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-PRESENTAÇAO 

Era intenção do Grupo de Estudos do 
Catolicismo (GEC), do ISER, realizar uma 
pesquisa coletiva sobre Catolicismo e 
Eleição Presidencial de 1989. Documentos 
parcelares preparados por cada um dos 
pesquisadores ofereciam a base para o 
debate e a feitura de um texto amplamente 
analítico, matizado, espelhando como 
sempre as nossas concordâncias e 
divergências. O próprio resultado da eleição 
(Plano Collor ... ) não permitiu que tal 
estratégia de pesquisa se cumprisse. E 
nossos textos foram ameaçados de ficar na 
gaveta, esperando melhores dias. Foi então 
que alguém lembrou da natureza das 
COMUNICAÇÕES DO ISER, um "espaço de 
intercâmbio( ... ) possibilitando uma 
linguagem ·sem os rigores da academia, num 
tom de quem põe à mesa os seus rascunhos 
para discussão". É neste sentido que 
decidimos oferecer os nossos textos 
parcelares. 

Depois de observações gerais de Matias 
Martinho Lenz sobre o engajamento da Igreja 
Católica no processo eleitoral, o conjunto de 
artigos articula-se em dois pólos. 
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De um lado, tentam indicar as linhas de força 
· do vasto material que orientou a opinião 
pública nacional a respeito deste 
engajamento. Os temas se repetem, 
informados, deformados, afirmados e 
relativizados. Interpretados, também, na 
lógica de interesses conflitantes. Foi 
particularmente analisado o conteúdo da 
imprensa rio-grandense do sul (Martinho 
Lenz), da de Minas (Nair Costa Muls), de 
dois semanários católicos (José Ivo Follmann 
e AJcido Anildo Arnhold), bem como O 
silêncio da mfdla norte-americana (Ken 
Sérbin). 

Por outro lado, três textos tentam tomar o 
pulso do debate, medir o seu alcance, 
apontar o seu sentido. O diagnóstico do 
primeiro vai no sentido da divisão no interior 
da Igreja: Quando o debate doutrinal vai às 
urnas (Zélia Seiblitz). O segundo destaca, na 
mesma direção, A pastoral popular e a 
Indignação das elites (Ana Maria Doimo). 
E, neste mesmo processo, o terceiro 
pretende captar a presença, 
encompassadora, de mecanismos de 
"catolicidade": Catolicismo e 



representatividade eleitoral numa 
sociedade em mudança (Pierre Sanchis). 

A conclusão, O céu e a terra na elelçAo 
presidencial, de Raymundo Heraldo Maués, 
abre as perspectivas sobre o campo religioso 
brasileiro, onde situa comparativamente a 
intervençao eleitoral da Igreja Católica, 
contendo ainda elementos de informaçao 
sobre a imprensa do Rio, Sao Paulo e Belém 
do Pará. Como apêndice, publicamos 
entrevista de Dom Antônio Celso Queiroz, 
secretário-geral da CNBB, concedida a Ken 
Serbin em fevereiro deste ano. Originalmente 
feita para leitores americanos, pode ainda 
assim trazer elementos de avaliaçao. 

Afinal, quem sabe a unidade desses 
enfoques evidencie-se mais ao leitor através 
da consciência de um contraste. Todos os 
textos referem-se a um tempo bem próximo -
alguns meses - que nos parece situado a 
milhares de anos-luz do atual momento da 
sociedade brasileira. Se hoje um homem é 
quem fala todas as linguagens do poder e se 
a sociedade está reduzida à espera desta 
palavra, ontem o mesmo espaço social 
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ressoava em múltiplas vozes: as da 
liberdade, da iniciativa e da esperança; as da 
mesmice e da ilusao. Deste intenso diálogo 
emergiam exigências e, nele, 
estruturavam-se consciências. Uma entre 
estas vozes era a da Igreja, a única que 
focalizamos nesta pesquisa. E mesmo esta 
era múltipla, vindo tanto da base (das bases) 
tanto quanto do topo (dos topos). 
Florescentes Conversas na Catedral, às 
quais sucedeu um silêncio de perplexidade. 

Se nao tiverem outro, talvez estes àrtigos 
tenham pelo menos este mérito: renovar a 
saudade de uma sociedade da palavra e, no 
mesmo movimento, ajudar a exorcizar de vez 
o fantasma de uma Igreja cujo diálogo com o 
poder nao ecoe no espaço público. Para que 
a liçao do passado próximo nao se perca e 
que, no período eleitoral já reaberto, a Igreja 
possa, de alto a baixo, dentro da sociedade e 
junto com ela, "retomar a palavra·. 

Pierre Sanchis 
Coordenador do Grupo de Estudos do 
Catolicismo (ISER) 



MATIAS MARTINHO LENZ 
Mestre em Sociologia - Unisinos 

A primeira coisa que a análise dos resultados , 
das eleições presidenciais no Brasil em 1989 
permitiu constatar é o fracasso dos partidos 
tradicionais. Os três primeiros colocados no 
primeiro turno (Collor, Lula e Leonel Brizola) 
pertencem a partidos que até recentemente 
não iinham representação no Congresso 
Nacional. As bancadas de seus partidos 
representam cerca de 1 O% dos 
congressistas. O eleitorado optou 
nitidamente pelo novo: a ·nova direita" de 
Fernando Collor, a esquerda do PT de Lula, 
com a derrota do legado do getulismo, 
representado pelo PDT de Leonel Brizola. 

O fato mais notório em termos de 
envolvimento da religião na campanha para 
as eleições presidenciais foi o apoio do 
chamado setor ·progressista" da Igreja 
Católica ao candidato da esquerda no 
segundo turno, Luís Inácio Lula da Silva. Não 
é fácil dimensionar esse apoio em ter:mos de 
votos, como não é fácil perceber quantos 
votos rendeu para Collor o apoio, bem mais 
discreto, de setores tradicionais da Igreja. 

O apoio de setores progressistas da Igreja a 
Lula, tanto no primeiro turno (15.11.8~) como 
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no segundo (17.12.89), tem um caráter muito 
diferente do apoio dado a Collor por setores 
tradicionais. O apoio ao PT vem sendo 
gestado há muito mais tempo e decorre da 
afinidade de propostas entre a pastoral 
popular e o programa do PT. Frei Leonardo 
Boff chegou a dizer que "muitíssimos 
membros de CEBs não ·entram no PT porque 
pertencem ao PT já na sua fundação. O PT é 
deles· (JB, Idéias, 10.12.1989, p. 4). 

O caráter plebiscitário do segundo turno 
forçou muitos grupos, também religiosos, a 
uma definição. O apoio direto a Lula e ao PT 
fica mais claramente dimensionado no 
primeiro turno, onde, para muitos, a atuação 
dos setores populares da Igreja foi decisivo 
para sua passagem para o segundo turno. 
As críticas do candidato derrotado por Lula 
na disputa pelo segundo lugar, o 
ex-governador Brizola, atacaram essa 
associação da Igreja popular com o PT que o 
teria prejudicado. 

Há uma diferença básica nos apoios de 
setores religiosos aos candidatos sobretudo 
no segundo turno. O apoio a Lula se 
apresenta como algo orgânico, de setores 



organizados e conscientizados, dado a uma 
proposta também bastante conhecida, de 
cunho socialista ou socializante. Os apoios 
de elementos da Igreja a Collor foram açOes 
atomizadas, pessoais, menos articuladas, 
também apoios por exclusao. Nao se pode 
dizer qu9 Collor tenha sido o candidato de 
opçao de setores importantes da Igreja (a ala 
de centro da Igreja foi muito mais com Mário 
Covas, do PSDB, no primeiro turno e se 
dividiu no segundo). 

Uma questao de base pode ser expressa 
assim: até onde vai o apoio da Igreja 
progressista a um projeto popular de cunho 
socialista? Um tal projeto representa riscos 
para a Igreja, que poderia sofrer perdas em 
termos de bens e prestigio junto aos setores 
hoje dominantes. Qual seria a funçao da 
Igreja numa sociedade socialista? No 
momento em que o partido político (e nao a 
Igreja) assumisse de fato a hegemonia da 
sociedade, as diferenças certamente 

·apareceriam e também os conflitos. 

Nas manifestações da cúpula da Igreja 
(CNBB), sobretudo no decorrer do segundo 
turno, percebia-se uma notória ambigüidade. 
Por um lado, a direçao da CNBB declarou 
em várias ocasiOes sua neutralidade oficial 
diante da disputa eleitoral (cf. a nota oficial 
da presidência da CNBB, Igreja e Política, 
divulgada na imprensa no dia 2.12.89). "A 
posiçao da Igreja, reafirmada em seus 
documentos, é de nao optar oficialmente por 
partidos e candidatos. As declaraçOes de 
voto por parte de membros da hierarquia nao 
implicam, portanto, envolvimento da Igreja", 
dizia a nota da CNBB. De fato, o 
envolvimento da própria cúpula da Igreja com 
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a candidatura Lula parece ter ido além de 
opçOes individuais. O candidato Collor 
cancelou u(Tla visita anunciada à sede da 
CNBB, porque, segundo se noticiou, na 
opiniao de Collor ela se teria transformado 
num comitê eleitoral pró-Lula. O perfil do 
candidató divulgado pela Igreja popular nao 
deixava dúvidas quanto a suas preferências 
por Lula, embora nao se declinasse o nome. 
Como disse D. Cláudio Hammes. em 
entrevista à imprensa em Belém do Pará: "A 
Igreja diz o milagre, nao diz o santo." 

As formas de apoio da Igreja progressista à 
candidatura Lula foram muito variadas. 
desde o engajamento de militantes 
voluntários até a assessoria de intelectuais 
orgânicos (Frei Beto, Frei Leonardo) e a 
organizaçao de um Comitê Nacional 
lnter-religioso de Apoio a Lula (sediado no 
ISER). Além de articular grupos religiosos 
(católicos ou nao) de apoio a Lula, o Comitê 
pretendia "denunciar o abuso de símbolos 
religiosos pelo candidato Collor e dar 
testemunho da Fé crista de Lula" (ZH, 
4.12.89). Na imprensa apareceram notícias e 
denúncias de casos em que padres teriam 

' apoiado abertamente Lula, durante a 
celebraçao de atos religiosos. 

Entre as reaç6es ao apoio da Igreja popular 
à candidatura Lula podem-se destacar duas: 
artigos e declaraçoes de bispos e padres da 
linha conservadora criticando esse 
envolvimento; e a articulaçao de um grupo de 
mulheres da sociedade paulista (socialites) 
criticando "o apoio ostensivo da Igreja 
progressista a Lula". denunciando o perigo 
comunista do candidato popular e 
organizando o apoio a Collor. 



A conçlamação a favor da união em tomo do 
eleito, "para que o processo democrático nao 
venha a ser atropelado", em nota oficial da 
CNBB do dia 19.12.89 (dois dias após as 
eleições do segundo turno) veio reforçar a 

posição oficialmente suprapartidária da Igreja 
(manifestada também antes das eleições), 
que, segundo a nota, nao deveria eliminar 
um posicionamento crítico da Igreja em 
relação ao novo governo. 

VOCÊ NÃO PODE PERDER 

......... ......... ---·-::a:.::..: 
-·--· --,_ . ...., 
··-~......... .......... ......... ........ 
~ ..... -·-. -··--·.-· ·-· ~1Jo'l;" .,"ôi !::!.:: 

. r;t \• • 
~lJO 

da rua 

Assine pelo telefone 265 5747 ou escreva para 
Ladeira da Glória, 98 22211 Rio de Janeiro 
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'R.rei: Lula·': '~ 

~ pe_cpl~;~tdade do eleitorad~o gaúcho 

MATIAS MARTINHO LENZ . 

O assunto religião e eleições passou a ser 
tratado com destaque na imprensa gaúcha 
por ocasião da avaliação dos resultados do 
primeiro turno, na busca de uma explicação 
para a vitória de Lula sobre Brizola. O 
eleitorado gaúcho estava atordoado e 
perplexo com a derrot,a do candidato do PDT, 
ao qual dera mais de 60% dos votos. A 
discussão sobre o assunto esquentou com a 
crítica de Brizola ao apóio da Igreja 
progressista dado ao seu adversário do PT. 
Luís Inácio Lula da Silva, durante a 
campanha eleitoral. Brizola afirmou em 
entrevista coletiva que a votação de Lula 
"mostra que a Igreja progressista se 
transformou em partido político", citando 
como exemplo os resultados da eleição na 
cidade de Aratiba, a única em que ele perdeu 
em todo o Rio Grande do Sul, justamente 
para Lula. Sua análise é curiosa: "Sempre 
tivemos dificuldades lá porque o eleitorado 
estava sob controle dos padres. Agora, o 
único município que Leonel Brizola perdeu foi 
lá, demonstrando que a votação nacional do 
PT se deve à Igreja" (J8, 18.11.89). E 
ironizava chamando Lula de "Frei Lula". A 
análise é curiosa, porque faz supor que, nos 
outros 332 municípios gaúchos em que 

8 

venceu o candidato do PDT, o clero possa 
ter trabalhado pela vitória de Brizola (o que, 
em muitos Càsos, de fato ocorreu). O 
fenômeno da votação pró-PT em Aratiba, 
tem, provavelmente, outra explicação. O 
município de Aratiba, localizado no a!to 
Uruguai, deverá ter parte de sua área 
inundada pela barragem de ltá, a ser 
construída pela Eletrosul. Os pequenos 
agricultores, predominantes na região, 
uniram-se contra a construção da . 
barragem, num movimento liderado por 
militantes do PT. 

Boa parte das notícias sobre o tema religião 
e· política (15 entre as 37 analisadas) , 
publicadas na imprensa gaúcha de outubro a 
dezembro de 1989, nos jornais Correio do 
Povo e Zero Hora, reproduzem explicações 
da CNBB ou de bispos sobre o caráter 
apartidário da Igreja, "que não tem partido 
nem candidato" ou de apelo a favor da 
conciliação. Essa ênfase deixa entrever a 
tendência conservadora da imprensa na 
capital gaúcha. Exemplos oas manchetes de 
algumas dessas notícias: "Bispo diz que a 
Igreja não tem candidato." "CNBB explica 
sua posição.· "Dom Ivo Lorscheiter diz que a 



Igreja não deve influenciar." E um título que 
foi manchete do Coffeio do Povo de 
22.11.89: ·Agora bispos prometem que a 
Igreja será imparcial." No corpo da notícia 
são citados três bispos (Dom Ivo Lorscheiter, 
Dom Cláudio Colling e Dom Paulo Evaristo 
Arns) e um monsenhor (Augusto Dalvit). Dom 
Cláudio criticou bispos e padres que se 
definiram por um candidato. Dalvit apoiou 
seu arcebispo nesta crítica. Já os outros dois 
entrevistados enfatizavam a escolha 
consciente e a necessidade de o eleitor não 
se omitir de votar no segundo turno. 

As reações de setores da Igreja contra o 
envolvimento da Igreja progressista com o 
PT mereceram diversas notícias. Uma delas, 
divulgada nos dois principais jornais da 
capital gaúcha, fala das críticas das mulheres 
paulistanas às atividades político-partidárias 
na Igreja a favor de Lula. Outra diz que 
"bispo investiga apoio a Lula", anunciando 
que Dom Cláudio Hammes, bispo de Santo 
André (SP), deverá tomar providências em 
relação a um documento divulgado por 18 
padres da sua diocese, sem seu 
consentimento, em franco apoio à 
candidatura da Frente Brasil Popular. O caso 
mais rumoroso, e que virou manchete no 
jornal Zero Hora (edição de 12.12.89), 
envolveu a cúpula da Igreja no Rio Grande 
do Sul, dividindo-a em torno do episódio. 
O caso foi criado com a publicação de um 
manifesto de apoio a Lula, intitulado ~É a 
hora da verdade" e assinado por 19 
entidades, entre elas oito Pastorais, sete 
outras entidades ligadas à Igreja Católica, 
duas entidades da Igreja EvangéliCa de 
Confissão Luterana no Brasil ( IECLB) e duas 
ecuménicas. O documento, que contrapõe as 
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posições de Collor e Lula em nove assuntos, 
delineando o "perfil dos candidatos·, não 
deixa dúvidas quanto a seu apoio a Lula. 
O caso estourou com a distribuição do 
manifesto em uma reunião da Comissão 
Episcopal de Pastoral, acontecida na Vila 
Betânia, em Porto Alegre, no dia 12.12.69. 
O manifesto caiu nas mãos de Dom 
Boaventura Kloppenburg, bispo de Novo 
Hamburgo, que alertou Dom Cláudio sobre o 
envolvimento político-partidário de 
movimentos pastorais da Igreja. Em meio à 
reunião, após o meio-dia, Dom Boaventura 
se retirou, e sem consultar o presidente da 
CEP, Dom' Ivo Lorscheiter, elaborou uma 
·nota pastoral" de crítica ao manifesto. 
Telefonou depois aos bispos que não 
estavam presentes à reunião, obtendo a 
assinatura de mais sete dos quinze bispos 
diocesanos, além da prÓpria e da de Dom 
Cláudio. Assinaram a nota outros três bispos 
auxiliares, o arcebispo coadjutor de Porto 
Alegre e o Cardeal Scherer, totalizando 14 
nomes. 

A nota critica o envolvimento político de 
•movimentos pastorais e entidades católicas 
(que) se arrogam o direito de fazer e difundir 
pronunciamentos em favor de um dos 
candidatos·. Os membros do clero e agentes 
de pastoral que assim procederam, diz a 
nota, "abusam da confiança que os fiéis 
neles depositaram como ministros da Igreja, 
com o que não podemos concordar". 

O desagrado de Dom Ivo, presidente da 
Regional Sul III da CNBB, com a atitude de 
Dom Kloppenburg, transparece na notícia 
publicada no Zero Hora do dia seguinte, 
13.12.89, sob o título ·o. Ivo admite tensões 



políticas na Igreja". Avaliando as tensões 
como naturais, "jâ que a Igreja faz parte do 
processo histórico", Dom Ivo concordou que 
o clero nao deve fazer política partidária; mas ' 
deixa claro que, em sua opinião, o clero nao 
deve ficar alheio às eleíçOes. Salientou ainda 
que ·os _leigos devem ser preparados para 
fazer política partidária" (numa aparente 
alusão ao fato de a maior parte dos membros 
das pastorais signatárias do manifesto ser de 
leigos e nao membros do clero, e que nestas ·. 
organizaçOes o clero estâ numa posição 
muito proxima aos militantes leigos). 

Em artigo assinado na pâgina OpiniAo do 
Coffeio do Povo de 1.12.89, o jornalista e 
advogado Manuel Braga Gastai tece críticas 
fortes ao envolvimento político-partidário da 
Igreja. Se a tendência a esse envolvimento é 
antiga, segundo Gastai, o novo é que agora 
a Igreja milita "do outro lado da cerca•, pois 
·as sacristias se transformaram, na maioria 
das dioceses do país, em centros de 
irradiação do velho bruxo (o marxismo), sob 
a denominação de Comunidades Eclesiais 
de Base". O artigo termina perguntando 
como ficarâ o conceito de maior país católico 
do mundo, de que o Brasil desfruta, se os 
70% de bispos católicos do Brasil virem seu 
candidato perder essas eleiçOes. 

A única manifestação pública de pastores 
evangélicos a favor de um candidato, 
noticiada pela imprensa gaúcha, foi o apoio 
dado por 60 pastores de uma Convenção 
Regional da Assembléia de Deus, reunida 
em Santa Rosa. O apoio foi levado a Collor 
por ocasião de sua visita àquela cidade, no 
dia 8.12.89. Segundo a notícia de ZH (de 
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9.12.89), os pastores não só decidiram 
apoiar Collor, mas-"orientar seus fiéis a 
votarem no candidato do PRN, pois ele é o 
que mais se identifica com nossos ideais", 

Após analisar o noticiário dos dois jornais de 
maior circulação no Rio Grar1Pe do Sul sobre 
o tema religião e eleições presidenciais de 
1989, pode-se dizer o seguinte: 
a) o assunto só merece destaque no 
segundo turno; 
b) o noticiário de ambos os jornais qâ ênfase 
às notícias que comentam e criticam o 
envolvimento político-partidário de setores da 
Igreja a favor de Lula; 
c) o apoio de padres ou agentes de pastoral 
a outros candidatos (notoriamente a Brizola, 
no primeiro turno) nao é noticiado nem 
comentado; 
d) nao há informações sobre a extensão do 
apoio da chamada Igreja progressista a Lula. 
SupOe-se que ela tenha sido significativa; 
e) pouca atenção se deu ao voto dos 
evangélicos, que são bastante numerosos no 
estado; devido à influência dos imigrantes (e 
sabe-se que a IECLB acompanha a 
orientação política da Igreja Católica no 
estado). 

O assunto religião e eleições presidenciais -
com o apoio de setores da Igreja a Lula -
teve outros desdobramentos, como a crítica 
do papa aos bispos do Rio Grande do Sul em 
visita ad limina, em fevereiro de 1990, pelo 
risco que .trazem envolvimentos em questões 
económicas e políticas, com esquecimento 
das questões espirituais. A discussão, como 
se vê, estâ longe de se esgotar. 



Minas: 
a força da Igreja no segundo turno 

NA/R COSTA MULS 
Doutora em Sociologia - UFMG 

Em todos os grandes jornais de Belo . 
Horizonte - Estado de Minas, Hoje em Dia, 
Diário do Comércio e Diário da Tarde-, a 
grande preocupação e o grande destaque 
foram dados aos programas económicos dos 
dois candidatos à Presidência e ao 
significado de suas propostas para o sistema 
capitalista. Esta era a grande questão. 
Todavia, na medida em que se acirra a 
campanha eleitoral do segundo turno, cresce 
também o espaço dado ao papel da Igreja 
Católica - ou melhor, dos setores ditos 
progressistas - nesse processo. 

Cabe ressaltar que Lula ganhou em Belo 
Horizonte, Betim, Conselheiro Lafaiete, 
Contagem, Coronel Fabriciano, Ferros, lbirité, 
lpatinga, ltablra, Sete Lagoas, Ribeirao das 
Neves e Juiz de Fora. Ou seja, na 
macrorregião metalúrgica e Campo das 
Vertentes, que se caracterizam, juntamente 
com Juiz de Fora, como região industrializada 
e com movimento sindical organizado. ·Perdeu 
na Zona da Mata, Sul de Minas, Triângulo, 
Alto São Francisco, Noroeste, Jequitinhonha 
e Rio Doce, macrorregiOes que se 
caracterizam pela industrialização da 
agricultura, pelas grandes propriedades 

11 

latifundiárias, por grande número de 
camponeses semiproletarizados e crescente 
índice de assalariados rurais temporários. 
Embora exista em algumas áreas dessas 
regiões violentos conflitos de terra, lutas 
sindicais e intenso trabalho de CEBs, CPT e 
PT. Assim como o fortalecimento da UDR. 

O fio condutor da mensagem passada pelos 
jornais mineiros é a contraposi~o entre a 
postura oficial da Igreja e a rebeldia dos 
padres engajados na campanha política -
leia-se a favor de Lula-, trazendo, como 
conseqüência, a quebra da unidade da Igreja 
e confundindo os fiéis. 

Nesse ataque constante e crescente à 
presença do clero na campanha política 
destaca-se o Hoje em Dia, que dá grande 
espaço às posições e ao trabaiho de D. 
Luciano Mendes de Almeida, bispo de 
Mariana e presidente da CNBB, e busca as 
opiniões de outros bispos (Juiz de Fora, 
Pouso Alegre, Campanha, Uberlândia, Belo 
Horizonte). 

Assim, numa mesma página (edição de 
2.12), dá destaque à posição de D. Luciano, 



que na nota oficial"lgreja e Política·, 
esclarece a posiçao da Igreja Católica no 
segundo turno das eleiçOes presidenciais; 
reforça essa posiçao com as palàvras do 
arcebispo de Juiz de Fora e de Belém; e dá o 
tom da polémica, destacando a atuaçao de 
padres engajados na campanha do 
candidato da Frente Brasil Popular. Os títulos 
dessas matérias mostram,.com bastante 
clareza, o objetivo subjacente·de crítica à 
atuaçao política do clero a favor de Lula e de 
ressaltar o perigo da quebra de unidade da 
Igreja, pela qual os padres progressistas sao 
responsabilizados. Se nao, vejamos: 

• "Igreja nao se posiciona por partido ou 
• candidato" 
• "Bispo prega afastamento• 
• "Padres trabalham por Lula" 
• "Padre assume preferência" 
·"Diocese debate propostas• 
• "Arcebispo de Belém critica progressistas• 

Se os tltulos- e a sua articulaçao- já bastam 
(para os mais apressados, que nao lêem os 
textos) para transmitir a mensagem 
desejada, o conteúdo é ainda mais carteiro, 
porque abalizado pela palavra oficial da 
Igreja. É o presidente da CNBB quem fala: 

• A atuaçao da Igreja está além de partidos e 
candidatos e portanto nao faz opçao por 
nenhum deles.· 

·As escolhas individuais e as declaraçOes de 
voto por parte de membros do clero sao 
posiçOes pessoais e nao significam 
envolvimento da Igreja. Mas causam 
ambigOidade e reaç6es. • 
E, dentro dessa perspectiva, ficam 
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minimizados, ou mesmos esquecidos, outros 
pontos importantes da posiçao da Igreja: 

• a incorporaçao das exigências éticas 
explicitadas pela Igreja ao patrimônio de 
cada partido e candidato que se proponha a 
construir ~:~ma sociedade justa e fraterna; 
• a posiçao·firme da Igreja na defesa da 
dignidade humana e, em conseqüência, na 
crítica e na oposiçao a tudo aquilo que fira e 
impeça -em termos morais, econômicos, 
culturais e políticos - essa dignidade; 
• o fundamento da unidade da Igreja: que 
nao está na "coincidência partidária", mas na 
defesa do direito de escolha livre e 
consciente de cada um e da lisura e 
confiabilidade do processo eleitoral. 

A palavra de outros bispos é utilizada na 
mesma direçao, e é bastante interessante 
observar, entao, dentro dessa visao de mundo 
fundada na unidade da família de Deus, a 
conotaçao pejorativa dada aos partidos: · 

·A funçao dos partidos e dos políticos leva 
naturalmente à separaçao e à divisao; a 
Igreja tem como missao pastoral somar e 
1:.1nir" (O. Juvenal). 

E a conclusao sub-reptícia, que nao se sabe 
se é do bispo ou do próprio jornal: a postura 
da Igreja entra em conflito com as militancias 
leigas, uma vez que esses se dividem em 
tradicionalistas - que aceitam as 
recomendações das cúrias -e os 
progressistas, que assumem um dos 
candidatos e utilizam suas pregações para 
insinuar a sua preferência (isto é, 
desobedecem, querem eles- bispo ou 
jornal? --dizer). 



Em outro artigo, a posição de um dos 
representantes da hierarquia católica é mais 
incisiva: 

·os padres que usam o Evangelho para 
convencer seus fiéis a votarem em 
determinado candidato pensam que estão 
sendo progressistas, mas na verdade estão 
sendo retrógrados, porque estão coibindo o 
livre direito de escolha do eleitor· (arcebispo 
metropolitano de Belém). 

Alguns bispos chamam a atenção do direito 
de padres e religiosos, enquanto cidadãos, 
optarem por um dos candidatos. Mas mesmo 
condenando bispos que se mantêm ao lado 
do conservadorismo, "ligados aos 
dominadores do povo·, insistem na correção 
da postura da Igreja na preservação da união 
dos cristãos, evitando confrontos ideológicos 
entre uns e outros e condenando a utilização 
do momento da pregação, do púlpito, para a 
ação política no sentido partidário. 

Por outro lado, na mesma página em que se 
insiste na posição da "Igreja"- CNBB e 
bispos-, o jornal Hoje em Dia mostra que 
"boa parte dos padres· vai trabalhar pello 
candidato da Frente Brasil Popular. E 
completa: sobretudo aqueles dos bairros da 
periferia, através das CEBs ligadas ao PT. 

Mais uma vez, estabelecem-se os limites da 
atuação do padre, desta vez através das 
palavras do próprio padre: 

"Não estamos fazendo dos púlpitos um 
palanque, mas, como cidadãos, temos o 
direito de nos manifestar." 
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Somente três únicas vezes colocou-se o 
dedo na verdadeira questão: em uma delas, 
o Hoje em Dia apresentava a posição de um 
padre do Ceará; em outra, num artigo do Frei 
Betto, tipo matéria paga (em quadro); e, na 
terceirá vez, uma notícia sobre Frei Boff. 

