serv idão falam do mesmo. 

A amizade, por sua vez, se liga à 
gratuidade : ela se dá quando assumimos 
que nossa vocação existencial não é de 
subjugar as coisas, mas de deixá-las se 
manifestarem enquanto tais, e não 
enquanto objetos cujo valor reside em 
como podem servir algum objetivo 
humano. Ser amigo é acolher o Mundo, o 
Outro, "na sua libérri ma existência, na 
sua total e gratuita inutilidade". 24 Sendo 
gratuidade, a amizade é autonomia: não 
serve para nada (pois amigo se é "de 
graça" ); por isso, não serve ninguém {pois 
s.ua ação se realiza a partir de si 

mesma).2S Assim, a liberdade só a 
vivemos quando abrimos mão de nosso 
projeto de controle do processo de 
realização do real: tornamo-nos os 
"sendos" que já somos quando 
deixamos ser. Liberdade e amizade 
falam do mesmo. 

Entretanto, a amizade, sendo este 
"deixar-ser", é também polemos, 
confronto de diferenças: é este confronto 
que impede que Um se eleve acima dos 
demais. Por isso, a amizade se dá 
simultaneamente como autonomia e 
como relação. Pois não somente o Tirano 
não tem amigos como não permite que 
os outros tenham; é precisamente a 
amizade, relação entre aqueles que amam 
a liberdade, que constitui a negação da 
tirania. Por isso, pertence à astúcia do Um 
barrar o encontro dos vns: "todos se 
tornam singulares em suas fantasias". 2 6 

O Louco Desejo do Um 
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Em seu artigo "O Nome do Um", Claude 
Lefort nos mostra de que maneira o 
"Discurso" articula a servidão voluntária 
e o desejo de se identificar com o Um, e a 
relação deste desejo de identificação com 
o imaginário: "o desejo perseguindo a 
ilusão do Um". 

" Com a servidão, o feitiço do nome de 
Um destruiu a articulação da linguagem 
politica. O povo se qu.er nomeado - mas 
o nome em que se abolem a diferença de 
um a um, o enigma da divisão social, a 
experiência do reconhecimento 
indefinidamente adiada é o nome do 
tirano. Seu nome amado torna-se aquele 
ao qual todos os outros ficam suspensos 
sob o risco de não serem nada . O nome 



destacado, como que vindo de lugar 
nenhum, como que resumindo tudo em 
si, torna-se o nome do Outro, do único 
que tem poder de falar, longe daqueles 
que se limitam a ouvir-"2 7 

O fantasma do Um como ocultação da 
experiência da indeterminação do plural: 
tal é o objeto do desejo de servidão, 
"sempre capturado por nossos feitiços". 2 8 

Ao mostrar a complementariedade entre a 
produção do fantasma do Um como a 
denegação do plural, e o 
entre-conhecimento de uns como o 
fundamento da liberdade, a reflexão de 
Lefort permanece fiel à tensão do 
pensamento que recusa as dissociações 
redutoras. Tal não tem sido a marca de 
uma certa "glorificação das diferenças'' 
em voga atualmente. 

Sob diversas formas, a cr(tica ao Um 
homogeneizador e totalitário e a ênfase 
dada à experiência ·da autonomia têm 
ganho um espaço sempre crescente nos 
últimos an·os. A importância de tal fato 
não deve obscurecer o perigo de que o 
que há de mais radical nesta cr(tica se 
perca sob o signo da simples repetição 
invertida do mesmo. Com efeito, o 
conceito de autonomia tem recebido às 
vezes uma interpretação que perverte seu 
sentido e que pode reconduzir a uma 
postura totalitária, na medida em que se 
puser em relevância exclusiva e 
excludente seu aspecto de independência, 
e se obscureça seu aspecto de relação. de 
tensão, reconduzindo à pretensão 
metatrsica de um sistema fechado que 
se baste a si mesmo. ~que não basta o 
"direito à diferença". Assim como o 
fasc(nio pelo "nome do Um" constitui 
uma das molas fundamentais da 
dominação, o discurso da diferença que 
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não levar em conta seu aspecto de 
confronto e troca redunda apenas na 
atomização mediante a qual , ainda uma 
vez mais, esta mesma dom inação se 
afirma. Romper este d rculo vicioso só é 
poss(vel se redimensionarmos a relação 
entre unidade e diferença, entre o Um e 
o Múltiplo. Pois assim como a simples 
admissão de diferenças não é em si a 
garantia da liberdade, a fala da Unidade 
não diz necessariamente tirania. 

Notas 

1 Real, Todo, Ser, Cosmos s5o empregados 
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2 Ver nota ·, _ 

3 Arthur Koestler, "A Guide to Po li ticai 
Neuroses". ln : The trail of the dinosaur and 
other essays. Nova York . The MacMillan 
Company, 1955. p. 223. 

4 Etienne de la Boétie, Discurso d a Servidão 
Voluntária. São Paulo, Brasiliense, 1982. p. 12. 

S La Boétie, op. c;it. p. 13. 

6 Idem, ibidem. p. 14. 

7 Idem, ibidem. p . 16. 

8 Idem, ibidem. p. 20. 
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1° Claude Lefort, "O Nome do Um ". ln: 
Etienne de la Boétie, op. cit. p. 166. 

11 Webster's lnternational Oictionary. 
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Paulo. Ed. Melhoramen tos, 1962. p . 387. 

l 3 Martin Heidegger, lnt roduçio à Metafisica. 
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palavra substantia (substância}, que seria o 
suporte sub-jacente, que permanece. Se na 
Idade Média a palavra sujeito é usada para 
qualquer ente, a partir de modernidade 
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O caso Ruschi 

Nota Introdutória 

Este debate foi realizado em 29/01/86, 
quando o tratamento de Augusto Ruschi 
pelos pajés se havia recém-encerrado, e 
os jornais, revistas e televisões ainda 
estavam repletos de matérias sobre o 
caso. A comissão editorial de 
COMUNICAÇÓES DO /SER decidiu 
promover o debate exatamente pela 
grande repercussão, de certa maneira 
favorável, que se çleu então, e por ter 
conhecimento de que cientistas, 
pesquisadores em ciências naturais, não 
viam com bons olhos a maneira pela qual a 
imprensa e a opinião pública elaboravam 
as informações. As opiniões conflitantes e 
opostas mostravam que, de "cada lado", 
outras coisas havia, e que elas poderiam 
ser discutidas. 

Participaram do debate: Alberto Passos 
(trsico - CBPF; do conselho editorial da 
revista Ciência Hoje) ; Caetana 
Damasceno (antropóloga; da comissão 
editorial de COMUNICAÇÓES DO /SER) ; 
Denise Reis {jornalista - TV-E); Flavio 
Lenz (Jornalista- ISER); Luiz Ramires 
(filósofo- USP); Otávio Velho 
(antropólogo - Museu Nacional; editor de 
Ciência Hoje e coordenador deste debate); 
Pedro Celso UchOa Cavalcanti 
(historiador; da comissão editorial de 
COMUNICAÇÓES DO /SER) ; e Rubem 

César Fernandes (antropólogo- Museu 
Nacional; editor das publicações do ISER). 

DEBATE 

Otávio 
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O que me chamou a atenção, nesse caso 
do Ruschi, foi a existência de opiniões 
diametralmente opostas em relação ao 
evento. T ai vez eu só tenha percebido isso 
pelo fato de trabalhar em Ciência Hoje e de 
ter um convfvio quase que diário com 
colegas de outras áreas cientrficas. A 
opinião em Ciência Hoje era muito forte e 
radical, e bastante diferente não só da 
posição veiculada pela imprensa, 
simpática ao caso, como também da visão 
- igualmente simpática - compartilhada 
pelas pessoas do meu crrculo de relações . 
Pessoalmente, me vi quase que num 
dilema diante de opiniões tão opostas. Pelo 
menos uma coisa me pareceu clara: a 
mobilização em torno do assunto (a favor 
ou contra) parece demostrar que este foi 
um evento singular, importante e 
significativo pelo que representou . Pode ter 
importância inclusive para nosso 
entendimento da sociedade brasileira -
como as coisas se passam aqui. Eu 
imagino que como a opinião simpática, de 
certa maneira, está mais vulgarizada, 
talvez fosse novidade, para os 
D.~rtlcipantes desse encontro, que o 



Alberto expressasse a sua opinião, que 
coincide com a opinião dos cientistas em 
geral ou, pelo menos, de um expressivo 
setor deles. 

Alberto 
Minha primeira impressão foi antipática à 
enorme repercussão que esse 
acontecimento teve, ao enorme espaço 
que a imprensa dedicou a esse fato; foi 
mesmo negativa. Quer dizer: havia não 
apenas uma visão humanitária, vaga, de 
proteção da cultura dos fndios, mas uma 
visão utilitária de que os fndios têm algo a 
ensinar - têm um património -, que é 
importante preservar. O aspecto negativo, 
que foi a reação primeira e dominante, 
minha e de outros colegas, pesquisadores 
em ciências naturais, foi especificamente o 
enorme espaço atribufdo à maneira mãgica 
de tratar uma doença. Embora tenha 
havido apelo a ervas de poder curativo, no 
conjunto o que passou foi mesmo a magia 
como o último recurso para curar uma 
pessoa. Pior: essa pessoa foi apresentada 
como um cientista conhecido. Então,a 
gente observa uma coisa que é freqüente 
na imprensa: o uso do nome da ciência 
para legitimar idéias e práticas alternativas, 
ou mesmo antagónicas, à própria ciência e 
às tecnologias estabelecidas . Quer dizer: 

''A ciência é usada para carrear 
prestCgio para uma prática que é 

alternativa ou antagônica à própria 
ciência" 

nada tem mais impacto no Fantástico do 
que um cientista da NASA que teve uma 
experiência de parapsicologia ou qualquer 
coisa desse tipo. Se fosse apenas um 
parapsicólogo não teria a legitimidade e 
não carrearia o prestfgio que de qualquer 
modo a ciência tem. A ciência é usada 
para carrear prestfgio para uma prática que 
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é alternativa ou antagónica à própria 
ciência. Os jornais apresentam um 
conhecido cientista que, na realidade, 
dentro da comunidade, tem uma obra de 
sistemãtica, de cunho empfrico, que é 
valorizada, embora ele não seja 
reconhecido como um cientista importante. 
Então, o fato de o paciente-personagem ter 
essa imagem de cientista importante 
agrava ainda mais o resultado. No meu 
entender, a apresentação dessa mágica 
como solução para uma enfermidade 
deveria ser confrontada à visão, à solução 
que a medicina convencional tem para 
aquele tipo de problema. No caso não 
acontece isso: o procedimento mágico é o 
que domina. Um cientista é tratado, e por 
cima de tudo há o guarda-chuva do 
Governo: a maior autoridade, nada mais 
nada menos que o Presidente da 
República, é quem patrocina o encontro e 
o tratamento. Então, deliberadamente 
exagerando, eu diria que o destaque dado 
a esse procedimento de cura do cacique 
trabalha contra a saúde da população. Ou 
seja, para que a população tenha 
consciência e reinvindique, tenha acesso a 
uma medicina de qualidade, é preciso que 
a investigação médica seja valorizada 
dentro da nossa cultura. Nesse episódio 
valorizou-se justamente o oposto. 
Exagerando, esse fato trabalha não 
apenas contra a imagem da ciência e da 
técnica no Brasil, mas contra a saúde do 
povo. 

