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APRESENTAÇÃO 

Este número de COMUNICAÇÕES DO ISER 
inaugura uma nova década para a instituição, 
a terceira de sua existência, sob o signo da 
reflexão e do autoconhecimento, 
representado pelo processo instituinte que 
mobiliza os iserianos. No primeiro artigo, o 
antropólogo Rubem César Fernandes amplia 
essa reflexão para o universo das ONGs com 
Votos para a nova década, onde analisa 
o caráter dessas organizações no passado 
recente e alternativas para os anos 90. 
A seguir, a reportagem lnstltulnte: 
desenhando a própria cara procura mostrar 
o significado desse processo para o IS E R, 
através do depoimento de alguns de seus 
participantes. Na mesma linha, Waldo Cesar 
faz, em ISER • 20 anos, uma cronologia dos 
principais fatos que marcaram a instituição 
nessas duas décadas, incluindo um 
levantamento de algumas produções nas 
áreas de vídeo e publicações. 

Mergulhando a fundo no conflito do Oriente, 
Luiz Eduardo Soares analisa a guerra 
no Golfo Pérsico, mostrando O jogo sujo 
da razao política. No tabuleiro desse 
mesmo jogo, Pedro Celso Uchôa Cavalcanti 
desvela os motivos do conflito em Perdemos 
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a guerra · Corno ganhar a paz, ou Saddam 
Hussein, agente do Imperialismo, 
mostrando o cinismo muitas vezes presente 
na diplomacia internacional e levantando 
a tese de que Saddam pode ter sido mais um 
"inocente útil" no jogo mundial dos interesses 
políticos e econômicos. A seguir, Roberto 
Bartholo Jr. fala sobre o caldo de cultura 
dessa região conflituada em O deserto, 
a espada, a mulher e a rellglao, 
uma síntese da história do Islã e sua difícil 
relação com a cristandade à luz da 
modernidade. 

Voltando ao Brasil, John Burdick faz 
ObservaçOes sobre a Campanha da 
Fraternidade de 1988 na Baixada 
Fluminense, concluindo que a tentativa da 
Igreja Católica de atrair a comunidade negra 
dessa região com o tema "Várias raças, 
um só povo· falhou por razões históricas 
e culturais. Os artigos Novas Igrejas em 
Fortaleza: o avanço pentecostal, de Osmar 
Luiz da Silva, e "Queremos Deus" 
e o pentecostallsmo, de Eduardo Diatahy 
de Menezes, analisam o mesmo tema: 
o crescimento das denominações religiosas 
pentecostais em Fortaleza e sua relação com 



o Movimento de Renovação Carismática que 
cresce no interior da Igreja Católica. 

Em Questao agrérta e Igreja: romarta da 
terra e organlzaçao dos trabalhadores. 
Aloísio Ruscheinsky aborda alguns aspectos 
pouco estudados desse tipo de mobilização 
popular. A seguir, Raul Lody faz uma análise 
da manifestação simbólica da natureza nas 
religiões afro-brasileiras, em Árvores 
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sagradas • Etnografia e ecologia no 
Candomblé, no XangO e no Mina 
Jeje-NagO. Rnalmente, o pesquisador e 
psicólogo José Raimundo Gomes faz uma 
viagem poética na mitologia babilônica, em 
lnanna e Gllgarnesh: a erótica do amor 
divino. 

Jesus Lemos 
Ediilr 



V o tos para a nova década 

RUBEM CÉSAR FERNANDES 
Museu Nacional - /SER 

Pautas e problemas 

Não há muito o que inventar. As dificuldades 
são tão sentidas, que a lista sai por si 
mesma, como numa ladainha. Pobreza, 
violência, insegurança. Inflação, atraso 
tecnológico, meio ambiente. Analfabetismo, 
desigualdades, autoritarismo. Meninos de 
rua, mulheres violentadas, negros 
discriminados, índios marginalizados. Terra 
mal distribuída, mal aproveitada, mal 
cuidada. Corrupção, lucros extorsivos, 
concentração de renda. AIOS, saúde pública, 
saúde mental, saúde em geral. Marginais, 
povo da rua, prostitutas, presídios, crime 
organizado. Tradições, identidades 
conturbadas, fundamentalismos. Migrações, 
confrontos culturais, xenofobia, 
etnocentrismo. Guerra. Precisa mais? 

O problema, diríamos antes, é como "juntar· 
tudo isto. "Falso·, dizemos hoje. Não dá para 
"juntar•. E o que é mais grave, os problemas 
onieficientes são os mais desastrosos. Tudo 
se relaciona, com certeza, mas a consciência 
disto, no limite, dá na paranóia. Pois também 
é verdade que as coisas se distinguem entre 
si . No limite, a dissociação psicótica também 
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tem as suas razões. O limite, na verdade, 
não nos pertence. 

Nosso voto para a nova década, portanto, 
é que aprendamos a lidar com os 
"problemas·. Enfrentá-los com a radicalidade 
e a imaginação possíveis, livres da pretensão 
ridícula à onipotência. Cada qual, na posição 
e situação em que se encontra, há de ter 
uma pauta substanciosa de problemas a 
levantar. E que o jogo incontrolável das 
circunstâncias permita-nos somar boa parte 
dos muitos esforços e anseios presentes. 

Outras articulaçOes 

Muitas articulações anteriores continuarão 
conosco, com certeza. Sindicatos, 
associações de moradores, movimentos, 
partidos etc. são simplesmente 
conhecimento adquirido. É de se esperar 
que mudem bastante, mas o principal aqui 
é a continuidade. O Brasil de hoje e de 
amanhã é inimaginável sem essas 
articulações, e há que trabalhar para o seu 
fortalecimento. 



Há outros vínculos sociais, contudo, que 
gostaríamos de evocar nestes votos para a 
nova década. Não são do tipo legal e 
burocrático, e a maioria não é "representativa· 
no sentido político da expressão. Por isto são 
chamados às vezes de "informais". 
No entanto, expressam lealdades profundas, 
articulam interesses comuns, geram 
autoridades locais, mobilizam aspirações, 
formam maneiras de sentir e de pensar. 
São as famílias, os grupos de vizinhança, 
de origem regional , etnias, associações 
religiosas, !esteiros grandes e pequenos, 
iniciativas filantrópicas, artísticas, rituais, 
escolares, esportivas etc. Cada uma delas 
tem as suas subdivisões, das senhoras, dos 
senhores, dos jovens, das crianças ... Como 
se comunicar com este mundo? Nele está a 
vastidão submersa do que chamamos 
"sociedade civil" . Dele emergem valores e 
opiniões. Acumulam-se aí recursos de toda 
natureza. Como mobilizá-los? 

·Aparelhar· o "informal" é uma contradição 
em termos, brincadeira de mau gosto, que 
ademais não funciona. Submetê-lo à 
disciplina comum de uma hierarquia de 
meios e fins é condená-lo à esterilidade, ou 
às expressões clandestinas. Foi isto que 
aconteceu nos países socialistas, onde até 
os clubes dos alpinistas eram regidos pelas 
normas do "centralismo democrático" ... 
Como então comunicar-se com ele? Esta é, 
a nosso juízo, uma pergunta fundamental. 
Enquanto não a formularmos com vigor, 
estaremos cativos de uma visão legal 
burocrática do que seja a "sociedade civil". 
Por estranho que pareça, continuaremos 
dependentes de uma perspectiva estatista da 
esfera "não govemameAtal". 
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Se o "informal" não pode (não deve) ser 
"formalizado", é óbvio que pede meios 
"informais" de comunicação. Nao seria 
demais desejá-los para a nova década. 
Os produtores culturais fazem isto o1 
tempo todo. 

Múltiplas alianças 

Livres da obsessão integradora (no fundo, 
um "integrismo· de esquerda), voltados para 
a especificidade dos problemas, abertos 
para outras articulações, haveremos de 
entabular novas alianças. Não se trata de 
rejeitar as antigas. Algumas tomaram-se tao 
familiares que são praticamente ·naturais" 
para esta geração. Tampouco se nega a 
importância das afinidades prioritárias.Quem 
questionaria, por exemplo, o valor da "opção 
preferencial pelos pobres· afirmada pelo 
episcopado latino-americano em 1968? Esta 
é uma declaração fundamental, que 
esperamos tenha valia por uma longa 
duração. Pensamos aqui em outra coisa: 
escapar da armadilha dicotômica que dividia 
o horizonte das alianças possíveis em dois 
campos inconciliáveis. O conceito de "luta 
de classes·, reduzido à sua expressão mais 
simples, e ampliado para dimensões 
trans-históricas, tomou-se um estorvo 
embrutecedor do entendimento e das ações. 
Quando compreendido como apenas uma 
das categorias constitutivas do social (isto é, 
quando deixa de ser fetiche para ser 
assumido em sua relatividade), o conceito 
de "classe· é perfeitamente compatível com 
uma dinâmica histórica aberta, feita de 
confrontos e compromissos. 