No primeiro caso, o padre em questão 
lembra que a Igreja sempre fez política, só 
que ao lado da classe dominante. E ninguém 
achava ruim. Agora, quando alguns padres 
progressistas trabalham a favor da 
candidatura do Lula, os setores dominantes 
desencadeiam verdadeira campanha contra. 
É preciso, diz ele, indagar as razOes dessa 
campanha, e estabelece: 

·o problema não é fazer política. Todo ser 
humano faz política. O importante é a 
preocupação pela vida. A fé autêntica do 
cristão na luta pelo pão, pela saúde, pela 
reforma agrária." 

E se a Igreja, oficialmente, não pode ter 
partido, ela tem a missão de orientar 
corretamente os fiéis. 

"Ninguém diz nada sobre a transformação do 
Frei Damião de Bozanno em defensor da 
candidatura de Collor de Mello. Não sou 
contra aqueles que defendem o nome do 
Collor, mas com 91 anos de idade, o Frei 
Damião não tem condições de analisar o 
quadro político brasileiro e está sendo 
usado", termina o referido padre. 

O artigo de Frei Betto denuncia os boatos em 
tomo do programa de Lula com relação à 
liberdade religiosa e denuncia também a 



perseguição crescente às igrejas e a 
religiosos que apóiam a candidatura da FBP. 
Mostra que o que incomoda as elites e as 
leva a acusar a Igreja de se ·meter em 
política" é justamente a opção que a Igreja 
fez pelos pobres, pois enquanto ela se 
colocava do lado dos ricos, abençoando 
indústrias, agências bancárias, casamentos 
suntuosos etc., nunca ninguém a acusou de 
se ·meter em política". Frei Betto é um dos 
poucos que, publicamente, defende o direito 
da Igreja de - no cumprimento de sua missão 
-colocar-se ao lado de tudo aquilo que ajuda 
a realizar o projeto de Jesus - "Vim para que 
todos tenham vida e vida em abundância" - e 
de denunciar tudo aquilo que reduz o 
sagrado direito à vida do povo: opressão, 
dívida externa, salários baixos etc. Dentro 
dessa perspectiva, suas palavras passam o 
direito do padre de participação política para 
outro nível: não enquanto mero cidadão, mas 
enquanto responsável' pela efetivação da 
missão da Igreja. A mesma posição tem Frei 
Boff: "A atração ostensiva de bispos e padres 
em favor de Lula não deveria causar 
estranheza. ( ... )ficar neutra significaria 
volitizar e espiritualizar a opção pelos pobres. 
Os setores que apóiam Lula procuram 
mobilizar suas forças para conseguir uma 
transformação social sem violência.· 

Com relação à missão da Igreja, as notícias 
e comentários dos jornais também trazem 
um alto índice de ambigüidade: em vários 
artigos noticiam o trabalho da Igreja -em 
diferentes dioceses mineiras -de preparação 
das comunidades para as eleições de 1989, 
visando a maturidade política dos fiéis e a 
sua conseqüente capacitação para aluar no 
processo político com consciência, seriedade 
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e visando a transformação da sociedade em 
direção a uma maior justiça social e 
económica. Lembram ainda que, em função 
da postura de evangelização da política, a 
Igreja traça o perfil do candidato : 
honestidade, passado de compromisso com 
a nação, programa que atenda os interesses 
do povo, que valorize o trabalhador e a 
fixação do homem no campo; sem contudo 
indicar o nome, ou mencionar partidos e 
políticos. 

Ao mesmo tempo, em outra edição (5.12) 
sob o título "Salinas na campanha do PT", 
mostra umà foto de um frei, vendo-se ao 
fundo um enorme crucifixo, e toma o caso de 
Salinas como representativo de inúmeros 
municípios mineiros: "Apesar da vitória de 
Collor, o grande número de votos dados a 
Lula se deve, entre outras explicações, à 
participação de religiosos da linha dita 
progressista como arregimentadores de 
votos." E completa: 

"Em Salinas, o Frei Dario, 38 anos, ex~aluno 

de Leonardo Bofl no Instituto Teológico 
Franciscano de Petrópolis, acredita que 
'"padre não é barata de sacristia que somente 
reza missa, faz batismos e encomenda as 
almas dos mortos·. 

Em conseqüência, o Hoje em Dia mostra o 
trabalho de conscientização existente em 
Salinas: programa de rádio e o trabalho das 
CEBs junto à periferia da cidade e 
trabalhadores das comunidades rurais, que 
levam, segundo o frei e a freira · 
entrevistados, o eleitor mais humilde a se 
libertar do cabresto dos coronéis e a votar 
independentemente. 



Ou o trabalho da diocese de Uberlândia 
(edição de 6.12), que "distribui cartilhas para 
ajudar os fiéis a reftetir sobre a sucessão 
presidencial, nao repreende padres e 
religiosos que apóiem explicitamente o. Lula e 
cujo bispo (o jornal esclarece que o mesmo 
foi preso em 1964 pelo governo de exceção) 
vale-se de vocabulário próprio ao marxismo• 
para explicar por que ele acha que deve ser 
derrubado o muro que no Brasil separa ricos 
e pobres: "Nao pode subsistir uma sociedade 
onde prevalecem de um lado o capital 
opressor e de outro o trabalho oprimido.· 

E reforça a crítica - velada? - ao trabalho de 
conscientizaçao dos fiéis, que a Igreja 
considera como sua missao, tomando mais 
uma vez o exemplo da diocese de Mariana, 
onde, se a sociedade ·nao garante que os 
padres ou o bispo tenham pedido votos para 
o Lula - vencedor do primeiro turno -, atesta 
o trabalho de organizaçao da sociedade feito 
pelo bispo e seus subordinados na defesa de 
formas politizadas favoráveis à justiça 
social". E atribui a vitória de Lula ·ao trabalho 
de conscientização" nascido do esforço do 
arcebispo, inclusive através de uma 
carta-aberta ao povo pregando o ·voto 
consciente•, 

Os colunistas sociais sao mais diretos (e aí 
destaca-se o Diário da Tarde): insistem na 
força político-eleitoral da Igreja Católica, 
grande base de apoio à candidatura Lula, 
ressaltando que o número de militantes das 
CEBs, CPT, Cimi e PO (dados atribuídos à 
CNBB) chega a quatro milhões e que "todos 
sao Lula-lá até a alma·. Observa ainda que 
nenhum partido político "tem quadro tao 
numeroso de militantes·. 
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"Nos grotões, onde existe uma Igreja e um 
padre, o candidato é Lula: "Igreja 
progressista está com Lula, a outra com 
Collor: "A Igreja lulou de vez. Lula só nao foi 
canonizado porque os padres têm medo do 
Vaticano: 

E mais: "Em plena era pós-ideológica, ainda 
persistem análises visceralmente 
ideológicas. Nostalgia ou desinformação?·, 
pergunta o repórter. 

Mesmo Paulo Francis, de Nova Iorque, 
manda o seu recado através do Diário da 
Tarde- "30 a 40% dos padres estao 
envolvidos com a Teologia da Libertação, 
cópia barata do marxismo·. 

"Entre a cruz e a caldeirinha" - diz um deles 
em sua coluna na Revista Nacional-, 
ressaltando a intensificação do trabalho dos 
padres, bispos e leigos da ala "progressista• 
da Igreja, indiferentes às reações dos fiéis e 
do clero conservador. ·os progressistas 
estao de corpo e alma na campanha, 
tentando consolidar junto ao eleitor sua visao 
de antagonismo entre as duas candidaturas. 
Com a entrada da Igreja na disputa do 
segundo turno, as eleições viraram 
confronto, na eterna luta entre o bem e o 
mal: 

E o Diário da Tarde completa com um artigo 
que leva o seguinte título: ·Jornal italiano diz 
que a Igreja brasileira apóia candidato 
marxista·. 

·o clero brasileiro vai votar no marxista Lula. 
Os bispos sao os primeiros a apoiar um 
candidato vermelho, levando a maioria das 



50 mil freiras e 14 mil padres a apoiar Luís 
Inácio da Silva, do PT. O clero filocomunista 
deu a Lula algo de vital que lhe faltava: o 
voto do subproletariado rural.· . 

Aproximando-se a data do segundo turno, 
multiplica-se o número de notícias e aparece 
um novo espaço: os editoriais dos jornais e 
comentários, entrando o Estado de Minas 
com mais força. 

Noticiam-se as vigílias de oração na Catedral 
da Sé, com participação de D. Evaristo Ams 
(EM, 8.12), jornadas especiais de oração 
pelas eleições nos mosteiros contemplativos 
femininos e masculinos do país; movimento 
de apoio aos religiosos brasileiros em favor 
da liberdade de expressão no campo político 
e em reação ao movimento das mulheres 
paulistanas da Renovação Carismática 
contra o debate político na Igreja (Hoje em 
Dia, 14.12). 

Na mesma edição, o Hoje em Dia noticia que 
os padres da Zona Leste paulistana estao 
em esforço concentrado em favor da 
candidatura Lula e farão reuniões com o 
pessoal das CEBs para o planejamento do 
trabalho de boca de uma e de fiscalização 
das apurações no dia das eleições. E 
-acentua a posição de b. Evaristo Ams, que 
aponta como única saída para o caos em 
que se encontra o Brasil o fortalecimento da 
sociedade civil: sindicatos, centrais sindicais, 
cooperativas, associações de bairro, condição 
essencial para a govemabilidade do país. 

O mesmo veículo noticia ainda a divulgação 
de uma Carta Pastoral elaborada em 
assembléia das CEBs da Zona Leste de São 
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Paulo, que classifica as eleições 
presidenciais como "momento decisivo", 
apóia os critérios da CNBB para a escolha do 
futuro presidente (execução de uma política 
agrícola, reforma agrária, reforma urbana, 
preservação do meio ambiente, justiça social, 
prioridade-do trabalho sobre o capital, 
auditoria para a dívida externa, apoio aos 
indígenas) e, classificando o plano do PRN 
como continuísta, apóia a Frente Brasil 
Popular. 

Observa-se ainda um maior número de 
notícias referentes ao apoio dos evangélicos 
a Collor, que, se no primeiro turno liberaram 
fiéis e pastores, no segundo turno, .através 
da Convenção Nacional da Assembléia de 
Deus, considerando o programa de Lula 
"doido, stàlinista, calcado na Albânia, inviável 
e que leva o país ao comunismo", consagram 
inteiro apoio a Collor (Estado de Minas, 
10.12). 

Dentro do esforço de minimizar as 
conseqüências dos boatos espalhados sobre 
o ateísmo de Lula ou sobre a sua intolerância 
religiosa, destaca-se a Tribuna de Minas, 
que, em seus "Painéis". observa que Lula 
defende os direitos de todas as religiões e 
conta com o apoio de comitês evangélicos e 
ecumênicos, e do bispo da Igreja Brasileira. 
Ou noticia o trabalho da deputada Benedita 
da Silva, do PT, em busca do apoio dos 
evangélicos, através de visitas a vários 
estados, e a criação de comitês evangélicos 
pró-Lula. Abre espaço para a notícia da 
concentração de evangélicos em Belo 
Horizonte, cujo objetivo é quebrar 
preconceitos e mostrar que grande parte dos 
evangélicos está com Lula. 



Todavia, em colunas assinadas, abre espaço 
para diferentes posições: em uma delas é a 
defesa de Lula, denunciando a má fé de 
Collor, que aproveita a desinformação do 
povo para di:zer que Lula é comunista, 
quando este quer apenas transformar a 
sociedade brasileira em uma sociedade justa 
e humana e é o único que tem apoio de 
todas as religiões. Em outra (12.12), é um 
artigo de Frei Betto, onde ele observa que a 
presença da Igreja na política "é uma 
questão resolvida pela doutrina católica, já 
que documentos pontifícios e episcopais 
insistem no dever do cristão de participar 
ativamente na política" e lembra o Papa 
Paulo VI, que disse ser ·a política, a forma 
mais perfeita de caridade" e pediu votos para 
a Democracia .Cristã contra o PCI. Ao mesmo 
tempO, denuncia as causas do incómodo que 
causa às elites a participação da Igreja na 
defesa dos interesses dos pobres e relembra 
as exigências éticas de uma ordem 
democrática, estabelecidas pela CNBB. 

Por outro lado, em artigo de D. Marcos 
Barbosa transcrito do Jornal do Brasil, frisa 
que a "Igreja do Barulho" está querendo 
reduzir os leigos a uma imensa minoria, sem 
capacidade de escolha e decisao, quando 
querem indicar em quem se deve votar. Além 
disso, ataca D. Ams, dizendo que, embora 
discreto, deixa os veículos da Curia saírem 
com propaganda do PT, e defende Lula 
"dizendo que ele não é comunista e que o 
comunismo não é tão mau quanto se pinta". 

Entram então os comentários e os editoriais: 

O Estado de Minas (12.12), por exemplo, 
insiste em confirmar a divisao da Igreja: 
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·Apesar de reiteradas declarações do 
arcebispo metropolitano de que a Igreja não 
apóia qualquer candidato, setores ligados à 
Arquidiocese (Comissao Pastoral dos 
Direitos Humanos) já firmaram posição em 
apoio à Lula" e em condenar essa divisao, 
pois ·a unidade de ação e de pensamento 
sempre foi a maior razão de sua força como 
centro das es'peranças da população 
católica". 

O Hoje em Dia mostra a presença, em uma 
·guerra de bandeiras·, da bandeira amarela 
da Santa Sé, empunhada com vigor por Frei 
Betto, que, com ·sua inteligência ímpar e sua 
cultura teológica, comanda a cristandade 
católica em apoio ao candidato operário". 

E em seus editoriais insiste em três teclas: 

1. Na quebra da unidade da Igreja, 
culpabilizando os padres progressistas. 
Assim, apesar da unidade político-ideológica 
da Igreja, defendida pelos bispos, e da 
exortação da Igreja a serenidade, harmonia, 
tolerância política, paz e bom senso, alguns 
poucos segmentos "contribuem para 
acalentar a idéia de que a diferença existe e 
o enfrentamento se processa nos 
bastidores·. 

2. Na defasagem entre a postura da Igreja 
progressista e a realidade da tendência ao 
liberalismo do mundo atual. Criticando a 
troca da Bíblia pelas idéias socialistas, os 
editoriais estabelecem que os padres, além 
de retrógrados, avançam os limites de sua 
atuação, e que a opção da Igreja pelos 
pobres faz com que sua prática se volte para 
o assistencialismo e para a militância 



partidária. Ora, esta, de caráter socialista, 
não se coaduna com as aspirações 
populares. 

3. No equívoco do envolvimento da Igreja na 
campanha política. 

A postura desses jornais expressa em seus 
editoriais nem sempre corresponde à do 
homem comum, ouvido por suas equipes de 
repórteres. Uma pergunta feita pelo Hoje em 
Dia- "Igreja deve envolver-se na campanha 
política?" -obteve respostas diferentes: 

• Um vendedor católico é de opinião que a 
Igreja deve ficar fora, numa posição de 
neutralidade, "pois política e religião não 
combinam, já que o papel da Igreja é dar 
conforto espiritual para as pessoas·. Mais 
ainda, o direcionam!mto feito pela Igreja 
atenta contra a liberdade individual das 
pessoas, •que têm opinião própria e não 
podem ser tratadas como bois". 
• Uma fisioterapeuta, católica, acha que a 
Igreja pode e deve engajar-se, pois a maior 
parte da população não tem formação 
política e por isso mesmo precisa ser 
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orientada, principalmente porque a TV 
deturpa os fatos e as informações e o poder 
econômico é quem faz os governantes. 
• Um corretor de imóveis, não religioso, 
defende o envolvimento da Igreja, pois a "sua 
função é participar de tudo e orientar os fiéis. 
Cabe a cada um decidir". 
• Já uma umbandista acha que cada um 
deve escolher sozinho, e que a posição da 
Igreja deve ser de neutralidade. 

Finalmente, para completar o qua.dro, os 
jornais pedem aos bispos a sua postura com 
relação aos resultados das eleições. E, mais 
uma vez, os títulos dados às matérias 
refletem bem o clima geral : 

•"D. Luciano defende apoio total ao novo 
presidente" (Hoje em Dia, 12.12.89). 
· ·o. Serafim pede compromisso cívico com o 
eleito" (Jornal de Minas, 19.12.89). 

Qualquer que seja o resul tado, ·quem 
ganhou ... levou·. E tanto o vencedor quanto 
o povo têm um compromisso cívico com a 
governabilidade do país. Portanto, há que se 
colaborar e participar ... 



A eleição vista por. 
dois semanários católicos 

JOSÉ IVO FOLLMANN 
Doutorando em Sociologia - Louvain la Neuve 

Este texto visa resgatar as linhas 
fundamentais do qebate sobre Igreja e 
Eleições Presidenciais, tal como foi veiculado 
por dois semanários católicos de alcance 
nacional: Jornal de Opinifio (JdO), editado 
em Belo Horizonte, e O Sfio Paulo (OSP) , 
editado em São Paulo. 

Antes do resultado do primeiro turno 

O j dQ, na sua ediçao de n2 40, em matéria 
editorial , fa;z a seguinte avaliação no que diz 
respeito à Igreja na campanha eleitoral : 
"Será impossível ignorar na avaliaçao desta 
campanha o papel de conscientizaçao 
política exercido pelas dioceses, paróquias e 
comunidades eclesiais em todo o país. Um 
incontável número de publicações está 
espalhado de Norte a Sul do Brasil, 
orientando os eleitores e ressaltando o perfil 
do candidato que a Igreja gostaria de ver na 
Presidência da República. Apesar dê ter 
afirmado inúmeras vezes que nao possui 
candidatos e nem partidos políticos, a.lgreja 
nao conseguiu evitar pronunciamentos 
públicos de padres e bispos a favor deste ou 
daquele candidato. kJ fazer a avaliaçao final, 
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a Igreja deverá se perguntar se é possível e 
eficaz indicar apenas o perfil e omitir os 
nomes de-sua preferência. Além de se 
perguntar até onde o pronunciamento público 
de seus membros afeta e compromete sua 
ação pastoral" (JdO, 5-11 .11 .89). 

Na edição subseqüente, comentando a 
proximidade do dia 15.11 , também em 
matéria editorial, aparece o seguinte: "A 
Igreja também nao ficou alheia a esta 
obrigaçao de discutir com os fiéis os lances 
desta eleição: através de paróquias, grupos 
de dioceses e comunidades de base, o 
trabalho da Igreja levou em conta, no 
apontamento dos candidatos merecedores 
dos votos dos católicos, aqueles que mais se 
identificam com as reivindicaç®s populares" 
(JdO, 12-18.11.89, n2 41 ). 

"Nossa tolerância é jamais apoiar candidatos 
cuja prática política sempre favoreceu os 
poderosos e que na Constituinte revelaram 
seu compromisso nao em favor dos 
operários, mas sim do capital" ( OSP, 
03{)9.11.89, n2 1.750). Nesse mesmo 
número, Dom Waldyr Calheiros, bispo de 
Volta Redonda descreve a posiçao dos 



bispos nas eleições, depois de .ter mostrado 
a sua simpatia com relação à prática de 
alguns candidatos: "A prática de alguns 
candidatos é clara. A de Lula, Covas, Freire 
e mesmo do próprio Brizola sabemos que 
não só as propostas, como também as 
práticas, foram a favor da classe 
empobrecida.· Dom Waldyr ainda 
prognostica que no segundo turno 
concorrerão um candidato do capital contra 
um candidato do trabalho. 

Se, de acordo com este bispo, o 
posicionamento dele, e de seus colegas em 
geral, é de orientar os fiéis para que estejam 
atentos à prática dos candidatos, houve 
também iniciativas notáveis de bispos no 
sentido de ajudar o povo em geral na escolha 
do presidente. Dom Paulo E. Arns, por 
exemplo, dirigiu publicamente três questões 
sobre a dívida externa aos seis principais 
candidatos. Somente três (Lula, Ulysses e 
Freire) responderam a essas questões (OSP, 
10-16.11 .89, n° 1.751). Dom Paulo introduz a 
formulação das questões com uma 
referência a um pronunciamento de Mikhail 
Gorbachev sobre a dívida externa, lato que é 
exaltado pelo candidato Freire. 

Ainda na mesma edição de OSP aparece erri 
destaque na pág. 9 a manchete "Bispos 
alertam eleitores·, onde é apresentada a 
opinião de 12 dos 40 bispos do estado de 
São Paulo. O alerta destes religiosos é 
sintetizado assim pelo jornal: "Votar com 
consciência, sem deixar-se envolver pelas 
manipulações, e votar para mudar são os 
apelos comuns de todos os pastores." Há, 
em geral, nas colocações dos bispos, uma 
referência di reta ou indireta aos critérios que 
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a Igreja oferece. Estes critérios são 
retomados na mesma edição em matéria de 
Dom Joellvo Catapan. Igualmente Dom 
Paulo E. Ams, na coluna "Encontro com o 
pastor", convoca todos a dar seu voto para 
valer, escolhendo um candidato segundo os 
critérios de patriotismo, honestidade, 
transparência, garantia de liberdade e 
solidariedade ( OSP, 1 0-16.11 .89, n° 1. 751 ) . 

Já o JdO coloca em destaque a opinião de 
Dom Luciano Mendes de Almeida •. presidente 
da Conferência Nacional dos Bispos do 
Brasil (CNBB), que reitera a posição comum 
dos bispos dizendo que ·a Igreja não tem 
candidato, mas valores e critérios em vista 
do bem comum", retomando os critérios já 
mencionados anteriormente, e a opinião de 
Dom Eugênio Salles, cardeal-arcebispo do 
Rio de Janeiro, que diz: "Por natureza, o 
padre une a comunidade e a política divide." 
Ao mesmo tempo em que dá esse alerta ao 
clero, Dom Eugênio faz um apelo para que o 
povo vote bem, "procurando pensar e 
considerar não as promessas dos candidatos 
e sim aquilo que eles conseguiram realizar 
na sua vida" (JdO, 12-18.11.89, n° 41 ). 

Nem o jomal OSP nem o JdO trazem 
referências muito explícitas às candidaturas 
de Fernando Collor de Mello ou de Luís 
Inácio Lula da Silva nas duas edições que 
precederam imediatamente o dia 15 de 
novembro, data do primeiro turno das 
eleições. A candidatura mais polemizada nas 
edições n° 1. 751 de OSP e n° 41 do JdO foi 
certamente a de Sílvio Santos. 

A candidatura do animador de televisão é 
duramente co_ntestada como o "Golpe do 



Baú", por opinião de bispos e grupos 
pastorais da Igreja. Na edição 1. 751 de OSP 
é assunto que merece cinco matérias longas. 
Segundo Dom.Antõnio Ribeiro de Oliveira 
(Goiânia), trata-se de irresponsabilidade e 
falta de respeito ... Para o Conselho Nacional 
de Leigos representa desestabilização da 
sociedade e desrespeito aos eleitores, 
candidatos e partidos. Encontramos a 
mesma opinião na Pastoral dos Migrantes da 
Grande São Paulo, que, em carta aberta, 
recorre ao Evangelho de São Lucas para 
alertar o "homem sorriso" : "Ai de vós, que 
agora rides, porque conhecereis o luto e as 
lágrimas· ( OSP, 10-16.11.89). 

O JdO apresenta na edição n2 41 uma 
matéria editorial , na qual critica a 
irrespOnsabilidade e o embuste político que 
subjaz à candidatura de Sílvio Santos (JdO, 
12-18.11.89). 

A ampla cobertura às críticas e à 
contestação da candidatura Sílvio Santos, 
sobretudo da parte de O Sao Paulo, ao 
mesmo tempo que revela uma linha de 
coerência com os critérios apresentados pela 
CNBB, esconde provavelmente uma simpatia 
e apoio sobretudo à candidatura de Mário 
Covas, que foi sem dúvida o mais 
prejudicado por esta controvertida 
intervenção. 

Durante o segundo turno 

Terminado o primeiro turno da eleição, D. 
Paulo E. Arns, na seção "Encontro com o -
pastor" afirma que ·muitos devem sentir-se 
iludidos e até desanimados com a revelação 
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dos resultados .. ." reconhecendo que ·somos 
naçao relativamente nova, desacostumada a 
mandar através das urnas e da participação 
no governo·. Diante disso, convoca todos a 
agir com discernimento e descobrir critérios e 
usá-los bem, como sinal de maturidade. 
Dirige-se aos cristaos no sentido de 
refletirem sobre a questão da falta de 
vontade política como o maior empecilho 
para a solução da maioria dos problemas do 
país, tais como a saúde, a educação, a 
ausência do exercício autêntico da 
autoridade, a dívida externa, a dominação 
internacional etc. 

Na sua opinião ·o presidente deve realizar os 
anseios do povo .. ." e caso não vença o 
candidato de nossa preferência, o escolhido 
deve ser aceito em nome da democracia 
(OSP, 17·23.11.89, n2 1.752). 

Para D. Aloísio Lorscheider, ·o novo 
presidente vai encontrar uma cruz no seu 
governo e não deve se iludir"; ele espera que 
o eleito "tenha consciência da 
responsabilidade que lhe será dada pela 
maioria da população brasileira·. 

Na análise de O. Luciano, presidente da 
CNBB, o processo eleitoral "foi marcado pela 
seriedade e tranqüilidade com que o povo 
votou•. Em relação aos dois candidatos q111er 
·um aprimoramento das propostas· e afirma 
que ·o novo presidente nao poderá dispensar 
a participação de toda a sociedade na 
condução do país· ( OSP, 24-30.11.89. n2 

1.753). 

Em matéria intitulada ·voto esciarecido", o 
JdO, logo após o primeiro turno, reforça a 



"questao da formaçao da consciência crítica 
do eleitor brasileiro, da internalizaçao de sua 
responsabilidade social e política" e faz um 
apelo para evitar o voto em branco ou nulo. 
·se sua opçao no primeiro tumo nao vingou 
para o segundo tumo, é hora de aprofundar 
conhecimento no que tange às propostas dos 
dois candidatos restantes, para identificar 
qual deles mais se aproxima do perfil de sua 
preferência. O voto nulo ou branco em nada 
colabora para a democracia" (JdO, 
19-25.11.89, n° 42). 

A ediçao seguinte do JdO publica a matéria 
"Igreja e política", onde sao abordadas duas 
formas básicas de como é vista a 
participaçao da Igreja na política, 
principalmente em órgaos da chamada 
grande imprensa. Menciona o caso da revista 
Veja, que condena "o comprometimento de 
membros da Igreja na disputa eleitoral" ou de 
"outros que preferem minimizar a influência 
da Igreja no processo político, como coisa do 
passado". Sobre essas duas vi SOes, 
comenta: "Em ambos os casos parece que 
erros grosseiros sao cometidos.· 

Em síntese sobre esta questao, afirma que ·a 
participaçao da Igreja na política nao é 
apenas uma obrigaçao e um compromisso. É 
também um elemento importante e decisivo 
na formataçao de uma nova sociedade, mais 
fraterna e mais justa•. E convida à ·reflexa o 
profunda sobre o papel e a responsabilidade 
dos religiosos nesta tarefa" (JdO, 26.11 a 
2. 1"2.89, n° 43). 

Na ediçao anterior à realizaçao do segundo 
turno, o JdO publica matéria em que 
novamente enfatiza que a Igreja se preocupa 
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em indicar apenas critérios e objetivos e nao 
candidatos, mas ao mesmo tempo reconhece 
que ·nao pode, no entanto, proibir ou coibir 
afirmações e tendências de seus membros, 
bispos e padres sobre suas preferências 
eleitorais. Mesmo porque isto seria claro 
cerceamento de liberdade e, portanto, um 
contra-senso da própria Igreja, que prega, 
acima de tudo, a liberdade de expressao, o 
direito de cada pessoa, de cada cristao· 
(JdO, 10-18.12.89, n° 45) . 

Na mesma ediçao deste jornal é publicada 
uma carta de D. Mário Teixeira Gurgel e D. 
Lélis Lara, bispos da diocese de 
ltabira-Coronel Fabriciano (MG), na qual 
seus autores relembram critérios: 
honestidade, capacidade e coerência entre 
seus programas e medidas em relaçao a 
atuaçao e vida passada dos candidatos. 

Afirmam, no entanto, que é preciso atender 
às alianças e apoios de cada candidato e · 
observar quem está "de fato, sintonizado 
com as aspirações populares e nao apenas 
com as classes dominantes, que sempre 
determinaram os rumos da política no país" 
(vdO, 10-18.12.89, n° 45) . 