Rubem 
Estou vendo três pontos de discussão que 
podem ser explorados. Um é o da ciência 
versus magia, discussão teórica, 
epistemológica. Outro é o de uma certa 
conjuntura, também mundial, mas 
especialmente brasileira, onde a magia 
parece obter mais espaço na imprensa do 
.(lUe a ciência. O terceiro ponto, a imprensa 



em si me sr .• a: o que ela está fazendo com 
esses temas. As pessoas que fazem 
divulgação cientffica se interessam pela 
imprensa, e tanto na SBPC como aqui no 
ISER existe essa preocupação com a 
divulgação cientifica. Quanto à conjuntura, 
a situação é sem dúvida impressionante. 
Discutir religião, hã uns anos passados, 
era uma especialidade de sacerdotes. Era 
um campo exótico nas universidades, 
terreno de ex-religiosos meio marginais 
nos congressos cientfficos. Hoje, a religião 
está nas manchetes de jornais . Daria para 
fazer uma revista mensal só para lidar com 
a "religião e a conjuntura" -o que, aliãs, é 
um dos objetivos das COMUNICAÇÕES 
DO /SER. Quanto ao confronto da ciência 
e da magia, eu gostaria de provocar o 
Alberto no seguinte sentido: a "magia" tem 
no Brasil uma tradição de ser associada 
ao "curandeirismo". E curandeirismo é 
crime. Há uma legislação criminal contra o 
curandeiro, de inspiração positivista, que 
reduz a questão a. um caso de polfcia. Seu 
discurso iria nesse sentido? 

"A 'magia' tem no Brasil uma 
tradição de ser associada ao 

'curandeirismo~ " 

Lulz 

A oposição que estã se dando ar entre 
magia e ciência ocorre numa situação 
muito peculiar: uma situação em que a 
medicina não deu conta e ele recorreu à 
magia. 

Alberto 

Quem afirma que a ciência não deu conta? 

Pedro 

O paciente. 
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Denise 

Ele está há cinco anos com uma coisa no 
corpo, um veneno, como ele declarou, e a 
ciência o colocou como se fosse um 
paciente terminal, como se estivesse nas 
últimas . 

Flavio 

E tem a questão da opção dele: ele pode 
optar pela magia ou pelo que for; não tem 
necessariamente que optar pela ciência . 

Alberto 

Nós estarfamos vendo o conflito entre a 
ciência e a magia, a magia enquanto opção 
pessoal, enquanto outra forma de terapia 
que a pessoa escolhe. Acho que a pessoa 
tem esse direito. O paciente e_scolheu uma 
determinada forma de tratamento no 
pressuposto de que os recursos da 
ciência ou da medicina convencional 
estivessem esgotados. Eu não 
acompanhei esse caso em detalhe, mas 
me falaram no depoimento de um médico 
que tinha uma interpretação 
completamente diferente, que atribuiu o 
mal a uma intoxicação produzida pela 
ingestão de vários medicamentos. Quer 
dizer, o Ruschi não foi encaminhado ao 
cacique pela desistência de uma junta 
médica; não podemos caracterizar essa 
situação como uma clara impotência da 
medicina convencional. A impotência da 
medicina convencional diante de uma série 
de doenças leva as pessoas a escolherem 
a magia ou qualquer outro recurso. O 
problema, com essa escolha individual, é 
trombetear, é fortalecer junto ao público a 
idéia de que essa é uma alternativ-a 
importante. Porque, embora você deva ter 
a liberdade de escolher a terapia que você 
vai seguir, hã um con fl ito entre o reforço, a 
eficãcia e a prãtica da magia e o 
desenvolvimento de um pen samento 
cientffico, a valorização do 



desenvolvimento da ciência e da 
tecnologia. Isso está na base do meu 
racioclnio. Não poderá haver um 
desenvolvimento sem conflito entre uma e 
outra ênfase . 

Rubem 

E a imprensa? Poderfamos pensar como 
ela tratou desse caso? 

Alberto 

Acho que é a imprensa que faz com que 
nós estejamos sentados aqui hoje. 

Pedro 

A imprensa tratou esta notfcia com 
simpatia pelo inusitado da coisa. Minha 
reação foi racionalista, também. Depois eu 
me reciclei, achei que era um negócio de 
duas culturas e passei a ver com 
tolerância, ligada a uma questão de 
medicina alternativa. Encontrei nos EUA, 
no Brasil, muitos que estudavam as ervas 
para a medicina não-homeopata. Agora, 
não acho que seja desmoralização da 
ciência, como foi falado aqui. 

Alberto 

Ninguém usou essa frase. 

"Minha reação foi racionalista; 
depois eu me reciclei, achei que era 

um negócio de duas culturas" 

Pedro 

Não? Tomei nota entre aspas. Bem ... a 
desvalorização da ciência frente à opinião 
pública está ligada a essas massas com 
que o Alberto se preocupa. Elas podem 
ser encaminhadas para fora da medicina 
racional porque o contato que têm com a 
ciência como medicina é através dos 
médicos pelos quais elas são tratadas ou 
destratadas. Oue há na população de 
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baixa renda um antagonismo em relação à 
classe médica, isso se constata - eu tenho 
constatado na minha vivência polftica. O 
medo do Alberto é fortalecido por uma 
questão sócio-econômica e polftica, a se 
somar uma questão racial e cultural. A 
r.:iência de que o Alberto falou, que é a 
minha, é a dos brancos, a das elites. Se 
foram usadas ervas, por que isto não é 
encarado como um tipo de medicina? 
Quando eu era garoto, no Jacarezinho, 
ninguém curava caganeira a não ser com 
chá de folha de goiabeira, inclusive eu, 
filho de advogado. Ninguém ia à farmácia 
comprar remédio para diarréia. Vou dar 
outro exemplo: queimadura. Exemplo até 
meio grotesco, da minha infância: um 
cachorro me mordeu numa região sensfvel 
à minha masculinidade. Cl:leguei em casa, 
contei para o meu pai, ele me apavorou: 
"Será que o cachorro arranhou?"; "Passa 
doença?". Botei iodo, e não havia nada 
que tratasse da queimadura que provoquei 
na região, até que a Jovelina, velha 
empregada que "me criava", me botou 
farinha - eu deit.ado, aos berros depois de 
ter entrado e safdo do chuveiro não sei 
quantas vezes -, e a farinha chupou o 
iodo . A farinha que entrou branca saiu 
marrom. Para mim isso era magia. Só ela 
sabia desse negócio. Af é uma coisa que 
eu não sei definir, é outra medicina. Disse 
o Alberto: "Isso pode minar as 
reivindicações médicas do povo." Ora, 
posso ser radical ao contrário: posso dizer 
que isso pode enfraquecer o poder das 
multinacionais farmacêuticas, que anula, 
que extermina, que impede que o povo 
continue a usar a folha de goiabeira, e que 
o obriga a comprar a pnula tal. Posso ser 
radical ao contrário, sugerindo que o povo 
brasileiro, através dessa experiência, diga: 
"Vamos pensar no troço que nossos 
antepassados faziam e que dava certo." 



Denise 
Resgatar uma cultura. 

Pedro 

Óbvio que não dava certo para tudo, mas 
dava certo com as folhas de goiabeira. 