Poucas alianças resultam de um simples 
cálculo utilitário. Nem mesmo o comércio 
prescinde de um mínimo de confiança mútua. 
Abrir-se a novas alianças implica buscar 
novas fontes de confiança, cultivar os valores 
que justifiquem a colaboração apesar das 
diferenças. Lembrar, por exemplo, que a 
cidade (o bairro, a rua, o planeta) em que se 
mora merece consideração. Parece banal, 
mas não é. 

Não há aliança que sirva a todos os fins. 
Não há casamento que dê conta de todos 
os afetos, nem amizade que recubra todos 
os compromissos. As lealdades são parciais, 
mesmo quando valem a vida. Por isto, 
as alianças podem ser múltiplas, mutantes, 
de variada valoração, sem que deixem de ser 
verdadeiras. 

Novas lnterlocuçOes 

Imaginamos pois que os anos noventa 
guardam uma curiosa experiência: gente que 
nunca se viu vai começar a se encontrar. 
Não será esta uma conseqüência normal das 
transformações de paradigma? As cercas 
mentais mudam de lugar e natureza, 
enquanto as pessoas movimentam-se com 
uma estranha liberdade, em busca de novas 
parcerias e novas inter1ocuções. 

Seria péssimo responder às novas 
circunstâncias fechando-se sobre si mesmo, 
como fazem os sectários. Seria ilusório 
buscar nos noventa apenas uma nova 
moldura para os mesmos esquemas dos 
sessenta. As novas interlocuções põem em 
contacto modos de pensar e agir que antes 
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estavam separados. Outras linguagens 
deverão ser aprendidas, para garantir um 
mínimo de comunicação. Embora todos 
façam uso da língua portuguesa, precisamos 
de poliglotas da sociabilidade brasileira. 
Gente que saiba entrar e sair dos múlti~os 
espaços sem fazer besteira. Tradutores do 
relacionamento social. 

Precisamos, ademais, de objetos comuns 
sobre os quais conversar. Não a própria 
identidade, pois esta por suposto será 
diferenciada, mas os problemas, 
os problemas que nos importam apesar 
e através das diferenças. Nas novas 
inter1ocuções não seremos chamados a 
pensar igual, mas a cruzar as diferentes 
maneiras de pensar. 

Novos estilos 

O estilo anterior da militância era consistente 
com a lógica legal burocrática das 
articulações almejadas. Documentos, 
votações, planos de ação, muita reunião, 
um palanque, um microfone, a massa 
ouvindo, os círculos restritos trocando 
opiniões. As mesmas palavras chaves e uma 
disciplina comum recobrindo todo o universo 
da ação. ·organizar" as pessoas 
"conscientes". Tudo isto não está superado, 
por suposto. O mundo moderno 
é perpassado pela organização racional. 
Mas, com certeza, este estilo exclui grande 
parte do que se passa, e supõe uma 
igualdade de interesses e de identidades que 
não pode senão resultar em excludência. 
Outros estilos hão de aparecer. 



Quantas maneiras há de produzir um bom 
showmusical? Depende do gênero, se é 
rock, samba, samba-canção. E dentro de 
cada gênero, múltiplos estilos. Quantas são 
as maneiras de se cultuar a Deus? Depende 
da tradição, se católica, protestante, afro
-brasileira. E dentro de cada tradição, 
múltiplas liturgias. Assim também, 
se pensamos numa diversidade de problemas 
e de articulações, podemos perfeitamente 
imaginar uma diversificação dos rituais da 
militância social. Não há por que condená-los 
à chatice dos cerimoniais burocráticos de 
oposição, nem às cartas marcadas dos 
comportados enredos de finais previsíveis. 
Que os bons produtores culturais e os bons 
mestres de liturgia nos socorram na nova 
década! 

Um outro perfil do "agente" 

O •agente• típico dos projetos de promoção 
social e das organizações populares é um 
especialista em generalidades que domina 
um discurso de substância bastante restrita 
e que goza, no entanto, de ampla circulação. 
Com dois dedos de prosa, um •agente• 
brasileiro, por exemplo, entra em comunicação 
fácil com ·agentes· da Índia, Senegal ou 
Equador, ainda que ignore por completo as 
circunstâncias culturais e históricas de onde 
emergem os seus interlocutores. Circula com 
igual facilidade pelas variadas regiões deste 
país e desta cidade. É sem dúvida uma 
figura notável, sinal da universalização dos 
mecanismos racionais de agenciamento 
social. Sua fraqueza, por outro lado, é que 
via de regra ignora solenemente o modo de 
ser e pensar do morador que não vem às 
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reuniões. Seu campo de conhecimento 
coincide com a extensão das reuniões que 
freqüenta, e como elas são bem parecidas 
umas com as outras, o resultado é restritivo. 
Quanto mais circula, mais igual ele ou ela 
fica. Guardadas as devidas proporções, 
neste particular não se distingue do que 
ocorre com os novos executivos, ou com os 
turistas convencionais. 

Não estamos apregoando a extinção dos 
•agentes globetrotters·. Seria tolice ignorar 
a função valiosa que têm a cumprir. Fazemos 
votos sim pela sua diferenciação. Que se 
especializem em múltiplas competências. 
E sobretudo que participem de reuniões 
diferentes entre si! Diferentes grupos de 
referência, de linguagem, de valores, de 
crença e de pertencimento, quanto aos fins 
e quanto aos meios. Que sejam recrutados 
em tribos diversas, enriquecendo o perfil 
biográfico dos que se movem pela promoção 
social. Que assim, quando eventualmente 
se encontrarem, tenham coisas intrigantes 
para contar, e que tragam cartas e trunfos 
novos para jogar sobre a mesa, ampliando 
por fim o leque do jogo que nos é dado jogar. 

Outras exigências de formaçao 

A nova década, já se vê, traz exigentes 
desafios quanto à formação dos agentes 
sociais. O foco nos problemas requer 
competência específica; requer também 
uma acumulação das experiências feitas, 
aspecto particularmente precário das práticas 
anteriores. A abertura para outras 
articulações implica lidar com um leque 
heterogéneo de agenciamentos, e com uma 



população de agentes realmente 
diferenciada. A repetição de um discurso 
padrão não vai bastar. 

A sensibilização das ONGs à diversidade 
cultural 

O que foi dito dos "agentes· cabe também 
para as "ONGs". Movem-se prioritariamente 
pelos circuitos locais, envolvendo-se em 
microssituações. Por definição, o "local" é 
"diverso", singularizante; e no entanto, nada 
tão parecido a um projeto de ONG quanto 
outro projeto de outra ONG ... A variação 
extraordinária que dá luz e cor às situações 
concretas tende a se perder. Só teríamos a 
ganhar se conseguíssemos inverter esta 
tendência nos anos entrantes. 

Elas são de bom tamanho para aprender a 
arte do camaleão que sabe ser senslvel ao 
lugar por onde passa. Sua função, como 
"prestadoras de serviços", permite-lhes 
mover-se por entre as grandes divisões 
institucionais, entrando e saindo de diferentes 
espaços, com o devido respeito. É claro que 
são portadoras de valores igualitários e 
universais - como a cidadania, o progresso 
tecnológico, a educação, os direitos das 
minorias etc. - mas o problema justamente é 
como articulá-los à diversidade das culturas; 
torná-los diferencialmente adequados ao 
cotidiano das pessoas e dos grupos. Sem tal 
articulação estes valores nao ultrapassam os 
limites do etnocentrismo, excluindo mais do 
que são capazes de incluir. 

A tarefa nao é fácil, com certeza, e nao se 
presta a soluções padronizadas. Respostas 
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razoáveis num contexto podem ser absurdas 
em outro. Somente a experimentação, bem 
plantada nas iniciativas e nas categorias 
locais, será capaz de dizê-lo. Os planejadores 
das políticas públicas raramente enxergam 
tais sutilezas. Mas as ONGs, que por 
natureza se movem entre as populações 
afetadas, teriam a obrigação de fazê-lo. 
Poderiam até, quem sabe, já que desejar nao 
é proibido, vir a exercer alguma influência 
positiva frente à cegueira antropológica dos 
grandes projetos e das grandes políticas. 

"Nós" quem? "Eles" quantos? 

O discurso anterior era ordenado por uma 
grande divisória: de um lado "Nós", de outro 
"Eles·. "Nós" educadores/"Eies· educandos, 
"Nós" ricos/"Eies· pobres, "Nós" modernos/ 
"Eles· tradicionais, "Nós" agentes/"Eies" 
agenciados, e assim por diante. As diferentes 
pedagogias partiam deste axioma comum, 
e as divergências técnicas ou políticas da 
mesma forma. O pensamento girava ao redor 
deste eixo, como num carrossel. Pois bem, 
estamos convencidos que enquanto não 
descermos deste cavalinho, não escapamos 
das suas já cansativas circunvoluções. 