Enquanto o Jornal de Opini~o se mantém na 
posiçao mais genérica em relaçao aos dois 
candidatos, dando ênfase maior nos critérios 
que devem nortear os eleitores, O ~o Paulo 
destaca com clareza sua posiçao ao identificar 
as alianças que apoiaram e farao parte do 
governo de cada candidato que for eleito. 

"Fernando Collor de Mello, do PRN, e Luís 
Inácio Lula da Silva, do PT, chegaram ao 
segundo turno com menos dos 50% dos 



votos apurados, o que implicará, a partir de 
agora, coligações com outros partidos. As 
alianças já iniciadas mostram como será a 
concorrência: Collor com os apoios de 
partidos e políticos de direita e com a 
infra-estrutura da Rede Globo, que financiou 
sua campanha. Lula centrará forças na 
fidelidade da militância da Frente Brasil 
Popular, nas forças democráticas e 
movimentos de base." Desta forma se 
expressa o jornal O ~o Paulo, em matéria 
de primeira página, na ediçao imediatamente 
após conhecido o resultado do primeiro turno . 
(OSP, 17-23.11.89,ng 1.752). 

Nesta mesma ediçao, na página 10, publica 
matéria em que faz um relato histórico dos 
principais momentos políticos da República 
do Brasil e conclui com um posicionamento 
nítido: "No dia 17.12, nas urnas ... a 
populaçao terá a chance de eleger, por voto 
direto um civil para a Presidência com 
características populares e com 
compromissos claros com a naçao. Só assim 
a República, ·de 100 anos, será redimida.· 
Ainda na mesma página 10 sao publicadas 
duas colunas sobre os candidatos com os 
seguintes títulos: "Lula · Militância fiel"; 
"Collor · Passado obscuro". Afirma-se que 
Lula conta com o apoio dos movimentos 
populares, CEBs, Sem Terra, Sem Teto, 
minorias, sindicatos e no segundo turno 
também com outros partidos de esquerda, 
sociais-democratas e liberais(?!) e que 
"agora vai se realizar a profecia de D. Mauro 
Morelli, de Duque de Caxias: é a briga entre 
o capital e o trabalho, ou seja, Collor e Lula". 
Em relaçao a Collor, é colocado seu passado 
político obscuro. Apresentando-se como 
caçador de marajás e sem expor programa 
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de governo, chega ao segundo turno, "em 
grande parte, pelo apoio explícito recebido 
das Organizações Globo. A partir de agora 
até 17.12 ... Collor contará com o apoio dos 
partidos de direita e de centro- direita, numa 
coalizao de troca de favores, cargos e de 
quadros, inexistentes no PRN ... O 
empresariado e as Forças Armadas fecham 
com Collor" (OSP, 17-23.11 .89, ~ 1.752). 

"Bispos, padres, frades e freiras também sao 
cidadaos· é o titulo do editorial de OSP, ng 
1. 754, de 30.11.89, em que sao comentadas 
acusações feitas por um órgao da grande 
imprensa de "que as celebrações religiosas 
no domingo se transformaram em comícios· 
e que, em tunçao disso, "OSPrecebeu 
inúmeros telefonemas, a maioria reforçando 
estas críticas·. 

Um tipo de protesto é quanto ao conteúdo 
político da mensagem da Igreja, quando 
"retomam-se velhos e surrados argumentos 
que querem trancar os padres na sacristia e 
reduzir a mensagem da Igreja ao anúncio de 
uma salvaçao da alma após a morte e à 
atribuiçao de todo sofrimento humano e de 
toda injustiça à vontade de Deus·. Outros 
protestos se referem a apoios a determinado 
candidato: "Nao há muito o que dizer sobre 
isso. Mas o pouco que se pode dizer é • 
decisivo: a Igreja nao aponta candidatos. Ela 
apenas indica critérios de avaliaçao desses 
candidatos. Se um dos candidatos mais do 
que o outro se enquadra dentro desses 
critérios, esse é o candidato que deve 
merecer o voto dos cristaos, ainda que isto 
desgoste os que estao do outro lado.· E 
conclui, afirmando que, ·se bispos, padres e 
frades apóiam este ou aquele candidato (e há 



apoio para os dois dentro da Igreja), eles têm 
todo o direito de fazê-lo. O ser religioso nao 
anula sua condição de cidadão". Isto, porém, 
não significa um apoio oficial da Igreja. 

Frei Betto, em matéria sob título "Lula e as 
religiões·, analisa o envolvimento político da 
Igreja, afirmando que "é missão da Igreja 
colocar-se ao lado de tudo aquilo que ajuda a 
realizar o projeto de Jesus: 'Vim para que 
todos tenham vida, e vida em abundância'" 
(Jo 10,10) e que. ·a Igreja Católica no Brasil 
fez uma opçao pelos pobres· e esta posição 
incomoda às elites, que não viam 
envolvimento político da Igreja quando 
"bispos e padres abençoavam indústrias, 
agências bancárias, capelas de latifundiários, 
celebravam suntuosos casamentos ou 
participavam de desfiles militares·. Segundo 
Frei Betto, "desde sua fundação em 1979, o 
PT surgiu como o partido que mais se 
aproxima dos princípios evangélicos de 
justiça que norteiam a atuaçao das 
Comunidades Eclesiais de Base·. Pelo fato 
do programa do Lula defender total liberdade 
religiosa é que ele ·conta com o apoio 
explícito de bispos como D. Mauro Morelli ... 
Há um Comitê Evangélico de apoio a Lula, 
com sede no Recife, e um Comitê 
Ecuménico, com sede no Rio". E, no final, 
lembra o autor: ·como 90% do povo 
brasileiro, Lula é cristao• (OSP, 7.12.89, ng 
1.755). 

Nesta mesma edição de OSP, página 9, são 
publicadas mais duas matérias que 
manifestam opçao explícita pelo candidato 
Lula. Rubem Alves, teólogo, faz uma reflexão 
comparativa entre Abraham Lincoln e Lula, 
destacando a origem humilde de ambos. 
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Hélio Bicudo, jurista, em sua matéria afirma 
que a candidatura do PT se coloca ·como 
uma real alternativa de poder, contando com 
uma expectativa de mudanças pelas quais 
anseiam as forças populares mais 
politizadas·. 

Em termos gerais, é possível concluir que, no 
período compreendido entre o primeiro e o 
segundo turno das eleições presidenciais de 
1989, o JdO, a nível de linha editorial, de 
reportagens de documentos de membros da 
hierarquia, enfatiza prioritariamente 
orientações em torno de princípios e critérios 
para votar, mantendo certa neutralidade em 
relação aos candidatos. 

Em matérias assinadas do JdO, as análises 
sobre os dois candidatos permitem entender 
a opçao do autor, sem, contudo, expressá-la 
nominalmente. OSP, na sua linha editorial e 
posicionamentos de membros da hierarquia, 
também enfatiza mais critérios para votar; no 
entanto, publica também reportagens e 
matérias assinadas que expressam uma 
clara opçao pela candidatura Lula, como 
sendo a que melhor se enquadra nas 
orientações da Igreja, e nenhuma matéria 
que expresse um apoio a Collor. 

Depois do resultado do segundo turno 

Analisando as edições dos jornais OSP e 
JdO em seus dois números imediatamente 
depois de conhecido o resultado do segundo 
turno, isto é, da vitória de Femandó Collor de 
Mello, percebe-se pouco entusiasmo nas 
matérias apresentadas por ambos ( OSP, 
21 .12.89, ng 1. 757; 4.1.90, ng 1. 758) 



(JdO, 31.12-6.1.90, ng 48; 7-13.1.90, ng 49). 

Enquanto o JdO destaca, por um lado, a 
constatação de que a TV venceu os partidos 
e, por outro, a preocupação por discutir o 
papel da Igreja neste novo quadro político, 
buscando isentá-la da acusação de 
envolvimento partidário ou da clara acusação 
de que a CNBB é um "comitê de Lula", o 
jornal OSP preocupa-se em mostrar a força 
do vencido, sua significaçao histórica, a 
pequena margem de diferença, alertando o 
vencedor a que faça um governo realmente 
voltado para os necessitados, respeitando 
seus adversários (os sindicatos, as 
entidades, as Igrejas). Enquanto no JdO sao 
mostrados os grandes desafios para o novo 
presiqente, inclusive cobrando suas 
promessas de palanque (JdO, 7-13.1.90, n2 

49), em OSP continuam fortes as avaliações 
críticas da campanha Collor, sua identidade 
com as elites e as grandes perspectivas que 
apontam para os vencidos nas próximas 
eleições (de outubro de 1990), uma vez que 
Lula (o candidato da oposição, do trabalho) 
sai destas últimas eleições como a mais 
expressiva figura política do país (OSP, 
4.1.90, ng 1.758). 

Ambos os jornais sao unânimes em mostrar 
o real envolvimento da Igreja (ainda que nao 
oficialmente, como instituição), no processo 
eleitoral e a necessidade de ela (a Igreja) 
colaborar com o novo governo, como . 
instância crítica. Enquanto em OSPum 
número significativo de matérias volta a fazer 
denúncias relativas à campanha, o JdO, que 
tem relativamente poucas matérias sobre o 
tema, limita-se mais às dificuldades que o 
novo presidente irá sofrer, procurando 
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destacar a grande votação do adversário do 
eleito neste segundo turno. 

Concluslo 

A partir desta leitura e análise podem-se 
identificar as linhas mestras que orientaram 
os textos veiculados nos dois semanários 
católicos no que diz respeito à eleição de 
1989 e à presença da Igreja neste processo. 

Num primeiro momento, antes do primeiro 
turno, quando o leque de opções entre 
candidatos era mais amplo e variado, os 
jornais, especialmente nos editoriais, 
documentos oficiais ou reportagens, 
procuram oferecer elementos gerais que 
orientem os cristaos nas eleições, de acordo 
com os princípios defendidos pela Igreja. 
Ainda neste primeiro momento, alguns 
setores pastorais de atuaçao mais di reta nos 
meios populares, como também agentes 
pastorais, assumem posicionamentos mais 
explícitos, chegando a excluir determinados 
candidatos como nao sendo merecedores do 
voto devido a sua vida prática, como 
indivíduo ou como político, contrária aos 
interesses populares e aos critérios da Igreja. 

Num segundo momento, entre os dois turnos 
da eleição, os posicionamentos se tornam 
mais nítidos, embora em termos gerais nao 
seja mencionado um candidato preferencial. 
Neste momento, os dois candidatos ~o mais 
abertamente identificados quanto às forças 
políticas que representam e os apóiam e os 
compromissos passados e presentes 
assumidos por cada candidato. Neste 
contexto divulgam-se também manifestações 



abertas de alguns membros da hierarquia, de 
religiosos, teólogos, agentes e setores 
pastorais, de organizações leigas ligadas à 
Igreja, em favor do candidato da Frente 
Brasil Popular (Lula). A outra candidatura 
(Collor) nao foi contemplada por alguma 
manifestaçao explícita, em nenhum momento 
pelos dois órgaos de divulgaçao analisados 
neste trabalho. 

No terceiro momento, conhecido o vencedor, 
ambos os jornais concentram-se numa 
posiçao de cobrança do eleito quanto a suas 
promessas de campanha e em destacar os 
desafios que terá pela frente. Enfatizam-se 
também os avanços conquistados pelo 
vencido, bem como continuam as críticas em 
relaçao ao vencedor, quanto a suas origens 
e apoios que o conduziram à vitória. 

É bastante recorrente a explicitaçao 
(sobretudo de parte de membros da 
hierarquia) de que a Igreja nao tem partido 
nem candidato, mas aponta para critérios e 
valores que devem orientar a escolha. 

Pode-se levantar uma hipótese, que fica 
implícita a "partir do relativo silenciamento dos 
dois semanários pós-segundo turno. A 
hipótese seria a de que a vitória de Collor de 
Mello aparece como um inibidor das muitas 
forças que estao se levantando na Igreja no 
sentido de manifestar claras opções 
partidárias; este fator inibidor poderá 
acentuar-se na medida dos possíveis 
sucessos do governo eleito, uma vez que em 

· nenhum momento houve explícitos apoios a 
esta candidatura. 
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O silêncio da mídi~ 
norte-americana 

KENSERBIN 
Doutorando em História da América Latina 

Universidade da Califórnia, San Diego 

A cobertura da mídia norte-americana do 
segundo turno da eleição presidencial 
brasileira de 1989 pode ser comentada mais 
pelo que nao disse do que pelo que disse. A 
campanha recebeu uma cobertura padrao na 
imprensa escrita. Leram-se diariamente, de 
9.12.89 até 5.1.90, os jornais The New York 
Times, Wa/1 Street Journal, Christian Science 
Monitor, três dos mais importantes. Os dois 
primeiros têm uma circulação de milhões de 
exemplares entre as camadas mais 
instruídas e influentes da sociedade 
norte-americana e também a nível mundial. 
Leu-se também um jornal local que publicava 
matérias da agência de notícias Associated 
Press. Na mídia televisiva nao se registrou 
nenhum comentário sobre a eleição. 
Observaram-se diariamente o programa 
nacional de notícias da rede CBS, CBS 
Evening News, e o programa da rede 
pública, MacNeii-Lehrer News HoU(, que 
dura duas vezes os trinta minutos dos jornais 
das três principais redes comerciais, e 
aprofunda os temas com entrevistas e 
debates. 

Nas reportagens escritas não houve 
nenhuma alusao ao papel da religião na 
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campanha, exceto uma reportagem da 
Christian Science Monitor que mencionou em 
umas poucas frases o apoio da Igreja 
progressista à candidatura de Lula. A maioria 
das reportagens descreveu a campanha em 
termos de uma luta entre um conservador da 
elite privilegiada que queria tomar o caminho 
neoliberal e um operário e líder sindical de 
origem humilde com forte base na esquerda. 
Nao houve análises mais aprofundadas ou 
detalhadas da campanha. As reportagens 
pareciam ter sido escritas utilizando a 
simples observação da imprensa brasileira e 
sem maiores indagações pessoais sobre os 
acontecimentos. Houve ênfase nas 
manobras e estratégias eleitorais e pouco 
comentário sobre o significado dos eventos 
para a sociedade global. Por isso, e talvez 
também por falta de espaço, nao houve 
cobertura da parte religiosa da campanha. 
Mas lembre-se de que desde cedo a 
campanha tinha fortes traços religiosos 
(Collor e Frei Damião ainda no primeiro 
turno, por exemplo), e as próprias eleições 
norte-americanas, freqüentemente, têm 
aspectos religiosos importantes; apesar 
disso, a imprensa norte-americana falou 
pouco sobre a religião na campanha. 



Deveria ser mencionado que uma 
reportagem da Associated Press contou o 
incidente no qual no horário gratuito Collor 
acusou Lula de ter querido que sua 
ex-mulher, quando grávida da filha do casal, 
abortasse. Isso foi o mais perto que a 
imprensa chegou, além da reportagem do 
Christian Science Monitor, sobre o tema da 
religião. 

É importante acrescentar que, em geral, é 
pouco tratado o tema da religiao na mídia 
norte-americana devido à secularizaçao 
muito forte daquela sociedade e, 
conseqüentemente, a uma atitude 
generalizada nas classes intelectuais de que 
a religiao é um dado cultural marginal ou 
folclórico ou um assunto particular de cada 
indivíduo e nao merecedor de atençao na 
imprensa. A separaçao das Igrejas do 
Estado, ferrenhamente defendida pelos 
norte-americanos, é oútro fator para ser 
levado em conta: isola a religiao da esfera 
pública, onde a imprensa concentra suas 
energias de reportagem; a esfera privada é 
pouco questionada. 

A falta de cobertura televisiva da campanha 
é um exemplo de uma característica geral da 
imprensa e da sociedade norte-americana 
(mas nao necessariamente do Estado; por 
exemplo, a CIA e os militares): pouco 
conhecimento de, e pouca preocupaçao com 
a América do Sul, embora o continente tenha 
uma geografia, uma economia e uma 
demografia de muito peso nas Américas. No 
caso do Brasil, pode-se colocar mais uma 
razao: poucos norte-americanos sabem que 
aqui se fala português (acha-se que os 
brasileiros falam castelhano), e ainda menos 
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sabem falar esta língua. Recebem uma 
cobertura desproporcional o México (pela 
proximidade) e a América Central (por um 
passado colonial marcante, com 
intervenções freqüentes e di retas dos 
Estados Unidos). Esta última área também 
recebe mais atençao tanto do Estado 
norte-americano como da imprensa e do 
povo por causa da revoluçao nicaragüense, 
que como a revoluçao cubana foi um desafio 
direto à hegemonia dos Estados Unidos no 
hemisfério. Simbolicamente, a Nicarágua 
havia sido mais ameaçadora aos Estados 
Unidos porque impugnava a ideologia deste 
país. Economicamente, significa pouco, e o 
Brasil, por exemplo, muito (informática, 
indústria bélica e outras áreas onde o 
crescimento brasileiro não agrada aos 
poderes norte-americanos), mas o Estado 
pôde usar o caso dramático da revolução 
para fins políticos nao só no hemisfério 
(advertência geral à esquerda 
latino-americana e especialmente a Fi dei 
Castro) e na confrontação com a União 
Soviética (pré-1989) e internamente na 
continuaçao do macarthismo e do 
anticomunismo. 

E, como se frisou numa recente reunião, em 
São Paulo, de missionários de língua inglesa 
que estão procurando meios de ampliar a 
cobertura nos seus países de origem do seu 
trabalho de justiça e paz no Brasil, a 
imprensa norte-americana dá preferência a 
situações simplistas de •guerrilha" (ou algum 
outro inal) contra a "democracia", o que é 
mais fácil demonstrar com o caso 
centro-americano do que com a eleiçao no 
Brasil, que foi pacífica. Basta citar dois 
exemplos praticamente contemporâneos ao 



segundo turno brasileiro para comprovar esta 
afirmação. Primeiro, a eleição chilena, que 
recebeu mais cobertura tanto na imprensa 
escrita como na televisão, provavelmente 
porque houve uma transição direta da 
ditadura para a democracia (o caso brasileiro 
era mais lento ou mais ambíguo, tanto para 
os eleitores brasileiros como para a imprensa 
internacional). Segundo, a invasão do 
Panamá, que naturalmente dominou as 
notícias nos Estados Unidos, até com 
bastante cobertura fora do horário normal 
dos noticiários das grandes redes de 
televisão, apenas dias depois de se 
conhecerem os resultados da eleição 
brasileira. 

Nas radioemissoras norte-americanas houve 
reportagens rápidas sobre a eleição, por um 
dia só, simplesmente comentandó os 

resultados. O programa de notícias da BBC 
(British Broadcasting Corporation) também 
revelou os resultados de votação com um 
pouco mais de detalhes. Nas emissoras não 
houve comentário a respeito da religião. 

A eleição presidencial no Brasil foi pouco e 
simploriamente registrada na mídia norte
americana, refletindo a pequena preocupação 
daquela sociedade com questões brasileiras, 
apesar da importância do país, estratégica e 
economicamente, para os Estados Unidos. A 
ausência do tema religião na cobertura é 
resultado de análise pouco profunda da 
eleição e exemplo do alto grau de 
secularização da sociedade norte- americana. 
Há mais preocupação com a Centro-América, 
porque aquele continente exibe mais 
dramaticamente os atritos entre o sistema 
norte-americano e seus opositores ideológicos. 

PARA ASSINAR AS PUBLICAÇÕES DO ISER 
UASTA LIGAR 

({) 265 5747 
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ZÉLIA SEIBLITZ 
Doutoranda em Antropologia Social - Museu Nacional 

O objetivo deste texto é apreender, na 
relação Igreja/política, durante a campanha 
presidencial de 1989, o debate doutrinal que 
atravessa o campo católico. Parti da hipótese 
segundo a qual as particularidades que 
diferenciam os principais grupos que 
compõem o clero e~ntrariam, no período 
eleitoral, oportunidade ímpar para defender 
suas posições. Ou seja: subjacente às 
formulações de cada um seria possível 
perceber os sinais que os distinguem dos 
outros, apesar de todos eles se constituírem 
como parte de um todo indivisível. 

Para tanto, aproximei-me da relação 
Igreja/campanha eleitoral através da 
articulação dos seguintes elementos: 1. o 
contexto social que envolvia os atores: clero 
e fiéis, empenhados, com maior ou menor 
ênfase, com a eleição presidencial; 2. as 
posições adotadas pelo clero e expressas na 
mídia. O clero foi agrupado em quatro 
categorias preexistentes ao processo 
eleitoral; 3. as posições dos candidatos na 
campanha e a imagem que pareciam ter da 
relação Igreja/política. 

Duas fontes foram utilizadas: material da 
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imprensa e observação da liturgia. Quanto à 
primeira, restringi-me a dois jornais cariocas 
(Jornal do Brasil e O Dia) e a Folha da 
Manha, da cidade de Campos. Além disso, 
consultei um tablóide lá produzido, intitulado 
Ontem, Hoje e Sempre (nome atual do antigo 
Heri et Hodie), porta-voz do clero 
tradicionalista naquela diocese. Quanto à 
liturgia, limitei-me às missas celebradas nos 
dois domingos anteriores à votação em 
segundo turno. No Rio de Janeiro, na 
Paróquia de St1 Mônica, conduzida pelos 
padres Agostinianos Recoletos. Em Campos, 
em vários templos: na Basílica Menor de São 
Salvador, na Igreja da Ordem Terceira do 
'Carmo - o grande reduto tradicionalista -
onde funciona também a paróquia de N. Sríl 
do Terço, e ainda na capela instalada na 
residência de D. Antônio Castro Mayer, bispo 
emérito de Campos, atualmente aberta a 
serviços religiosos regulares, com vistas a 
oferecer à comunidade tradicionalista mais 
meios de perseverar na fé segundo aquela 
leitura do catolicismo. 

Uma primeira ressalva, sobre o material 
coletado, deve ser feita : até que ponto é 
possível dizer que este material exprime as 



leituras que o clero faz da relaçao 
Igreja/política? Não estaríamos apenas frente 
à imagem que a imprensa cria dessa relaçao 
e oferece aos leitores? Ao mesmo tempo, é 
preciso considerar que boa parte dos textos 
não eram meros noticiários, mas ensaios, 
devidamente assinados e, portanto, 
exposiçao de determinada visao de parte do 
clero, sendo o jornal simplesmente o veículo 
que difundia pela sociedade uma modalidade 
do pensamento católico. 

Cabe ainda dizer que tal material não é 
exaustivo: recolhi apenas o mais expressivo, 
segundo um recorte que pretendia ver, por 
um lado; os afastamentos entre esses 
grupos, e, por outro lado, as aproximações 
deles, 

Além disso, não levei em conta a distinçao 
entre os jornais segundo o público a que se 
destinam, ou seja, ignorei as pressões 
específicas a que estavam submetidos, 
responsáveis em parte pela maneira de 
abordar o assunto. E as diferenças eram 
muitas. A começar pelos diários que, embora 
dirigidos a uma coletividade indiferenciada, 
originavam-se de lugares díspares e com 
alguma relação de subordinaçao, pelo menos 
simbólica. Nestes termos, o Jornal do Brasil 
se impunha não só como um diário da 
metrópole (para a Folha da ManM, de 
Campos), como um manancial de . 
informações para este e para O Dia. Por sua 
vez, o tablóide tradicionalista restringia-se a 
um público específico e pequeno. Assim, o 
contexto intervinha na seleçao do publicável, 
para além de opções meramente políticas 
e/ou religiosas. Mas tais particularidades 
foram aqui tratadas como sutilezas, até por 

conta do tipo de investigação que se fazia na 
ocasião. Mas para um aprofundamento da 
interpretaçao e enriquecimento das questões 
apresentadas, caberia recuperar, 
posteriormente, aquelas distinções, sem o 
que o valor daquelas fontes estaria 
comprometido. 
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A relaçao Igreja/campanha foi marcada pela 
preocupaçao que expressaram os 
representantes do clero em explicitar a 
concepçao que adotavam quanto à missao 
da Igreja e que justificaria as posições 
assumidas no decorrer do processo. Ao 
mesmo tempo, esse discurso não vinha do 
nada nem caía no vazio:.tinha como 
contrapartida o sentido dado pelos 
candidatos e seus correligionários ao que 
seria o papel da Igreja num momento tao 
importante para a naçao. 

Nas fontes por mim consultadas foi possível 
distinguir quatro posições do clero, cujas 
particularidades se expressarão nas 
temáticas (e na forma de apresentá-las) que 
serão elaboradas no transcorrer do processo. 
Cabe notar que esta distinçao também varia 
no tempo, reagindo sutilmente às três fases 
do período eleitoral: a primeira, anterior ao 
primeiro turno; a segunda, entre este e o 
segundo turno; a terceira, posterior a este. 
Estas posições referem-se aos seguintes 
grupos: 

1 2 CNBB - expressando a fala oficial da 
Igreja, apoiada nas posições assumidas 

. durante a Constituinte e em documentos 
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específicos, como aqueles elaborados na 
271 Assemblé.ia Anual da Regional 
Nordeste III (que visava orientar a prática 
política do católico). Por ali estava 
assegurado que a liberdade do voto é total. 
Qualquer candidato é bom desde que siga os 
princípios de dignidade e solidariedade 
humana. O candidato ideal apresentaria as 
seguintes características: vida séria e 
honesta; competência administrativa e 
profissional; estaria de acordo com a Igreja 
em dois pontos: a negação do aborto e a 
necessidade da reforma agrária. 

22 Grupo de D. Eugénio Safes • constituído 
pelo conjunto de bispos e padres que, de 
suas respectivas dioceses, compõem uma 
rede de pensamento semelhante ao Cardeal 
Sales, alguns deles.colaboradores regulares 
do Bole~m da Arquidiocese do Rio de 
Janeiro. Este grupo, forte presença no Jornal 
do Brasil, assumia que a Igreja está fora e 
acima dos partidos políticos. Tal postura, 
embora se aproxime da anterior, dela se 
afasta ao enfatizar, por todo o tempo, uma 
crítica à Teologia da Libertação e àqueles 
representantes do clero que se engajaram 
diretamente na campanha. 

32 Grupo da Teologia da UbertaçAo · que 
tinha em D. Mauro Morelli um de seus 
expoentes, e que considerava que a Igreja 
devia se pronunciar: os padres indicando os 
candidatos mais comprometidos com a 
superação dos problemas dos oprimidos, de 
acordo com o que definem como sendo o 
papel da Igreja. Afinado com as 
recomendações da Assembléia acima citada, 
apoiava o candidato que visava a restituir a 
dignidade às camadas mais pobres. 

42 Grupo Tradicionalista · composto pelos 
padres de orientação tradicionalista, 
continuadores do pensamento de D. Castro 
Mayer na Diocese de Campos. Por um lado, 
este grupo aproxima-se do segundo, ao 
afirmar a exterioridade da Igreja frente às 
questOes políticas, mas distingue-se dele ao 
considerar a Igreja, atualmente, subordinada 
a uma inaceitável lógica modernista. É no 
bojo desta luta contra o modernismo que o 
grupo vai cerrar fogo contra as demais 
posturas adotadas e, principalmente, contra 
o terceiro grupo, que melhor representa 
aquilo que .consideram uma heresia: o 
comunismo e suas conseqüências, o 
ateísmo, o fim da propriedade privada, a 
reforma agrária etc. Mas aproxima-se deste 
terceiro grupo ao considerar. um dever da 
Igreja alertar os fiéis e indicar-lhes o melhor 
candidato. 

Assim como o desenvolvimento da 
campanha foi impondo um refinamento · 
constante das posições adotadas pelos 
diferentes grupos, o comportamento dos 
candidatos também vai apresentar 
modificações que, no entanto, não se pautam 

' exclusivamente na preferência aludida por 
determinados grupos da Igreja. Embora as 
ideologias subjacentes a cada candidato 
conduzissem a relacionamentos específicos 
com determinados grupos religiosos, todos 
eles demonstraram reconhecer a força da 
Igreja enquanto agente político, mesmo 
quando ela se exime de fazer indicações 
diretas. Não é gratuito que os principais 
candidatos foram a Roma, embora nem 
todos tivessem uma audiência particular com 
o Papa. Por sua vez, a afinidade entre o 
discurso da CNBB com certo candidato 
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suscitou a reaçao daquele que finalmente 
vencerá as eleiçoes: premido pela 
preferência da CNBB por Covas e da Igreja 
Popular por Lula, Collor não titubeará em 
buscar apoio no que "resta• da Igreja: seja 
numa aproximaçao eleitoreira com · 
segmentos do catolicismo popular, seja fora 
dela, com os grupos evangélicos que se 
dispuseram a fazer do processo um 
momento de barganhar vantagens. 