"Há uma mistura de valores 
presentes: de um lado, uma 

antipatia em relação aos médicos; 
de outro, uma medicina que tem 
uma série de coiSas atraentes" 

Alberto 

O problem::t é o seguinte: talvez a gente se 
desvie um pouco, mas a gente precisa 
responder a essa questão que o Pedro 
levanta, da medicina tradicional, das ervas. 
É inegável que os fndios conhecem ervas 
que têm valor curativo, evidente; é 
inegável que as populações conhecem 
ervas, terapias que têm uma eficácia. A 
questão é que há uma mistura de fatores 
presentes: há uma antipatia em relação 
aos médicos, que são o saber, uma coisa 
arrogante, freqüentemente inacessfvel à 
população pobre; há as multinacionais que 
dominam a indústria farmacêutica 
totalmente no Brasil; tem também a 
imagem da tecnologia e da ciência como 
associadas de alguma maneira à poluição, 
à queda da qualidade de vida, à guerra 
nuclear. Se a gente for aos EUA, 
encontraremos uma associação simbólica 
entre tecnologia I guerra do Vietnã I 
repressão. Então de um lado existem essas 
coisas todas que têm uma carga negativa, 
e de outro lado uma medicina, um caminho 
que tem uma série de coisas atraentes: é 
seguida pelos povos com que 
simpatizamos e têm uma visão de 
preservação da natureza. Por esse fato, 
os procedimentos, os fármacos, os 
Instrumentos que a medicina convencional 
utilíza, têm uma carga negativa e são 
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caros. Isso tudo faz com que a população 
os rejeite. Resta saber como alguns 
cientistas que estão interessados nessa 
questão das ervas, dos remédios 
tradicionais, vêem essa questão. Nós 
temos visto dentro da SBPC alguns 
pesquisadores dedicados ao estudo de 
ervas que têm poder curativo. Os 
cientistas buscam, a partir de informações 
emanadas de outras culturas com rafzes 
populares, indicações de determinado 
valor curativo. Depois procuram 
sistematizar sob que condições aquela 
erva se apresenta e que contra-indicações 
aquela erva apresenta. No passo seguinte 
verificam qual o agente qufmico que tem 
essa força curativa e que está presente na 
erva. Uma vez identificado isso, vem a 
sintetização ou a incorporação da 
substância qufmica sob uma forma pura, 
homogênea, controlada etc. Esse é um 
caminho que esta sendo trilhado no Brasil, 
que evidentemente tem uma flora 
riqufssima e muito pouco estudada. 
Nenhum cientista negaria que esse 
caminho é extremamente promissor e tem 
de ser seguido no Brasil. ê um aspecto 
que é preciso deixar claro. Outro aspecto 
importante é o seguinte: quando um 
determinado medicamento é considerado 
pela medicina convencional como eficaz, 
isso quer dizer que o medicamento passou 
por uma série de testes, que incluem o seu 
uso por uma população de teste em 
condições controladas; o uso de um 
medicamento que é inócuo por si mesmo 
junto a outro grupo de teste; a ingestão do 
medicamento sem que as pessoas que o 
estão ingerindo saibam se estão ingerindo 
o medicamento ou algo inócuo. Quem 
ministra o medicamento é um médico ou 
enfermeiro, um técnico. Ele não sabe se 
ao medicar o paciente está dando o 
medicamento ou o inócuo. Depois vem o 
tratamento estatfstico onde se procura 
e.odiflcar a eficácia do medicamento. O 



remédio só é eficaz quando tem um poder 
curativo superior ao efeito placebo. Quer 
dizer: qualquer medicamento tem uma 
eficácia mfnima, tem o efeito placebo; se 
eu tomo um pouco de açúcar e alguém 
disse que o açúcar é bom para meu 
problema, a minha tendência é melhorar. 
Esses são os passos que a medicina 
segue quando chega a desenvolver um 
medicamento. É claro que na cabeça de 
nós todos estão mais presentes as 
distorções e as patologias desse 
procedimento: é o medicamento banido 
dos EUA e que continua sendo 
comercializado no Brasil; é o medicamento 
que tem uma contra-indicação que não é 
expressa claramente na bula. Mas esse é 
o caminho normal do desenvolvimento de 
um medicamento. Você tem que identificar 
se esse remédio tomado em dose dobrada 
produz tal ou qual condição ou agrava tal 
ou qual patologia. Vejam como há de certa 
maneira uma concorrência desleal: do 
outro lado, precisamos saber apenas que 
a vizinha ou a empregada ficou boa 
tomando um chá de uma determinada 
erva. Se não ficar boa, isso também não é 
registrado como um fato negativo; existe 
um conjunto de experiências pessoais que 
não foram submetidas a um tratamento 
estatfstico. Então nós tendemos a registrar 
somente os êxitos dessas várias terapias. 
Ninguém conhece as contra-indicações. 
Se eu tomar um remédio natural, se eu 
comprar na feira uma erva, tomá-la, e isso 
colidir com minha condição cardfaca e eu 
morrer, isto não vai ficar registrado como 
erro, coisa alribufda àquela erva: eu morri 
do coração e acabou-se. Então a 
inexistência de um estudo sistemático de 
contra-indicações, dosagem etc. mantém 
esse charme, e a inexistência de um 
controle estatfstico dá uma aura de 
eficácia. Esse é o quadro que nós temos, 
um quadro onde o verde, o simpático, o 
favorá vel está associado à medicina 

tradicional, e ela não tem o ônus de prova 
de tantos por cento de cura. De outro lado, 
a qufmica está associada à multinacional, 
ao sistema médico, à má fia de branco ... 
Acho que é um elemento do quadro que a 
gente tem que avaliar. 

Otávio 
Temos um colega que participa de um dos 
grupos mais importantes que faz esse 
trabalho com ervas, e o resultado disso 
não é nem uma aprovação total nem uma 
rejeição total desses remédios populares. 
Eles constatam que em muitos casos dá 
certo, em outros não. Em alguns casos, a 
propriedade não é aquela que se supõe, é 
outra similar, mas não aquela que o saber 
popular sugere. 
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"Os praticantes da 'medicina 
popular' não têm em geral 

preconceitos radicais" 

Rubem 
Sobre a questão da ameaça à saúde 
popular: eu não teria medo por ar. O que a 
gente sabe sobre a chamada "medicina 
popular" (e a gente sabe bastante, pois o 
número de teses, de pesquisas, de 
trabalhos nessa área é muito grande) 
deixa uma coisa muito clara: seus 
praticantes não têm em geral preconceitos 
radicais. Os próprios agentes da cura 
divina, da cura pela magia, costumam 
discriminar: "Isso é doença de médico." O 
próprio Raoni disse isso na televisão: 
"Malária, desinteria é doença de branco 
que se cura com remédio de branco." As 
pessoas classificam doença disso ou 
daquilo, usam uma e outra "medicina" e 
vão continuar usando. O que é novo ar não 
é tanto que o povo esteja ameaçado, 
porque já usa as duas vias há muito 
tempo; o que é novo é que a classe média 



esteja querendo usar também a magia, a 
classe média que faz e lê o JB. Ar sim: na 
classe média há discussão do valor da 
medicina. Acho que a nrvel popular, ao 
contrário, o saber cientffico é valorizado. 
Agora, que no "Caderno 8" seja cada vez 
mais discutida a parapsicologia, as 
magias, os Raoni da vida, é um fenômeno 
novo da conjuntura que está nos 
mobilizando. 

Otávio 

Com relação a também usar a medicina e 
valorizar a ciência, eu me pergunto, 
paradoxalmente, se o próprio fato de o 
personagem ser um cientista não pode 
também ser entendido como uma 
valorização da ciência, ou seja, "a opinião 
desse cientista é importante". 

Flavio 
A ciência se torna paciente da magia. 

Otávio 

Pois é. Valorizando a opinião de um 
cientista ao se submeter a um tratamento 
desses. 

Rubem 

Mas a novidade que provoca escândalo é 
que a própria classe média esteja .entrando 
nessa de usar as duas medicinas . 

Alberto 

Quando fiz o comentário sobre prejudicar a 
saúde da população eu não estava só 
~onsando que a população iria apelar mais 
para esse ttpo de terapia do que para a 
medicina convencional, mas também no 
sentido mais amplo - o fato de existir uma 
maior ou menor valorização da ciência ou 
do pensamento cientrfico, da urgência do 
desenvolvimento cientrfico-tecnológico 
num pafs como o nosso. É isso que 
prejudica a saúde da população. É urgente 

que se levante uma consciência de que a 
ciência e a tecnologia são instrumentos 
vitais para o desenvolvimento da qualidade 
de vida, da saúde da população etc. É no 
terreno ideológico-politico que a batalha 
está se travando. O mais grave é que a 
partir de episódios como esse a gente não 
encontre para o desenvolvimento cientrfico 
e tecnológico - que eu vejo como uma 
coisa urgente- o apoio que deveria existir. 

Rubem 

O que estranho, Alberto, é que a sua tese 
de que é preciso defender a ciência, a 
medicina em particular, é uma tese que 
domina as elites, a classe média brasileira, 
do séc. XIX. Fora da medicina, o que há é 
"cu r andei ris mo". "superstição". "c rendi c e", 
"sinal de subdesenvolvimento", "coisa de 
latino", de "pafs tropical", que é preciso 
superar para se desenvolver. Essa 
super-valorização da medicina é 
incontestável. 
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Alberto 

Eu estou dizendo o seguinte: há um 
discurso que considera que a ciência é 
uma coisa importante, mas há o fato real, 
que nós discutimos diariamente dentro da 
SBPC, que um pafs como o Brasil aplica 
0,5% do seu produto na investigação 
cientrfica, enquanto os pafses mais ricos, 
como os EUA, envolvem 3% do seu 
produto na ciência . Quer dizer: os pafses 
que têm uma quantidade de riqueza muito 
maior investem uma !ração 
substancialmente maior, da ordem de dez 
vezes maior, no desenvolvimento 
cientifico. Embora exista uma valorização, 
um certo prestigio da atividade cientrfica, 
isso não se traduz em opções politicas 
reais, em recu rsos e em apoio na medida 
que o pafs necessitaria. 



Rubem 

Mas não é por falta de valorizar a ciência, 
e sim por outras razões . 

Alberto 

Eu estou querendo colocar esse 
sentimento de urgência. 

Pedro 

Você pode dizer, Alberto, que essa 
experiência pode acarretar mais fundos 
para a pesquisa do grupo de Ribeirão 
Preto, por exemplo. 

Caetana 

Mas veja: não é possrvel pensar nesse 
acontecimento como algo que pudesse, 
pelo contrário, mostrar que nós temos 
condições de ter uma ciência? 

Alberto 

Acho que certamente trabalha no sentido 
oposto. Qualificando um pouco o que o 
Rubem disse, acho que há uma 
valorização dos produtos da ciência e da 
tecnologia, mas não há uma consciência 
de que recursos materiais enormes, 
hordas de pessoas qualificadas que 
estudam durante muitos anos, uma 
tradição importante, estejam por trás disso. 

Denise 

A Challenger explodiu ontem .. . 

Alberto 

É, o momento é desfavorável. .. 