O hábito é tão arraigado que parece 
impossível pr9ceder de outro modo. 
No entanto, vivemos também a evidência 
cotidiana da sua inadequação. Na verdade, 
somos atravessados por estas oposições. 
Somos "nós" e "eles· ao mesmo tempo, 
e em muitos planos "eles· são como "nós". 
Seja nas referências de infância, nas afeiçOes, 
nos mitos fundadores, nos pressupostos 
relacionais, a divisória atinge-nos por dentro. 



Tome-se as crenças religiosas, por exemplo. 
Há católicos, protestantes, umbandistas, 
ateus, em todas as classes sociais, 
e o trânsito é intenso no interior de cada uma 
destas tradições. Em cada uma, ademais, 
formula-se diversamente as regras e os 
sentidos da comunicação transversal, gerando 
diferenças de outras naturezas - ricos e 
pobres evangélicos X ricos e pobres 
umbandistas -, por exemplo. Tais diferenças 
espirituais não são irrelevantes para 
problemas mais pedestres, como a ética 
do trabalho, ou as concepções do poder, 
por exemplo. 

Segmentações dessa ordem ocorrem em 
muitos planos. Ousaríamos mesmo dizer que 
não há dimensão da existência individual ou 
coletiva que não as conheça, a começar da 
economia. E mais, elas se combinam de 
tantas maneiras no tempo e no espaço, que 
não há modelo que possa delas dar conta 
sozinho. Reduzi-las a uma dicotomia 
personalizada, versão plural da antinomia do 
"Eu" e do "Tu", faz sentido em certos 
contextos, mas não tem nada a ver em 
muitos outros. 

A oposição "Nós/Eles· ajustava-se a um 
campo discursivo que tinha por sujeito um 
·Agente" supostamente unitário. Se o 
conjunto dos agentes forma um "Nós", 
o conjunto das populações alvo forma um 
"Eles· ... Mas se podemos imaginar uma 
segmentação dos agenciamentos na próxima 
década, devemos também esperar pela 
diluição desta temível idolatria dos pronomes 
pessoais. Oxalá transformemos em matéria 
do senso comum a lição duramente aprendida 
na história moderna: as identidades coletivas 

não têm valor substantivo. O "Nós" muda de 
formato, tamanho e sentido conforme as 
circunstâncias. Seu valor é relativo. 

Oxalá, por fim, os projetes de promoção 
reconheçam positivamente a presença dos 
opostos em seu interior. Que desenvolvam 
a arte das mediações possíveis. Que 
resistam à obsessão pela coerência, seja 
ela tradicionalista ou modernizadora. 
A experiência não cabe nos pacotes 
fechados. 

VIvendo de paradoxos 

Os votos aqui expressos são simples 
indicações. Misturam idéias com fatos e 
desejos, e deixam quase tudo por esclarecer. 
Expressam contudo uma certa atitude que 
gostaríamos de enfatizar à guisa de 
conclusão. Foi-se o tempo das sínteses 
sociológicas. Resta-nos a consciência de 
antinomias e paradoxos cuja resolução 
positiva não ousamos prometer, e não 
desejamos sequer procurar. Percebemos 
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a atualidade de problemas que ultrapassam 
as nossas medidas. Atribuímos no passado, 
aí pelos anos sessenta, uma vocação 
messiânica à nossa geração. Mas isto 
passou. Fomos vacinados contra as utopias 
históricas. E no entanto, emergimos 
esperançosos quanto às possibilidades 
futuras. Descobrimos que não é preciso ser 
profeta para assumir uma atitude positiva 
frente às questões que nos importam. 
Os paradoxos também são fonte de vida. 
As melhores festas põem-nos a rir sobre eles. 
Assim é com o carnaval. As celebrações 
litúrgicas mais profundas colocam-nos em 



sintonia com mistérios paradoxais. A boa 
literatura, bem como os provérbios populares, 
estao sempre a nos dizer sim e nao. A vida 
em família é uma constante negociação entre 
desejos opostos. Por que a ação social 
e a política dependeriam do happy end para 
ter valia? 

O mundo dos "projetes· e da "cooperação 
internacional" compartilhou das expectativas 
apressadas que caracterizaram os anos 
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sessenta. Pretendia alcançar 
"o desenvolvimento" global ainda nesta 
geração. Deve agora, nos anos noventa, 
constatar que os problemas em pauta 
envolvem processos de muito mais longa 
duração. Também ele, assim como os 
agentes locais, necessita repensar os seus 
ritmos. Encontrar razOes e critérios para 
investimentos cujos retornos se perdem no 
tempo. Parece um paradoxo, mas nao seria 
o maior deles. 



Instituinte: 
desenhando a própria cara 

JESUS LEMOS 

"E a gente vai inventando o real, construindo o mosaico, 
experimentando com as cores, costurando distâncias 
com a luz, enchendo os espaços vazios com as criaturas 
da fantasia, e o nosso avesso vai aparecendo, terrível 
e maravilhoso.· 

Rubem Alves 

O ISER completa vinte anos de trabalho 
alternativo nas áreas de promoção social, 
produção cultural e religiosidade. 
O ecumenismo e o pluralismo das idéias 
nunca foram apenas uma elaboração teórica, 
mas uma prática comum da instituição, 
refletida, por exemplo, no amplo espectro de 
suas publicações. Entre elas, Religitio e 
Sociedade, Vermelho e Branco, Pardes e 
Beijo da rua abordam temas que vão desde a 
antropologia e a sociologia das religiões, 
passando pelo socialismo, o judaísmo, 
até a prostituição e a marginalidade. Se, por 
um lado, isso lhe conferiu um "jeitão meio 
pós-moderno, onde a coerência não é o 
objetivo final, e sim uma inserção de valores·, 
como diz seu secretário-executivo, Rubem 
César Fernandes, por outro, cria situações 
inusitadas para quem vê o mundo com os 
olhos míopes do maniqueísmo ocidental. 
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Em recente carta ao jornal Beijo da rua, 
um leitor expressava sua perplexidade com 
a atuação diversificada do ISER. ·sempre 
achei o título de seus negócios intrigante -
Instituto de Estudos da Religião. Aqui no 
Brasil, somente a Igreja Católica é 
reconhecida. Demais, recebem o alvará de 
clube recreativo. Outrossim, estudar o quê 
sobre catolicismo, islamismo, budismo, 
judaísmo? E o comunismo onde entra nessa 
história? Judeus que criaram o comunismo 
sao ateus. No meu entendimento, esse 
negócio de vocês foi criado há 20 anos atrás 
por um ou mais maçons que acreditam (?)em 
'um Ser Superior', astrologia e simbolismo. 
Pelo visto, está dando certo até agora." 

Apesar do espanto, o leitor conclui com 
presteza que a experiência da diversidade 
·está dando certo até agora·. E tem razão. 
Mas o jogo de contrários exige a reflexão, um 
olhar interior, para manter o equilíbrio e 
alimentar a vida. Inventar os próprios passos 
pelo puro prazer de caminhar. Guimarães 
Rosa diz: "Tudo é real porque é inventado." 
Essa a chave do conhecimento - poesia, 
jogo, magia, parto em movimento. 
A lnstituinte nasce sob esse signo. 



O documento final apresentado na assembléia 
de sócios do ISER expressa, sem dúvida, 
as aflições e aspirações dos iserianos. Esse 
processo foi um fato inédito na vida da 
instituição e, como lembra Luís Eduardo 
Soares, "provou que o debate radicalmente 
democrático pode ser compatível com 
organização, eficiência e aprendizado 
colativo·. O testemunho, as opiniões e críticas 
que se seguem refletem o pluralismo das 
idéias e o próprio espírito da lnstituinte 
e do ISER. 

"Documento de maioridade" 

Flavio Lenz Cesar 
Secretário de redação e editor do Beijo da rua 

A lnstituinte tem tudo para ser o documento 
de maioridade do ISER, inclusive porque 
poderá ser aprovada pela asssembléia no 
momento em que a instituição completa 
21 anos. A mobilização que o processo 
provocou foi poderosa, o trabalho, extenuante; 
os debates, vetos, propostas, muitas vezes 
acalorados- quem nao se lembra da última 
madrugada? Destaco as palavras-chave -
Presença do Sagrado, Diversidade Cultural, 
Cidadania, Marginalidade-, a proposta de 
investimento nos profissionais e a 
constituição do Núcleo de Comunicação, 
cujo texto formaliza a necessidade de 
relações comerciais com o mercado, por 
tanto tempo entendidas como profanas na 
instituição. Leis e regulamentos, é bom 
lembrar, acompanham os costumes, mas 
também devem dar um passo à frente deles. 
É hora, pois, de implementação. 
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"Um desenho bonito e viável" 

Waldo Cesar 
Coordenador do Núcleo de Comunicação 

Acho que o processo em si foi muito rico, 
porque houve a possibilidade de grande 
participação. Tenho apenas duas ressalvas 
a fazer: em primeiro lugar, o processo foi 
excessivamente longo, o que o tornou muito 
desgastante. Por outro lado, acabou gerando 
expectativas incompatíveis com a realidade, 
com a crise que vivemos - expectativas do 
tipo ganhar melhor, por exemplo. A integração 
entre publicações, vídeo e eventos foi uma 
grande solução para harmonizar e dinamizar 
o I SER "para fora·. O maior lucro da 
lnstituinte foi a descoberta de uma nova 
estrutura. A partir da colcha de retalhos que 
era o ISER, fez-se um novo desenho, 
um desenho bonito e viável, que tem mais 
a ver com a instituição. 