Mas não foi apenas Collor que demonstrou 
falta de ética política no que tange às 
relações com a Igreja. Da mesma forma em 
que ele começa seu apelo à religião via uma 
inconsistente visita ao Núncio Apostólico (em 
outubro) para agradecer a intercessão na 
audiência que houvera quatro meses antes 
(! ), o Candidato Brizola erguerá sua voz 
quando de sua derrota no 1 g turno, quanto ao 
apoio dado por certo setor da Igreja para o 
concorrente Lula. E se o PT e o PCB 
(obviamente) não tiveram a postura que 
considero utilitarista de seus opositores, 
quanto ao potencial eleitoreiro da Igreja, 
resta dizer da impossibilidade de escapar à 
utilizaçao mínima de símbolos religioscis, 
numa cultura onde a religião católica é 
constitutiva ele seus valores mais altos. 
Aplaudindo ou rejeitando, os cariocas 
puderam ver, no último comício da Frente 
Brasil Popular, o martelo e a foice projetados 
pela parafernália eletrônica na cúpula da 
Igreja da Candelária. · 

III 

Acirrado pelo processo inflacionário que 
gradativamente vinha se acelerando no final 
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do governo Sarney, o tema da 
descontinuidade social foi a tónica do 
período eleitoral, embora abordada de 
maneira diferente pelas quatro correntes aqui 
enfocadas. 

Enquanto o grupo da Teologia da Ubertaçao 
encarava o problema 
sócio-político-económico de uma forma 
direta, buscando localizar as determinaçoes 
do flagelo da pobreza para atacá-las e assim 
"libertar o povo oprimido", o grupo 
tradicionalista criticava as disfunçoes da 
sociedade, dominada, segundo eles, pelos 
males do modernismo, hidra que viam 
instalada inclusive no interior da Igreja. 
Vindos de longo e perseverante trabalho, é 
possível dizer que cada uma dessas 
correntes já atuava politicamente muito antes 
do processo eleitoral. 

Já a fala da CNBB, até por seu estatuto de 
Conferência Nacional, assumia um caráter 
aparentemente neutro e formalmente 
distanciado, com vistas a preservar os limites 
de dois domínios tão fortes como o da 
política e o da religião. Foi o grupo de D. 
Eugênio que apresentou variações mais 
sensíveis no transcorrer do processo. Ele 
viveu a primeira fase das eleições voltado 
para a definiçao do papel da Igreja, 
enfatizando aspectos técnicos e morais do 
candidato ideal, em plena concordância com 
os parâmetros estabelecidos pela CNBB. No 
entanto, na segunda fase, marcada pela 
grande expectativa gerada pelo crescimento 
da Frente Brasil Popular, presenciou-se um 
redobramento dos seus esforços, no sentido 
de resguardar a "civilizaçao cristã" dos 
"perigos do comunismo·, elaborando um 



discurso muito parecido com o dos 
tradicionalistas. A contemporaneidade dos 
episódios da Arquidiocese de Olinda e Recife 
- através dos quais era possível fazer críticas 
contundentes às mudanças em geral -
favoreceu as colocações deste grupo, sem 
se distanciar do domínio religioso. Passado o 
susto, após a vitória de Collor, o grupo de D. 
Eugênio dedicou-se a duas tarefas: 
a) dissipar a idéia de uma Igreja dividida, no 
que é indiretamente auxiliado pelas outras 
correntes, que não se pronunciam; 
b) à apologia da Doutrina Social da Igreja, 
única capaz de "orientar soluções adequadas 
e humanas para os nossos problemas·, 
segundo ele. 

O grupo da TL contava, na ocasião, com um 
elemento alimentador de sua argumentação: 
os ataques contínuos aos focos da Igreja 
Popular incidiam, no momento, sobre a 
Arquidiocese de Olinda e Recife e, numa 
dimensão vital, a reprodução de padres 
segundo a ótica da TL. Acusações, 
perseguições, afastamentos, reações, 
sucediam-se numa vertigem que apelava 
para uma data limite, quando todos os 
obstáculos estariam levantados ... e por que 
não pensar esta data como sendo 15 de 
novembro? 

O grupo tradicionalista apropriava-se dos 
estereótipos associados aos candidatos de 
esquerda que, fundidos com as imagens que 
produziam e propalavam do comunismo, 
constituíam o alvo de suas críticas, 
justificadas em nome da defesa da 
propriedade. Diferentes do grupo anterior, 
argumentavam que o compromisso deles era 
com uma paz social, pautada ·na guarda da 
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Lei Natural, da Moral e da Paz entre os 
povos·. Tal discurso não poderia aparecer 
reduzido a uma palavra de ordem numa faixa 
pintada e colocada na parede de uma Igreja, 
mas soava, convencional e circunspecto, nas 
conferências realizadas nos salões 
acadêmicos ou centros culturais de Campos, 
para serem depois publicados pela mídia 
local. Como é o caso do pronunciamento do 
Pe. Rifan, no debate promovido pela área de 
Estudos Sociais e pelo Grêmio Nilo Peçanha 
da Escola Técnica Federal de Campos, em 
17 de outubro, e republicado, posteriormente, 
no Ontem, Hoje e Sempre, n2 2, novembro 
de 1989, p. 2: 

"E a doutrina cristã ensina que a paz não virá 
da igualdade absoluta de uma sociedade sem 
classes, mas de cooperação fraternalmente 
cristã de classes sociais dispostas 
hierarquicamente de modo proporcional e 
harmônico. ( ... }Por conseguinte, não se 
resolve a questão social com doutrinas 
fundadas no puro materialismo e na cobiça 
desenfreada dos bens terrenos, prescindindo 
do nosso fim último ultraterreno. Seria ilUsão. 
Nosso Senhor não pregou o igualitarismo 
,entre as classes sociais, mas a compreensão 
e harmonia entre elas, temperadas as 
diferenças pela justiça e caridade.· 

O texto do grupo tradicionalista parece fazer 
eco à fala de D. Lucas Moreira Neves, ativo 
participante do grupo de D. Eugênio, quando 
dizia, em 16 de agosto de 1989, no Jornal do 
Brasil: 

"Nada fomenta tanto o ateísmo doutrinal dos 
que se professam ateus quanto o ateísmo 
prático de muitos que se professam cristãos.· 



Ou D. Marcos Barbosa, outro articulista 
assíduo do mesmo jornal: 

'Muitos sacerdotes, religiosos e freiras, 
achando que suas roupas é que 
atrapalhavam a pregação, passaram a 
deixá-las de lado. Depois, como se isso não 
estivesse adiantando grande coisa, 
resolveram ir mudando o conteúdo da sua 
catequese e pregação, de modo a mostrar 
que a Igreja estava interessadíssima, não em 
transmitir um conjunto de verdades reveladas 
por Nosso Senhor Jesus Cristo e 
consubstanciadas no Credo, mas em 
resolver problemas de hoje, aqui e agora ... 
( ... )Tais apóstolos(?) não parecem ter 
percebido que a fé, a fé em profundidade, 
sempre foi difícil, mesmo nas épocas, como 
a Idade Média, em que a religião era mais 
praticada. Pois ela consiste em abraçar o 
que não vemos, mas nos foi revelado pela 
Sagrada Escritura, que nos foi transmitida 
pela Igreja e que só ela pode explicar 
cabalmente, fundada que foi para isto( ... ) 
Fora dessa organização (a não ser em casos 
especiais) não há salvação· (JB, 14 de 
setembro). 

o Padre Rifan, do grupo tradicionalista, 
refletindo sobre a questão da estatização da 
economia ou a privatização das estatais, 
comentou, no debate anteriormente citado: 

·A Igreja não adota nem uma nem outra 
posição. Evita ambos os extremos. Ela 
ensina o princípio da subsidiariedade: ação 
do Estado que protege, estimula, coordena, 
supre e completa, mas não destrói nem 
absorve a iniciativa particular" (neste ponto, o 
palestrante cita João XXIII e Pio IX).!Razao 
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pela qual) ... ·a Reforma Agrária compulsória, 
de estilo socialista e confiscatório, não 
encontra respaldo na doutrina crista e na Lei 
de Deus·( ... ) 

E acrescentou o que seria o papel da Igreja 
na sociedade: 

'Por isso a Igreja advoga que haja trabalho 
para todos e trabalho remunerado com 
justiça. E o justo salário, que a doutrina 
católica ensina e com o qual onera a 
consciência dos patrões, é o salário que seja 
suficiente para o sustento do trabalhador e 
de sua família e lhe dê condições de formar 
um modesto pecúlio que lhe ofereça 
tranqüilidade no futuro." 

Esta postura parece repousar em princípios 
semelhantes àqueles anunciados por D. 
Eugênio quando, em 9 de dezembro, iria 
dizer: 

lEis a)'razão para respeitar as 
características próprias entre o temporal e o 
espiritual: ambos fazem parte do mesmo 
indivíduo, sem se confundirem. A vida 
espiritual, verdadeira, se insere no terreno, 
alimentando-o sem se identificar com ele( ... ) 
A separação entre o elemento religioso e a 
política inclui a primazia da ordem moral, 
garantia de uma ordem pública alicerçada 
em princípios sólidos.· 

E D. Carlos Navarro, dias antes escrevera, 
comentando a Carta Apostólica de João 
Paulo 11, emitida por ocasião do sog 
aniversário do início da Segunda Guerra 
Mundial: 



·o que sucedeu entao com o paganismo 
nazista e que, hoje, se repete com o dogma 
marxista? Ambos sao 'ideologias totalitárias, 
com tendência a se tornarem religiões 
substitutivas·. A doutrina do cristianismo 
sobre 'a pessoa, criada à imagem de 
Deus'(... pode contribuir para o surgimento 
de um humanismo renovado. Aqui está uma 
missao para a Igreja e para os católicos.( ... ) 
Não pode haver vida verdadeiramente 
humana sem a moral, sem a ética.( ... ) 
'Quando se desagrega o tecido moral de 
uma nação, tudo é para temer'" (Folha da 
Manha, 1g de dezembro). 

Sobre a questão da reforma agrária, contra a 
qual o grupo tradicionalista vem lutando há 
mais de 30 anos, através dos escritos e da 
fala de D. Castro Mayer, o Padre Rifan, no já 
citado debate, argumentou: 

·A reforma agrária confiscatória e 
fragmentária até hoje não deu certo em parte 
alguma. Estao aí os exemplos de Cuba, EI 
Salvador e do México, onde tiveram que 
vender os minifúndios distribuídos para 
aglutiná-los novamente porque a produção 
se transformara num fracasso. Ademais, a 
insegurança e inquietação provocadas pelo 
espectro da reforma agrária conduz à queda 
da produção, cujo saldo é a fome, sem falar 
no recrudescimento da luta de classes com 
mortos e feridos, cujas notícias enchem 
nossos jornais.· 

A aproximação entre reforma agrária e 
comunismo era feita também por membros 
do grupo de D. Eugênio, como se pode ler 
nas palavras de D. Marcos Barbosa: 
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"Eu diria que se um cristão quer agir para a 
libertação, para a transformação da 
sociedade, para a promoção humana, essa 
estrada nao é percorrível. Primeiro, porque é 
inconciliável com a Doutrina Social da Igreja. 
Mesmo que alguns cristãos digam que só 
usam a análise e não o resto do marxismo, 
eu respondo que é impossível, porque a 
análise nao pode ser separada da 
antropologia, do humanismo marxista, do 
ateísmo e da luta de classes. É uma 
cosmovisao inconciliável com a Dçutrina 
Social da Igreja. Segundo, porque o 
comunismo está desmoronando em todo o 
mundo, está dando provas de incompetência 
e ineficácia em toda parte. Seria para mim 
uma grande dor se os últimos a defenderem 
a eficácia dessas formas forem os religiosos 
e os militantes leigos· (JB, 16 de novembro) . 

Ou ainda: 

"Infelizmente, na presente eleição, grande 
parte do clero está apoiando Lula. 'O Lula 
nunca foi comunista.' Vamos admitir que não. 
Mas lembremo-nos que seria preciso cautela: 
o 'queridíssimo· Fidel também não o era 
antes de assumir o poder( ... ) É imenso o 
risco de 'canonização' do PT, como assevera 
o jesuíta Henrique Cláudio de Lima Vaz: 
'Hoje, à medida que o PT cresce e chega ao 
poder em algumas cidades, o cristão que 
participa do partido entra na lógica específica 
da política e toda a motivação cristã e 
eclesial desaparece. A Igreja tem que estar 
presente na vida política, mas não é um ator 
político.' Ator político é a Lucélia Santos, 
devota do Santo Daime." 

Tal discurso, cujo gosto duvidoso se 



assemelha às charges de O Dia, quando os 
simpatizantes da Teologia da Libertação 
eram grosseiramente ridicularizados 
("Romance Policial: um barbudo no altar", 
cujo tom e conteúdo denunciam a imagem 
depreciadora que aquele jornal tem dos seus 
leitores), encontra tratamento sofisticado em 
dois editoriais do JB: O Sagrado e o Profano 
e Teologia do Conflito. O primeiro, de 28 de 
novembro. dizia: 

'Teólogos da teologia dita 'progressista' 
quiseram enxergar no marxismo uma 
espécie de novo Evangelho. Propuseram a 
aproximação e até a fusão entre o marxismo 
e o cristianismo, a partir da idéia de que 
haveria convergência de cenários na utopia 
cristã e na utopia marxista. Simplesmente 
não perceberam (ou não quisetam perceber) 
que essas utopias funcionavam em planos 
diferentes.( ... ) Por sua natureza, o Evangelho 
não tem data, e não é criação humana.· 

O segundo editorial iria dizer, poucos dias 
depois: 

[A Igreja faz)"'a grande política', a que está 
inscrita na Doutrina Social da Igreja, e que 
não é senão o serviço do homem integral, 
que tem corpo e espírito.( ... ) [Já] a política 
partidária pressupõe a ocupação de espaços; 
e isso implica uma dose inevitável de atritos. 
É então que surge a dialética do vencedor e 
do vencido. Na variante ideológica da 
política, deixam de existir pessoas inteiras: 
caminhamos para oposições irredutíveis -
patrão e empregado, explorador e explorado, 
opressor e oprimido. Essas dicotomias 
podem até existir; mas o homem de religião 
não pode apoiar-se nelas, e não pode, 
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sobretudo, fazer delas o seu ponto de 
partida." 

A colocação parece seguir de perto o 
pensamento do tradicionalista Rifan, quando 
elabora uma proposta para os problemas 
brasileiros: 

·o que o Brasil precisa é de uma política 
agrária que seja uma verdadeira política 
agrícola, baseada na função subsidiária do 
Estado, com maior assistência para o homem 
do campo, técnica e financeiramente; revisão 
da legislação trabalhista tornando-a 
igualmente justa para patrões e empregados, 
maior segurança aos pequenos e médios 
proprietários; maior difusão da parceria e do 
colonato; maior fixação do trabalhador na terra 
propiciando melhor atendimento sanitário, 
hospitalar e educacionai dos proprietários aos 
seus colonos e suas famílias, resolvendo 
assim em grande parte o problema dos 
bóias-frias; incentivo ao cooperativismo 
baseado na livre iniciativa e no direito de 
propriedade; tudo isso impregnado da 
verdadeira caridade e fraternidade cristãs.· 

Este discurso será reforçado, pelo mesmo 
Rifan, em 1 g de dezembro quando, na Folha 
da Manha, apóia-se em Pio XII para legitimar 
sua posição: 

·o comunismo é intrinsecamente mau e não 
se pode admitir, em campo algum, a 
colaboração recíproca por parte de quem 
quer que pretenda salvar a civilização cristã. 
E se alguém, induzido em erro, cooperar 
para a vitória do comunismo em seu país, 
seria o primeiro a cair como vítima do próprio 
erro" (Divini Redemptoris). 



Mas algum espaço (menor, é verdade) é 
dado aos que defendem outras posições. 
Assim, em O Dia, de 8 de dezembro, Frei 
Betto ataca, com precisão: 

·A questão não reside na presença da Igreja 
na política. Para a doutrina católica, esta é 
uma questão resolvida. Todos os 
documentos pontifícios e episcopais insistem 
r10 dever de o cristão participar ativamente 
na vida política. Paulo VI acentuava que 'a 
política é a mais perfeita forma de 
caridade' ;( ... ) De fato, a presença da Igreja 
na política incomoda quando se trata de 
favorecer o interesse popular. Durante 
séculos, a oligarquia manipulou setores da 
Igreja em prol de seus negócios escusos. À 
sombra da cruz, a América Latina foi 
invadida, os índios mortos, as riquezas 
saqueadas. Em nome de Deus, a 
supremacia do capital sobre o trabalho virou 
dogma inquestionável. Apesar de tanta 
miséria, ainda ousam chamar o nosso 
continente de cristão ... Será esta a 
sociedade desejada por Cristo?" 

Após a vitória do candidato da mídia, 
diminuem os comentários sobre a relaçao 
Igreja/campanha, mas o segundo grupo 
continua publicando, agora empenhado em 
duas questões: consolidar a idéia da 
incompatibilidade marxismo/cristianismo; 
assegurar ao leitor que a Igreja não está 
dividida: 

·o marxismo como ideologia começou a 
declinar na Europa Ocidental no começo 
desta década. Hoje, não há intelectuais 
sérios que nele acreditem. Falando 
recentemente aos bispos alemães, João 
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Paulo 11 podia afirmar que 'a ideologia 
marxista se exauriu claramente'.( ... ) Agora é 
de esperar a humildade intelectual dos 
teólogos da libertação para reverem suas 
posições, hoje, por ironia da História, 
retrógradas; voltarem aos princípios de 
reflexão do ensinamento social da Igreja, 
somente eles capazes de orientar soluções 
adequadas e humanas para os nossos 
problemas; e buscarem, não no marxismo, 
mas na Doutrina Social da Igreja, os valores 
fundamentais inerentes à dignidade da 
pessoa: a verdade, a liberdade, a justiça, a 
solidariedade, a paz e a caridade" (D. José 
Freire Falcão, JB, 5 de janeiro de 1990). 

Em Campos, D. Carlos Alberto Navarro 
(Folha da Manhã, 14 de janeiro), explorando 
a síntese apresentada em Roma por D. 
Agnelo Rossi , aluai Cardeal Decano do 
Sacro Colégio, na festa de fim de ano, onde 
explica o significado histórico do encontro 
Gorbachev/João Paulo 11 , diz : 

"A heresia do ateísmo militante estava assim, 
finalmente, esconjurada( ... ) Em 1987 e 1988 
foi celebrado, em todo o mundo, o Ano 
Mariano. Em 1989 comemorou-se o milênio 
da conversão da Rússia (ou do batismo e 
nascimento da fé na Rússia). Agora, no final 
deste ano, cheio de agradáveis surpresas 
vindas do Leste Europeu, tratou-se do 
restabelecimento de relações amistosas 
entre a Santa Sé e a União Soviética.· 

E termina, citando D. Falcão no texto de 5 de 
janeiro, com sua afirmação categórica: 

"E será na Doutrina Social da Igreja que os 
católicos deverão buscar luzes e soluções 



para os problemas dos homens, no final do 
segundo milénio." 

Trabalhando a temática da divisão na Igreja, 
diz D. José Fernandes Veloso (JB, 26.01): 

.. ."dizer que 'a Igreja se dividiu nas eleições' 
é o mesmo que afirmar a existência de 
divisão na medicina ou na engenharia, pelo 
fato de médicos e engenheiros se terem 
distribuído por diversos candidatos.( ... ) Mas 
não se pode imputar a uma instituição o que 
os seus membros façam contra suas leis; nem 
daí se conclua por uma divisão ou cisma na 
Igreja.( ... ) CEBs e engajamento político são 
de tal forma incompossíveis que, ao tornar-se 
politicamente partidária, uma CEB perde sua 
eclesialidade, deixa de ser verdadeira CEB, 
vira simples agremiação política. Esta a 
doutrina inconcussa da Igreja." 

O Arcebispo do Rio de Janeiro, 
apropriando-se das transformações então em 
curso no Leste Europeu, aproveita a ocasião 
para comentar o que chamava de infiltração 
de idéias marxistas no contexto eclesial : 

"Para muitos, a concepção máxima de vida 
era o comunismo. Quem não se enfileirasse 
nessa direção era tachado de retrógrado, 
reacionário e, no mínimo, conservador.( ... ) E 
eis que tudo desmorona! Não foram as 
potências imperialistas, como costumam 
rotular o Primeiro Mundo, que provo~ram 
tamanha mudança. Não! A revolta contra os 
estragos oriundos do comunismo partiu do 
próprio povo daqueles países.( ... ) Por que a 
espúria infiltração de idéias marxistas no 
contexto eclesial? Certamente, a sede de 
justiça evangélica nos aproxima, porém não 

39 

podemos esquecer a radical diferença. Os 
fundamentos doutrinais nos afastam 
mutuamente. O exagerado entusiasmo por 
limitados êxitos em programas sociais nos 
governos comunistas levou alguns cristãos a 
assumirem atitudes incompatíveis com sua 
Fé e com o próprio bom senso· (JB, 27 de 
janeiro de 1990). 

E em 3 de fevereiro, comentando os efeitos 
da transposição da análise social marxista 
para a teologia, vaticina o desaparecimento 
de correntes teológicas que se apoiavam no 
marxismo-leninismo, fazendo coro com João 
Paulo 11, quando disse: 

·um sentimento comum parece dominar, 
hoje, a grande família humana( ... ) As 
grandes ideologias têm mostrado sua 
falência, diante da dura prova dos 
acontecimentos. Sistemas que se diziam 
científicos, para a renovação social, para a 
redenção do homem por ele mesmo, o mito 
da revolução do homem, se revelaram aos 
olhos do mundo inteiro como eles são na 
realidade: trágicas utopias, que têm 
arrastado a uma regressão sem precedentes, 
na história tormentosa da humanidade" 
(Jornal do Brasi~. 

IV 

No plano da liturgia, as diferenças entre as 
quatro posições acima citadas vão reaparecer. 
No entanto, dado ao espaço a que ficou 
limitada minha observação, não tenho 
exemplos concretos de todas. Observei uma 
paróquia no Rio e três na Diocese de 
Campos, duas de orientação tradicionalista, 



outra, sede do bispado, cuja tala acompanha 
D. Eugênio, corroborando uma aliança que é 
muito anterior às eleições. Aliás, os 
comentários feitos ao segundo grupo 
aplicam-se a D. Navarro, que secundou, com 
discrição, aquele grupo. 

Dois aspectos devem ser assinalados de 
imediato: 12 o da contemporaneidade de dois 
eventos importantes: o início do Advento e o 
clímax da campanha eleitoral, sendo 
impossível, para a Igreja, colocar seu 
importantíssimo tema num segundo plano. 
Assim, o gancho entre Advento e eleições se 
fez através da categoria "esperança· ou "boa 
nova·, enquanto estado em cujo espírito vive 
o cristao o período que antecede o Natal -e 
que foi explorado por todos os grupos. 22 a 
questão eleitoral só poderia ganhar vulto 
naquelas paróquias Onde a participação da 
Igreja nas questões políticas ou sociais vinha 
se impondo. O que nao significa dizer que 
nas demais ela estivese completamente 
ausente. Recebi informações de que a 
paróquia dos Redentoristas, e o Colégio N. 
s• Auxiliadora, em Campos, representavam 
focos de apoio às candidaturas ditas de 
"esquerda", sem que houvesse em ambos 
outras expressões de compromisso político. 

A paróquia de Sti Mônica, no Rio de Janeiro, 
é conduzida pelos Agostinianos Recoletos, 
que há mais de 50 anos dirigem o Colégio 
St2 Agostinho, no Leblon. Voltados para uma 
elite de classe média/zona sul, parece que o 
momento em nada afetava um cotidiano 
marcado pela segurança dos que sao aliados 
daqueles que possuem regular estabilidade. 
Rica em grupos do tipo Igreja Renovada, a 
paróquia limitou-se à proposta diocesana, 
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deixando que a causa política fosse apenas 
aludida, nas poucas e vagas metáforas. 

Na Diocese de Campos, em termos da Igreja 
oficial, o comportamento não foi diferente. 
Agregava-se, apenas, algumas questões 
locais, como a difícil situação financeira da 
Mitra, sem maior alusão aos tradicionalistas, 
salvo aquela embutida na recomendação da 
necessidade de perseverar na obediência ao 
Vaticano. À boca pequena, comentava-se, 
depois de 15 de novembro, que o bispo 
votara em Covas, mas que dificilmente 
votaria em Lula no segundo turno ... 

Quanto aos tradicionalistas, uma das três 
missas assistidas foi exemplar: talvez por ser 
também de uma paróquia desalojada, a de 
N. 51 do Terço, que funciona atualmente na 
Igreja do Carmo. A homilia do Pe. Gualandi 
foi explícita: vivia-se um momento de 
escolha, quando é preciso atenção para que 
nao se venha a arcar, posteriormente, com 
as conseqüências dos a tos efetuados. Um 
mau governante nada mais é que um castigo 
divino, resposta dos céus a ações 
impensadas dos homens. Lembrando que a 
nação brasileira não primava pelo respeito a 
Deus -haja vista o modernismo vitorioso em 
vários setores da sociedade - frisava a 
necessidade de se apelar para a piedade 
divina. Considerando que a Igreja não podia 
indicar candidatos, era dever dos padres 
instruir os fiéis no sentido de não cometerem 
erros, tais como votar em simpatizantes do 
socialismo ou do comunismo, já que estas 
sao doutrinas contrárias ao catolicismo, e 
votar em seus candidatos é apoiar um 
inimigo de Deus e, conseqüentemente, cair 
em pecado grave. Lembrando ainda que se 



estava vivendo o Advento, a esperança 
trazida por aquele que morreu sem se dobrar 
às imposições dos poderosos, alertava para 
o fato de que a paz é a reconciliaçao dos 
opostos, o que seria possível com a 
intercessão de Maria, que traria a luz para o 
mundo, via a vitória sobre o comunismo, 
como já anunciado desde Fátima. À saída da 
igreja, os ânimos inflamados pela oratória a 
que tanto se dedicam os tradicionalistas, 
podia-se ouvir ainda críticas, tais como: 
·Acho que ele devia dizer - com todas as 
letras - em quem votar ... senao ... é o 
comunismo que vem!" 

v 

Se todos os representantes dos quatro 
grupos convergiam para o pensamento 
emitido por D. Eugênio, quando em 15 de 
novembro lembrava que a Igreja, ·consciente 
de ser 'perita em humanidade', para usar a 
feliz expressão do saudoso Paulo VI, 
cumprirá o múnus profético da denúncia 
crítica, sempre que os valores fundamentais 
forem violados ou nao devidamente 
considerados·, cabe ressaltar que apenas 
duas reações sao tornadas públicas (a de 
Frei Betto e a de D. Mauro Morelli). para 
expressar o desagrado frente.a 
arbitrariedades praticadas durante a 
campanha eleitoral. 

D. Mauro Morelli foi inclusive co-signatário de 
um Alerta à naç~o contra as mentiras do 
candidato Collor na TV. Após listar os seis 
itens em que o candidato se apoiava e que 
comprovadamente eram falsos, o documento 
explicitava: "Repudiamos a manipulaçao 
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vergonhosa e cínica de dados que nao 
correspondem à verdade. Sem respeito à 
verdade e, principalmente, às pessoas, o 
país jamais viverá em paz." Mas o material 
coletado por mim nao continha comentários 
sobre os seguintes fatos: 

1. o caso Lubeca, levantado por Caiado e 
desmascarado pela Justiça Civil; 
2. a falsificaçao da propaganda do PT 
realizada pelo comitê Collor; 
3. os atritos, de fomentaçao duvidosa, que 
aconteceram na campanha Collor, no Rio 
Grande do Sul; 
4. o caso Lurian, na véspera do segundo 
debate pela TV, embora circulasse pela 
cidade a informaçao de que a assessoria de 
Collor fora modificada, incorporando vários 
profissionais da área da Psicologia, com 
vistas a minar a segurança emocional do 
concorrente, o qual, para além de 
acabrunhado, não reagiria com as mesmas 
armas (porque filosoficamente ill)pepido); 
5. o caso Abílio Diniz, que estourou no dia 
mesmo da eleiçao, com grosseiras manobras 
para incriminar o PT. 