Denise 

O que aconteceu com o Ruschi não é uma 
coisa feita contra a ciência . Acho que o 
Pedro tem razão, é muito mais uma 
questão que se levanta para reafirmar o 
que já existe - uma postura da população 

de desconfiança em relação à medicina -, 
mas não sei se é contra toda uma ciência. 
Acho que você pode até fazer o papel de 
colocar questões para que a gente ataque, 
possa discutir, mas não vejo neste fato 
espedfico do Ruschi uma postura das 
pessoas ou da imprensa contra a ciência. 

"Essa ciência, que pretende ser a 
última palavra em tudo, é faUvel 

mas não admite Isto" 

lulz 

A respeito disso, não contra a ciência, mas 
uma suspeição, uma critica: de um ponto 
de vista filosófico, eu diria que o que houve 
é extremamente benéfico. Acho que a 
dificuldade da ciência nesse momento é 
perceber que essa crftica pode ser 
extremamente favorável a ela da seguinte 
forma: é inegável, visfvel para qualquer 
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um, que ligado à ciência existe um 
problema social, sociológico, de classe, de 
dominação de classe. A gente sabe que 
apreender o domfnio da ciência é uma 
coisa que não é fácil; ascender à 
universidade é problemático. Então, de um 
lado, essa ciência é produzida e se 
reproduz por mecanismos que não são 
uniformemente distribufdos pela sociedade. 
É uma primeira questão ligada a isso. 
Acho que essa alternativa popular, essa 
medicina indfgena, cabocla, tem um pouco 
a ver com isso, com esse não-acesso. 
Mas por outro lado, o que eu diria que é o 
cerne filosófico da questão é que essa 
ciência - elitista e intelectualmente 
arrogante, que pretende ser a última 
palavra em tudo - é falfvel mas não admite 
isto. Acho que o exemplo da nave que 
explodiu ontem é algo para parar e pensar; 
uma coisa que funciona com rigor 
aritmético explode sem ninguém saber por 
quê (ontem à noite a NASA não dava 



explicação do que tinha acontecido). Isso 
mostra que a ciência é passivei de erro; 
existe um dado humano que a torna 
imperfeita; ela tem limites. Acho que esse 
eco que existe na imprensa, na classe 
média, passa por ai: admitir que essa 
ciência tem limites e que isso precisa ser 
mostrado para ela mesma. Mas não sei, 
como você está dizendo, se isso é uma 
concorrência desleal que carreia para o 
outro lado todos os beneflcios. Enfim, se o 
Ruschi morrer, que moral se tirará dessa 
história? Se não morrer, será que foi essa 
magia que o curou? 

Otávio 
Talvez o caso Ruschi seja o contraponto 
do caso Tancredo, para completar o 
drama. 

Flavio 

A imprensa deu e ainda dá um espaço 
enorme para a AIDS. Todo mundo sabe 
hoje o que é o HTL V-3, a teoria unifatorial, 
a multifatorial, e por trás disso tudo que a 
imprensa está veiculando estaria a luta 
impossfvel contra a morte. Tem a ver com 
o que no caso Ruschi aparece: a morte é 
traumática mesmo, está ali -e em qualquer 
parte. 

Luiz 

Os cientistas estranham, se revoltam, com 
essa ênfase que a imprensa dá ao caso. 
Se a medicina tivesse curado, ninguém ia 
ficar sabendo. 

Alberto 
Você diz que a medicina convencional 
perde duas vezes: quando ela cura não 
leva os louros, e quando a outra não cura 
não leva critica. 
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Luiz 
Mas ela já tem os louros. 

Denise 
Com Tancredo, nem a ciência nem a 
~edicina popular resolveram. A medicina 
popular e a homeopatia não fo~am 
utilizadas; os homeopatas queriam entrar 
para tratar do Tancredo. Mas não 
deixaram. Eu acho que foi a doença do 
Tancredo que desencadeou uma série de 
perguntas com relação à medicina 
alternativa. Devemos questionar a ciência 
e também a medicina popular, pois nem 
pessoal de umt;>anda, candomblé, mil 
rezas adiantou, nem também a medicina 
oficial. 

Otávio 

O que incomoda os cientistas não é o 
simples fato de que existe uma má 
vontade contra a ciência: é que a visão 
que se tem da ciência é considerada pelos 
cientistas com uma visão equivocada. Os 
cientistas não lutam apenas para que a 
ciência seja valorizada porque se fala de 
AIOS ou da cura do câncer, mas para que 
se tenha uma compreensão que eles 
considerem adequada do que seja a 
atividade cientffica. 

Flavio 

O que não é possfvel: que o não-cientista 
tenha a visão que o cientista tem da 
ciência. 

Otávio 

Não sei se é impossfvel. Não é a visão em 
detalhe, técnica, mas que a ciência não 
seja vista também como uma coisa 
carismática nem mágica; que seja 
realmente incorporada de uma forma mais 
racional à vida das pessoas como uma 
Sllternativa como outra qualquer, mas com 



sua metodologia, suas técnicas e sua 
eficácia. 

Pedro 

O Alberto enfatizou muito a questão da 
prova, quando comparou a ciência com a 
magia. Eu não penso assim: acho que as 
provas da ciência nem sempre são 
satisfatórias . O exemplo da pnula. A 
ciência não só é racista mas é sexista. O 
Brasil é o terceiro pais do mundo em 
consumo de pnula. Em outros palses ela 
está sendo correlacionada com câncer, 
com uma série de coisas. 

Denise 

Agora foi descoberta uma injeção 
subcutânea que os cientistas estão 
utilizando nas mulheres para evitar filhos . 
O problema é que não se sabe os danos à 
saúde que ela poderá trazer . Todas as 
descobertas relativas a contraceptivos são 
sempre dirigidas à mulher, nunca ao 
homem. 

Rubem 

O quadro que o Alberto pintou é tfpico de 
uma idealização que os cientistas fazem 
sobre o seu próprio trabalho: a medicina, 
pondo na prática os modelos de 
observação e experiência nos laboratórios; 
e a magia, livre de qualquer controle, 
dando livre curso à ignorância e aos 
abusos ... A gente sabe que não é bem 
assim. Para cumprir as exigências do 
modelo experimental, o médico teria que 
dizer: " Dada~ as experiência feitas e os 
controles que podemos obter, achamos 
que este remédio não tem efeitos 
negativos para o seu caso. Agora, é 
posslvel que amanhã a gente descubra 
que este remédio pode fazer mal, ou até 
mesmo matar." AI sim, com estas 
reservas, o médico se assumiria como 
"expet :rnental". Mas '3e dissesse isto, o 
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paciente sairia correndo. Para se impor 
ideologicamente, a medicina tem de dar um 
pulo além das reservas da ciência. Na 
prática, conquistou um monopólio: "Só 
nós, os médicos, temos direito de curar. 
Os outros são ilegais!" Enquanto modelo 
experimental, acho que a medicina não 
teria condições ideológicas de se impor 
como sistema institucional, normativo, 
reformador. Acho que do modelo 
experimental para a prática da medicina há 
um grande pulo ideológico. 

Alberto 

O dr. Pinotti. .. 

Rubem 

Exalo. O isolamento do paciente, o 
isolamento da famnia, a separação dos 
aspectos espiritual e tisico; o paciente 
reduzido a um organismo isolado. Por 
outro lado, não é verdade que na magia 
não haja controle. Hã um sistema de 
acusações que sempre a acompanha; 
"Fulano de tal é um mau curandeiro, 
sicrano é bom; fulano de tal é mau médico; 
esse remédio não presta, aquele é bom; 
aquele psicanalista não presta, aquele é 
bom." 

Alber.v 

Mas Rubem, a critica que você faz ao 
sistema médico, sistema cientifico, essa 
critica você está usando para contaminar 
de alguma maneira o procedimento de 
teste de um medicamento. Vou responder 
também ao Pedro sobre o assunto da 
prova. Prova, do ponto de vista do 
fundamento cientifico da medicina, significa 
ministrar em condições controladas e fazer 
um tratamento estatlstico, dai resultando 
uma indicação em relação a um remédio. 
Esta é a etapa de laboratório, 
relativamente breve, distanciada da sede 
.do poder médico - que está no topo das 



multinacionais de remédios - e também 
independente dos médicos enquanto 
corporação. Tudo que você disse sobre o 
poder dos médicos é verdade, mas você 
não pode dizer que isso negue esse 
procedimento experimental que eu 
expliquei aqui para validação dos 
remédios, que não existe entre os 
curandeiros ou na medicina popular . Sob 
essa forma não existe. 

"Parece que o cientista sente a 
existência de uma concorrência 

desleal" 

Otávio 

Acho que há um ponto em que o Alberto 
está insistindo que não devemos 
escamotear. Estamos chamando a 
atenção para semelhanças, mas há 
também algumas diferenças que não 
devemos esquecer. Parece que o cientista 
sente a existência de uma concorrência 
desleal , embora eu ache que não 
explicitariam isso. Essa concorrência é o 
fato, de alguma maneira, de outro sistema 
estar utilizando determinados recursos que 
essa ciência racional-burocrática não pode 
utilizar. Lembro <1e um amigo nosso para 
quem, no confronto Fernando Henrique 
versus Jânio Quadros, Fernando 
Henrique era como se fosse a ciência; de 
repente, Jânio lançou mão de 
determinados recursos que não estavam 
nas regras do jogo, tal como elas eram 
pensadas pela elite intelectual paulista. 
Deu bode porque a coisa estava fora de 
esquadro de alguma maneira. Então acho 
que há esse sentimento de concorrência 
desleal. Existe um elemento que estamos 
chamando aqui de magia e podfamos 
chamar de outras coisas, de carisma, de 
não separar as questões do espfrito e as 
questões do corpo; a medicina não vê 

corno concorrer nesse ponto. Em relação 
a isso, acho que existe uma critica 
implfcita da opinião pública à medicina pelo 
fato de ela não conseguir ligar, dessa 
maneira que os antropólogos chamam de 
holfstica, as suas questões . A medicina 
deve meditar sobre isso, ainda que eu não 
saiba se ela pode fazê-lo de uma forma 
global. De qualquer modo é uma questão, 
uma demanda que a nossa sociedade, a 
nossa cultura faz, e que de alguma 
maneira essa medicina, do modo como se 
desenvolveu historicamente - inclusive 
fora daqui -, não responde. 