"Repensando o próprio papel" 

Zélia Seiblitz 
Grupo de Estudos do Catolicismo, 
área Religiosidade e Cidadania 

O processo foi importante porque foi possível 
repensar o IS ER e cada um pôde repensar 
seu próprio papel. Ficou mais fácil para a 
gente saber onde está pisando. A lnstituinte 
virou pelo avesso a instituição e foi boa, 
inclusive, para a nova leva de iserianos 
(aqueles com menos de cinco anos de casa), 
porque pôs em evidência o espírito da 
instituição. Quanto à passagem disso para a 
prática, acho que as pessoas estao agindo 



de acordo com aquelas discussões. Se às 
vezes isto não ocorre, estáo pelo menos 
tentando chegar próximo disso. A certeza 
que eu tenho é que a lnstituinte foi boa para 
preparar a assembléia que vai sacramentá-la. 

"Pensar a crise nos fez sair dela" 

Ernesto Barros Cardoso 
Coordenador da área Tradições e Etnias 

De acordo com o que foi proposto, o saldo foi 
muito positivo. A discussão envolveu um 
número grande de pessoas que pensou 
a casa como um todo e não apenas o seu 
setor - embora todos tenham analisado 
a partir de sua própria perspectiva. Outro fato 
interessante foram os seminários organizados 
para produzir subsídios às discussões -
como o de pesquisa, que acabou, de certa 
forma, gerando o Núcleo de Pesquisa. Podia 
ter sido melhor, é claro, mas pelo momento 
em que aconteceu foi muito bom, porque 
saímos daquele baixo astral, impedimos 
o marasmo. Pensar a crise nos fez sair dela 
para algo maior, sem que um grupo de cinco 
ou seis decidisse por nós. 

"Apontando caminhos e soluções" 

Marília A. da Rocha 
Assistente de coordenação 
da área Marginalidade e Auto-Estima 

Em termos genéricos, foi uma experiência 
bastante interessante. A nível de participação 
- praticamente todos os setores da casa 
estavam presentes, com exceção da 

Administração - foi algo inédito. Creio que 
a lnstituinte apontou alguns caminhos 
e soluções, e tenho uma expectativa positiva 
em relação aos resultados. Espero também 
que a assembléia de sócios avalie e analise 
o que foi discutido - principalmente 
o enquadramento - e dê atenção à sucessão 
da Secretaria Executiva, já que a próxima 
gestão será fundamental para a consolidação 
dos resultados desse processo. 
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"Um posicionamento bastante critico" 

Laíse Alves de Carvalho 
Auxiliar de Biblioteca 

Tenho um posicionamento bastante crítico 
com relação ao processo instituinte como 
modelo ·maravilhoso" de democracia. 
Qualquer processo que se pretenda 
verdadeiramente democrático eleve, a meu 
ver, observar a participação de todos 
os segmentos que compõem uma instituição. 
Não se trata de democratismo, mas sim de 
pluralidade e equilíbrio. Na lnstituinte do 
I SER foi vetada a participação do pessoal da 
Administração. Por que, se são as pessoas 
que mais vivem o cotidiano da casa? Será 
a atividade-meio tão menos importante 
do que as atividades-fim? O discurso da 
profissionalização - da necessidade de um 
maior profissionalismo na instituição - se 
esvazia de sentido e se enche de obSCI.Iidade 
quando, num momento extremamente 
importante para o ISER, ficam alijadas da 
participação pessoas que representam um 
significativo segmento da instituição- que, 
infelizmente, foi mais uma vez subvalorizado. 
O principal aspecto positivo da lnstitl.inte, 



no entanto, foi o de definir novas e diversas 
instâncias de decisão/poder dentro da 
instituição, uma vez que a Secretaria 
Executiva concentrava excessivos poderes 
e monopolizava decisões em todos os níveis. 

"Despertando esperanças e expectaUvas" 

Jane Galváo 
Coordenadora da área Religiosidade e 
Cidadania 

A instalação do processo instituinte no I SER 
envolveu, de diferentes maneiras, todos 
os que partilham do dia-a-dia da casa. 
Foi intenso, glorioso, cansativo, eufórico, 
gratificador. Reformularam-se normas, 
regras. Em alguns aspectos, podemos dizer, 
ousou-se. Considero que a lnstituinte mexeu 
com todos nós, despertando esperanças 
e expectativas. Temos que zelar para que 
o espírito presente nesse processo não nos 
abandone e que consigamos implantar na 
sua plenitude o instituído, pois ... ·a gente 
não quer só comida, a gente quer comida, 
diversão e arte•. 

"Debate radicalmente democrático" 

Luís Eduardo Soares 
Coordenador do Núcleo de Pesquisa 

A lnstituinte provou ~ o debate radicalmente 
democrático pode ser compatível com 
organização, eficiência e aprendizado 
colativo. Acompanhando tantas experiências 
frustradas, Brasil afora, a gente começava 
a suspeitar que ampla participação e 
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debate livre só rimavam com populismo, 
democratismo, corporativismo, retórica vazia 
e redundante, inércia, insuficiência. O êxito 
da lnstituinte, apesar das inevitáveis 
dificuldades e de todos os seus possíveis 
erros, é um patrimônio do ISER. Aquela 
última virada de noite da assembléia final 
celebrou a passagem para uma outra idade 
de nossa experiência institucional. 
Certamente, faltam muitas passagens 
e muitas idades para a gente alcançar 
a combinação ideal entre profissionalismo, 
liberdade criativa e compromisso ético. 

"Buscando soluçOes criativas" 

Solange S. Rodrigues 
Pesquisadora da área Religiosidade e 
Cidadania 

Creio que o maior mérito do processo 
instituinte pode também ser contabilizado 
como sua maior limitação: o esforço de 
incluir o maior número de pessoas (e não 
apenas os coordenadores e a Secretaria 
Executiva) numa ampla reflexão sobre 
o IS E R, buscando soluções criativas para 
os nossos nós crônicos. Mérito, na medida 
em que se revelou a prata da casa, escondida 
nos limites dos projetos, gente capaz de 
pensar o IS ER como um todo, em sua 
diversidade e complexidade. Limitação, 
porque deixou de fora da discussão alguns 
segmentos da maior importância, como 
o pessoal da Administração- que conhece 
bem as nossas dificuldades e poderia ter 
dado uma contribuição fundamental -
e, no outro extremo, os iserianos que não 
vivem o cotidiano da casa ( diretoria, sócios, 



memt:ros das e<JJipes voltados para trabalhos 
externos), que pela natureza de suas 
atividades nao puderam participar mais -
salvo honrosas exceções, e aqui quero 
destacar a presença efetiva e eficiente de 
Pierre Sanchis. Em suma, o que quero dizer 
é que diferentes formas de inserção no ISER 
pouco (ou nada) estiveram representadas. 

"Reformular as Instâncias de poder" 

Gabriela Silva Leite 
Coordenadora da área Marginalidade 
e Auto-Estima 

O processo instituinte está sendo para mim 
uma das melhores iniciativas que o I SER 
bancou nos últimos anos, na medida em que 
estamos tendo a oportunidade de reformular 
profissionalmente as instâncias de poder e 
as relações de trabalho da instituição. Acho 
que o processo ainda não está terminado, 
muito ainda temos que fazer. Acredito que 
até agora só realizamos o mais fácil, ou seja, 
a discussão do processo. Falta agora o que 
considero mais complicado -a implementação 
total de tudo que discutimos. Devemos ter 
em mente que a lnstituinte não é um processo 
terminado. Em todas as nossas discussões, 
apontamos fundamentalmente para 
o profissionalismo institucional, ao qual temos 
que nos adequar levando em conta a seguinte 
questão: o ISER não é um sindicato, nem um 
partido político. O ISER é uma instituição, 
uma ONG e, como tal, deve ser encarada por 

todos nós, do mais simples funcionário até 
os que ocupam cargos executivos. 