É interessante notar que as reações partiram 
de membros do grupo religioso que apoiava 
justamente o candidato que propunha uma 
nova forma de fazer política. Por isso digo 
que os três grupos, a despeito de suas 
diferenças doutrinais, organizavam-se no 
sentido de excluir o grupo da Teologia da 
Libertaçao, embora todos tivessem se mantido 
nos limites da instituiçao, durante o processo. 

Visto por esta ótica, é possível assim 
qualificar as três fases do relacionamento 
Igreja/campanha eleitoral: 



11 fase: (até 15 de novembro) - momento de 
marcação da identidade religiosa e seu 
compromisso com a vida politica, 
compromisso este diferenciado segundo os 
quatro tipos aqui identificados. 
21 fase: (de 15.11 até 17.12)- frente ao 
resultado do primeiro turno, reforçaram-se as 
posições assumidas, com ênfase na 
marcação da incompatibilidade entre doutrina 
marxista e doutrina católica, com exceçao 
apenas do grupo da Teologia da Libertação 
que se identificava com o doravante único 
candidato tido como ateu. 
31 fase: (após o segundo turno)- o segundo 
grupo continua explorando os pontos de sua 
posição, pautado agora no "fracasso· do 
socialismo europeu e na preocupação de 
resguardar o Brasil dos perigos da 
contaminação a que esteve ameaçado. Daí a 
importância de apoiar campanhas · 
moralizadoras, do tipo neo-evangelização. 

Caberia então a pergunta: da relação 
Igreja/campanha eleitoral teria resultado um 
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fosso ainda maior entre os vários grupos 
católicos e aquele seguidor da Teologia da 
Libertação? E mais: a vitória do candidato 
produzido pela mídia não corresponde, 
respeitadas as diferenças dos domínios, à 
vitória do grupo que defende a Doutrina 
Social da-l9reja? 

Uma ressalva final deve ser feita: esta 
reftexao partiu de dados localizados, restrita 
tao-só a uma parcela (importante e forte, 
sem dúvida) da imprensa no Rio de Janeiro. 
No entanto, considerando a particularidade 
dos domínios examinados (o político e o 
religioso) e a clara opção da maioria do clero 
brasileiro por se situar longe dos extremos 
(de direita- o pequeno grupo de 
tradicionalistas; de esquerda -o também 
pequeno grupo ligado à Teologia da 
Libertação), sugiro que o grupo de D. 
Eugênio saiu reforçado do processo eleitoral, 
explicitando um paralelismo com a tendência 
mais ampla que a Igreja vem apresentando 
sob o papado de João Paulo 11. 
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lntroduçAo 

"Lula-lár 

Este foi o grito de guerra com que onze 
milhõe.s e seiscentos mil brasileiros 
credenciaram o metalúrgico Luís Inácio Lula 
da Silva para disputar, em segundo turno, o 
mais alto posto da nação: a Presidência da 
República. 

Deixando atrás de si antigos e conhecidos 
personagens da política brasileira, como 
Ulisses Guimaraes (PMDB), Paulo Maluf 
(PDS) e Leonel Brizola (PDT), e disputando 
acirradamente com Fernando Collor de Mello 
(PRN) · candidato de direita, fabricado pela 
mídia ·,Lula chegou à casa dos 31 milhOes 
de votos contra os 35 milhões recebidos pelo 
vencedor. A pequena diferença de 5% a 6% 
de votos, responsável pelo "Quase-lá~, 
trouxe, também, perplexidades e indagações. 

Ninguém -nem mesmo os coordenadores da 
campanha· acreditava que se poderia 
chegar a tanto. Afinal, o PT, um partido de 
apenas dez anos, lutando contra toda sorte 
de adversidades, nao havia passado, até 
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1986, dos 6,2% dos votos em todo o país. 
Nas eleições de 1982, seu primeiro. teste 
eleitoral, ficara com 3,1% dos votos no 
cômputo geral. 

As surpresas começaram, mesmo, em 1988. 
Contrariando todas as previsoes o PT, agora 
já em aliança com outras torças de esquerda, 
elegeu 36 prefeitos e 1.050 vereadores, 
alcançando o percentual de 28,8% dos votos 
das 1 00 maiores cidades brasileiras. 

Como explicar o rápido crescimento do PT e 
os expressivos dividendos eleitorais que 
passou a obter? Os analistas levantam várias 
razoes: a conduta coerente do partido, 
voltada para as classes excluídas das 
decisões politicas; o desejo de mudança dos 
moldes tradicionais da política brasileira; a 
estratégia de alianças politicas com outros 
setores de esquerda; a competência das 
equipes de rádio e TV que sabem usar ao 
máximo sua criatividade para compensar a 
carência de recursos materiais; e, 
evidentemente, o crescente envolvimento da 
militância no corpo-a-corpo com a população, 
visando à mobilização popular (Cf. Garcia, 
1990, e Pomar, 1990). 



"Nao se via no país, desde a luta contra a 
ditadura, uma participação tao aberta na luta 
política, como foi a dos intelectuais e artistas, 
particularmente no segundo turno, em apoio 
a Lula. Também a Igreja progressista 
participou e apoiou abertamente desde o 
primeiro momento a candidatura Lula" (Doe. 
Dir. Nac. PT, jan/90). 

Sao muitas as razoes ... "além da 
participação de ativistas religiosos" e 
"também da Igreja progressista". Estas sao 
as duas únicas me~s à Igreja em 125 
páginas do livro de Wladimir Pomar em 
avaliação da campanha eleitoraL É essa a 
postura, aliás, prevalecent~na maioria dos 
estudos sobre os moviment s sociais pós-70, 
embora saibamos que a lgre a tem sido a 
principal mola propulsora de quase todos 
eles. E ainda que também seja uma verdade 
no que se refere às campanhas eleitorais 
desde 1982, parece qUe ninguém gosta 
muito de mexer com esse assunto. Uma 
espécie de tabu ainda nao desmistificado e 
assimilado nem pela direita e nem pela 
esquerda, com uma diferença: enqtJanto a 
direita investiga e se arma contra, a 
esquerda, que colhe os frutos, escamoteia e 
evita o aprofundamento da pesquisa e da 
reflexao crítica. 

O presente texto preenche um poijCO desta 
última lacuna. Através de informações 
veiculadas pela imprensa em geral e de uma 
pesquisa mais sistemática sobre o modo 
como a Folha de ~o Paulo (caderno 
"Diretas-89") "descobriu" e tratou o peso 
eleitoral da Igreja pró-Lula, cuidarei de 
abordar a militância petista da Igreja, as 
disputas pela sua institucionalidade e, 
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finalmente, de levantar algumas questões 
espinhosas no que concerne às 
ambigüidades da Igreja e às suas relações 
com a democracia política. 

A mllltancla petlsta da Igreja 

Já nos acostumamos com a idéia de que ·o 
PT nasceu no seio dos sindicatos mais 
combativos·. Afinal, quase tudo o que se 
escreveu a respeito converge para o "papel 
desempenhado pelo sindicalismo autêntico 
na elaboração de uma nova proposta 
partidária nos idos de 1978/1980" (Cf. 
Pedrosa, 1980; Oliveira, 1988; e Gadotti & 
Pereira, 1989). 

Hoje, porém, talvez ressoe estranho ao 
costume quando Frei Leonardo Boff vem a 
público e declara que os ·muitíssimos 
membros das CEBs nao entraram no PT 
porque pertencem ao PT já na sua fundação" 
e quando afirma: ·o PT é deles· (JB, "Idéias: 
ensaios·, 1 0.12.89). 

Na verdade, ninguém ainda explicou muito 
bem como o próprio Lula - que até junho de 
1978 manifestava publicamente seu 
desinteresse pela política - decidiu-se pela 
criação do PT; bem como, de que modo, 
após a primeira reuniao da história do PT -
realizada no Colégio Sion, em SP, contando 
com a presença de 200 pessoas entre 
dirrigentes sindicais, políticos e intelectuais-, 
desenCadeou-se em tempo recorde em todo 
o país a formação de núcleos petistas e de 
diretórios em um quinto dos municípios de 
nove estados, conforme exigência da Lei 
Orgânica doS Partidos. 



Recentemente, Leôncio Rodrigues Martins, 
reunindo as parcas informações já 
registradas sobre a presença da Igreja neste 
processo, chamou a atenção para a "pouca 
atenção (que) é dada às organizações 
católicas( ... ) na viabilização do partido em 
todo o país, ajudando na formação dos 
diretórios e, posteriormente, atuando 
ativamente nas eleições (Martins, 1990, 12). 

Não é incomum encontrarmos nas cartilhas 
produzidas pelas mais diferentes dioceses 
brasileiras, tendo em vista as eleições de 
1978 e 1982, o apelo à necessidade de uma 
"política nova, onde os colonos, os 
seringueiros, os índios e os operários 
participem, de maneira decisiva, do poder 
político· (Arquidiocese do Acre, 1978, apud 
Albuquerque, s/d, 38). Em franca oposição à 
"política dos coronéis", às oligarquias e ao 
conhecido ·voto de cabresto", o bispo de 
Chapecó (SC), por exemplo, foi claro ao 
afirmar que a "fundação do PT na região, por 
parte de agricultores e operários, foi um 
modo de escapar desse aliciamento 
tradicional" (Galletta, 1986, 38). 

Coube, porém, principalmente a Frei Betto o 
importante papel de desencadear a 
articulação da proposta do PT junto aos 
sindicalistas combativos e às lideranças das 
CEBs. Em 1979, dirigiu-se às pastorai_s da 
Igreja chamando a atenção para as 
caracterí stica~ da nova conjuntura nacional 
e, face a ela, apontando a necessidade de 
uma articulação dialética entre a 
especificidade eclesial e a criação de um 
novo ·conduto político· que assegurasse a 
autonomia das organizações populares e 
operárias de base, do clube de mães às 
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comissões de fábrica (Cf. Betto, 1980, 21 ). 
Não era qualquer conduto. Era o PT. 

O estudo mais detalhado existente, até 
agora, sobre o engajamento das pastorais e 
das CEBs no PT é de autoria de Ricardo 
Galletta, segundo o qual a maioria dos 
membros da pastoral popular que entrou na 
política partidária optou pelo PT, o mesmo se 
podendo dizer das dioceses e prelazias. Em 
1981 , um ano após a criação do partido, 66% 
dos participantes do Encontro das CEBs em 
ltaici, e que tinham afinidades partidárias, 
atuavam no PT. Em 1983, uma pesquisa 
realizada no Encontro da Pastoral Operária 
revelou a quase unanimidade na opção pelo 
PT: 97%. Entre as várias dioceses do Brasil, 
a identificação com o PT também se revelou, 
entre os anos de 81183, bastante expressiva: 
69% (Cf. idem, 25). 

Foi essa a militância que, já em 1982, 
lançara 902 candidatos ligados à pastoral 
popular para cargos de vereador a 
governador- 67% pelo PT-, dos quais foram 
eleitos 117 (idem, 32133/34). E, nas eleições 
presidenciais, lançou-se a campo em favor 
do candidato petista com a garra e a fibra 
que sempre a caracterizaram; ou, como diria 
a ironia da Folha de S. Paulo, com. 
"dedicação militar e fé evangélica" (FSP, 
11 .12.89, "Diretas-89", B-6). 

A própria FSP, aliás, em editorial de Gilberto 
Dimenstein do dia 16 de dezembro- véspera 
da decisão em segundo tumo -,dava Lula 
como "ligeiro favorito" em função da "forte 
militância com experiência de boca de uma· 
e do "profundo -engajamento da Igreja 
Católica, a favor de Lula". No dia seguinte, 



em matéria intitulada "Esquerda da Igreja 
fará boca de uma para Lula", este mesmo 
jornal revelava que •grande parte dos 13 mil 
padres brasileiros e dos integrantes das 
cerca de 80 mil Comunidades Eclesiais de 
Base(CEBs)" estaria envolvida no esquema 
de propaganda em favor do candidato da 
Frente Brasil Popular, que também contava 
·com a simpatia dos 376 bispos brasileiros· 
(idem, 17.12.89, B-5). 

Curiosamente, para os analistas da 
campanha, a aguerrida militância petista 
tornou-se um mero número que ·nos 
momentos de pico deve ter englobado cerca 
de dois milhões de pessoas em todo o país" 
(Pomar, 1990, 107). Ora, se cada CEB conta 
com 1 O a 15 membros ati vos, então a 
militância que suste~tou a "linha de 
mobilização massiva·, adotada pela 
cordenação da campanha, foi, 
majoritariamente, a militância petista da 
Igreja. E não foi pouco o que se conseguiu 
realizar. Entre o dia 13 de maio e o dia 12 de 
novembro, em São Bernardo, foram 
realizados 122 comícios, inúmeras plenárias 
e diversificados encontros de movimentos 
sociais: sindical, popular, agrário, estudantil, 
das mulheres, negros, índios e das pessoas 
deficientes. 

Exemplo disso foi o numeroso encontro de 
participantes do Movimento Popular de São 
Paulo que, organizado para uma discussão 
da conjuntura no final de setembro/89, 
acabou se transformando em ato pró- Lula. 
Mais de 1.300 delegados de centrais 
sindicais, sindicatos e movimentos urbanos e 
rurais declararam apoio e subscreveram 
documento compartilhando das principais 
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bandeiras e propostas já expressas na 
plataforma política da campanha 
Lula-presidente, especialmente aquelas da 
reforma agrária e do não pagamento da 
dívida externa. 

Meses antes, no início de 89, a Igreja 
também já havia se pronunciado oficialmente 
em favor destes e de outros aspectos 
necessários a uma vida digna. O documento 
"Exigências Éticas da Ordem Democrática", 
aprovado pela 27i Assembléia-Geral da 
CNBB, trouxe, para o conjunto da Igreja, sete 
pontos a serem observados enquanto 
critérios para uma escolha clara e 
conscienciosa: 1. fazer avançar o processo 
democrático, em especial no que tange à 
participação popular na gestão 
sócio-econômica e política do pais; 2. 
promover a justa distribuição social do solo 
urbano; 3. reforma agrária; 4. irrestrito apoio 
à luta dos trabalhadores; 5. incentivo à 
participação dos trabalhadores nos 
sindicatos e na gestão das empresas; 6. 
preservar e renovar o meio ambiente ; 7. 
submeter a dívida externa a uma auditoria 
pública. 

Esses pontos circularam rapidamente pelas 
ágeis redes comunicacionais internas da 
Igreja e, através de cartilhas, vídeos, 
seminários, palestras e até mesmo das 
liturgias, chegaram à militância de base que 
majoritariamente veio a se identificar, 
também, com os 13 pontos da plataforma 
política do PT, bastante assemelhados, por 
sinal, aos critérios da CNBB. Vamos a eles: 
1. democratização do Estado e da 
sociedade; 2. distribuição de renda e 
elevação dos salários; 3. suspensão do 



pagamento e auditoria da dívida externa; 4. 
reforma agrária e um novo modelo agrícola; 
5. desprivatização do Estado e moralização 
da administração pública; 6. combate à 
especulação financeira; 7. limites para a 
ação do capital estrangeiro; 8. subordinação 
do poder militar ao poder civil; 9. nova 
política energética; 10. reforma urbana e 
política habitacional; 11 . salvar a Amazônia e 
defender a vida; 12. política externa 
soberana; 13. defesa dos direitos e 
conquistas dos trabalhadores. 

Quais foram as repercussões desta 
identificação? Como a grande imprenSa 
"descob.riu" a pastoral popular como um ator 
politicamente relevante? Por que a elite ficou 
tão perplexa e indignada? 

Diretas-89 e os usos da lnstltuclonalldade 
da Igreja 

O supreendente desempenho eleitoral de 
Lula e a disputa que se instaurou com Brizola 
para a passagem ao segundo turno das 
eleições geraram um clima de perplexidade e 
indagações quanto às causas deste 
fenômeno eleitoral. O editorial do Jornal do 
Brasil, publicado dois dias após o pleito de 
15 de novembro, chegou a afirmar, com 
ironia, que ·um punhado de padres ou de 
pastores· podia decidir a sorte de Lula ou de 
Brizola, numa espécie de ·guerra santa entre 
as religiões·. · 

Guerra, ou não, o fato é que a presença de 
igrejas e de seitas foi uma variável constante 
deste processo eleitoral, embora a imprensa 
tenha descoberto tardiamente o seu peso. 
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Durante o 1g turno, e no que se refere 
especificamente à Igreja Católica, a 
abordagem dessa questão passava, 
fundamentalmente, pela veiculação das 
posições oficiais e pela sondagem da 
intenção de voto dos mais altos 
representantes hierárquicos. Por esse 
intermédio, e ainda que somente três bispos 
houvessem declarado publicamente seu voto · 
(dois a favor de Lula e um de Mário Covas), 
a FSPcuidou de tornar público que.a 
maioria do episcopado estaria tendente a 
votar em Mário Covas. 

Entre o suposto radicalismo dos partidos que 
compunham a Frente Brasil Popular (PT,·PC 
doBe PSB) e a observância dos critérios 
estabelecidos pela CNBB, a opção mais 
coerente parecia mesmo ser a de 
centro-esquerda. Mas nao deixaram de 
pairar, no ar, dúvidas, como a que foi 
lançada por D. Paulo Evaristo Arns, ao dizer, 
dois dias antes do primeiro pleito, que tanto 
Mário Covas quanto Lula eram os candidatos 
que conseguiram "interpretar admiravelmente 
os textos papais referidos às questões 
sociais" ( FSP, 13.11.89). 

Durante o segundo tumo, porém, a imprensa 
não só percebeu que a força real da Igreja 
estava na sua militância de base, como se 
deu conta do decisivo papel que ela exercera 
na definição dos resultados do primeiro 
tumo. Os primeiros e mais evidentes sinais 
disto apareceram no dia seguinte ao 15 de 
novembro quando Lula despontava como 
favorito em relação a Brizola no Nordeste 
brasileiro, antigo reduto coronelista e 
clientelista. O próprio deputado Fernando 
Lyra, candidato a vice-presidente pelo PDT 



de Brizola, reconheceu, tão logo, que Lula 
havia sido o grande vencedor em 
Pernambuco, onde, segundo ele, o povo não 
teria seguido as lideranças locais por estar 
identificado com o ·voto de contestaçao e de 
revolta• em relaçao à situaçao vigente no 
país. Esqueceu-se o candidato, que aí, no 
estado onde Lula recebeu a maior votaçao 
dentre todos os demais estados da 
federaçao (29,4%- primeiro turno), foi o 
berço da chamada Igreja popular: quase 
vinte anos de um paciente trabalho de 
organizaçao e de conscientizaçao da 
populaçao - na cidade e no campo - em tomo 
da injustiça social, da exclusão política e dos 
direitos de cidadania. "Eu ouvi os clamores 
de meu povo": este foi o grito lançado, nos 
idos de 1973, por bispos e superiores 
religiosos do Nordeste -entre eles, D. Hélder 
Câmara -em explícito rompimento com a 
"violência institucionalizada" do regime 
militar, em descrença da ideologia 
desenvolvimentista e em luta contra a 
tradicional política clientelista da sociedade 
brasileira e do Nordeste em particular. 
Embasado num denso diagnóstico da 
opressão, da miséria, da injustiça e·da fome, 
este grito transformara-se, rapidamente, em 
contundentes impulsos de mudança da Igreja 
rumo à organizaçao popular. 

Impossível falar, hoje, sobre o expressivo 
desempenho eleitoral de Lula sem que se 
reporte a essa Igreja. Eteraldo Dias, 
articulista do Jornal do Brasil, chamou, tao 
logo, a atençao para este fato. Previa ele: "A 
Igreja, sem muito estardalhaço, terá 
expressivo peso nesta eleiçao. O PT vai 
surpreender no Nordeste, graças ao apoio 
ctas organizaçoes católicas ... líderes 
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comunitários ligados à Igreja estao 
preparando um gigantesco trabalho de 
convencimento eleitoral.. ." Mais tarde, isto 
veio a ser confirmado pelo próprio presidente 
do PT de Pernambuco, Fernando Ferro, que 
declarou ter sido decisiva a participaçao da 
Igreja, inclusive por parte de secretários 
estaduais do governo de Miguel Arraes, 
ligados às pastorais católicas (FSP, 
27.11.89, B-2). 

Num repente, a pastoral popular da Igreja 
ganhou as páginas dos jornais e adquiriu, 
como nunca dantes, o reconhecimento 
público enquanto um ator politicamente 
relevante. 

O enviado especial da Folha de S. Paulo, . 
Neri Vitor Eich, trouxe do Nordeste este 
reconhecimento, que foi estampado em 
página inteira, no mais nobre espaço 
reservado às questoes políticas do caderno 
"Diretas-89". Numa espécie de inventário.da 
açao pastoral e de suas táticas de 
campanha, nao se escondeu a perplexidade 
diante da descoberta "da militância política 
de padre.> (alguns filiados ao PT), freiras, 
seminaristas e ativistas dos movimentos de 
evangelizaçao e pastorais, sob a liderança 
dos bispos 'progressistas· .. : . Na verdade, 
uma perplexidade com sabor de denúncia. 

Promover cursos de formaçao política, atuar 
em associações de moradores e entidades 
sindicais, elaborar cartilhas normativas e 
programáticas, construir outdoors, arrecadar 
dinheiro etc.: tudo muito normal para um 
partido político. Mas em se tratando da 
Igreja? Que heresia! 



Este foi o tom das reportagens, rapidamente 
manipulado editorialmente visando à 
potencialização dos conflitos internos à 
Igreja. Da "heresia" à polarização entre 
·progressistas" e "conservadores·, fatos e 
situações foram intensamente exploradOs de 
modo a sugerir atitudes de estranhamento, 
indignação e reprovação. Um deles, elevado 
à condição de fato exemplar para o sucesso 
desta linha editorial, foi o outdoorcolocado 
em frente à igreja do Morro da Conceição, 
em Recife, convidando os fiéis a distinguirem 
entre patrao e trabalhador para a escolha do • 
candidato. O padre Reginaldo Veloso, 
responsável pela paróquia do Morro da 
Conceição, jamais poderia ter imaginado os 
caminhos pelos quais percorreu seu 01Jtdoor1 
Além de fazer furor nas páginas dos jornais -
só a FSP o publicou duas vezes (27.11 e 
4.12) -,ele passou pelo Tribunal de Justiça 
Eleitoral do Recife, que ordenou sua retirada; 
inspirou mais um gesto punitivo da parte do 
arcebispo do Recife e Olinda, D. José 
Cardoso Sobrinho que, alegando 
insubordinação, destituiu o padre de suas 
funções na paróquia; desencadeou a 
solidariedade de outros bispos à direita, 
como D. Boaventura Kloppenburg de Novo 
Hamburgo (RS) que apoiou totalmente a 
atitude de D. Cardoso, evocando a 
necessidade de se ·conter os excessos e 
abusos·; deu munição ao candidato 
concorrente - Collor de Mello - que acusou os 
religiosos de estarem fugindo das _ 
orientações do Vaticano e de "fazerem uma 
opção ideológica indevida"; chegou ao eleitor 
comum, que através do 'Painel do Leitor' da 
FSP, disse ser "lamentável que o Sr. bispo D. 
Fernando Legal, de Sao Miguel Paulista 
(SP), nao tenha a coragem de expulsar os 
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padres de sua diocese que fazem campanha 
para um candidato da extrema esquerda, 
desacredilando, dessa maneira, a Igreja 
CatóUca, perante os seus milhOes de 
seguidores (João Berbare, Santos, SP); e, 
finalmente, chegou, também em Roma, no 
Vaticano, "deixando perplexos os setores 
mais conservadores· que criticaram o 
engajamento eleitoral do clero e, 
principalmente, ·a existência de cartazes 
com propaganda eleitoral afixados nas portas 
de muitas igrejas". 

Nao é de se estranhar que um simples 
outdoor tenha provocado tamanho 
corre-corre e se tomado um prato cheio para 
a grande imprensa. É que ele nao era um 
simples outdoor. Ele foi tomado como um 
símbolo da força eleitoral da Igreja, a ser 
neutralizada no Nordeste e em todo o país, 
porque já no primeiro turno LlJia havia 
ofuscado o brilho de Collor de Mello, ali em 
Pernambuco. Enquanto este obteve 
1.066.964 votos (33%), Lula conseguiu nada 
menos do que 950.193 (29%): uma perigosa 
diferença. 

Antes de votar .. . pare e pense 
- Você é patr~o ou trabalhador? 
- Dos candidatos a presidente, quem é 
patr~o? Quem é trabalhador? 
- Você vai votar em patr~o? 

Esta foi a mensagem estampada no outdoor. 

Na verdade, subjacente à indignação por ela 
suscitada, nao estavam somente interesses 
da conjuntura eleitoral e preocupações 
quanto à 'ruptura na comunidade dos fiéis'. 
A vitória de Lula em várias cidades da Zona 



da Mata significou uma ameaça à poderosa 
força de usineiros, como, por exemplo, Joao 
Santos e Arlan Gadelha, em Conrado; ou o 
ela dos Faria, em Cortês, a que pertence o 
coordenador do PRN (partido de Collor de 
Mello) no estado. Vários outros interesses 
fundiários e da agroindústria foram, também, 
ameaçados no Nordeste. Na Paraíba, o PT 
derrotou o grupo Agnaldo Feioso Borges, em 
Pilar, Sao Miguel de ttaipu, Juripiranga e 
Pirpirituba; além de outros grandes grupos, 
como o das Casas Pernambucanas, em 
Conde, e o do ex-governador Tarcísio Burity, 
em Uiraúna. 

Esta luta explícita entre os interesses 
fundiários e os trabalhadores sem -terra, e 
entre o capital industrial e o trabalho 
assalariado - inevitável numa sociedade de 
acentuado grau de exploraçao, como a 
brasileira -manifestou-se amplamente nas 
últimas eleições, através da 
institucionalidade da Igreja. E os setores 
progressistas nao vacilaram em assumir os 
interesses elos trabalhadores e em trabalhar 
para sua possível vitória política. Também o 
padre Reginaldo Veloso disse, durante a 
missa elos peregrinos em Recife, que se 
haveria "de votar naquele que saiu elo seio 
da pobreza e que pertence à classe 
trabalhadora· (FSP, 4.12.89, B-6). Mas desta 
vez a ofensiva conservadora de vários 
matizes queria mesmo era atingir um alvo 
mais central: o próprio bispo, na figura de D. 
José Rodrigues, da diocese de Juazeiro, na 
Bahia. A ele, que lançou a cartilha A Cara e o 
Cora~o dos Dois e que definiu Collor como 
o continufsino - cercado de banqueiros, 
latifundiários e empresários -e Lula como a 
mudança -o candidato dos pobres, 
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operários, bancários e desempregados- o 
jomallocal das Organizações Globo reservou 
nobre espaço da ediçao de 13.11 .89 para um 
completo dossiê de denúncia das atividades 
pastorais de sua diocese. Nele, o bispo foi 
acusado de "oferecer sacramentos somente 
aos seus partidários·, de ser ·radicalmente 
petista• e de se apoiar ·numa estrutura muito 
forte•. Mas D. José na o se deixou abater e 
chegou a ser, juntamente com D. Mauro 
Morelli, D. Pedro Casaldáliga, D. José 
Gomes, D. Tomaz Balduíno e D. Waldir 
Calheiros, signatário de manifesto, divulgado 
pelo Comitê Nacionallnter-Religioso, em 
apoio a Lulà, subscrito também pelos freis 
Betto e Leonardo Boff, além de 300 
representantes de igrejas evangélicas. 