Denise 

Isso tem mesmo que começar a ser 
questionado. Fiz uma entrevista com um 
médico que escreveu um livro muito 
contestado onde dizia que no Brasil, para 
atender a população, seriam necessárias 
apenas 300 marcas de medicamentos; no 
entanto, nós utilizamos 2.000 ou mais . 
Lembrando das bulas que não têm 
contra-indicação clara, como Alberto falou, 
e dos remédios que matam, que não têm 
controle, o que Raoni fez pode vir a 
desencadear uma discussão, até porque o 
próprio lnamps está utilizando a 
homeopatia. Vai haver uma mudança da 
sociedade frente aos médicos, o que eu 
acho importante, necessário. É fato que a 
medicina exerce um poder autoritário. Por 
exemplo: por que ex iste um número tão 
alto de ligadura de trompas nas mulheres 
de classe baixa no Nordeste? Será que 
elas sabem que ligando as trompas vão 
ficar estéreis para o resto da vida? 

68 

Pedro 

O que Raoni fez é subversivo nesse 
sentido: de haver um poder muito 
ancorado, ou nacionalizado, porque eles 
"têm a ciência". 



Rubem 

A ciência como progresso, como razão, 
como um fator de superioridade. Por Isso 
acho que falar de "concorrência desleal" é 
uma brincadeira; desleal é o contrário: 
quem vai para a cadeia é o curandeiro. 

Alberto 

Existe contra-indicação de remédios 
naturais? 

Rubem 

É claro que existe. Existem os tabus 
alimentares; tabu é uma forma de 
contra-indicação: "Tome antes disso, 
depois daquilo, não tome em certas 
situações." 

Alberto 

Mas muito mais facilmente se identifica um 
remédio que tenha efeitos colaterais ou 
contra-indicações do que os mesmos 
efeitos num produto natural. 

Denise 

Muita gente não sabe que pode tomar um 
remédio hoje e fazer mal a seu filho daqui a 
20 ou 30 anos. O componente qufmico 
daquele remédio pode ficar no organismo e 
passar de geração a geração. Essas 
coisas não são informadas. É preciso 
esclarecer a população, descondicioná-la 
a acreditar só nos médicos. Por exemplo: 
até que ponto o uso abusivo de antibióticos 
não está criando outros anticorpos que 
tornam o corpo mais vulnerável às · 
infecções? Parece alucinação, mas às 
vezes tenho a impressão de que a AIOS 
tem alguma relação com o uso 
indiscriminado de antibióticos . E a 
quantidade de medicamentos que existe 
parece trabalhar em favor da economia 
das multinacionais de remédios. Do outro 
lado, acho que essa. medicina popular, a 
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homeopatia, vê a pessoa como um todo; 
os médicos conversam, perguntam. E isso 
é importante, porque quando se sente uma 
doença, não se sabe mais a quem 
procurar: se um endocrinologista, um 
urologista, um bactericista ou um 
psicanalista. Fragmentou-se o corpo das 
pessoas. 

Flavio 

Com relação à homeopatia, é preciso dizer 
que ela sempre foi muito desacreditada -
por representar uma ameaça, talvez - pela 
medicina "tradicional" e, evidentemente, 
pelos grandes laboratórios. Hoje em dia, 
no entanto, já há médicos homeopatas no 
lnamps e cadeiras de homeopatia em 
faculdades de medicina, cursos 
experimentais etc. É uma coisa que 
demora muito mas que vai acontecendo. 
Outro ponto é o seguinte: o que se chama 
aqui de magia - rituais fora, digamos - é 
produto de elementos qufmicos que 
existem nas ervas e que a medicina 
transforma em compostos. E, de uma 
certa forma, apesar de se utilizar dos 
elementos qufmicos da natureza, parece 
que a medicina tem, sozinha, os louros 
das curas. 

Rubem 

A medicina só sabe a linguagem da 
qufmica. Agora, uma coisa é reconhecer 
esse monolingüismo como uma limitação 
metodológica ligada a um tipo de situação 
experimental, e que deixa 
necessariamente muita coisa de fora. 
Outra é pretender que a linguagem da 
qufmica dê a norma para toda prática de 
cura, atacando qualquer outra maneira de 
enfrentar as aflições. 

Otávio 

Há uma diferença realmente que não deve 
ser escamoteada . O que acontece é que 



essas questões que chamamos 
psicossomáticas são tratadas 
integralmente nesse outro sistema, e não 
como uma coisa a mais que você 
eventualmente vai levar em conta como 
uma espécie de histeria ou coisa que o 
valha. ~ constitutivo mesmo da situação 
do ser humano. Acho que existem certos 
médicos de saber prático que têm mais 
noção dissp do que às vezes um cientista 
de laboratório ou um médico da nova 
geração mais tecnocrática . Coloquei essa 

"O médico apareceu com uma 
Indumentária e uns tambores, 
inventou um ritual, e a mulher 

pariu" 

questão para meu dentista ontem. Ele nem 
sabe se existe esse sapo, "e isso tem 
alguma importância?". Não tem a menor 
importância. No fundo esse sapo pode até 
ser uma metáfora, um sfmbolo, uma 
representação; não estão em jogo só o 
veneno ou a qufmica envolvidos ali, mas 
um sistema muito mais completo. 

Alberto 

Raoni disse: "Você está com cara de 
sapo." 

Otávio 

Exatamente: é uma metáfora. 
Eventualmente, se de fato havia o 
problema de sapo ou de veneno, de 
repente pode se tornar pouco importante. 
E existem casos folclóricos mas reais: 
contaram-me outro dia de um médico que 
estava assistindo uma paciente num 
hospital público, e que a mulher tinha de 
parir e não conseguia; ar ele disse: "Minha 
filha, vou trancar a porta e vou fazer uma 
coisa, mas você não conta para ninguém." 
Claro, ela contou. O médico apareceu com 
uma indumentária e uns tambores, 

inventou urn ritual, e a mulher pariu. 

Denise 
Eu também sou a favor da ciência. Acho 
absurdo você ter filho sentindo dor, não 
tem nada a ver. Mas a crença na ciência 
ficou como uma resposta para tudo, a 
única possfvel. Uma doença mais 
complicada, grave, acho que você trata 
com a medicina tradicional, mas uma dor 
de barriga, uma febrinha de criança, um 
resfriado ... 

Otávio 
Se você tivesse um filho doente e o 
médico dissesse que não tinha jeito, você 
não ia utilizar qualquer coisa? 

Denise 

Lógico. 

Otávio 
Na nossa sociedade a gente tem que fazer 
isso: utilizar qualquer coisa que esteja 
disponfvel, ou por que o médico diz que 
não tem jeito você cruza os braços e 
estamos conversados? 
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Denise 

Isso de achar que as ervas vão resolver 
todos os problemas é um sonho. Acho que 
a medicina responde a um tipo de 
necessidade. Uma pessoa que tem stress 
não adianta tomar um chá de camomila; 
não vai adiantar nada. Tem de tomar um 
remédio de medicina tradicional. 

Rubem 
Ou um passe de umbanda. 

Denise 

Ou um passe de umbanda, é até possfvel, 
pode curar ... Não pode ficar nem para um 
lado nem para o outro. Acho que no Brasil 



há uma tendência ao modismo, a 
folclorizar .. . 

Otávio 

Mas nem o Raoni nem o Ruschi vão se 
colocar nessa posição. O negócio deles é 
o sapo. 

Caetana 

Não sei até que ponto vou fazer uma 
provocação para nós todos. Eu estava 
comentando hoje sobre o ritual do corpo 
quando a gente vai à cadeira do dentista, 
todo o ritual do qual a gente não se dá 
conta na cadeira do dentista, os rituais 
cotidianos desde lavar os dentes até a 
hora de dormir; todas as coisas têm um 
aspecto profundamente ritual... 

Rubem 

A higiene tem um valor simbólico enorme. 

Caetana 

Se você imaginar um marciano que desça 
e se depare com nossos rituais cotidianos 
e não conheça nada disso, não saiba o 
que é higiene, vai achar que somos um 
monte de bárbaros. "São uns loucos!" 
Como alguém se sujeita a ficar sentado 
numa cadeira de dentista com um sujeito 
se deliciando com um barulho dantesco, e 
você achando isso natural, não é 
estranho? O que você acha estranho? O 
que não faz parte da nossa cultura ou pelo 
menos de muitos de nós. 

Flavio 

O ritual está presente nos dois lados. 

Denise 

Eu acho. O que me aflige um pouco é essa 
coisa violenta, esses dois pólos, ou isto ou 
aquilo, ou a ciência não vale nada, só o 
que vale é esse tipo de tratamento, ou 
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esse tipo de tratamento não vale nada, só 
o que vale é a ciência. Acho que a gente 
precisa dos dois. 

Otávio 

Não há nada mais anti-natural do que o 
beiço do Raoni . 

Denise 

Acho que virou modismo. Criou-se, por 
exemplo, uma fantasia, uma mitificação de 
que a mulher que tem o parto de cócoras, 
a criança não vai ficar traumatizada. Meu 
primeiro filho foi de parto normal. No 
segundo eu não estava a fim de sentir dor, 
então optei pela cesariana. Acho que a 
discussão do parto é uma questão que 
cabe à mulher decidir; não à ciência, ou ao 
homem. O corpo é dela, e é ela que deve 
optar, que deve escolher. 