"Como a história do ratinho e do elefante" 

Caetana Maria Damasceno 
Coordenadora do projeto Negritude Brasileira 

A lnstituinte teve um lado positivo porque 
proporcionou a possibilidade de que muitas 
inquietações se tornassem transparentes -
inclusive questões de natureza burocrática! 
funcional. Contudo, o processo foi muito 
longo e, de um modo geral, houve certa 
imobilização. Agora, trata-se de enfrentar 
as novas inquietações impostas pelas 
transformações levadas a cabo. Há uma 
fábula que expressa, a meu ver, o que 
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é a lnstituinte. ·certa vez, um ratinho 
encontrou-se com um elefante ao pé de um 
morro. Como não tinha ninguém para ajudar 
aquele elefante, o ratinho se prontificou 
a fazê-lo. Juntou suas forças e começou 
a empurrar o elefante. Viu que o esforço era 
inútil e usou a cabeça: passou à frente do 
elefante e foi subindo o morro, jogando 
amendoim. O paquiderme foi atrás, comendo 
os grãos até chegar ao alto. Feliz, o ratinho 
comemorava sua vitória, quando percebeu 
ao pé do morro outros quatro elefantes 
esperando para subir." Como nessa história 
infantil, a gente percebeu que, chegando 
à lnstituinte, ainda temos muito o que fazer. 

• Colaboraram: Christian Morais e Helena Costa 



I 
ISER -- 20 anos 

I 
WALDOCESAR 

Uma breve cronologia 

O ISER entrou na sua terceira década de 
existência - e completa a maioridade agora 
em junho de 1991. Não são muitas as 
chamadas ONGs que completaram 20 ou 21 
anos de fundação. Segundo o catálogo Sem 
fins lucrativos, organizado por Leilah Landim 
e produzido pelo próprio ISER em 1988, as 
origens das ONGs se remetem aos anos 50, 
mas a sua "proliferação notável" vem da 
década de 70. Embora sem maior rigor 
estatístico, 8,8% das ONGs surgem nos anos 
60; 35% na década de 70; mas é entre os 
anos 80 e 85 que são fundadas 55% delas. 

A cronologia que segue é um resumo dos 
principais acontecimentos das duas décadas 
do ISER, a partir de atas e documentos -que 
deverão servir de roteiro para um "vídeo 
institucional" a ser produzido proximamente. 
E talvez para uma história escrita. 

1970 - Funda-se em São Paulo, em 26 de 
junho, o Instituto Superior de Estudos 
Teológicos - ISET, com apoio do Conselho 
Mundial de Igrejas e da Pontifícia Comissão 
de Justiça e Paz. O ISET reúne teólogos e 
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leigos protestantes e católicos, a maioria com 
dificuldades em suas igrejas, principalmente 
em função da aescente fase de repressão 
do regime militar, a partir de 1964. Suas 
finalidades, segundo os estatutos, eram: 
"Promover a reflexão, a pesquisa e a criação 
teológicas. Desenvolver estudos e pesquisas 
interdisciplinares, que tenham uma 
contribuição a oferecer à teologia.· Claude 
Labrunie é eleito presidente do ISET e 
Rubem Alves secretário-executivo (1970-71 ). 

1971- A Secretaria Executiva é assumida 
interinamente por Francisco Benjamin de 
Souza Netto (beneditino) até a posse de 
novo secretário-executivo, Carl Joseph Hahn 
Jr. Novos membros, na maioria protestantes 
de diversas igrejas, se incorporam ao ISET. 

1972 - Seminário, em São Paulo (dezembro), 
sobre O inpacto das mutações atuais 
originantes da ques~o 'Quem é a Igreja'. 
Eleita nova comissão executiva (março, 
1972): Rubem Alves, presidente (1972-78); 
Francisco ~amin de Souza Netto, 
secretário; Jaime Wright, tesoureiro. 

1973- O ISET passa a se chamar I SER-



Instituto Superior de Estudos da Religião 
(assembléia de março, no Rio). Seus 
objetivos se ampliam: "Promoção de estudos, 
pesquisas no campo da educação, moral, 
cultura, reftexão e criação religiosas.· 
Em julho, em São Paulo, realiza-se um 
seminário sobre o tema Bases sociográficas 
da teoria da religiáo no Brasil: levantamento 
bibliográfico. (Ata da Assembléia Ordinária, 
18/03/72.) Os membros do ISER são 
convidados a apresentar projetos de 
pesquisa nas suas áreas de interesse. Ainda 
em 73, resolve-se iniciar o programa de 
publicações do IS E R, a partir de textos 
apresentados no seminário. Waldo Cesar 
coordena o programa. 

1974- A Assembléia-Geral, cuja convocação 
foi publicada três dias seguidos na imprensa 
(Diário Popular, de São Paulo), como 
determinavam os estatutos, resolve editar um 
boletim, sob a responsabilidade de Rubem 
Alves. Também se traduziriam textos para 
uso nos seminários. A comissão executiva é 
reeleita por mais dois anos. Waldo Cesar é 
contratado secretário-executivo interino. 

1975-76- Publicação de três Cadernos do 
/SER, sob a responsabilidade de uma 
Comissão Editorial. O I SER conta com 32 
membros efetivos. Carlos Brandão é eleito 
secretário. 

19n-82- A sede do ISER passa a ser na 
cidade de Campinas, SP (77). É criada a 
revista Religiáo e Sociedade (77), 
inicialmente em cooperação com o CER -
Centro de Estudos da Religião, de São 
Paulo. Na assembléia de 79 (maio, São 
Paulo), são eleitos Rubem César Fernandes 

(presidente) e Paulo César Bottas 
(secretário) para completar os mandatos de 
Rubem Alves e Carlos Brandão. Jaime 
Wright continua na função de tesoureiro até a 
eleição de Pedro Ribeiro de Oliveira (79). 
Em 79, aprova-se a mudança da sede para o 
Rio. Amplia-se a composição do ISER, com 
intelectuais e cientistas sociais não-religiosos. 
Patrícia Birman é eleita secretária (80) 
e Pierre Sanchis, tesoureiro (82). Cria-se 
o quadro de coordenadores e bolsistas com 
função de ativarem pesquisas, cursos 
e encontros; e um núcleo de assessoria 
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às igrejas. Uma nova comissão executiva 
assume a partir da· assembléia de agosto 
de 82, para o período de 82-84: presidente, 
Pierre Sanchis; secretária, Regina Novaes; 
tesoureiro, Zwinglio Motta Dias. 

É um período de redefinição institucional e 
ingresso de uma nova geração de membros. 
Começa a formação de um "instituto" 
propriamente dito, com infra-estrutura mais 
adequada a seu novo formato, com projetos 
específicos não somente na área religiosa, 
mas abertos a questões sociais e culturais. 

1983-84- Incentiva-se a criação de grupos 
regionais de apoio e estudo, com um serviço 
de documentação e de reprodução de artigos 
de interesse dos sócios. Patrícia Birman é 
indicada para secretária-executiva adjunta. 
Por exigência do Ministério da Educação, 
muda-se o nome do ISER para Instituto de 
Estudos da Religião, uma vez que o termo 
superior é reservado para faculdades (84). 
A sede, com duas salas na Av. Princesa 
Isabel, já não comporta o crescimento do 
I SER, que se transfere para uma casa de 
dois andares na Rua lpiranga Ounho, 84). 



Em debate o tema Cristianismo e marxismo. 
Resolve-se retomar a questão do 
ecumenismo através de um grupo de 
trabalho, assim como ampliar o debate sobre 
catolicismo no Brasil. Na reforma dos 
estatutos (dezembro, 84), o objeto social do 
ISER se define como ·a promoção de 
pesquisas, conferências, seminários, cursos, 
publicações e assessoria no campo da 
cultura, particularmente em seus aspectos 
religiosos·. Amplia-se a rede de relações 
entre as ONGs nacionais e agências 
internacionais de cooperação. 

1985-90- Elege-se uma nova diretoria, 
segundo os novos estatutos: presidente, 
Joaquim Beato; vice-presidente, Waldo 
Cesar; secretária, Maria José Nunes; 
tesoureira, Zélia Seiblitz; vogais, Paulo César 
Bottas e Vanilda Paiva. Rubem C. Fernandes 
continua na Secretaria Executiva (1985-87), 
tendo como adjunto Pedro Ribeiro de 
Oliveira. Em 87-88 Pedro assume a 
Secretaria Executiva e Sônia Giacomini a 
Secretaria Executiva Adjunta. Começa em 86 
o programa sobre vídeo (!SER-Vídeo), cuja 
primeira fase termina em inícios de 88, 
reformulando-se o projeto a partir de 89. 
Rubem volta ao cargo de executivo em 88 e 
é reeleito para o perído 89-90. Newton 
Bonder é o adjunto (88), sendo substituído 
por Maurício Lissovsky (89-90). Otávio Velho 
e Vanilda Paiva sao eleitos presidente e 
vice-presidente (89-90). 