Enquanto isso, o candidato Collor de Mello, 
apoiado pela ofensiva conservadora, usava e 
abusava elos signos e símbolos religiosos 
sob a aquiescência da mídia. Já no primeiro 
programa do horário eleitoral gratuito, o 
candidato apareceu no local em que foi 
rezada a primeira missa no Brasil, falando 
em sua fé cristã; depois, a bem de agradecer 
a Deus pela vitória no primeiro turno, o 
candidato assistiu a uma missa celebrada na 
capela Nossa Senhora Virgem dos Pobres 
localizada na periferia de Maceió, 
estrategicamente acompanhado da mística 
do frei Damiao di Bozano - 94 anos -
considerado, no Nordeste, o sucessor do 
milagreiro padre Cícero; afora o uso do 
abraço dado ao Papa Joao Paulo 11, no 
Vaticano, e a busca de legitimidade religiosa, 
através de encontros com o NúnciÓ 
Apostólico e bispos conservadores como 
D. Vicente Scherer, de Porto Alegre (RS). 
Ademais, cuidou-se de revestir a própria 



imagem de Collor da mística da esperança. 
o ·salvador da Pátria" ... uma bem 
arquitetada mistura de ingredientes de 
modernidade com boa dose de messianismo 
personalista: uma oportuna imagem para 
catalisar o sentimento de outros tantos 
milhões de cristãos que vêem a crise aluai 
como uma ·crise moral" e enfatizam, como 
saída, a liberdade espiritual e a salvação da 
alma. Esta chamada ·maioria moral 
silenciosa·, representada por centenas de 
líderes de seitas pentecostais (18 deles 
deputados federais) - guardiães dos "bons 
costumes tradicionais", da moral sexual 
convencional e da moralidade privada (cf. 
Pierucci, 1988)- veio majoritariamente de 
encontro ao messianismo moralizador de 
Collor de Mello, em franco reforço a uma 
identidade construída em cima do perigo da 
esquerda ·radical" e da ética social da CNBB. 

O grupo de Renovação Carismática da Igreja 
Católica, por sua vez - muito próximo, aliás, 
dos pentecostais, pelas técnicas de 
persuasão e sedução psicológica que utiliza 
para o exercício da fé - não deixQu por 
menos e também saiu a campo. Havia 
pressa para se barrar a ação da pastoral 
popular e neutralizar o Grupo Fé e Política,. 
solidamente assentado numa extensa rede 
de já históricos movimentos sociais. O que 
fazer? ·uma cruzada de orações e 
denúncias·, e o envio de milhares de 
telegramas às congregações, do Vaticano, 
bem como de telefonemas para a Nunciatura 
em Brasília e a Cúria Metropolitana de São 
Paulo. 

Progressistas, conservadores, carismáticos, 
pentecostais, evangélicos; todos, de um 
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modo ou de outro, compareceram no 
processo eleitoral mediante uso diferencial 
do estoque de valores cristãos. Mas a 
indignação das elites não adveio daí. Seu 
profundo desconforto foi ter de reconhecer e 
constatar sua perda de poder e de controle 
sobre sólidos aparatos institucionais que 
durante séculos constituíram-se em um de 
seus mais eficazes instrumentos de 
dominação. 

O "episódio da Cruz Torta• também 
demonstrou isso. A Cruz Torta nada mais é 
do que uma grande cruz de madeira 
inclinadamente disposta em área verde 
defronte a uma modema igreja situada em 
nobre espaço residencial do Jardim 
Paulistano. Foi lá que o padre Benjamim 
Menególia, em substituição ao pároco e em 
observância aos critérios estabelecidos pela 
CNBB, sugeriu, durante sermão aos fiéis, um 
perfil de candidato a presidente da 
República. O acontecimento, como tantos 
outros do gênero, bem poderia ter passado 
despercebido, não fosse a presença, ali no 
recinto, do empresário Romeu Trussardi, 
presidente da Associação Comercial de São 
Paulo, que, de pronto, contestou o padre e, 
com ele, deu início a um bate-boca em plena 
missa. 

Como um furo de reportagem, o "incidente da 
Cruz Torta" logo ganhou notoriedade e teve 
vários desdobramentos, entre eles a 
formação de um grupo de 60 mulheres da 
elite paulistana, ou, mais precisamente, ·uma 
corrente de mulheres unidas na fé", para o 
combate à Igreja progressista, o envio de 
telegramas ao papa e, naturalmente, o 
explícito apoio à candidatura Collor, sob o 



deleite da grande imprensa. O assunto 
acirrou os ânimos, deu muito o que falar e 
rendeu diVidendos de parte a parte, como, 
ademais, todos os outros fatos e episódios 
aqui relatados. 

Ambigüidades da Igreja e a questlo da 
democracia 

Seria extremamente complicado, e até 
mesmo impossível, querer estabelecer 
qualquer tipo de quantificação precisa sobre 
o peso eleitoral das variáveis religiosas. 
Primeiramente, porque elas se manifestam 
por meio de mecanismos que não só correm 
em paralelo aos canais próprios da ação 
política institucional, como fogem aos seus 
critérios de racionalidade; em segundo lugar, 
porque tratou-se de uma eleição "solteira·, 

. para cargo majoritário, o que dificulta a exala 
localização dos loci de influência. 

Nao me parece, entretanto, que as questões 
mais importantes sejam as que passam 
pelos números, e sim aquelas que têm a ver 
com a fertilidade do campo religioso, 
especialmente naquilo que a Igreja Católica 
apresenta de ambíguo, para o 
processamento de contraditórios interesses 
sociais e sua reelaboração visando 
expressividade no campo político. 

Se Collor de Mello, durante o primeiro debate 
televisivo da campanha, evocou seís vezes o 
nome de Deus ou de Cristo, Lula passou-lhe 
a perna: falou onze vezes. Aparentemente, 
nada demais nisso tudo. Afinal, se a 
legitimidade política não se constrói 
independentemente da cultura de um povo, 

seria insensato construir discursos e projetar 
práticas políticas sem a observância das 
crenças e dos valores do povo ao qual se 
destinam. A Teologia da Libertação também 
foi elaborada com base neste princípio; e nao 
é isso o que incomoda a elite. O que lhe 
causa indignação e ira é a flagrante 
constatação de que a eficácia mobilizadora 
da Teologia da Libertação foi construída e é 
reproduzida por dentro de canais, aparatos e 
redes sociais anteriormente postos a serviço 
de seu mando. 

Ninguém desconhece a dependência 
orgânica da Igreja com o Estado durante a 
Colônia e o Império, tanto quanto a relação 
de ·autonomia" que se estabeleceu durante a 
Primeira e Segunda Repúblicas (cf. Bruneau, 
1979). Autonomia esquisita essa, em que a 
celebração era feita na casa ou na capela do 
coronel; o coronel era padrinho de quase 
todos; o coronel era o presidente da festa 
religiosa, que por sua vez legitimava e -
abençoava a sua dominação. E tudo em paz 
entre o "Senhor, Deus, Pai todo-poderoso· e 
o "Senhor, Coronel, Pai". 

-Mas a Igreja mudou muito nesses últimos 40 
anos. Nao só porque a cabeça deste ou 
daquele teólogo assim o quis. No pós-guerra, 
tanto quanto o Estado brasileiro foi 
impulsionado a uma política de integração 
nacional e de racionalização da centralização 
político-administrativa, também a Igreja -
posta frente a frente ao acelerado processo 
de industrialização/urbanização e ao 
fenômeno da migraçao campo-cidade -
soube se reorganizar enquanto "Igreja 
nacional" (Mainwaring, 1989) contra a 
conformação oligárquica de antes. À -
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centralização crescente do sistema político, a 
Igreja respondeu com a criação da CNBB em 
1952 e com o gradativo estabelecimento, no 
pós-Concílio Vaticano, do sistema de 
pastorais em âmbito nacional, nutrido no 
pós-70 pela estrutura horizontalizada das 
CEBs. Neste processo, a Teologia da 
Libertação representa uma vitória de quem 
conseguiu interpretar as agruras do povo 
diante do novo reordenamento das relações 
de exploração e de exclusão política. A elite, 
talvez seduzida por ganhos materiais 
imediatos, nao teve a mesma competência. 
E, hoje, fica perplexa ao constatar que não 
pode mais falar em nome do povo em vao, 
porque, se a "Igreja é povo", o modo do povo 
ser Igreja é diverso e até mesmo 
contraditório. 

A isso, o discurso jurídico-formal da 
instituição responde com ambigüidades. Ora 
abre-se à tolerância para a convivência dos 
contrários; ora reabilita o espírito da 
Inquisição para, em nome da "unidade da 
comunidade dos fiéis" e da "observância dos 
sagrados dogmas da fé", fazer calar, intimar, 
punir, intimidar, censurar e fechar as portas 
da liberdade: reabilitar, enfim, por meio de 
autoritarismo; o poder perdido pelas elites. 

Durante o processo eleitoral, o arcaico 
Direito Canônico - inspirado na organização 
política da Idade Média - foi muito evocado 
pelos setores de direita. 

"Não tenham (os cléricos) parte ativa nos 
partidos políticos e na direção de 
associações sindicais, a não ser que, a juízo 
ne competente autoridade eclesiástica, o 
exijam a defesa dos direitos da Igreja ou da 
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promoção do bem comum· ( Cchm, 287 § 
2g). . 

Para esses setores, o "bem comum• tem sido 
um mero instrumento de retórica, uma 
abstraçao formal manipulada ao bel-prazer 
de sua dominação, reproduzindo um 
processo de degenerescência,social e de 
formação de "áreas de exclusão". Uma 
espécie de "democracia do apartheid', como 
diz Weffort (1990, 35-36). 

Nos últimos vinte anos, contudo, a juízo da 
·competente autoridade" de muitos bispos 
brasileiros, o "bem comum· tem adquirido, 
para além da retórica, um ·sentido substantivo 
que passa pelo questionamento desta 
dominação selvagem. Através do 
desenvolvimento de uma. concepção ativa e 
mobilizadora da política, promoveu-se o 
estímulo à organização das comunidades 
enquanto movimentos reivindicativos de ação 
direta, bem como a participação na ordem 
institucional, visando à integração do 
indivíduo no sistema sócio-político e à 
tentativa de reversão do já histórico quadro 
de desarticulação da sociedade brasileira. O 
problema é que, sociologicamente falando, 
não se implementa diretrizes deste tipo sem 
que se colha, também, situtlç0eS disruptivas 
da ordem, ou melhor dizendo, da "lógica da 
desordem", que se expressa através de um 
Estado refratário aos reclamos populares, de 
aparatos incapazes estruturalmente de 
atender às necessidades mínimas de 
sobrevivência, da corrupção administrativa, 
da coexistência de verdadeiros bolsões de 
pobreza lado a lado a guetos de boa 
qualidade de vida etc. 



O desconforto dos setores conservadores 
não parece situar-se em relaçao ao sentido 
corporativo-integrativo dos movímentos 
sociais. Dois signos muitQ familiares, por 
sinal, à milenar estrutura medievalesca da 
Igreja que até hoje só chegou ainda muito 
pouco próxima, conforme assinalou Guilhon 
de Albuquerque (sld, 68); de uma monarquia 
constitucional. Além do mais, o estímulo a 
realizações organizativas no domínio 
sócio-econômico, para fazer frente ao 
fenômeno urbano e ao substancial 
crescimento do Estado no mundo 
contemporâneo, foi dado pelo próprio Papa 
Joao XXIII (Mater et Magistra, 1961 :60-62) e, 
dez anos depois, reforçado pela carta 
apostólica de Paulo VI ao referir-se à missao 
da Igreja diante das •necessidades novas de 
um mundo em transformaçao· (Octogesima 
Adveniens, 1971 :10). O que os 
conservadores não açeitam é o sentido 
disruptivo que os movímentos sociais 
apresentam diante da inflexibilidade dos 
pólos dominantes, bem como a expressao 
política que acabam adquirindo. 

A isso, a instituição tem respondido com a 
"ofensiva vaticana" (Della Cava, 1985), ou 
seja, com medidas autoritárias que golpeiam 
as colunas dorsais dQ progressismo da 
Igreja, freando a tendência de radicalizaçao 
dos movímentos sociais e tolhendo o 
engajamento dos cléricos nos partidos que 
lhes dao expressivídade política. 

Quais as conseqüências desses conflitos 
internos para o futuro dos movimentos 
sociais no Brasil? Que rebatimentos têm na 
perspectiva da consolidaçao e da ampliaçao 
da democracia? 

Nao é fácil lidar com questoes complexas 
como essas, que envolvem um amplo leque 
de variáveis internas e externas à própria 
Igreja. Contudo, a julgar pelo constante 
avanço da "ofensiva vaticana· e o 
conseqüente recuo de ações integradas 
visando ·ao estímulo dos movimentos sociais, 
poderá vir a ocorrer uma reacomodaçao 
interna dos conflitos - algo que a Igreja 
sempre soube fazer historicamente para 
recompor sua própria força - à base de certa 
"compartimentalizaçao· dos próprios setores 
progressistas. Assim, configurar-se-ia uma 
situaçao na qual o impulso mais radical 
daqueles que desejam a construçao de um 
"poder popular" paralelo à institucionalidade 
do Estado "burguês", seria até certo ponto 
neutralizado por posições de 
·centro-esquerda" voltadas à adaptabilidade 
da açao da Igreja a alguns padrões da 
modernidade, dentre eles, a 
institucionalidade democrática (cf. Antoniazzi, 
1989 e Oliveira, 1989). · 

O aceno à democracia como meio de 
responder às investidas de Roma, 
procurando-se evitar o retrocesso, encontra, 

' contudo, problemas de outra ordem. 
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Considerando o choque entre os princípios 
de unidade, ·participaçao entre iguais" e 
consenso - pelos quais a Igreja pauta suas 
açoes -e os princípios da democracia 
política, fundados na idéia da diferença, 
"participaçao entre desiguais" e, 
conseqüentemente, em critérios racionais e 
instrumentais de representaçao, podemos 
visualizar duas tendências: de um lado, o 
desenvolvimento do compromisso oficial da 
Igreja com a dimensao ética da democracia 
em detrimento da adoçao, para efeitos de 



sua dinâmica interna, dos mecanismos 
procedimentais da democracia política e/ou 
do engajamento direto em processos 
pautados por eles; de outro lado, os 
movimentos sociais, assentados em sua 
estrutura organizacional, material e 
simbólica, tenderiam a aperfeiçoar sua fase 
corporativo-integrativa sob o manto da 
messiânica cultura inspirada na idéia de 
democracia direta e no sentimento de 
negatividade indiscriminada ao espaço 
institucional. Neste sentido, e ainda que seus 
protagonistas e colaboradores participem de • 
processos eleitorais elegendo seus 
·companheiros de luta", configura-se um 
quadró refratário ao investimento 
participativo no que concerne à formação de 
espaços permanentes de unificação da 
diversidade de movimentos, bem como à 
criação de novos institutos de democracia 
política, que reúnam e equacionem a 
pluralidade de interesses -materiais e 
político-ideológicos -, a bem de se instituir a 
descentralização da estrutura de poder e a 
democratização dos sistemas de decisão. 

São hipóteses e problemas deste tipo, com 
inegáveis rebatimentos no processo 
sócio-político e na dinâmica cultural, que, 
creio eu, precisam ser discutidos e 
conhecidos com mais afinco e rigor, ainda 
que em meio a um campo marcado por 
paixões e permeado por verdades . 
preestabelecidas. 
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PIERRE SANCHIS 
Antropólogo - UFMG 

Analisar a intervenção da Igreja Católica no . 
último pleito eleitoral sob o simples prisma 
das suas divisões internas, ou ainda através 
do levantamento de opções conjunturais que 
freqüentemente polarizam a atenção do 
públ!co e da imprensa, talvez dificilmente 
permita escapar da simploriedade -embora 
nao de todo infundada - de um juízo 
dicotômico progressistas versus 
conservadores. Tentarei aqui, para arriscar 
uma opiniao mais matizada, recortar o perfil 
desta intervenção sobre o pano de fundo 
global do problema da representatividade 
eleitoral numa sociedade em ml!dança. Mais 
do que "engajamento político à esquerda" de 
grupos de base que "instrumentalizam a 
religiao·, ou recuo friorento da hierarquia em 
nichos "éticos" situados "em cima do muro", 
talvez possamos entao vislumbrar certa 
lógica, encompassadora de intervenções 
aparentemente isoladas ou conflituais, fator 
ativo no seu conjunto, tanto quanto espelho 
de uma mudança (seria o caso de falar em 
·modernização"?) que atravessa a sociedade 
inteira. Especialmente o seu nível eleitoral; 
mais especialmente ainda o da 
correspondência entre esta sOciedade e o 
processo que, via eleitoral, pretende 
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extrair dela uma "representaçao"legítima. 

Com efeito, para resumir a largos traços a 
problemática eleitoral na história nacional, 
talvez seja mais produtivo nao limitar o juízo 
ao horizonte dos conceitos ortodoxos do 
liberalismo clássico: o voto consciente do 
individuo esclarecido e ·autônomo. Fica claro 
entao que nossa tradição eleitoral, apesar, e 
mais precisamente por causa dos vícios de 
que sempre foi eivada (bico-de-pena, voto de 
cabresto, cabos eleitorais, pressões de todo 
o tipo, "verificações" de voto etc.); nunca 
refletiu outra coisa a nao ser a realidade de 
certa estrutura social. E, neste sentido, foi 
sempre "representativa·. Representativa, 
num primeiro tempo, de uma sociedade 
rigidamente hierarquizada, segmentada 
regional e localmente, onde o horizonte da 
cidadania se restringia aos limites do nicho 
social em que o indivíduo se encontrava, 
com a sua inserção topológica e familial, os 
únicos meios de subsistência e de trabalho 
acessíveis, os níveis mínimos da segurança 
possível, enfim a exclusiva modalidade de 
identidade viável na e pela relação com 
aquele, patrao, senhor, proprietário de terra, 
coronel e chefe político local, que acabava se 



transformando, pessoalmente ou por 
delegação, em seu representante legal. 

Em principio ferido de morte em 1930 pela 
instauração mais instituciOnalizada dQ 
espaço nacional e da burocracia estatal, este 
antigo regime eleitoral teve, no entanto, vida 
dura. Sobreviveu sob modalidade abrandada 
em todas as formas de coronelismo 
interiorano e metamorfoseou-se no 
populismo e no clientelismo quando, a partir 
da década de 40, os laços orgânicos se 
rompiam em migraçoes e urbanização 
anárquicas, em quebras das identidades 
coletivas e emergência massiva de 
indivíduos privados de antigas referências e 
desprovidos de novas. Foi então que se 
constituiu, sobretudo nas eleiç()es 
majoritárias, um padrao de motivaçoes que, 
no decorrer dos últimos 50 anos, parece 
ter-se dotado de certa regularidade. De um 
lado, a progressiva organização das classes 
médias urbanas permite a introdução de um 
conteúdo ideológico nas motivaçoes 
eleitorais. Mas num segmento minoritário e 
de modo frágil, porque constantemente 
ameaçado pelos reflexos da cultura politica 
tradiciOnal. Por outro lado, na sua grande 
maioria, atomizada e sem a emergência de 
novas identidades coletivas reagrupadoras 
de interesses, o corpo eleitoral parece 
guiar-se por três princípios implícitos, 
espelhados por sua vez nas campanhas dos 
candidatos: 1. a mudança é preciso! Pois a 
situação revelou-se até ontem insatisfatória e 
contrária a nossos interesses; 2. um 
indivíduo concreto, mais do que um 
programa, é que encarnará este "novo· a que 
a nação aspira; 3. trata-se de assegurar uma 
vida melhor àqueles que, sem maiOres 
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análises, os socialistas utópicos do século 
XIX chamavam •a classe mais numerosa e 
mais desprovida": o povo. 

Um candidato que souber, na sua retórica 
eleitoral, conjugar estas três vertentes de 
aspiraçOés está a caminho do sucesso. 

Se é verdade que este padrão constitui até 
hoje o afloramento a nível eleitoral de uma 
situação real e abrangente; se é também 
verdade que, nesta situação, os pleitos dos 
últimos dez anos manifestaram progressivos 
sinais de mudança (novas solidariedades 
populares forjadas em tomo de movimentos 
sociais, de um sindicalismo diferente, da 
emergência de um partido ao mesmo tempo 
"de massa" e ideológico) ; se, enfim, é 
verdade que a Igreja teve a sua parte na 
criação destes sinais do "novo·, é evidente 
que a sua atitude e intervenção na última 
campanha eleitoral deve ser lida sobre o. 
pano de fundo ao mesmo tempo desta 
tradição e desta incoativa mudança. 

Referir-me-ei ao dossiê publicado pelo 
Serviço de Documentação do Programa de 
'Assessoria à Pastoral do CEDI, constituído 
essencialmente, no que diz respeito à Igreja 
Católica, por recortes do Jornal do Brasil e 
da Folha de S. Paulo e, acessoriamente, do 
Estado de S. Paulo, de O Globo, do Jornal 
da Tarde, O Dia, Veja e Isto É. Sem dúvida 
fruto de uma primeira triagem, tal dossiê 
permite no entanto uma visão global do que 
a grande imprensa -e através dela a opinião 
pública nao especialmente prevenida -
percebeu do engajamento da Igreja na 
campanha eleitoral. Informações 
diferencialmente mescladas de juízos de 



valor: não nos ateremos a eles, mas 
tentaremos precisamente perceber, ao fio 
embora tênue de nossa análise, o que a 
imprensa não explicitou. 

Quem é "a Igreja"? 

Apesar da curiosidade jornalística, que 
procura arrancar dos eclesiásticos o segredo 
pessoal do seu voto, o conjunto dos artigos 
permite ler en filigrane constatações de nível 
menos conjuntural. 

A Igreja, em primeiro lugar, é a CNBB, 
muitas vezes chamada ·o episcopado". Não 
resta dúvida de que, nesta altura, a 
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil 
aparece à opinião púbiica como o interlocutor 
eclesial privilegiado da sociedade. 
Institucionalmente destacados são o aluai e 
os seus dois antigos presidentes, D. Luciano 
(oito vezes citado), D. Aloísio e D. Ivo (três 
vezes cada um). Sem falar de instâncias 
coletivas mais restritas: "cúpula da CNBB", 
·comissão Permanente" e seus eventuais 
porta-vozes, "Nordeste 11 e III, Leste 11". 
Quando a reportagem entrevista 
·assessores·~ o tom torna-se mais pessoal, 
como se o jornalista quisesse precisamente, 
através de indivíduos situados num escalão 
operacional, desvendar os segredos 
estratégicos de tomadas de decisão · 
institucionais e coletivas. 

É no nível destas decisões que se situam -
mesmo se, sobretudo entre os dois turnos as 
alusões a opçOes pessoais são freqüentes -
as grandes declarações "de princípio". Nível 
da ética, julgado por alguns como abstraio, 
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fácil e vazio, ou efetivamente reduzido por 
outros a esta condição pelo apagamento 
fictício de suas passagens mais 
contundentes. Voltaremos a estes princípios 
adiante. 

A Igreja são ainda "as dioceses•. Quando é 
usado, no singular ou no plural regional, este 
coletivo, e nao é nomeado o bispo titular; o 
nível das opiniões situa-se numa linha 
intermediária entre as proclamações "de 
princípio", da instituição enquanto tal, e as 
tomadas de posição e opções eleitorais mais 
individuais e concretas. No entanto, a 
propósito de várias dioceses, fala-se em 
"cartilhas" e frisa-se a sua ambigüidade: elas 
traçam do bom candidato um perfil que 
recobriria, em princípio, certo leque de 
candidaturas, mas, criticando alguns pontos 
programáticos até dos candidatos 
"eticamente aceitáveis", orientariam de fato o 
eleitor, dizem os jornais e até alguns bispos, 
para o único candidato do PT. 

As opções individuais, no entanto, são 
também comentadas. E bastante. É quando 
emergem nomes significativos e figuras 
contrastadas do episcopado nacional. 
Podemos agrupar estes nomes em quatro 
campos. 

O mais falado é, sem dúvida, o {los bispos 
ditos "progressistas", posição cujo indício, 
para a imprensa, é a opção a favor de Lula 
desde o primeiro turno. A atenção é 
chamada sobre as figuras de D. Mauro 
Morelli (Caxias, oito vezes) e D. José 
Rodrigues (Juazeiro, seis -vezes), pelo fato 
de terem aparecido no programa eleitoral de 
seu candidato. Mas também sobre D. Moacyr 



Grechi (Rio Branco, três vezes), e a CPT, 
nacional ou regional, que ele fundou (seis 
vezes), D. Augusto Rocha (Picos), D. 
Marcelo Carvalheira (Guarabira), D. Luiz 
Fernando (Campina Grande), D. Erwin 
Krautler e o CIMI, de que é responsável 
episcopal, D. Aldo Geris (ES), D. Geraldo 
Condes (Patos), D. José Freire (Moçoró), D. 
Thiago Postma (Garanhuns), D. Francisco 
Austregésilo (Afogados de lngazeira), D. 
Tomás Balduíno (Goiás), D. Adriano Hipólito 
(Nova lguaçu), D. Pedro Casaldáliga (Sao 
Félix do Araguaia), D. José Gomes 
(Chapecó), D. Valdir Calheiros (Volta 
Redonda), D. Cláudio Humes (Santo André). 
Já nomeados ou a serem aludidos em outro 
grupo figuram, também como "progressistas·, 
D. Aloísio Lorscheider, de Fortaleza, D. José 
Maria Pires, de Joao Pessoa, D. Hélder 
Câmara. Uns 20 bispos, massivamente de 
dioceses pobres do Norte ou Nordeste - dois 
deles apontando para os espaços dos 
sem-terra e dos índios. Enfim, bispos de três 
concentrações populares e industriais do 
Centro-Sul: Baixada Fluminense, Santo 
André, Volta Redonda. Muito mais do que 
personalidades políticas ou franco-atiradores 
de esquerda, vê-se que este grupo é 
expressao de espaços geográficos e sociais 
determinados: aqueles onde se concentra e 
intensifica a miséria e/ou a exploraçao. 

O segundo grupo, às vezes confundido com 
a ·maioria do episcopado", é encabeçado 
pelo Cardeal Arns (seis vezes, mais duas 
entrevistas com o seu secretário de 
imprensa). Pelos critérios jornalísticos, este 
grupo se distingue através da opção por 
Covas no primeiro turno, por Lula no 
segundo. Ele se concentra basicamente em 
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Sao Paulo: D. Celso Queiroz (quatro vezes), 
D. Angélico (três vezes), D. Miguel Giambelli 
(Bragança; duas vezes) a que se agrega D. 
José Maria Pires, de João Pessoa. 

O terceiro é formado pelos bispos que 
poderíamos chamar de ·ecos· da voz oficial. 
Nao revelam seu voto (pelo menos aos 
jornalistas; vários indícios locais levam a 
pensar que a opção de alguns destes bispos, 
excluídos os do RS, foi idêntica à do grupo 
precedente, isto é, à ·maioria do · 
episcopado"), relutam em aceitar o 
engajamento explícito de colegas e padres, 
fazem com insistência, neste caso, a 
distinçao entre engajamento pessoal e opção 
institucional da diocese ou da Igreja. Mas 
aproveitam toda ocasião para repetir - e com 
força -os "princípios· que, segundo os 
documentos da CNBB, devem nortear o 
comportamento eleitoral dos cristãos. Quem 
se sobressai neste grupo talvez seja D. 
Serafim, de Belo Horizonte, acompanhàdo de 
dois outros bispos mineiros, D. Mário Gurgel 
(ltabira) e D. Paulo L. de Faria (ltabuna); 
também D. Fernando Legal (São Miguel), o 
arcebispo de Curitiba, D. Fedalto, D. 
Chamelo (Pelotas); enfim, a sombra discreta 
de D, Hélder Câmara. Finalmente, uma 
concentraçao geográfica também expressiva, 
desta vez de tradicional mediania e 
moderaçao: Minas, Paraná, Rio Grande do 
Sul. 

Um último grupo, enfim, reagrupa os bispos 
qualificados de ·conservadores·. O chefe de 
fila inconteste, diante da relativa 
discriminaçao pública de D. Eugênio (duas 
yezes) e D. Boaventura Kloppenburg (quatro 
vezes). Seguem-se D. José CardosO 



Sobrinho, de Recife (duas vezes) e D. José 
Lima Vaz, auxiliar do Rio (duas vezes), D. 
José Falcao, de Brasília que, no entanto, 
criticará Collor por gestos de manipulação do 
sentimento religioso (Isto É/Senhor, 
29.11 .89, p. 315), D. Lucas Neves, de 
Salvador, D. Vicente Scherer, ex-arcebispo 
de Porto Alegre. As opções eleitorais destes 
bispos são variáveis: Ulisses, Afif, nao 
declarado, mas domina neles a preocupação 
diante do engajamento político direto da 
Igreja ("é admissível só para os leigos· - D. 
Lucas. A referência ao pensamento de Joao • 
Paulo 11 é freqüente neste contexto) e a 
severidade para "os desvios e a infiltração 
político-partidária nas CEBs" (D. Eugênio). "A 
indicação de um candidato é inteiramente 
contra os propósitos cristaos da Igreja", 
conclui D. Boaventura, que expressa o 
desejo de conhecer pessoalmente também 
Ronaldo Caiado. É deste grupo que virá a 
única sançao (conhecida) contra um padre 
progressista. 