Alberto 

Volto a uma questão importante, que é o 
desconhecimento de como se dão as 
práticas da ciência. A atividade do cientista 
não é conhecida como ela é. Apesar do 
impacto e do prestfgio da ciência, o 
trabalho do cientista está muito distanciado 
do dia-a-dia das pessoas. Elas seque( 
imaginam o que é o trabalho cientffico. 
Então, o conhecimento do que são essas 
práticas e a dificuldade de construir esse 
ediffcio da cultura cientffica num pais como 
o nosso provocam impaciência, ansiedade 
e irritação. As pessoas aceitam todos os 
progressos, vacinas, remédios, 
equipamentos, a eletrônica, a informática, 
mas desconhecem o tipo de estrutura que 
é preciso existir por detrás desses 
resultados - pois a ciência só é conhecida 
do público pelos seus resultados. Esta é 
uma questão importante, uma mensagem 
que os cientistas se vêem impossibilitados 
de transmitir. É bem aquela situação 
clássica do pesquisador que, ao ser 



perguntado sobre seu trabalho, não 
consegue explicar o que faz. Um 
advogado, um médico, um jornalista 
sabem, mas o cientista ... De certa maneira 
há até mistificação da ciência, mas não há 
conhecimento do que é a prática cientffica. 
Tudo isso marcado pela existência de um 
certo tipo de padrões de cultura que 
determinam, por exemplo, a competência e 
o reconhecimento que não se dá ao 
Ruschi. Ele é marginal dessa cultura 
porque não participa do circulo de 
cientistas, não é julgado pelos seus pares, 
não segue rituais . 

Rubem 

Concordo inteiramente com isso. A idéia 
que se tem da ciência está associada ao 
gênio, ao herói, ao inventor. Há uma 
ignorância dessa cultura experimental, 
hipotética. No Brasil, a ciência é 
representada por essa coisa heróica ou 
pela via burocrática, repressora, do antigo 
modelo positivista; tão ao gosto dos 
militàres. Será que essa ciência 
experimental, para dar a volta por cima, não 
precisa dialogar com as outras culturas 
presentes em nossa sociedade, ao invés 
de se sentir ameaçada por elas? 

Denise 

E entra a( a questão da imprensa - que foi 
sensacionalista, sim, em relação ao caso 
Ruschi -, mas também a questão da 
divulgação cientffica, das revistas 
cientrficas, que também procuraram 
chamar a atenção do público. Eu fiquei 
muito surpresa quando soube que o 
cometa de Halley na realidade é um 
engodo. Os trsicos não esclareceram 
muito, não sei se por culpa deles ou da 
imprensa. Um trsico me disse que o 
cometa não vai aparecer, que é uma 
estrelinha de nada porque está muito 
distante da Terra. 
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Alberto 

A Ciência Hoje também procura assuntos 
que interessem. Você não vai vender uma 
revista procurando um assunto 
desinteressante; você procura chamar a 
atenção do leitor. O tratamento da 
imprensa pode ter sido sensacionalista, 
mas acima de tudo foi ingênuo, de 
fascinação. 

Otávio 

Uma diferença é que a Ciência Hoje gosta 
de dar informações corretas do ponto de 
vista cientrfico. A imprensa, no caso da 
Veja por exemplo, deu chutes homéricos, 
inventou coisas. 

Rubem 

A capa de Ciência Hoje mostra uma foto 
de 191 O, sugerindo ao leitor que o cometa 
vai ser mais ou menos aquilo; e a 
manchete é do tipo mágico, "Mal-vindo, 
Bem-vindo". Diante da superstição antiga 
de que os cometas provocam maleffcios, 
Ciência Hoje reage: não; traz beneffcios; 
"seja bem-vindo!" . 

Alberto 

Inconscientemente, os cientistas também 
trabalham com os mesmos artiffcios. 

Otávio 

Não é uma coisa neutra e fria. Alberto 
outro dia mostrava seu entusiasmo e 
sua admiração por esse satélite que está 
passando por todos esses planetas há 
anos . É empolgante. Mexe com a gente . 

Rubem 

COMUNICAÇÕES DO /SER publica, no 
mesmo número em que vai sair este 
debate, uma matéria do Waldo Cesar, fruto 
de uma pesquisa que fez na imprensa em 
191 O para comparar a reação ao cometa 



na época e agora. A suposição inicial era, 
naturalmente, de que em 191 O a população 
estava cheia de temores e superstições. 
Mas a surpresa foi total. Naquela época, a 
imprensa brasileira tratou o cometa com o 
maior desprezo, como um fenômeno 
"meramente ffsico" . O "Estadão", 
sobretudo, teve uma postura de 
esnobação total do Halley, contra as 
crendices do mundo "pré-cientrfico" . 
Comparando as duas imprensas, parece 
que a magia está mais viva hoje do que em 
191 O ... E, com relação a chamar a 
imprensa de "sensacionalista", temos que 
ter claro para nós que dizer isso é fazer 
uma acusação, não é uma interpretação. 

"Como o furo é lmpossrvet, a 
Imprensa dá ênfase demais a 

qualquer coisa" 

Denise 

Acho que a imprensa passa por uma crise; 
o furo jornalfstico não existe mais. Os 
meios de comunicação chegaram a um tal 
avanço em que tudo é muito rápido. Eu 
sou jornalista e estou há anos procurando 
esse furo que nunca aconteceu, pelo 
menos na minha vida. Watergate é uma 
coisa que pinta uma vez na vida e outra na 
morte. Acho que a deformação estú por af: 
como o furo é impossfvel, a impr&1 ,·sa dá 
ênfase demais a qualquer coisa. 

Rubem 

Uma coisa que a Claudia Moraes e o 
Sergio Carrara sacaram, em relação à 
imprensa e à AIOS, na matéria que fizeram 
para COMUNICAÇÕES DO !SER 17, 
"Um mal de folhetim", é que todas as 
informações e opiniões estão lá, na 
imprensa. Conclufram que na imprensa se 
desenrola um certo drama, tipo folhetim. A 
imprensa não tenta ser coerente, mas 
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jogar muitas opiniões, dramas, problemas, 
idéias. Ela explora a contradição, as 
dúvidas das pessoas, as Inseguranças. 

Flavio 

Qualquer um que abrisse a boca sobre a 
AIOS, a imprensa corria atrãs, 
especialmente médicos e cientistas, mas 
também padres, homossexuais, atares 
etc. 

Otávio 

Há também uma questão de cultura, de um 
certo estilo que é o de Ciência Hoje , do 
jornal etc. Para tratar de coisas chocantes 
que acontecem, o realista seria tratá-las de 
forma chocante mesmo. Ficamos, por 
exemplo, preocupados em publicar uma 
matéria alarmante sobre agrotóxicos, 
porque poderia parecer que aquilo tinha um 
ar de sensacionalismo que não estivesse 
adequado ao que é Ciência Hoje . Não faz 
parte do nosso estilo e da nossa cultura 
mostrar as coisas dessa forma, porque 
pareceria sensacionalista do ponto de 
vista do nosso padrão. Mas na verdade a 
matéria é muito grave. 

Rubem 

Diante de uma coisa dessas, a sensação 
que se tem é de que ao invés de a ciência 
ser um campo de controle, ela é um campo 
de descontrole. A ciência está mexendo 
com coisas de um nfvel que nenhuma 
magia jamais mexeu, de uma potência que 
não sabe controlar. Acho que no momento 
há um medo generalizado diante do 
descontrole da ciência. Aproveito que 
estamos terminando para deixar uma 
pergunta otimista: vocês não acham que 
todos esses movimentos em busca da 
magia podem reverter, positivamente, 
como uma forma de impor controles 
simbólicos, polfticos e morais a uma 
ciência que jã não tem como controlar a si 



mesma? 

Texto revisto pelos participantes 

Edição: Flavio Lenz e Rubem César Fernandes 

Emblema de Mortalidade 
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22_ Encontro de Editores de 
Revistas Científicas 

PROMOÇÃO: CNPq E FINEP 
São Paulo, SP, 27 e 28 de novembro de 1985 

COMUNICAÇÕES DO /SER publica 
aqu i o Documento Final do li Encontro 
de Edi tores de Revistas Científicas, no 
qua l importantes recomendações são 
fe itas no sentido de aprimorar e também 
amplia r o número de revistas científicas 
do país; regularizar a relação destas com 
as agências financiadoras; aperfeiçoar os 
mecan ismos de divu lgação e distribuição 
etc. Entre as publicações do ISER, 
Religião e Sociedade recebe apoio do 
Programa CN Pq / F inep. 

Documento Final 

A. Premissas 

1. A po lítica de div ulgação científica e 
tecnológica é parte integrante da politica 
glo bal de ciência e tecnologia do país, e, 
po r conseq üência, o financiamento desta 
at ividade deverá constar nos orçamentos e 
nos programas de Pesquisa e 
Desenvolv imento das agências 
financiadoras e outras instituições. 

Para adequar os recursos às reais 
necessidades do seto r, seriam necessários, 
no mínimo, 2% dos recursos efetivamente 
alocados à Pesquisa e Desenvolvimento 
pelas agências finan ciadoras e pelas 
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instituições de pesquisa. 

2. O pesquisador brasileiro deve ser 
conscientizado de sua responsabilidade na 
publicação ampla dos resultados de seu 
trabalho em revistas científicas nacionais. 

3. Os progressos da pesquisa científica e 
tecnológica do país 'estão exigindo um 
salto qualitativo e quantitativo na 
informação científica e tecnológica. 

4 . Deve ser reconhecida a importância 
das revistas científicas como espelho da 
produção científica nacional. 