Este foi o período de maior crescimento do 
ISER. Foram criados novos programas e 
grupos de trabalho (ao redor de 15) e 
chegou-se a mais de uma centena de 
pessoas trabalhando regularmente. Da casa 

da lpiranga muda-se para uma cobertura no 
Largo do Machado (agosto, 86) e em 
novembro de 89 a sede passa para a Ladeira 
da Glória, casa até hoje ocupada pelo ISER. 
O !SER-Vídeo continua na lpiranga. 
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A instituinte - um perído de seis meses de 
debates internos sobre o novo perfil 
institucional do ISER- propõe uma nova 
estrutura, ad referendum da Assembtéia
-Geral de maio de 1991. 

Um olhar sobre a vida 

Inaugurado em 1986, o programa 
!SER-Vídeo tem se destacado na produção 
independente de vídeos, despejando um 
olhar crítico sobre importantes questões da 
sociedade brasileira e latino-americana. Dos 
22 títulos produzidos, sendo seis em regime 
de co-produção, o programa abordou temas 
como favela (Santa Marta - Duas Semanas 
no Morro), prostituição (Fala Mulher, da 
Vida), religiosidade (Anastácia, Escrava e 
Santa; Oxalá, Jesus Cristo; E/ Dios de los 
Pobres), luta dos trabalhadores (Volta 
Redonda - Memorial da Greve ), Aids 
(A Estratégia da Vida), comportamento 
(Acorda Raimundo, Acorda), negritude 
(Benedita da Silva), sempre procurando dar 
voz e imagem aos que sao postos à margem 
pela história oficial. 

Alguns trabalhos desenvolvidos pelo 
!SER-Vídeo foram premiados em festivais 
internacionais. No momento, o programa 
está produzindo mais quatro vídeos, além de 
estudar outros projetos de futuras produções. 



A seguir, um panorama do trabalho realizado 
pelo !SER-Vídeo em seus quatro anos de 
funcionamento. 

Vídeos produzidos: 

• Santa Marta - Duas Semanas no Morro 
A vida diária e a visão dos habitantes da 
favela Santa Marta, Zona Sul do Rio de 
Janeiro, com os seus 10 mil habitantes. 
Direção: Eduardo Coutinho/54 minutos/1987. 
Prêmio Festival de Cartagena, Colômbia. 

• Anastácia, Escrava e Santa 
Documentário antropológico, mostrando a 
figura mítica de uma escrava que se tornou 
uma "santa popular" no culto católico. 
Direção: Joatan Vilela Berbel/30 minutos/1987 

• Nova Forma de Ser Igreja - 6Q Encontro das 
CEBs 
Documentário jornalístico sobre um 
fenômeno que renova toda a Igreja. Nele 
estão representantes de CEBs de diversos 
estados brasileiros e assessores como Frei 
Leonardo Boff, D. Pedro Casaldáliga, Frei 
Betto, D. Luís Fernandes, Carlos Mesters e 
Jether Ramalho, além de representantes de 
Igrejas Protestantes. 
Direção: Xico Teixeira/45 minutos/1987. 

• Fala Mulher, da Vida 
Documentário sobre o 1 g Encontro Nacional 
de Prostitutas realizado no Rio de Janeiro, 
em julho de 1987, com a participação de 50 
prostitutas vindas de nove estados da 
federação. A partir de seus depoimentos são 
abordados temas tais como: identidade, 
afetividade, família, violência, preconceito e 
organização enquanto movimento. 

Direção: Bienvenido Gómez/15 minutos/1987. 

• Nossa América 
A luta das nações latino-americanas contra a 
dependência económica, injustiça social e 
dominação política. 
Direção: Silvio da Rin/25 minutos/1989. 
Prêmio UNDA- América Latina no 11g Festival 
Internacional de Cinema e Vídeo de Havana. 

• Volta Redonda - Memorial da Greve 
A greve de metalúrgicos da Companhia 
Siderúrgica Nacional, que culminou com a 
intervenção do Exército e a morte de três 
operários. 
Direção: Eduardo Coutinho/Sérgio 
Goldenberg/39 minutos/1989. 

• Na Te"a Santa da Baixada -"JP Encontro 
dasCEBs 
Documentário, com uma visão sociológica, 
do ]Q Encontro Nacional de Comunidades 
Eclesiais de Base, com a participação de 
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2 mil pessoas, incluindo representantes de 
vários países latino-americanos. 
Direção: Xico Teixeira/57 minutos/1989. 

·Oxalá, Jesus Cristo 
A questão de sincretismo religioso como um 
fenômeno cultural resultante do encontro de 
diferentes culturas e expressões religiosas. 
Direção: Ana Maria Galano/20 minutos/1989. 

·Monte Azul 
Uma ·experiência positiva·, através de 
projetos sociais, com apoio internacional, 
na favela de Monte Azul, na cidade de 
São Paulo. 
Direção: equipe ISER-Vídeo/30 minutos/1990. 



• N~o Jogue Fora Seu Uxo 
Com apresentação da atriz Lucélia Santos, 
este vídeo conduz a uma reflexão sobre o 
grave problema do lixo doméstico nos centros 
urbanos, apontando a alternativa da coleta 
seletiva e da sua reciclagem. O vídeo 
apresenta experiências de coleta seletiva já 
implantadas num bairro de classe média alta 
de Niterói, em um presídio e numa favela de 
São Paulo, mostrando os benefícios 
decorrentes para a população e o meio 
ambiente. 
Direção: Bienvenido Gómez/14 minutos/1990. 

• O Uxo É Nosso 
Uma experiência comunitária do cotidiano de 
uma favela ao redor do lixão de Petrópolis, 
cidade de veraneio perto do Rio, e as formas 
de organização e de sobrevivência dos 
moradores. 
Direção: José Inácio Parente/12 minutos/1990. 

• A Estratégia da Vida 
Uma visão "para a frente" da questão da 
Aids no Brasil e as conseqüências sociais 
e espirituais de uma doença estigmatizante. 
Direção: Rodolfo Brandão/14 minutos/1990. 

Teologia da Libertação: 
• Bíblia: Deus Vivo 
Busca apresentar os aspectos essenciais 
da nova interpretação popular da Bíblia, 
que vem ganhar cidadania na América 
Latina, de maneira particular o método 
de Frei Carlos Mesters. O vídeo procura 
mostrar a importância da Bíblia na vida 
das Comunidades de Base, o que de novo 
está surgindo na sua interpretação e suas 
características mais importantes. 
Direção: Xico Teixeira/25 minutos/1990. 
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• E/ Dios de los Pobres -A Espiritualidade da 
UbertaçAo 
Tem por finalidade apresentar a Teologia da 
Libertação como um forte movimento de 
espiritualidade revolucionado pelos 
empobrecidos. Matizando os momentos 
preciosos da Teologia da Libertação diante 
desta questão, o vídeo abre o espaço para 
toda uma reflexão sobre a articulação que 
vigora entre gratuidade e eficácia libertadora, 
assim como para as dificuldades que tal 
tema tem suscitado na prática pastoral. 
Direção: Xico Teixeira/27 minutos/1990. 

• Igreja dos Pobres 
Busca apresentar a nova consciência da 
Igreja, que acompanha a irrupção histórica 
dos pobres e seu movimento de cidadania 
eclesial: o significado da Igreja dos pobres 
e o desafio que esta representa para toda 
a Igreja. 
Direção: Xico Teixeira/23 minutos/1990. 

• Uns e Outros -O Desafio da lnculturaçAo 
Abre o espaço para uma reflexão de extrema 
atualidade para a Igreja: a questão do outro, 
da identidade e diferença, a relação da 
evangelização com a religião popular, com 
os desafios específicos do índio e do negro e 
a questão do sincretismo religioso. 
Direção: Xico Teixeira/23 minutos/1990. 

Co-produção: 

·Avante, Soldados de Cristo 
O avanço da chamada "igreja eletrônica" nos 
Estados Unidos, Equador, Brasil e Chile, 
como um fenômeno que ultrapassa o âmbito 
da Igreja e se torna campo de pesquisa 
sociológica. 



Co-produção: ISER-Vídeo/Gaston Ancelovici 
Direção: Gaston Ancelovici/Jaime Barrios/ 
58 minutos/1989. 

• Brasil, República Positivista 
(documentário/ficção) 
Um pouco da história das influências que a 
filosofia positivista de Augusto Comte exerceu 
sobre nosso pensamento social. A narrativa 
desse documentário desenvolve-se através 
da ação de duas jovens pesquisadoras de 
uma escola de samba, cujo tema de sua 
apresentação é o Positivismo no Brasil. 
Cc-produção: ISER-Vídeo/MPC/La Generale 
Direção: Jean Jacques Flori/50 minutos/1990. 