Note-se a sua nao-concentração geográfica, 
mas em compensaçao a sua preesença em 
várias das principais capitais e arquidioceses 
do país. 

A Igreja são também paróquias, grupos 
organizados, Comunidades de Base, padres. 
Dezassete são nomeados no nosso dossiê, de 
maior ou menor envergadura, e a repartição 
geográfica de suas opiniões recobre de perto 
o mapa geográfico-social que traçamos em 
relação aos bispos. Com a exceçâo notável 
das comunidades progressistas mineiras, de 
que voltaremos a falar. 

Enfim, no capítulo Igreja inscrevemcse as 
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vozes de três lideres intelectuais: Frei 
Leonardo Boff (quatro vezes), Frei Betto (três 
vezes) e, expressão da TFP, Plínio Correia 
de Oliveira. 

Analisar o conteúdo diferenciado das 
posições assim delineadas não está no 
nosso propósito. Fazem-no outros artigos 
deste conjunto. Mas é importante ao nosso 
argumento insistir sobre os princípios 
norteadores do voto dos católicos, tal como 
editados pela CNBB e repetidos com 
insistência em todos os segmentos da Igreja, 
mais ainda pelo terceiro grupo de bispos, eco 
fiel da voz oficial e que representa 
provavelmente a moda estatística das 
posições episcopais. 

Os "principias" oficiais e o episcopado 
"modal" 

Através do levantamento acima, aparece a 
divisão, reconhecida aliás, relativamente 
lamentada, sobretudo teoricamente 
elaborada pela consciência oficial do 
episcopado (D. Luciano): "A unidade da 
lgreja.nao se expressa pela coincidência 
partidária, mas pela seriedade no esforço de 
cada um escolher de modo livre e consciente 
o próprio candidato, de respeitar a opçao 
feita pelos outros e zelar, no processo 
eleitoral, pelas condiçoes de verdade e 
garantia de concórdia social" (JB, 2.12.89). É 
dizer que o essencial do papel da Igreja está 
em contribuir para superar o padrao de 
motivações que marcou tradicionalmente o 
voto popular rio Brasil, tal como o definimos 
anteriormente. 



Nesta perspectiva é que as declaraçOes 
oficiais - "princlpios· éticos repetidos à 
saciedade e que poderiam parecer vazios 
frente a engajamentos individuais mais 
contundentes - tomam o seu pleno sentido. 
Nao se trata de ignorar ou negar as linhas de 
força que costumavam nortear o voto 
popular, ma de orientá-las, endireitá-las, . 
"purificá-las", como gosta de dizer a Igreja, 
em tunçao de um princípio geral que as 
transfigure: a instauraçao central -e bem 
moderna - da conscilncia. "Vamos trabalhar 
apenas para conScientizar o povo· (D. 
Chamelli; O Globo, 23.11.89). Neste ponto, 
as declaraçOes de (quase) t~s- a partir 
das mais ofiCiais - se encontram. ·o 
importante é o povo aprender a votar" (D. 
Serafim; JB, 11.11.89). E o Apelo do 
Conselho Permanente: ·o povo deve 
manter-se alerta, informado, mobilizado e 
organizado, para exercer responsavelmente 
a cidadania e exigir a eorreta atuaçao das 
autoridades" (25.8.89). 

Mudanças, sim, e esta perspectiva é mais do 
que nunca assumida pela Igreja; e .mudanças 
realizadas por um homem. Mas é importante 
que o perfil deste eleito seja claramente 
definido: "Cidadao de vida séria e honesta, 
competência administrativa e profissional, e 
capaz de acatar as propostas da Igreja" 
(Nordeste III e Minas; JB, 11 .11 .89). ·o 
candidato por se escolher, além da 
necessária competência e honestidade, deve 
ter provado pela sua vida passada ser 
prudente, corajoso e comprometido com as 
justas causas populares· (Cons. Perm. da 
CNBB, 25.9.89). O homem assim qualificado, 
aliás, nao pode ser encaràdo como herói 
solitário, pois "ninguém é capaz de resolver 
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sozinho os problemas do país" (D. Ivo; JB, 
22.11.89). E importante, além de sua equipe, 
é o seu prqgrama. Neste ponto, a CNBB 
chega a manifestar certa inquietaçao a 
respeito da falta de clareza programática dos 
dois candidatos no segundo turno. Para 
preenchér este relativo vazio, ela insiste 
sobre suas propostas, que apontam 
massivamente para a construçao de uma 
sociedade que "saiba restituir às camadas 
mais pobres a sua dignidade" (Episc. da 
Bahia e Sergipe; JB, id.). É nítida; neste 
aspecto, a diferença entre a posiçao que o 
episcopado assumiu nestas eleições e a que 
lhe era costumeira nas eleiçOes de meados 
do século: nenhuma reivindicaçao de direitos 
e interesses institucionais; apenas - nem 
sempre (por exemplo, nao lhe faz nenhuma 
alusao o importante Apelo do Conselho 
Permanente da CNBB, em data de 25 de 
agosto, que será glosado em inúmeras 
declaraçOes), e predominantemente nas 
regiões que o levantamento das posições 
episcopais acima apresentado parece 
apontar como mais conservadoras -a· 
reafirmaçao de exigências éticas que 
particularizam a Igreja no atual momento 
brasileiro, como a proibiçao do aborto; mas 
sempre um elenco programático 
hierarquizado e que segue o mais das vezes 
a ordem do Documento oferecido por D. 
Luciano aos candidatos Lula e Collor na sua 
visita à CNBB (de fato, Collor, tendo marcado 
o horário do encontro, absteve-se de 
comparecer): dignidade e liberdade da 
pessoa humana; participaçao de t9dos nas 
decisões de ordem econômica, política e 
cultural; respeito à Constituiçao; reforma 
agrária (que encabeça muitas declarações 
episcopais, inclusive o Apelo do Conselho 



Pennanente, já citado); respeito à vida 
(repúdio ao aborto, à tortura, à eutanásia) e 
aos direitos das populações indígenas; apoio 
à luta dos trabalhadores "pela justiça social, 
pelos justos direitos do homem ao trabalho"; 
incentivo à participação dos trabalhadores 
nos sindicatos, na gestão das empresas e 
nas decisões sobre os problemas de toda a 
sociedade; educação pública e comunitária, 
garantia para o ensino religioso (entre outros, 
FSP, 15.12.89). Freqüentemente, estas 
exigências sao emblematizadas e 
concentradas nos únicos problemas da 
reforma agrária, da participaçAo popular e da 
dívida externa, aos quais se juntam, cada 
vez mais à medida que avança a campanha 
e eclode o escândalo lanomami, o dos 
direitos indígenas. 

As citações, redundantes, poderiam 
multiplicar-se. O essencial é que, através de 
variantes mínimas, que confirmariam 
globalmente a divisao (:lo episcopado acima 
sugerida, o peso modal, e quase unânime, 
de suas declarações de princípios vai· no 
sentido da superação tanto do coronelismo 
quanto do populismo, para o advento de uma 
autêntica democracia. A própria repulsa à 
clara indicação do •candidato da Igreja" 
inscreve-se explicitamente, para alguns 
bispos, nesta direção: seria ·nos 
transformarmos em novos coronéis", esta 
figura que tanto combatemos (D. Celso 
Queiroz; FSP, 19.12.89). Pois ·nao somos 
ingénuos para não entender que os velhos 
caciques entraram em campo ... repetindo o 
coronelismo e o fisiologismo seculares no 
interior" (D. Augusto Rocha; JB, 24.12.89). 

Resta o fato, flagrante, da opção aberta de 
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vários bispos, de muitos padres, das 
pastorais populares e, da quase totalidade 
das Comunidades de Base. Fato que 
escandaliza alguns ("abuso de poder", diz D. 
Klopenburg),.preocupa outros (cf. O Globo, 
7.11.89) -entre eles os. órgãos máximos da 
CNBB -,é relativizado por terceiros ("A Igreja 
nao tem candidatos·, D. Aloísio; ·a 
participação da Igreja nao foi tao grande na 
definiçao dos candi_datos que foram ao 
segundo turno•, D. lvo) e que parece ter sido 
quase assimilado pelo cioso Ratzinger, ao 
contrário do que lhe é costumeiro: "Talvez 
seja melhor que os bispos brasileiros, que 
têm problemas tao difíceis para enfrentar, 
procurassem uma maneira de não 
transparecer dissonancia entre eles. 
Sinceramente, não tenho elementos para 
julgar uma situação tao .complexa como a do 
Brasil" (Jornal da Tarde, 23.11.89). O fato é 
que nenhuma sanção parece ter sido tomada 
(a nao ser pelo arcebispo de Recife contra o 
Padre Reginaldo Veloso, mas num quadro 
mais complexo, que não dizia respeito às 
únicas eleições), mesmo por bispos 
inconfonnados com esta situação (D. 
Fernando Legal, de São Miguel, por 
exemplo; O Globo, 13.12.89). Um assessor 
da CNBB analisa até com benevolente ironia 
a ·estratégia" que os grupos progressistas 
utilizariam nas dioceses, se aproveitando, 
para circular suas "cartilhas•, das "vistas 
grossas· episcopais (O Globo, 7 .11.89). 

Por que, afinal, esta atitude, poupadora de 
rupturas radicais no interior do campo 
católico? Por dois motivos, pelo menos. 
Primeiro, duvida-se, entre conservadores, 
moderados e até progressistas, de que tal 
influência direta da Igreja possa surtir afinal 



um efeito devastador (cf. Isto É/Senhor, 
28.9.89, p. 30). De fato, em muitas dioceses 
onde o bispo ~ngajou-se pessoalmente na 
campanha, no segundo turno Collor venceu 
amplamente (cf. os dados em JB, 24.12.89). 
Situação semelhante tinha sido apontada nas 
eleiçOes de 82 e, embora menos marcada, 
de 86, e pudemos analisá-la como implícita 
recusa popular em reconhecer a legitimidade 
da intervençao da Igreja a este nível "técnico" 
da política. Em segundo lugar, e sobretudo, 
havia no episcopado "modal" uma surda 
consciência de que, neste caso, tais 
aparentes "extremismos• não se inspiravam 
em simples convicções idiossincráticas, mas 
se inscreviam na lógica de um trabalho 
pastoral de há muito empreendido, 
prolongando organicamente, na situação 
concreta de segmentos sociais populares, os 
"princípios" de que o episcopado se fazia o 
proclamador. Várias falas de militantes 
orquestram este fato, e uma reportagem 
muito notada, intitulada Os grot~es de Lula: 
Guiricema e Vieiras, MG (JB, 21 .11.89), 
ilustra-o exemplarmente. Esta reportagem 
me levou a algumas entrevistas de (Ou no 
gabinete de) deputados eleitos ou 
ex-candidatos nesta região. 

o caso do Leste de Minas 

Trata-se do Leste de Minas, sul da Zona do 
Rio Doce e norte da Zona da Mata, ao longo 
da Rio-Bahia, região rural em torno de 
Governador Valadares e Muriaé. 

Curiosamente, em 1967, é para fazer frente à 
invasão pentecostal que nasceu, fundado 
pelos irmãos Alípio e João Resende, o 

Movimento da Boa Nova (MOBON). Uma 
casa de ·cursos· em Dom Cavati lhes 
permite reunir duas ou três vezes ao ano 
grupos de pequenos proprietários pobres. 
Pouco depois, relacionado através de um 
agente - que será mais tarde insistentemente 
convidado a candidatar-se à Assembléia 
Legislativa e é hoje deputado estadual - com 
o Projeto Prodemate (do Banco Mundial, 
para produtores de café), o movimento se 
abre para grupos pré-cooperativos. ·o 
'Evangelho para os agricultores' incentivava 
a sindicalização." A partir daí, a dimensão 
diretament.e política se torna presente, 
através dos ·cursos de educação política: 
história de Minas Gerais, o que significa o 
coronelismo, que sociedade nós queremos ... 
Porque o ganho básico, o ganho fundamental 
é a conscientização política".' Três etapas, 
não sucessivas: CEBs, sindicato, PT, sem 
ruptura nem sobreposição. E apesar dos 
problemas: "É o tripé: como a gente mantém 
o tripé firme, azeitado, funcionando? A gente 
faz questão de separar bem as três coisas: o 
que mantém a gente na comunidade é a fé ; o 
que mantém a gente no sindicato são os 
direitos trabalhistas; o que mantém a gente 

· no partido é a ideologia, é o projeto de 
sociedade. Este tripé se une em determinado 
ponto - base comum - mas ao mesmo tempo 
se distingue. As pessoas têm que distinguir, 
senão se confundem. Às vezes, falam de 
Deus dentro dO sindicato, dentro do partido -
ou do partido dentro do sindicato ... é uma 
coisa difícil de manter sem haver confusão, 
mesmo porque a gente considera que pode 
ser um problema para a comunidade se ficar 
só uma comunidade petista: pode ser ruim 
para a comunidade ; e assim é ruim para o 
partido se o PT fica como o Partido da Igreja. 
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E não é!" Apesar de tudo "é uma linha direta. 
Às vezes, são as mesmas pessoas· (id.): 
"essa gente não tinha nem o primário e 
começa a se reunir para discutir religião, 
relações tiumanas, agricultura. Alguns que, 
há quatro anos, eram só da Comunidade 
entraram para o Diretório Regional do 
Partido".2 

Esta organicidade da tríplice participação é 
facilitada pelo caráter rural destas 
comunidades, isoladas no interior e 
acessíveis só POr estradas precárias. O PT , 
não existia na região e, em sentido próprio, 
nasceu das Comunidades. ·A repercussão é 
do trabalho de base acumulado: 20 anos!" 
(id.) Por isso mesmo não se nota nele a 
presença das "tendências· ("naturalmente• 
todo mundo é da Articulação, até mesmo na 
sua vertente "igrejeira") como nos diretórios 
urbanos da mesma zona, onde o PT nasceu 
de influências mais variadas. Nada indica, no 
entanto, que esta situação esteja cbamada a 
se prolongar POr muito temPO. 

Mas não é só a presença das mesmas 
pessoas •os três níveis que assegura a 
unidade sem confusão da religião com a 
POlítica. "Outra coisa imPOrtante·: a 
mensagem POlítica, de libertação POlítica, 
chega a eles dentro de categorias ligadas à 
libertação religiosa. Quando uma pessoa 
destas escuta a palavra: 'Egito, nunca mais!', 
isso vai às entranhas ... Quando a gente fala 
do processo histórico e chega a falar de 
'caminhadá', é um termo que vai lá no 
fundo ... um peso religioso muito forte.( ... ) 
Este setor de Leste está cansado de encarar 
a luta de classes sem falar em luta de classe. 
Estes conflitos que estão enfrentando! .. ." (id.) 
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A região é tipicamente de estrutura 
coronelista. Políticos tradicionais, alguns de 
repercussão nacional, como Abi-Ackel, se 
revezam nas Prefeituras e têm mandato 
cativo na Assembléia ~egislativa através de 
uma rede de cabos eleitorais solidamente 
implantada: ·com duzentos 'chefes de 
côrrego', ganha a eleição!" (id.}. Ora, em 
1986, Raul Messias (PT) se elege deputado 
estadual com 10.000 votos na região; em 
1988, as Comunidades faziam 40 vereadores 
e, em 89, tendo recebido 100.000 votos no 
primeiro turno, Lula - sem ainda triunfar do 
seu adversário- arrebanha 150.000 votos no 
segundo. "Há uma quantidade enorme de 
lideranças POpulares hoje trabalhando( ... ) 
em articulação com o camPO religioso." 3 É 
despregando-se, sem hiato, da dimensão 
religiosa comunitária ~ POPUlar que a 
mudança chegou a transtornar fundamente o 
panorama social, POlítico e, expressamente, 
eleitoral. 

Assim , entende-se que o JB, focalizando a 
sua rePOrtagem sobre Vieiras e Guiracema, 
•redutos tradicionais de votos conservadores, 
verdadeiros grotões onde só vingava a 
POlítica dos coronéis" (21 .11.89) e onde Lula 
ganhou de Collor desde o primeiro turno, POr 
1.064 votos a 436 e POr 2.041 a 1.021 , POSsa 
escrever, diante da negação, aparentemente 
ingênua, dos dois vigários de "ter feito a 
campanha do Lula": ·a discussão é fútil: tanto 
em Vieiras quanto em Guiracema, o PT se 
confunde com a Igreja Católica" (id.). 

Não se trata, no entanto, de confusão com a 
Igreja hierárquica: as relações do MOBON e 
das pastorais POPulares com os biSPOS de 
Caratinga e Valadares não passam do 



estágio de ·convivência razoável". • ·o bispo 
deixa fazer, não indica".5 Nao se pode falar 
aqui de "imposiçao política" da hierarquia, de 
uma "deturpaçao de seu papel religioso·, 
mas de um nível lentamente construído de 
conscientizaçao ao mesmo tempo religiosa e 
política, enraizada no cotidiano. 

Eis-nos frente a um caso típico, que ajuda a 
qualificar tanto a "católica" unidade 
discordante diante das eleições quanto a 
tolerância do episcopado frente ao 
engajamento partidário de alguns padres, 
bem como, ainda, a modalidade "política" de 
uma atitude que decorre diretamente, não de 
uma pregaçAo ideológica artificialmente 
imposta, mas de uma vivência religiosa 
comunitária, na qual a fé se une 
organicamente ao cotidiano político de 
pobres sem escola, sem posto ele saúde e 
sem estrada para escoar a sua magra 
produçao. · 

Concluslo 

Podemos relembrar agora que os vinte 
bispos ditos "progressistas• enumerados 
pelas reportagens citadas estão quase todos 
inseridos em regiões pobres do Oeste, Norte 
e Nordeste, dominadas até ontem pelo 
coronelismo, ou em centros sulistas ele 
pobreza industrial, ele já arraigada tradiçao 
populista; todas zonas abrigando o trabalho, 
urbano ou rural, dos novos movimentos 
populares. 

Houve outros casos, é verdade, ausentes do 
nosso dossiê, onde uma atitude sacerdotal, 
aparent~mente semelhante mas não 
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estruturalmente homóloga, criou escândalos 
e suscitou a contestaçao de fiéis no ato 
mesmo da celebraçao litúrgica: era, em 
paróquias multiclassistas, por nao 
corresponder à experiência cotidiana de um 
segmento social diferenciado e homogéneo. 
Assim, sem dúvida, foram variados os tipos 
de relaçao ·Igreja/sociedade, e nao se pode 
generalizar um caso, por exemplar que 
pareça. 

Tudo indica, no entanto, que boa proporçao 
dos três milhões e meio de votos que as 
CEBs teriam levado ao candidato do PT 
(Jornal da Tarde, 23.11.89) nao foram 
obtidos por uma ·propaganda política" a 
partir do púlpito, "instrumentalizaçao 
conjuntural da religiao·, mas expressaram · 
uma forma sui generis de vivência 
comunitária, em que o engajamento político 
transformador decorre, sem ruptura, de uma 
já longa experiência refletida da fé - e até se 
confunde com ela. É nossa primeira · 
conclusao. 

É ele se notar, além disso, uma identidade ou 
marcada consonância de categorias entre o 
discurso "ético" oficial do episcopado e a 
expressao verbal da vivência destas CEBs: 
conscientizaçao, participaçao, 
responsabilidade, luta contra o coronelismo, 
reivindicaçao ele justiça, comprometimento 
com a defesa dos trabalhadores sao 
expressões que perpassam a fala, tanto dos 
bispos quanto dos militantes populares. Esta 
correspondência, verdadeiro eco recíproco, 
contribuiu, no campo da opiniao pública, para 
prolongar em carne e sangue os princípios 
éticos um tanto abstratos do episcopado, 
como também conferiu legitimidade, pelo 



menos .dentro da área católica, ao 
engajamento das CEBs. 

Outras análises podem validamente insistir 
sobre a divisao na Igreja, espelhando, nesta 
quadra eleitoral, os antagonismos sociais; a 
nossa pretendeu evidenciar o fenômeno 
inverso: apesar destas divisões, os 
mecanismos da ·catolicidade" conseguiram 
produzir certa consonância, evitar rupturas 
mais fundas e, num quadro de acentuada 
transformação social, firmar um engajamento 
global da Igreja Católica em determinada 
direção. 

Nao resta dúvida de que, no plano da análise 
teórica, tal simbiose da religiao e da política 
nao deixa de revelar ambigüidades. Ela faz 
parte, no entanto, de um processo concreto. 
E ajuda a entender de que maneira tanto o 
discurso ético dos bispos no conjunto do 
campo político, quanto a experiência 
religiosa de grande número de comunidades 
populares integram uma mudança real da 
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sociedade brasileira, contribuindo para 
aprofundar esta mudança, bem como para 
expressá-la a nível eleitoral. Neste sentido, e 
tenha sido mais ou menos vultosa a 
extensão de seus resultados, estes dois 
fatores conjugados se inserem, sem 
oposição nem artificialismo, nas 
continuidades e na transformação, que 
acompanham as da própria sociedade, de 
um processo efetivo de ·representação". 

NOTAS 

1. Entrevista com Bernardo da Mata Machado, assessor 
do deputado estadual Raul Messias. 

2. Entrevista com Tilden Santiago, candidato a deputado 
federal. 

3. Entrevista com Bernardo da Mata Machado. 

4. Idem. 

5. Entrevista com Tilden Santiago. 



O ê~u'\ â'W:fêfra nl eleição presidencial 

RAYMUNDO HERALDO MAUÉS 
Professor do Departamento de História e Antropologia e do Núcleo de Altos Estudos 

Amazônicos/NAEA - Universidade Federal do Pará 

O que o céu tem a ver com a terra no caso 
das eleiçOes presidenciais? Certamente 
muito, a julgar pelo que noticiou a imprensa 
do Brasil. Examinei principalmente jornais 
locais (em Belém do Pará), limitando-me ao 
segundo turno, mas taf!lbém consultei alguns 
do Rio e de sao Paulo, assim como revistas 
de circulação nacional. 

Minha preocupação central foi a de examinar 
como as Igrejas e seus principais 
representantes, os sacerdotes, enquanto 
detentores dos bens simbólicos de salvação, 
intervinham no processo eleitoral de variadas 
maneiras. A hipótese subjacente é que as 
formas de intervir se faziam, como no ritual e 
no mito, de acordo com gramática própria, 
sendo possível, pois, ler essas formas de 
intervenção e o inevitável entrechoque 
resultante no campo religioso de tal modo a 
ter compreensao mais clara dessas mesmas 
igrejas e da sociedade onde atuam. 

O material colhido levou-me a tomar 
basicamente em cOnsideração a Igreja 
Católica e algumas Igrejas protestantes 
(sobretudo pentecostais). Encontrei poucas 
notícias referentes a cultos de origem 
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africana, mas, pela sua relevância, também 
devo incluí-los na análise. Começarei 
examinando as diferentes posições católicas, 
para depois tratar dos protestantes; embora 
nao possa falar em "igreja africana· ou 
"afro-brasileira", as posições dos líderes do 
candomblé e da um banda oferecem 
contraponto a essas Igrejas cristas, podendo 
nos dizer, como será colocado ao final, 
coisas relevantes sobre a sociedade 
brasileira Surpreendida em situação especial 
de drama. 

É diante desse "drama eleitoral" que a Igreja 
Católica se divide, de acordo com a clivagem 
já bem conhecida entre ·conservadores·. 
"moderados" e "progressistas·. 

Na periferia de Maceió, a missa rezada com 
a presença de Fernando Collor e Frei 
Damiao causa grande comoção entre o povo 
simples. No interior do Amazonas, em Sao 
Gabriel da Cachoeira, Lula consegue ser o 
segundo mais votado no primeiro turno entre 
os índios do Alto Rio Negro, em razao do 
apoio do CIMI. No interior de Pernambuco, 
no município de Cortês, apesar de nao haver 
um só comitê da Frente Brasil Popular, Lula 



consegue vencer com folga a eleição, graças 
ao trabalho do padre italiano Ermínio 
Canova, vigário local. Muitas outras 
situações poderiam ser relatadas, sendo que, 
pelo noticiário dos jornais, a balança das 
posições dos sacerdotes católicos parecia 
pender claramente em favor de Lula. Nao 
obstante, as palavras aparentemente 
moderadas do arcebispo de Belém, que 
claramente se alinha entre os conservadores, 
convidam à reflexao, ao referir o fato de que 
é insignificante o número de bispos que 
ficaram ao lado de Lula (0 Liberal, Belém, 
17.11.90). 

Há um paralelo que pode ser traçado entre 
as posições dos católicos e dos protestantes. 
Os apoios a lula situaram-se mais 
claramente no protestantismo histórico, 
enquanto, de modo geral, os pentecostais 
(que congrega maior número de fiéis das 
classes populares) ficaram com Collor. Isso 
permite uma comparaçao com o apoio dado 
a Collor pelos seguidores de Frei Damiao, 
também pertencentes às classes populares. 

Esta, no entanto, é uma comparação 
imperfeita, pois nao leva suficientemente em 
conta o paPel desempenhado pelos 
membros das Comunidades Eclesiais de 
Base (CEBs) que, notoriamente, se 
engajaram na candidatura de Lula e também 
pertencem, majoritariamente, às classes 
populares. O que fez com que católiCos e 
protestantes do povo se dividissem entre as 
duas candidaturas no segundo turno? Sem 
querer responder cabalmente a essa 
pergunta, arriscaria dizer que pelo menos 
uma parte da resposta se encontra na forma 
pela qual sao vivenciados o catolicismo 
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popular tradicional e o pentecostalismo, de 
um lado, e o catolicismo da chamada Igreja 
Popular (das CEBs), de outro; diria mesmo 
que há uma proximidade maior entre o 
catolicismo das CEBs e o protestantismo 
histórico do que em relação ao catolicismo 
popular tradicional. ' 

Entre os protestantes houve, claramente, 
vários apoios dados a Lula, entre os quais o 
do Movimento Evangelista Pró-Leonel 
Brizola, em Nova lguaçu (RJ) e o trabalho da 
deputada federal Benedita da Silva, que 
conseguiu, segundo suas declarações, 
instalar comitês evangélicos pró-Lula em 17 
estados brasileiros. Além disso, logo após o 
resultado do primeiro turno; duzentos 
pastores evangélicos do Rio de Janeiro, São 
Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, 
Espírito Santo e Pará divulgaram manifesto 
em apoio ao candidato da Frente Brasil 
Popular( ... ) Os pastores pertencem às 
Igrejas Episcopal do Brasil, Congregacional, 
Evangélica de Confissao Luterana no Brasil, 
Metodista, Assembléia de Deus e 
Presbiteriana Unida( ... )" (O Liberal, Belém, 
28.11.89). 

De outro lado, porém, os apoios a Collor 
eram muito significativos, partindo 
justamente das igrejas e seitas protestantes 
de maior número de adeptos, pelas suas 
características proselitistas ligadas ao 
pentecostalismo e à ~cura divina·. Assim, 
Collor recebeu apoio do presidente da 
Confederação Evangélica do Brasil, 
deputado federal Gidel Dantas de Queirós, 
assim como do irmao deste, pastor Gineton 
Dantas de Queirós, que ficou encarregado de 
fazer sua campanha entre Igrejas 



pentecostais do Nordeste. Também apoiou 
Collor o pastor Túlio Barros Ferreira, 
presidente de uma das ConvençOes 
Fraternais da Assembléia de Deus no Estado 
do Aio, que congrega 60 Igrejas do 
Evangelho Quadrangular. O Conselho 
Nacional desta mesma Igreja, antes do 
primeiro turno, divulgou uma circular aos 
"ministros, aspirantes e obreiros 
credenciados( ... ) pedindo aos pastores que 
nao votem e que também orientem os 
membros cJé sua Igreja a nao votarem nos 
candidatos de esquerda, como Lula, Freire, 
Brizola e Covas( ... ). Para o segundo turno 
( ... ) a condenação do voto em Lula - e o 
pedido para votar em Collor - é mais explícita 
ainda. Nas dez razOes alinhadas para nao 
votar no candidato do PT, a nota o chama de 
'extremista', 'radical' e 'revoltado' e diz que, 
no poder, tomaria providências para "cercear 
a liberdade religiosa" (Jornal do Brasil, Rio, 
03.12.89) 

Pensando nas eleições enquanto drama, 
com diferentes atores envolvidos, creio ser 
possível sublinhar com alguma nitidez alguns 
pontos da "leitura· que procuro fazer neste 
pequeno artigo. 