8. Recomendações às agências 
financiadoras e órgãos públicos 

1. Que as agências financiadoras estudem 
mecanismos de pagamento de salários às 
equipes de editoração científica, visando 
criar estruturas profissionais; 

2. que o Ministério da Educação destine 
recursos às bibliotecas universitárias para 
assinaturas de revistas científicas 
nacionais de boa qualidade; 

3. que as agências coordenadoras do 
Programa Sstorial de Publicações em 



Ciência e Tecnologia concedam -por 
tempo determinado- um adicional de 
15% sobre o total de recursos fornecidos 
a cada revista, para que a entidade 
responsável pela publicação envie 200 
exemplares a bibliotecas, entidades e 
grupos de sua área de especialização 
localizados no Brasil, e 100 exemplares 
para bibliotecas congêneres no exterior. 
Tais recursos adicionais destinam-se a 
cobrir os custos com manipulação, 
embalagem e postagem dos exemplares. 
Os editores proporão as entidades a serem 
contempladas, para referendo pela 
agência financiadora; 

4. que haja maior pontualidade na 
liberação dos recursos pelos órgãos 
financiadores . A notificação da aprovação 
e valor do financiamento deve ser 
imediata, para fins de planejamento; 

5. que a avaliação de revistas cientfficas 
da mesma área por parte das agências 
financiadoras seja feita em conjunto para 
melhor julgamento; 

6. que as agências financiadoras criem 
mecanismos de estfmulo à publicação, em 
revistas cientfficas nacionais, dos 
resultados dos projetos de pesquisa por 
elas financiados. Tal estfmulo deve ser 
estendido à publicação de resumos e/ou 
artigos baseados em teses de 
pós-graduação; 

7. que a Finep estimule as pequenas e 
médias empresas nacionais, por ela 
financiadas, a veicular anúncios de seus 
produtos nas revistas cientfHcas 
nacionais, e 

8. que haja uma maior articulação entre 
as agências financiadoras. 
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C. Recomendações aos editores 

1. Que as revistas cientfficas procurem 
ter uma abrangência nacional ; 

2. que sejam obedecidos certos padrões 
editoriais m fnimos e normas técnicas, tais 
como: tftulos, legendas, resumos, 
palavras-chave em português e inglês, 
bibliografias com dados completos etc.; 

3. que a Associação Brasileira de Editores 
Cientfficos (ABEC) difunda as revistas 
cientfficas nacionais em eventos como 
feiras de livros, congressos e reuniões; 

4. que haja intercâmbio de anúncios 
padronizados entre as revistas nacionai~. 
bem corno com as congêneres do exterior. 
A ABEC deve estudar a criação de um 
poo/ de publicidade; 

5. que os referees recebam os pareceres 
de outros referees quando da apreciação 
de um mesmo trabalho; 

6. que haja urna maior promoção das 
revistas nacionais nos pafses do terceiro 
mundo, particularmente nos de lfngua 
portuguesa e espanhola; 

7. que se organize a admin istração das 
revistas e racionalize o trabalho de 
ed itoração, com a progressiva 
profissionalização das equipes, e 

8. que as revistas publiquem o 
documento final do li Encontro de 
Editores de Revistas Cientfficas. 

D. Recomendações às 
agências e aos editores 



1. Estimular a existência de pelo menos 
uma revista cientffica de bom nível em 
cada área do conhecimento; 

2. maior agressividade e 
profissionalização na difusão das revistas; 

3. no processo de avaliação de 
pesquisadores, técnicos e professores, 
devem ser considerados em pé de 
igualdade suas contribuições em revistas 
nacionais de bom nível e em revistas 
internacionais; 

4. a regularidade das publicações é uma 
meta a ser atingida pelas revistas para 
aumentar sua credibil idade e possibilitar 
sua indexação nos órgãos nacionais e 
estrangeiros; 

5. para melhor adeq uação do percentual 
financiado pelas agências, os orçamentos 
devem passar a inclu ir· todos os custos, 
entre os quais a remuneração dos editores 
e equipes; 

6. os alunos de graduação e 
pós-graduação devem ser considerados 
como um público a ser também atingido 
pela com unicação científica e 
tecnológica; 

7. o li Encontro recomenda que se ja 
constituída no prazo de 60 dias uma 
comissão composta de representantes 
das agências financiadoras e da ABEC 
com o objetivo de elaborar um 
documento sobre politica de pu blicação 
técnico-científica no Brasil, a ser 
amplamente divulgado, e 

8. os participantes do li Encontro 
apóiam o projeto de mensa li zação da 

revista Ciência Hoje. 

Participantes do 11 Encontro 
de Editores de Revistas Científicas 

01. Adauto Ivo Milanez 
Rickia (SP} 

02. Aldo Luiz Coelho Borges Duarte 
Rev. de Psiquiatria do RGS (RS} 

03. Aloizio Prata 
Rev. da Soe. Bras. de Med. 

Tropical (DF} 
04. Anita Rondon Berardinelli 

Rev. de Ensino de Ciências (SP} 
05. Antônio Agenor Briquet de Lemos 

IBICT (DF} 
06. Antônio Carlos Moniz 

Rev. Bras. de Ciências do Solo (SP} 
07 . Antônio Christofoletti 

Geografia (SP} 
08. Arno Antônio Lise 

lherfngia - Série Zoologia (RS} 
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09. Aurel ino Menarin Júnior 
Comitê Editorial do CNPq (PR} 

1 O. Carlos A. de Moura 
Matemática Aplicada e 

Computacional (RJ} 
11 . Carlos R i beiro Vilela 

Soe. Brasileira de Entomologia (SP} 
12. Celso Dai Ré Carneiro 

Rev. Bras. de Geociências (SP} 
13. Charles Pessanha 

Dados - Rev. de Ciências 
Sociais ( RJ} 

14. Cleantho da Câmara Torres 
Boletim da ABEnS (PB} 

15. Dovath Pinto Uchsa 
Soe. de Arqueologia Brasileira (SP} 

16. Eduardo J.S. Vichi 
Oufmica Nova (SP} 

17. Eduardo Moacyr Krieger 
Braz. Journal of Med. and Biol. 

Res. (SP} 



18. ElisabethGarcia 
C & T de Alimentos (SP) 

19. Elliot Watanabe Kitajima 
Fitopatologia Brasileira (DF) 

20. Ennio Candotti 
Ciência Hoje ( RJ) 

21. Francisco A. Moura Duarte 
Revista Brasileira de Genética (SP) 

22. Francisco Pimentel Gomes 
Revista de Agricultura (SP) 

23. Gustavo Guimarães Barbosa 
VG Promoções Culturais (SP) 

24. Hernani Sávio Sobral 
Comitê Editorial do CNPq (BA) 

25. Horácio Kneese de Mello 
Comitê Editorial do CNPq (SP) 

26. lvanisa Tatini 
Ass. Bras. de Engenharia (SP) 

27. Jayme de Cerqueira Gomes 
Revista Brasileira de Mandioca (BA) 

28. Jesus Antônio Berrocal Gomez 
Rev. Bras. de Geoffsica (SP) 

29. João Salvador Furtado 
Revista de Microbiologia (SP) 

30. José Brandão Fonseca 
Rev. da Soe. Bras. de Zootecnia (MG) 

31. Juarez Rubens Brandão Lopes 
CNPq (DF) 

32. Jurgen Dobereiner 
Pesquisa Veterinária Brasileira ( RJ) 

33. Lewis Joel G reene 
Braz. Journal of Med. and Biol. 

Research (SP) 
34. Lucllia Helena do Carmo Garcez 

MEC/Sec. Ensino Superior (DF) 
35. Luis Eduardo Acosta Hoyos 

Revista de Economia Rural (DF) 
36. Luiz Fernando de Carvalho Bastos 

Tratamento Gráfico da lnformaç5o 
Ltda. (RJ) 

37. Luiz Fernando Salgado Candiota 
Finep (RJ) 

38. Luiz Julião Braga Filho 
Revista Bras. de Computaç5o (MG) 

39. Marco Aurélio de Oliveira Barros 
Ciência, Cultura e Saúde (PB) 

40. Maria do Carmo Guedes 
Editora da PUC! SP (SP) 

41 . Maria Gabriela Martin Souto Maior 
Clio (PE) 

42. Maria das Graças Ferreira Reis 
Revista Arvore (MG) 

43. Maria Helena Mainieri Galileo 
Rev. Bras. de Entomologia (RS) 

44. Maria Mércia Barradas 
Instituto Biológico (SP) 

45. Maria Teresinha Dias de Andrade 
Fac. de Saúde Pública (SP) 

46. Marly de Carvalho Willcox 
Memórias do Instituto Oswaldo 

Cruz (RJ) 
47. Maryse Nogueira Paranaguá 

Trabalhos Oceanográficos (PE) 
48. Nelson Papavero 

Revista Bras. de Zoologia (PA) 
49. Nicim Zaguri 

Rev. Brasileira de Flsica (RJ) 
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50. Nuno Álvares Pereira 
Rev. Bras. de Farmácia ( RJ) 

51. Olga Yano 
Sociedade Botânica de São 

Paulo (SP) 
52. Paulo Albuquerque Melo 

CNPq (DF) 
53. Paulo Canedo de Magalhães 

Rev. Bras. de Engenharia (RJ) 
54. Paulo da Terra Caldeira 

Rev. da Escola de 
Biblioteconomia (MG) 

55. Reinaldo Guimarães 
Finep (RJ) 

56. Renato Dantas 
Finep (RJ) 

57. Rita de Lima Veloso Pitta 
Educaç5o Brasileira (DF) 

58. Roberto Leal Lobo e Silva Filho 
Comitê Editorial do CNPq (DF) 



59. Roberto Vicente Cobbe 
Horticultura Brasileira (DF) 

60. Ronaldo Man oel Pimenta Ribeiro 
Arq. Bras. de Med. Vet. e 

Zootecnia (MG) 
61 . Rubens Sampaio 

Rev. Bras. de Ciências Mecânicas (RJ) 
62. Sebastião Laroca 

Dusênia (PR) 
63. Ubirajara Ribeiro Martins de Souza 

Rev. Brasileira de Entomologia (SP) 
64. Walmir Esper 

Dusênia (PR) 
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NOTÍCIAS 
PEDRO A. RIBEIRO DE OLIVEIRA 

Secretário-executivo do /SER 

Perfil do ISER hoje 

Fundado em 26 de junho de 1970, o 
ISE R é uma instituição sem fins 
lucrativos dedicada a pesquisas, 
conferências, publicações e assessorias 
no campo da cultura, particularmente em 
seus aspectos religiosos. Sua caracterfstica 
especffica é a de abordar os temas 
religiosos sob uma perspectiva plural, 
promovendo o confronto e a circulação 
de idéias entre os diferentes campos 
do pensamento. Interessa-se por todos 
os fenômenos religiosos presentes na 
realidade brasileira, buscando 
compreendê-los a partir do seu interior 
e da sua objetividade externa. Está 
junto a diversas organizações 
religiosas, mas não é eclesiástico; está 
presente nas universidades, mas não é 
propriamente acadêmico. Congregando 
no seu quadro cientistas sociais, filósofos, 
teólogos, psicólogos e historiadores, uns 
vinculados ao mundo acadêmico, outros a 
difere ntes organizações religiosas, o ISE R 
é uma instituição sui generis. Seus sócios 
e correspondentes distribuem-se por doze 
estados brasileiros, formando uma ampla 
e diversificada rede de colaboradores . 