• Acorda Raimundo, Acorda! 
A rotina de uma família é repentinamente 
rompida com a inversão de papéis do casal. 
(Participação de artistas famosos da 
televisão e do teatro brasileiros.) 
Cc-produção: ISER-Vídeo/lbase 
Direção: Alfredo Alves/15 minutos/1990. 
Prêmio 12Q Festival Internacional de Cinema 
e Vídeo de Havana. 

• Bahia de Todos os Ritmos 
A música baiana e sua aliança entre a 
musicalidade tradicional e o cosmopolitismo 
pop. Os trios elétricos, a lambada, o carnaval. 
Cc-produção: ISER-Vídeo/Metavídeo 
Direção: Belisário Franca/40 minutos/1990. 

• Benedita da Silva 
Atuação da primeira deputada negra eleita 
para o Congresso, Benedita da Silva - Bené -
moradora de uma favela do Rio de Janeiro. 
Cc-produção: ISER-Vídeo/Cine-Oua-Non 
Prod. e Distr. Cinematográficas Lida. 
Direção: Eunice Gutman/30 minutos/1990. 
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• Bocaina - Caminhos do Alto 
Questões ecológicas relacionadas com a 
destruição de matas e extinção de aves e 
animais raros no Parque Nacional da Serra 
da Bocaina, entre os estados do Rio de 
Janeiro, Minas Gerais e São Paulo. 
Cc-produção: ISER-Vídeo/Pau-Brasil 
Comunicações 
Direção: Nina Almeida Braga/AOOana Mattoso/ 
30 minutos/1990. 

Em produção: 

·Uma Experiência Positiva (título provisório) 
Documentário sobre as reivindicações dos 
sem-terra no Rio Grande do Sul, com apoio 
de uma rede de entidades 
não-governamentais e de agências 
internacionais de cooperação. 
Produção: ISER-Vídeo 

• Baila Caribe 
A música caribenha, seus artistas e 
instrumentos, o contexto cultural, com 
gravações em países do Caribe. 
Cc-produção: ISER-Vídeo/Mire Vídeo/Sagre 
- Cinema, TV e Vídeo 
Direção: Belisário Franca 

• Quase Nada É Verdade 
Um documentário sobre alguns dos mais 
representativos documentaristas brasileiros, 
e sua experiência profissional, estilo, práticas, 
temas, público, questões éticas e estéticas, 
a mídia. Além de um vídeo, resumindo os 
depoimentos e debates, se publicará um livro 
como registro e complemento dos oito eventos 
realizados em novembro e dezembro de 1990. 
Cc-produção: ISER-Vídeo/Magnetoscópio 
Direção: equipe ISER-Vídeo/Magnetoscópio 



• TV Poré 
Documentário com uma estrutura narrativa 
que simula uma programação de TV: a TV 
Poré. Poré é o deus da mitologia Yanomami 
que habita o Pico da Neblina, ponto 
culminante do país, fronteira com a 
Venezuela. Na "programação" da TV Poré 
serao apresentados garimpeiros. 
missionários, indígenas, executivos e homens 
comuns, num enredo tipicamente amazônico, 
tratado de forma nada convencional. 
Cc-produção: ISER-Vídeo/Sérgio Bernardes 
Direção: Paulo Santos/52 minutos 

Projetes de vídeo: 

• Luiz Carlos Prestes 
Depoimento do velho líder comunista, falecido 
recentemente, aos 92 anos de idade, sobre a 
sua vida de revolucionário e experiênçia 
política como Senador da República. 

• Prostitui~o no Brasil 
A situaçao da prostituta no Brasil através de 
registres em diferentes cidades e regiões do 
país. Como a sociedade enfrenta a questao 
da prostituta, sua saúde, sua dignidade. 

• Araguaia - Um Rio à Beira da Morte 
A grande questao ecológica dos rios que 
morrem como resultado da devastação de 
matas e da poluição industrial. O Araguaia, 
no Brasil Central, é vítima da fúria de 
tecnocratas, agricultores e empresários. 
Co-produçao: ISER-Vídeo/Pau-Brasil 
Comunicações 

• O Bispo do Rosário 
Documentário/ficção sobre a vida e obra 
artística de Arthur Bispo do Rosário, falecido 
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em 1989. Negro e pobre, viveu a maior parte 
de sua vida num hospício, no Rio, onde 
desenvolveu uma extraordinária criação da 
chamada "arte bruta". 
Cc-produção: ISER-Vídeo/Ch'ien Vídeo 
Direção: Helena M. da Rocha/Miguel 
Przewodowski 

Pluralidade das Idéias 

Criado em 1973, o programa Publicações do 
I SER mantém uma produção regular de 
livros, revistas e jornais com temas de 
interesse político, social e religioso. Nos 
últimos anos, essa produção foi acrescida de 
três importantes periódicos: Beijo da rua e 
Pardes- jornais bimestrais que tratam 
respectivamente de prostituição/marginalidade 
e judaísmo -e Vermelho e Branco, 
publicação mensal que discute os rumos do 
socialismo, com ênfase nas transformações 
do Leste europeu. A relação das publicações 
do ISER nos dois últimos anos inclui ainda 
produções em regime de co-edição, 
refletindo o apreço da instituição pela 
pluralidadas de idéias. 

1989 
• Religiao e Sociedade: n2 15/1 (Violência) 
·Comunicações do ISER: n2 33 (Peter Fry 
em Zimbábue) e 34 (Embate na Igreja) 
• Cadernos do ISER: n2 21 (Igrejas e seitas 
no Brasil), 22 (Tradiç6es religiosas no Brasil) 
-dentro da série Sinais dos Tempos - e 24 
(Uteratura e Criança) - resumindo o primeiro 
encontro local do Programa Quanto Vale 
uma Criança Negra 
• Pardes: n2 1 (A Torá e o pessegueiro), 2 
(Tisha B'av- O exl7io), e 3 (Tikun - Ano Novo) 



• Beijo da rua: ng zero (Prostitu~o nao é 
caso de polícia), 1 (Fala mulher, da vida -
I Encontro Norte -Nordeste de Prostitutas), 
2 (Miché -A prostitui~o masculina no Rio) e 
3 (Travestis -A insustentável leveza de ser) 
• Colação Religião e Modernidade (em 
co-edição com a Imago): Religiosidade e 
Revolu~o Francesa, de lgnasi Terradas 
Saborit 

1990 
·Comunicações do ISER: ng 35 (Teologia 
feminina), 36 (Transformaç6es no Leste 
europeu), 37 (A política e o diabo), 38 (Os 
católicos nas eleiç6es) e 39 (Esta~o de 
seca na Igreja) 
• Cadernos do ISER: ng 23 (Diversidade 
religiosa no Brasil) - último número da série 
Sinais dos Tempos- e 25 (O mistério de 
Deus na mulher) 
• Pardes: ng 4 (Chanuká- O tempo fora do 
tempo), 5 (Abrindo a porta, abrindo o mar) 
e 6 (A espera, o inesperado) 
• Beijo da rua: ng 4 (Moral da História - Dos 
velhos carnavais à República do Mangue), 
5 (Família e sexo no presídio) e 6 
(Transexualismo - De lagarta a borboleta) 
·Vermelho e Branco: ng 1 (Perestroika), 
2 (Eieiç6es livres no Leste europeu), 
3 (Partidos do continente se reúnem), 
4 (Litu~nia - História, religiSo, economia), 
5 (Economia soviética), 6 (O Leste depois 
das eleiç6es), 7 (PC soviético: congressos, 
rupturas, história), 8 (0 Kremlin sob cerco 
republicano), 9 (A nova Alemanha
UnificaçSo ou anexa~o ?), 1 O (As esquerdas 
e o Leste) e 11 (Via-crúcis do mercado: 
URSS, Hungria, Tchecoeslováquia, Polónia) 
• Outras publicações: Igrejas e AIOS e 
Igrejas e AIOS (2): perspectivas bíblicas e 

pastorais, ambas em co-edição ARCA
-Programa Protestantismo 

1991 
• Religião e Sociedade: ng 15/2-3 (Avisos 
fúnebres e ritos funerários) 
• Beijo da rua: ng 7 (O novo mendigo) 
e 8 (Justiça para o preso comum) 
• Vermelho e Branco: ng 12 (Walesa 
presidente: a hora da verdade), 13 (A cabeca 
das pessoas durante e depois do ·socialismo 
real") e 14 (Adeus à perestroika) 