As Igrejas cristas, especialistas em mitos e 
rituais, participaram desse drama de forma 
extremamente ati,va. Seus próprios (e de 
outros) mitos e rituais se jllltaram para 
compor o ritual cívico maior, que exaltava o 
mito da democracia restaurada através do 
voto direto para presidente. 

Missas, cultos, romarias, circulares, 
manifestos, declaraçOes, mensagens através 
da imprensa, tudo isso se reuniu ao conjunto 
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de açOes e declaraçOes expressivas que 
compuseram a representação do drama das 
eleições. Mas, como ficou evidente pelo 
relato acima, suas posições divergiram e/ou 
convergiram em vários pontos, a despeito de 
todas partirem de um mesmo "mito fundador" 
(suas oriQens messiânicas, nao ta o ligadas 
às práticas democráticas), mas de acordo 
com linhas que sublinham ou esquecem 
determinadas passagens ou versões do 
relato "mitológico", o que se reftete nas 
identidades assumidas pelas Igrejas e por 
seus comungantes. Sem pretender 
apresentar análise exaustiva ou conclusiva, 
alguns pontos devem ser destacados. 

Em primeiro lugar, ficou claro, pelas notícias 
reunidas, que a Igreja Católica, enquanto · 
organização com pretensões universais e 
totalizantes nao aparece alinhada, como 
instituição, com qualquer candidato em 
particular. É falso pensar em apoio dessa. 
Igreja a Lula. Nao obstante, "igrejas 
particulares· dentro dela, representadas por 
bispos em suas dioceses, ou na sua 
condição de dirigentes eclesiásticos, ficaram 
a favor deste ou daquele candidato. As 
clivagens ideológicas e de {;lasse certamente 
perpassaram a instituição e seus membros. 
No caso de simples sacerdotes isto fica mais 
claro, na medida em que suas posiçOes 
variaram muito e foram mais definidas do 
que no caso dos bispos. 

No que concerne aos protestantes, Igrejas 
como um todo tomaram posição clara à 
direita do espectro político, assim como 
também organizações congregando Igrejas 
particulares (Confederação Evangélica do 
Brasil, por exemplo). Nao obstante, pastores 



e membros de Igrejas, individualmente, 
tomaram posição a favor de Lula. Na maioria 
dos casos, tratava-se de opção política pura; 
pelo menos num caso (o irmão de Lula, 
pastor Beto, do Evangelho Quadrangular), 
pode-se detectar em sua atitude 
(independentemente de convicções 
religiosas e políticas) o que Da Matta 
chamou de ·o voto amigo·. 2 

De forma muito tentativa e imperfeita, 
partindo-se da suposição de que as classes 
dominantes não apoiaram Lula, pode-se 
pensar as posições políticas das Igrejas 
cristãs diante dos candidatos do segundo 
turno de acordo com determinadas 
"clivagens·. 

Em primeiro lugar, fica evidente que seus 
membros estiveram divididos entre os dois 
candidatos através de clivagens de classe 
social e de ideologia política e religiosa. Do 
lado da Igreja Católica, ficaram de modo 
geral com Lula os militantes das CEBs que, 
do ponto de vista social, situam-se 
majoritariamente nas classes populares, 
assim como a intelectualidade (classe média) 
de esquerda (na qual se incluem bispos e 
sacerdotes que apoiaram Lula). 

Os católicos que ficaram com Collor foram, 
grosso modo, os praticantes do catolicismo 
popular tradicional (majoritariamente também 
das classes populares) e a maior parte dos 
membros da classe média (incluindo bispos e 
sacerdotes). 

No tocante às Igrejas protestantes, ficaram 
com Lula os membros da intelectualidade de 
esquerda (de classe média), sobretudo no 

·protestantismo histórico, enquanto que, com 
Collor, ficaram os protestantes das classes 
populares, sobretudo no pentecostalismo e 
nas seitas de cura divina, assim como a 
maior parte da classe média, tanto 
pentecostais como integrantes de Igrejas do 
protestantismo histórico. 

Mas esta tentativa de análise ficaria 
incompleta, se não incorporasse o discurso 
das cúpulas religiosas, tanto na.lgreja 
Católica como nas diversas Igrejas 
protestantes. Entre os católicos, alguns 
bispos, mesmo o secretário e o 
vice-presidente da CNBB, D. Celso Queiroz e 
D. Paulo Pontes, respectivamente, 
manifestaram suas posições pró-Lula, mais 
ou menos claramente. Enquanto bispos, 
esses personagens do drama eleitoral se 
manifestavam, de fato, em nome pessoal, 
sem que isso pudesse confundir-se com a 
posição da entidade de que participam ou da 
própria Igreja brasileira. 

Algumas autoridades mais proeminentes, no 
I entanto, como o cardeal-arcebispo de São 

Paulo, D. Paulo Evaristo Arns, e o presidente 
da CNBB, D. Luciano Mendes de Almeida, 
assumiram claramente posição mais 
eqüidistante. Este, especialmente no 
segundo turno, tem um discurso ainda mais 
enfático nesta linha eqüidistante e cautelosa: 
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·A grande apreensão de todos nós é a do dia 
seguinte. O importante é que aquele que sair 
vencedor saiba ganhar, enquanto o perdedor 
saiba perder. Isso é muito importante para 
que o eleito seja capaz de integrar no 
pluralismo partidário todas as forças vivas do 
país, para uma retomada do nosso 



crescimento, não só na parte econômica, 
mas no ~mpo social e também para que 
haja de novo em todos os brasileiros a 
esperança de tempos de melhor 
redistribuiçaodos benefícios das 
oportunidades de vida, sobretudo com a 
melhoria de vida da populaçao mais pobre· 
(palavras de D. Luciano, transcritas em O 
Liberal, Belém, 10.12.89). 

A essa postura de D. Luciano deve-se somar 
a própria posiçao da CNBB, que também é 
veiculada pelo presidente. Assim, em nota 
oficial intitulada "Igreja e Política", a entidade 
esclarece, inicialmente, a posiçao da Igreja 
diante das eleições: 

"A atuaçao da Igreja situa-se além dos 
partidos e candidatos. As exigências éticas 
explicitadas pela Igreja devem ser patrimônio 
de todo partido e de cada candidato que se 
propõe a construir a sociedade justa e 
fraterna( ... ). 
A posiçao da Igreja, reafirmada em seus 
documentos, é de não optar oficialmente por 
partidos ou candidatos( ... ). As declarações 
de voto por parte de membros da hierarquia 
não implicam, portanto, no envolvimento da 
Igreja. São meramente pessoais e causam 
ambigüidades e reações ( ... )." 

Além disso a nota não esquece de reafirmar 
certas posições éticas e doutrinárias para as 
quais desejo chamar atenção aqui. Assim, 
posicionando-se sobre a temática da 
"dignidade da pesSoa humana", o documento 
afirma que a Igreja 

"( ... )entre outros pontos, defende o direito à 
vida, opondo-se ao aborto, à tortura e à 
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eutanásia. Rejeita o racismo, a opressão e o 
uso da violência( .. . )". 

Dentro dessa temática, um ponto de grande 
importância é a afirmaçao de alerta contra o 
"risco do ~statismo, que limita a liberdade", 
ao mesmo tempo em que o documento 
critica a crescente concentração de renda 
que ·agrava as desigualdades sociais". 
Alguns pontos da doutrina social da Igreja 
são bem explicitados em referência à 
realidade brasileira: 

·A lgreja.empenha-se em promover a justiça 
no uso da terra, nas relações de trabalho e 
na soluçao da dívida externa( ... )" (A 
Província do Pará, Belém, 2.12.89). 

Importante também para a compreensão da 
posiçao da Igreja Católica diante do drama 
das eleições é a divulgação de uma 
"plataforma· de sete pontos, aprovada pela 
CNBB e "debatida em todas as díoceses, 
paróquias e Comunidades Eclesiais de 
Base·. Entre os pontos da plataforma estão a 
defesa da reforma agrária, a justa 
Qistribuiçao do solo urbano, a preservaçao do 
meio ambiente, a participaçao dos 
trabalhadores nos sindicatos e na gestão das 
empresas, a ênfase na funçao social da 
empresa, a participaçao dos trabalhadores 
nos lucros e auditoria pública da dívida 
externa brasileira. 

É verdade que essa plataforma, em muitos 
pontos, não fica distante do programa de 
Lula, o que permitiu a seus partidários, no 
interior da Igreja, traçarem perfil de candidato 
sobre o qual não se poderia ter dúvida. Não 
obstante, o que vai aí colocado como postura 



oficial ou aprovada pela CNBB e mesmo 
como pronunciamento do seu presidente é 
algo que pertence a uma tradição muito 
antiga na Igreja Católica. Voltarei a este 
ponto adiante. 

Vale agora contrastar essas posições oficiais 
ou oficiosas da Igreja Católica com as de 
algumas Igrejas protestantes, como foi visto 
acima, que, oficialmente, através de 
documentos e circulares, assumiram, sem 
rodeios, o apoio a Collor de Mello. Estes 
elementos permitem a leitura das diferenças 
entre essas Igrejas, ao lado do 
esclarecimento do sentido de aspectos 
fundamentais da doutrina social católica. 

A despeito de partirem de um mesmo "mito 
fundador·, a Igreja Católica se distingue das 
protestantes por sua sacramentalidade, 
como acentua Pierre Sanchis 3

, o que lhe 
confere características próprias: o caráter 
não apenas simbólico dos sacramentos 
(como no protestantismo), mas que se 
apresenta como elemento da realidade 
(como, por exemplo, a presença real da 
divindade no pão e vinho consagrados) é 
dado de fundamental importância para a 
compreensao da identidade católica. 

Ao lado e em relação com isso, é preciso 
considerar a marca indelével, poder-se-ia 
dizer o estigma, proporcionado por certos 
sacramentos como o do batismo, o· do 
casamento (indissolúvel) e o da ordém (que 
separa o sacerdote dos outros homens, 
conferindo-lhe poderes rituais que não se 
perdem nunca, como o da consagração). Se 
relacionarmos isto com a característica 
fundamental do protestantismo, o sacerdócio 
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universal (isto é, cada cristão, cada crente, 
podendo interpretar a Bíblia, pode também 
ser um pregador da palavra de Deus), 
poderemos mais facilmente compreender as 
posturas diferenciadas assumidas pelas 
Igrejas cristãs durante o drama/ritual das 
eleições presidenciais no Brasil. 

No caso do catolicismo, a sacramentalidade 
conduz não só à separação do sacerdote em 
relação ao leigo, mas também conduz à 
estrutura hierárquica assumida pela Igreja, 
estrutura que não pode existir numa Igreja 
onde todos, potencialmente, são pregadores 
ou sacerdotes. A sacramentalidade simbólica 
do protestantismo, versão diferente do mito 
fundador do catolicismo, conduz não apenas 
ao sacerdócio universal, mas à fragmentação 
em numerosas igrejas e seitas. • 

E aí está, certamente, um dado fundamental: 
a Igreja católica (universal) tem a pretensão 
da totalidade s. o que não· se coloca no caso 
dos protestantes. Por isso é importante para 
os r.atólicos que, mesmo divididos em suas 
posturas políticas e ideológicas, eles se 
apresentem unidos com relação a 
determinados aspectos que constituem o 
fundamental na construção da sua 
catolicidade (expressão aqui entendida como 
identidade, isto é, o ser católico). O sentido 
desta unidade está expresso no documento 
da CNBB, acima citado: 

"Em vista do segundo turno é preciso ter 
presente que a unidade da Igreja não se 
expressa pela coincidência partidária, mas 
pela seriedade no esforço de cada um 
escolher, de modo livre e consciente, o 
próprio candidato, de respeitar a opção feita 



pelos outros e zelar no processo eleitoral 
pelas condiçOes de verdade e garantia da 
concórdia social" (trecho da nota oficial 
"Igreja e Política"). 

E aqui podemos retomar os pontos da 
doutrina social expressos nos documentos 
da CNBB e na fala de seu presidente e 
repetidos com muita fidelidade por outros 
bispos no Brasil durante o processo eleitoral. 

Um primeiro ponto se refere ao documento 
"Igreja e Política", quando o mesmo alerta 
para o "risco do estatismo· e para a 
crescente concentraçao de renda, que 
·agrava as desigualdades sociais". Há 
tempos, refe_rindo-se ao Plano Nacional de 
Reforma Agrária da Nova República, D. Ivo 
Lorscheiter, entao presidente da CNBB, 
também expressava a posiçao da entidade 
em termos semelhantes, não aceitando a 
alternativa entre comúnismo e capitalismo'. 

Efetivamente, entre regimes políticos e 
econômicos reais e concretos, a Igreja 
Católica coloca como alternativa a sua 
doutrina social. Assim, no caso da reforma 
agrária, ela é a favor de sua realizaçao 
baseada no princípio do direito à 
propriedade, que é um princípio de justiça 
social, isto é, que todos os trabalhadores do 
campo tenham direito a sua terra, princípio 
que nao se confunde nem com propriedade 
coletiva ou estatal, nem com o direito 
capitalista de propriedade (isto é, dos aluais 
proprietários). 

O mesmo se coloca em relaçao a outros 
campos, como quando se trata de reforma 
urbana, da participaçao dos trabalhadores na 
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gestao e nos lucros das empresas, da 
exigência do salário justo e de muitos outros 
pontos, que podem ser resumidos por 
expressões sempre repetidas, como 
"desenvolvimento da pessoa humana·, 
·realizaçao do bem comum• e ·construçao de 
sociedade justa e fraterna·. 

Trata-se de fato de princípios muito antigos, 
que encontram suas origens no período 
medieval, quando a Igreja condenava o lucro 
e a usura e defendia o justo preço, e o justo 
salário. Neste sentido, pode-se falar numa 
doutrina nao capitalista (mas também não 
comunista, evidentemente). Para que se 
desenvolvesse o capitalismo no mundo 
ocidental teria sido necessária a Reforma e o 
surgimento de uma ética calvinista? Talvez 
não, mas creio que não se pode negar que a 
ética protestante combina muito mais 
facilmente com o capitalismo do que a 
católica. 

Neste ponto, para terminar estas 
consideraçOes sobre as Igrejas cristas, devo 
lembrar o manifesto do Comitê Nacional 
lnter-Religioso de Apoio a Lula, do qual 

. participavam católicos e protestantes de 
esquerda: 

"Nós conhecemos Luís Inácio Lula da Silva 
desde seu aparecimento como líder sindical, 
lutando à frente dos trabalhadores para 
defender seus direitos. Damos testemunho 
de sua fé em Deus, fé que se traduz na sua 
vida a serviço da justiça e da paz. 
Lula não buscou as igrejas com fins 
eleitorais. Ao contrário, cristaos se uniram à 
Frente Brasil Popular por verem em seu 
programa um instrumento de concretizaçao 



histórica de valores que são a substância do 
projeto de Jesus -O Reino de Deus· (O 
Uberal, Belém, 4.12.89). 

O documento, elaborado por intelectuais 
cristãos seguidores da Teologia da 
Libertação, com intensa militância política e 
religiosa, ao mesmo tempo que reafirma 
princípios de uma ética e uma crença 
milenares, aposta, por outro lado, no novo, 
representado pela candidatura de um 
militante sindical que emergiu politicamente 
dentro de um dos setores mais avançados do 
capitalismo brasileiro, que sempre ' 
desenvolveu política sindical modema, sem 
peleguismos, que ajudou a fundar o partido 
que, entre os grandes partidos brasileiros, 
pode ser considerado o mais moderno. Creio 
que· esta aparente contradição não poderia 
ser assimilada pela maioria dos membros 
das diferentes Igrejas cristãs a que 
pertencem os autores e signatários do 
manifesto. 

Para essa maioria e, vale dizer, para a 
maioria da população brasileira, 
provavelmente a lógica mais fácil de 
entender aparece no discurso de líderes de 
culto de ori,gem afro, como no depoimento de 
Jair de Ogum, publicado assim que se 
definiram os candidatos do segundo tumo. 
Segundo suas previsões, 

"( ... )as vibrações preliminares indi·cam que o 
candidato da Frente Brasil Popular( ... ) será o 
próximo presidente do país. As conclusões 
definitivas dos estudos do pai-de-santo 
sairão nos próximos dias. 
( ... )Neste momento, explicou Jair de·Ogum, 
os estudos espirituais apontam Lula em 
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melhor situação que Collor em função das 
vibrações saídas do povo. 'O candidato da 
Frente Brasil Popular está dentro de um 
quadro de muita energia, agitando a 
população como na época de Tancredo 
Neves. Isto pode ser, entretanto, prejudicial 
para ele no decorrer da campanha. Hoje o 
que se vê é gente nas ruas acendendo vela e 
chorando por Lula, como uma partida de 
futebol onde o grito final está preso na 
garganta. E o povo assanhado cheira a 
baderna e leva à repetição de fatos como de 
Volta Redonda, cujos saldos são maléficos 
ao candidato', contrapõe o pai-de-santo. 
Por essa análise, Jair de Ogum conclui que a 
situação fica melhor para Collor de Mello, do 
PRN. O candidato colorido, segundo o 
pai-de-santo, conta com a vibração de 
Oxóssi, uma entidade espiritual vaidosa, 
conquistadora, do tipo que não entra numa 
briga para perder e de Ogum ( ... ). 
Espiritualmente, Ogum é uma regência boa, 
de vibrações negociadoras, sensível, 
cauteloso, culminando com uma força 
maliciosa· (A Província do Pará, Belém, 
23.11.89). 

Numa sociedade como a brasileira, que Da 
Matta 7 definiu como "relacional", o discurso 
de Jair de Ogum faz muito sentido, 
independentemente de suas pretensões 
religiosas ou espirituais. O lado moderno e 
"individualista" (não relacional) de um 
candidato que age através de ações 
"impessoais" como greves, passeatas, 
grandes concentrações de massa, 
programas elaborados e discutidos por 
intelectuais, contrasta certamente com o lado 
tradicional do outro candidato, que é 
elegante, vistoso e rico, mas ao mesmo 



tempo cauteloso e malicioso, procurando se 
aproximar do lado tradicional do catolicismo 
popular, mas ao mesmo tempo não 
esquecendo de cultivar relações com as 
Igrejas protestantes e com as autoridades 
católicas mais conservadoras. 

Se a proposta de novo esteve tão perto da 
vitória, isso indica, certamente, um processo 
de mudança já considerável na sociedade 
brasileira. Nao obstante, a confirmação da 
previsão de Jair de Ogum também mostra 
como ainda pesa o tradicional, o relacional e 
os aspectos totalizantes que deixam de lado 
o indivíduo, ou apenas o vêem como o 
"político aproveitador". Destarte, o argumento 
ultimamente muito utilizado pelas elites, 
como um dos instrumentos de sua 
dominação, de que o rico não vai precisar 
"roubar", se atingir o poder, foi também 
elemento importante na vitória de Collor. 

• A pesquisa nos jornais e revistas foi realizada pelos 
bolsistas de iniciação cientifica Fernando Arthur de 
Freitas Neves e de aperfeiçoamento Ana Negrão do 
Espírito San'>, que participam, sob minha orientação, do 
projeto "Fontes para o Estudo da História Social e 
Religiosa da Região do Salgado", financiado pelo CNPq. 
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Entrevista de DOM CELSO QUEIROZ. secretário..geral da CNBB, a K~N SERBIN 

• Qual a • opi•IIObrt • tletdO 
prtlldeoelal de dfzembro ~aqui 
no Brasil? 
• Eu acho que é muito difícil a gente 
ultrapassar um perlodo de dib4dura, como 
nó~ atravessamos, e chegar a uma 
conclusão boa em pouco tempo. Entao eu 
acho que nós estamos pagarldo esse preço. 
No fundo, o que acontece? A sociedade 
brasileira não é educada potiticamente. Isso 
de dizer que o povo sabe votar, isso a gente 
tala para animar o povo. Mas o povo nao 
sabe votar. A gente fala para o povo: ·o povo 
sabe votar! Vocês precisam sa!ler votar." 
Precisam saber, mas nao spperri,.nao. Nao é 
só o povo. A sociedade brasileira ~o sabe 
votar. Nós nao temos o hábito da 
democracia. E não temo,, não porque não 
queiramos. Porque a elite dominante que 
sempre existiu no Brasil, desde o Brasil 
colónia, cada vez que a socieda~ çomeça a 
aprender a votar, interrompe o processo 
democrático. E a gente sabe perfeitamente 
que essa elite nacional nao existe 
independente de raízes de fora. Então isso 
aconteceu no Brasil. Nós vivemos no Brasil 
nos anos 50 um florescimentp da sociedade 
brasileira politicamente. Quando essa 
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sociedade estava-arpadur.ecendo, e a elite 
percebeu que o poder ia mudar de maos, 
houve o golpe militar ~rnplamente !IPOi!ido 
pelo~ E~s Unidos, pelps granQ&s países 
C;iJlitalis@s, pelo capitalismo naciPnal. E os 
militares ~charam aquilo bonito, sair~ 
defender a pátria, Quer dizer' nao ti~ 
mais o que f~r. E a Igreja, em _grande 
parte, também entrou n~ pPr causa da 
pregaçao anticomunista. Entao, sair dessa 
sitliaçao é muito ~fiçij. · 

E~ acho que fpi uma pe"', uma ~na Ql)8 
tenham ficado para o $ef1Undo turno ~les 
candidatos. Eu acho que nao havia 
possibilidaQe e a sociedade brasileira, de 
uma hora para outra, votar num candidato 
tipo lula. Eu até fiquei admirado com ~ 
votação .que ele teve. Eu acho que a 
sociedade brasileira ainda precisaria passar 
por um candidato posicionado mais no 
centro, como transiçao. 

• Quem, por exe.,..,to? 
• Eu não tenho dúvida de que o melhor 
candidato seria o .Mário Covas. l)ma vi.sAo 
um pouco mais moderna da sociedade, . 
aberto para o social, mas que nao entrasse 



em choque de imediato contra várias 
camadas sociais que até agora dominaram o 
país. Acho que teria sido uma transiçao 
muito melhor. 

• O senhor votou em Mário Covas? 
• Votei em Mário Covas no primeiro turno. 

• Apoiou-o publicamente? 
• Nao, porque eu nao costumo fazer isso 
como bispo. Acho que a gente sempre se 
queixou de que o povo aqui sempre teve o 
cabresto dos coronéis. Entao estou 
acostumado a âller: nao tiramos o cabresto 
das maos dos coronéis para deixá-lo com os 
bispos. Deixa o povo votar livremente. Mas 
todo mundo percebia que a pregaçao que a 
gente fazia nao se adequava a todos os 
candidatos. Entao, no segundo turno, 
aconteceu isso. Pessoalmente acho que foi 
uma infelicidade para o JJrasil. Nao sei, acho 

• engraçado, acho que se o luis Inácio lula da 
Silva ganhasse, seria uma infelicidade para o 
PT, e para o Brasil nao sei. Esse candidato 
que ganhou, o Collor, é uma infelicidade para 
o Brasil. 

• O senhor votou em quem no segll1do 
turno? 
• No segoodo 10010, votei no lula. Mas nao 
votei feliz, nao. Eu gosto mt.ito do lula, mas 
acho que ele nao era o homem para ser 
candidato à Presidência da República. 

• Conhece o Lula pessoalmente? 
•Conheço. 

• Quais as suas relaç6es pessoais com 
ele? . 
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• Nao, eu nao sou amigo dele. Duas vezes 
a gente participou de alguma coisa. Acho 
que como pessOa é infinitamente melhor qwe 
o outro, como pessoa humana. Acho que a 
sociedade brasileira era dose demais, era 
dose forte demais, entendeu? E também eu 
tinha muito-medo de que, se o Lula ganhasse 
-eu votei no Lula, portanto, nao é que o 
medo me tenha paralisado, nao -,nós 
entrássemos num processo que levasse um 
pouquinho ao Chile de Allende, um processo 
de boicote do mundo empresarial. E aqui no 
Brasil as nossas estruturas sao muito frágeis. 
Entao eu tinha pensado assim. Agora, acho 
que foi uma infelicidade, nao sei o que vai 
ser. 

Mas pelo menos uma coisa vai ficando cada 
vez mais clara para o povo brasileiro, e que 
nós vamos ter que resolver. Acho que a curto 
prazo é impossível, mas a médio prazo 
vamos ter que resolver. É como democratizar 
a mldia, porque esse candidato foi feito, foi. 
pré-fabricado pela televisao. E por uma 
televisao que é fruto da ditadura, a Rede 
Globo. Cresceu com a ditadura, manteve a 
ditadura. Entao como é que vai ser isso, eu 
nào sei. 

Eu nao tenho a mínima idéia de como vai ser 
o Brasil daqui a um ano. Porque eu nao vejo 
possibilidade nenhuma, a nao ser que as 
forças internacionais tenham interesse muito 
grande em manter a estabilidade desse 
governo e abram mao de uma série de 
coisas, o que eu nao acredito. Mas realmente 
eu nao sei o que vai ser o Brasil daqui a um 
ano. Eu nao tenho a mínima idéia. Acho que 
os grandes problemas continuam. Nao vejo 
perspectiva nenhuma de solução, pelo 



contrário. Entao, nao é muito otimista a 
minha visao do futuro imediato. 

• A equipe do futuro governo Collor vem 
tentando ganhar a cooperaçlo da CNBB 
no programa do governo? A CNBB fará 
uma oposlçao abena e verbal caso o 
governo Collor nao dê atençao aos 
pobres? 
• Veja bem. Eu acho que, até agora, que eu 
saiba, nao houve nenhuma tentativa oficial 
séria de qualquer contato do Collor ou de sua 
equipe com a CNBB. Ele pediu até audiência
antes da eleiçao e nao veio. 

• Pediu audiência? 
• Pediu audiência a Dom Luciano (Mendes 
de Almeida, presidente da CN8BJ e nao veio. 
Nao compareceu. 

• Dom Luciano la recebê-lo? 
• la receber como recebeu o Lula, como 
recebe qualquer um. E olha que, com relaçao 
ao governo, nós estamos numa experiência 
longa e dolorosa de que posiçao adotar 
frente a um governo que nao reali.za o ideal 
que temos sobre a sociedade. Para nós, nao 
vai ser grande novidade, nao. Eu acho que o 
grande critério realmente que nós levamos 
em conta sao as necessidades básicas da 
populaçao. Na medida em que o governo for 
capaz ou mostrar real interesse em 
resolvê-las, acho que ele terá compreensao. 
Eu nao digo apoio, porque nao compete à 
CNBB apoiar. Mas terá toda a facilitaçao da 
parte da Igreja. Na medida em que a gente 
perceber que nao, ele vai encontrar a nossa 
posiçao muito clara, ajudando o povo a 
compreender. Acho que o nosso papel é 
muito junto ao povo, nao junto ao governo. 
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Na medida em que o governo se mostrar 
sensível, a Igreja, vivendo com o povo, vai 
levar esse povo, vai ajudar o povo a 
colaborar, caminhar. Na medida em que a 
gente perceber que o governo nao é 
sensível, nao quer fazer as grandes coisas 
que sao necessárias aqui no Brasil para o 
bem do povo, nós vamos continuar fazendo 
como fizemos durante a ditadura e mesmo 
durante o governo Sarney. A gente nao vai 
arredar pé daquilO que a gente acha que é o 
nosso compromisso fundamental, nao. E aí a 
gente nao sabe como vai ser. 

Acho que a Igreja no Brasil aprendeu muito 
durante a ditadura. Acho que nós somos 
educados para a realidade. E aprendemos 
uma coisa muito importante. Aprendemos a 
nao fazer um /obbycatólico, mas deslocamos 
a preocupaçao da Igreja com relaçao à 
política para o povo, para a vida do povo. 
Acho que isso foi fundamental. Infelizmente 
certos irmaos nossos, de algumas Igrejas, 
sobretudo Igrejas fundamentalistas e 
pentecostais, nao aprenderam essa liçao. 
Ainda se reúnem para conseguir benefícios 
para as suas Igrejas. Nao interessa, quer 
dizer, o povo nao é o ponto de referência, a 
vida do povo. Acho que isso nós 
aprendemos, e é curioso porque a Igreja no 
Bfasil, tradicionalmente, viveu muito essa 
pc)siçao, de conseguir benefícios para si para 
fazer o bem para o povo, ser o intermediário 
entre o governo e o povo. Atualmente, nós 
nao temos ilusao quanto a isso, nao. 

Fevereiro, 1990. 
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