Nos seus primeiros anos, o ISER tinha 
como at ividade principal promover 
seminários de estudo entre os sócios; seus 
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ensaios eram publicados em Cadernos do 
ISER, queentre 1974e 1979teveoito 
números editados. Neste perfodo, o ISER 
lança-se em dois novos empreendimentos: 
publicar em co-edição uma revista 
especializada - Religião e Sociedade - e 
promover um conjunto de pequenas 
pesquisas em torno do tema " Religião e 
Mudança Social". A partir de 1980 muda 
sua estrutura institucional, ampliando a 
secretaria-executiva e diversificando os 
Programas e Grupos de Trabalho, de 
modo a melhor coordenar as atividades, 
preservando a autono mia de iniciativa e 
trabalho dos diversos programas. 

Nesse processo de cresc imento e 
diversificação de atividades, o ISE R 
manteve sempre a sua marca distinta, que 
pode ser expressa pelo s(mbolo da 
"encruzilhada". Reunindo sócios. 
colaboradores e públicos que oscilam 
entre os pólos das universidades e das 
instituições eclesiásticas, o IS ER institu i 
um espaço onde as identid ades e 
diferenças possam se encontrar, sendo 
respeitadas as carac terfsticas próprias a 
cada um desses contex tos . Outra 
polaridade importante é aquela entre a 
"pesquisa pura" e a "pesquisa militante". 
Também aqui não se trata de buscar um 
pre tenso "meio termo", mas permit ir 
que, através de pessoas e programas 



diferenciados, as tensões possam 
livremente manifestar-se, pois as 
diferenças entre pontos de vista, tradições 
religiosas e perspectivas teóri cas são 
particularmente estimadas para a 
"encruzilhada". Também diferenças 
ideológicas se fazem presentes, e é 
intenção do ISE R promover o confronto 
e o diálogo como aprendizado da 
tolerância. Neste sent ido , o ISE R procura 
meios de praticar o pluralismo e a 
tolerância a partir de uma posição ética 
que busque a superação das injustiças 
soc iais . 

Para asseg urar a real ização dessa política 
cultural que faz do ISE R espaço de trocas 
entre setores intelectuais que fora dele 
raramente se encontram, sua diretor ia 
incentiva a diversifi cação de programas, 
com o objetivo de construir um ambie nte 
de trabalho onde a serenidade dos debates 
não esconda as rea is divergências de 
pontos de vista. Sua estrutura 
organizacional bem reflete a política 
cultural que o norteia: 

O ISE R é formado por uma rede de cerca 
de 80 sócios efetivos e colaboradores, 
mais algumas dezenas de membros 
correspondentes. Esta rede de 
colaboradores, ligados a diferentes 
universidades ou organismos eclesiásticos 
de estudo e pesquisa, se espalha pelo 
Brasil , contando também com alguns 
membros no exterior. Reúne-se .em 
assembléia-geral a cada do is anos pa ra 
apreciação dos trabalhos e eleição da 
diretoria. À diretoria cabe nomear a 
secretaria-executiva e os coordenadores 
de Programas, supervisionar as atividades 
e decidir sobre as linhas de ação. A 
secretaria-executiva coordena a rede de 
colaboradores, assegurando a 
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continuidade e intercomunicação dos 
diversos Programas e Grupos de Trabalho. 
É nos Programas e Grupos de Trabalho 
que reside o principal fator de dinamismo 
do ISE R. Nascidos da iniciativa e 
criatividade dos membros, eles respondem 
à necessidade de pesquisa ou atuação 
junto ao público a respeito de temas 
suscitados pela própria realidade 
bras ileira. Por sua natureza, os Programas 
e Grupos de Trabalho se modificam no 
decorrer do tempo. Nascidos para 
responder a uma necessidade específica , 
eles se extinguem quando o projeto 
termina, podendo ou não desembocar 
num novo Programa. Esta maleabilidade 
do ISER - que não tem departamentos 
ou setores permanentes - , bem como a 
combinação de trabalho voluntário com a 
prestação de serviços remunerados, lhe 
permite realizar pesquisas em nível de 
excelência com um custo muito inferior 
ao de qualquer instituição acadêmica . 

O quadro dos Programas e Grupos 
de Trabalho do ISER está sujeito a 
mudanças periódicas, devido à sua 
maleabilidade. Um grupo de trabalho 
nasce da iniciativa de pessoas interessadas 
no tema, sendo criado pela 
secretaria-executiva desde que esteja 
conforme os objetivos e o caráter do 
ISER . Na medida em que esses grupos se 
desenvolvem e estabelecem uma 
programação capaz de obter 
financiamento próprio, eles tornam-se 
Programas ao serem oficializados 
pela Diretor ia. 

Em março de 1986, a composição dos 
Programas do ISE R é a seguinte: 

Catolicismo no Brasil Atual 
Fruto do trabalho de um grupo de 



que desde 1981 vem fazendo seminários 
de estudo sobre o campo do catolicismo, 
dele participam atualmente 23 pessoas, 
sendo seu coordenador Pierre Sanchis. 

Publicaç6es Periódicas 
O programa, coordenado por Rubem 
César Fernandes, mantém as seguintes 
revistas: 

Religião e Sociedade (propriedade 
conjunta do ISER e do Centro de Estudos 
da Religião Duglas T . Monteiro). com três 
números anuais; 

Cadernos do /SER: números 
monográficos sobre temas que mereceram 
e merecem estudo do ISER sob forma de 
pesquisa ou de seminários; 

ComunicaçtJes do /SER : por sua agilidade 
- seis números anuais com artigos breves 
- e seu estilo informal, esta revista é o 
veiculo ideal para debates e análises de 
temas do momento. 

Protestantismo e 
Ecumenismo no Brasil 
Reunindo pesquisadores e pessoas 
ligadas ao movimento ecumên ico da área 
protestante, este programa tem como 
coordenador Waldo César. 

Assessoria a 
Organizaç&s Religiosas 
Este programa agencia o contato entre 
peritos n9 estudo das religiões e as 
organizações eclesiásticas que procuram 
o ISE R em busca de assessoria no campo 
das ciências sociais. Seu coordenador é 
Carlos Alberto Steil. 

Religião e 
Movimento Negro 
Art icula dois projetos: 

Religião e Negritude Brasileira e Mulher 
Negra na Religião, q ue visam criar 
cond ições instrumentais para os estudos 
sobre as religiões, a religiosidade neg ra e a 
auto·identificação étnica. Sua 
coordenação está sob a responsabilidade 
de Caetana Maria Damasceno. 

ISER -VIdeo 
Programa recém-organ izado, tem por 
finalidade produzir vídeo-clips sobre 
temas da cultura, da religião e dos 
movimentos populares, destinados à 
distribuição alternativa e não-comercia l. 
Seu coordenado r é Claudius Ceccon . 

Diversidade Religiosa Brasileira 
Este programa originou-se de uma 
solicitação do Conselho Nacional. das 
Igrejas - CONIC - no sentido de serfeito 
um levantamento dos grupos e 
movimentos religiosos presentes no Brasi l. 
O programa visa mapear, a partir de dados 
já existentes, a real idade religiosa 
brasileira. Sua coordenação está a cargo 

· de Leilah Landin. 
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Mulher, Rel igião e Sociedade 
Dois subgrupos estão trabalhando no 
interior deste programa. O primeiro é 
coordenado por Tereza P. Cavalcanti, 
tendo sido formado em torno ao 
encontro e articulação de Mulheres 
Teólogas. O segundo é coordenado por 
Gabriela S. Leite, e tem como objetivo 
fazer uma pesquisa sobre o tema 
Prosti tuição, Religião e Auto-respeito. 

Religilo e Revoluçio 
Coletânea de textos clássicos sobre o 



tema, precedida de uma introdução que 
os contextualiza. Sua coordenação está 
a cargo de Bernardo Sorj . 

Educação para a Constituinte 
Programa feito em colaboração com 
IBASE, CEDAC, SEP, CPO e CPT, visa 
realizar um serviço de educação pol (tica 
para res ponsáveis por grupos e associações 
populares, tendo em vista uma 
Constit uição participativa. Seu 
coordenador é Pedro A. Ribeiro de 
Oliveira. 

Estão também em funcionamento os 
seguintes Grupos de Trabalho : 

Eventos 
Este grupo promove as diversas formas de 
se atingir o grande público através de 
debates, ciclos de pa lestras, lançamentos 
de livros e revistas e mostras de filmes 
documentários. Sua coordenação está a 
cargo de Edda Mastrangelo Dias. 

Cursos 
São oferecidos três tipos de cursos: 
intensivos, durante o per(odo de férias; 
breves, para divulgação sobre um tema 
espec(fico; e longos, que se estendem 
durante um semestre aprofundando um 
determinado tema. Coordenador: Carlos 
Alberto Steil. 

Presença do Sagrado 
Grupo de reflexão sobre as dimensões 
místicas da experiência humana no 
contexto da modernidade. Coordenação 
de Otávio Velho. 

Marxismo e Religiio 
Constitu(do em torno à leitura de textos 
de Marx, mantêm-se como grupo de 
estudos. Seu coordenador é Luiz 

Bernardo leite Araújo. 

Judarsmo, Modernidade e 
Terceiro Mundo 
As reflexões do grupo que trabalhou o 
tema constatou o lugar central ocupado 
pela tradição judaica na construção do 
mundo moderno. Seu coordenador é 
Bernardo Sorj. 
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