Presença na mldla 

No momento em que o ISER volta seu olhar 
para dentro, repensando sua organização via 
processo instituinte, é interessante lembrar 
que em vinte anos de vida a instituição tem 
marcado presença fora dos seus limites, seja 
pela participação em simpósios e congressos, 
seja freqüentando a m ídia e expondo 
publicamente suas idéias e opiniões. 
Um breve levantamento dessa presença na 
mídia mostrou que o ISER esteve ou foi 
citado 192 vezes nas páginas das mais 
diversas revistas e periódicos do Brasil e do 
exterior, como assunto de reportagens e 
entrevistas ou com artigos de seus 
profissionais. Esta é a lista das publicações: 
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No Brasil 
Jornais: 
• O Globo (RJ) 
• Jornal do Brasil (RJ) 
• O Dia (RJ) 
• Tribuna da Imprensa (RJ) 
·Última Hora (RJ) 
• Jornal do Commercio (RJ) 



• O Povo (RJ) 
• Jornal do Vale (RJ) 
• Nossa Pauta (RJ) 
• Folha de S. Paulo (SP) 
• O Estado de S. Paulo (SP) 
·Jornal da Tarde (SP) 
• Diário Popular (SP) 
• Jornal de Brasília (DF) 
• Coffeio Brasiliense (DF) 
• A Tarde (BA) 
• Diário da Tarde (BA) 
·O Popular(GO) 
• Coffeio do Estado (MG) 
• Tribuna de Minas (MG) 
·Jornal de Opini~o (MG) 
• Alvorada ( MT) 
• Diário de Pernambuco (PE) 
• Diário da ManM (PE) 

Revistas: 
• Isto É Senhor 
·Veja 
·Afinal 
·Desfile 
• Mulher de Hoje 
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• Cadernos do Terceiro Mundo 
·Imprensa 
• Família CristA 
• Revista Goodyear 
• Domingo 

No exterior 
Jornais: 
• Los Angeles Times (EUA) 
• San Francisco Examiner (EUA) 
• Asahi Shimbum (Japão) 
• Lwi Monthly(Suíça) 
• 11 Manifesto (Itália) 
• La Patina (Colômbia) 
• Vanguarda Liberal (Colômbia) 
• E/ Colombiano (Colômbia) 
• Jornada (Bolívia) 

Revistas: 
• Time(EUA) 
• GrassrootesDevelopment (EUA) 
• Pélerin Magazine (França) 
• Fain et Developpment (França) 
• The United Church Observer(Ganadá) 



Conflito no Golfo - o jogo sujo 
da razão política 

LUIZ EDUARDO SOARES 
Antropólogo - /UPERJ 

Quando nossos impulsos mais bem 
intecionados encontram motivos, na queda 
de muros e dogmas, para duvidar da tese 
cínica de que a política seja a continuação da 
guerra por outros meios, a eclosão do 
confronto armado, no Golfo Pérsico, com seu 
rosário de horrores, termina por nos fazer 
engolir a contraprova temida: a guerra 
continua a política, por meios próprios. 
Em outras palavras, a vida humana participa 
do cálculo elevando a curva do indicador 
relativo a custos; nada mais. 

Provavelmente, estas considerações soarão 
ingênuas, incompatíveis com a linguagem 
acadêmica e, sobretudo, pouco "científicas". 
Se for assim, uma cumplicidade, usualmente 
pouco explicitada, ficará evidente: a prática 
política estrategicamente orientada - típica, 
mas não exclusiva, da ordem liberal -e o 
modelo utilitário de análise -que dá o tom 
ao bom senso acadêmico da época -
subordinam-se à regência de princípios 
comuns e compartilham pressupostos 
valorativos; talvez por isso o relativo 
êxito explicativo do modelo e certamente 
por isso a hybris e a insanidade da prática. 
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Pois vamos à guerra: quem a inventaria sem 
boas razOes e quais poderiam ser as razOes 
boas para produzi-la, nessa momento? 

O imperialismo regional iraquiano constitui 
ameaça à nova ordem internacional, gerada 
a partir do fim da polaridade entre blocos, 
nucleados por superpotências. O Iraque 
ameaça política e economicamente o 
Ocidente, ao assumir um expansionismo 
regional montado em estruturas modernas de 
ocupação; isto é, parece atualizar o 
espantalho que, outrora, o Irã mal 
prefigurava. 

A profundidade cultural dos vínculos internos 
de dominação indicam estabilidade política e 
conferem solidez ao autoritarismo de matiz 
tradicional-carismático, de inspiração 
religiosa, que se combina a estruturas 
racional-legais, compatíveis com o 
desenvolvimento tecnológico alcançado. 
O eventual sucesso do regime iraquiano, 
longa e extensamente irrigado por recursos 
ocidentais, poria em risco a estabilidade 
regional, sobretudo por força do continuado 
adiamento de qualquer saída para a questão 
palestina. Mesmo sem invasOes, o viés 



autonomista e antiocidental poderia alastrar
-se, atropelando outras tiranias vizinhas e 
rivais, com o ardor e o radicalismo irradiados 
pelo entusiasmo popular. 

Os populismos nacionalistas ocidentais, hoje 
no ostracismo (Menem talvez seja o retrato 
mais nítido - e patético -da conversão liberal 
de tradições políticas outrora temidas) são 
menos perigosos, econômica e belicamente -
não controlam centros mundiais de energia, 
nem chegaram a se constituir em potências 
nucleares. Por outro lado, a emergência de 
um novo agente internacional disposto à 
confrontação e, pelos motivos mencionados, 
capaz de magnetizar toda uma região, 
certamente altera o quadro internacional e 
exige respostas, por parte das nações 
vizinhas e das potências com postulações 
hegemônicas, em particular dos EUA. 

Resta saber por que foi possível preferir, 
neste caso e neste momento, a guerra à paz. 
É apenas disto que se trata; nem mais, nem 
menos do que de seleção entre vias 
alternativas de enfrentamento de um desafio 
a determinados interesses e projetos -assim 
opera a ·razão de Estado". A guerra e sua 
oportunidade foram matéria de cálculo. Por 
que foi possível considerá-la conveniente e 
oportuna? Em que se apóia a contabilidade 
sinistra? 

A agressão iraquiana ao Kuwait ofereceu a 
oportunidade para o avanço das posições 
norte-americanas no xadrez regional e 
internacional. Com a possibilidade de 
cercar-se de cuidados legais, capazes de 
proteger a intervenção militar da crítica 
generalizada da opinião pública ocidental, os 
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EUA encontraram a chance rara, embora 
extremamente arriscada, de afirmar sua 
hegemonia incontrastável, que lhe valerá 
dividendos políticos ainda mais significativos 
do que o próprio acesso privilegiado a poços 
de petróleo. O que se afirma com um 
eventual triunfo norte-americano é um novo 
equilíbrio precário internacional, cujo centro 
serão os EUA. 

Desde a Segunda Guerra, a tensão 
constante entre EUA e URSS estabeleceu 
limites mútuos, cuja demarcação era 
permanentemente checada e renegociada, 
contra o pano de fundo da corrida 
armamentista. A abertura democratizante em 
curso na URSS desmembrou o bloco 
soviético e, apesar das enormes conquistas 
de Gorbachev - que o projetaram como 
liderança de alcance mundial -, fragilizou de 
modo extremo a posição soviética 
internacional. 

Qual tem sido a sábia atitude da URSS, ante 
a derrocada do ·socialismo real" no Leste 
europeu? A aprovação política do processo e 
o endosso de seu direcionamento 
democratizante, no plano ela institucionaliclade 
política, independentemente dos inevitáveis 
reveses que eleições livres têm imposto, de 
um modo geral, às ·esquerdas". O endosso é 
uma forma de capitalização (pelo menos .no 
frontextemo) dos movimentos históricos que, 
em um contexto alternativo de crítica e 
resistência soviéticas, seriam entendidos 
como derrota, acuamento e capitulação. 

A inicativa bélica norte-americana está 
fazendo o que a inteligência da política 
externa soviética tentou evitar: a guerra 



tende a redefinir a correlação de forças, em 
escala mundial, a seu favOr; por outro lado, 
extrai conseqüências práticas, no plano 
geopolítico, do processo de democratização 
do Leste europeu, vale dizer, da conquista 
das respectivas autonomias nacionais e da 
fragmentação do antigo bloco comunista. 
A ousadia norte-americana é tempestiva 
porque assinala, aprofunda e procura 
absorver o máximo de benefícios do 
isolamento crescente da URSS - cuja 
contrapartida interna parece ser o 
estreitamento do cerco conservador em torno 
de Gorbachev e o estilhaçamento 
progressivo das alianças democratizantes. 

O deslocamento da URSS fica patente na 
própria assunção do papel de aliado passivo 
a que as condições internas e externas lhe 
obrigaram·. A guerra funciona como um teatro 
que dramatiza, com sua trágica ironia, a 
queda do "império" soviético. Assim como os 
países árabes, a URSS perde em qualquer 
caso: a vitória norte-americana aprofunda o 
insulamento soviético e como que demonstra 
sua presente incapacidade de voltar a 
pretender desempenhar um papel 
hegemônico; a derrota das forças aliadas, 
que poderia ter a forma de um retardamento 
ilimitado do cessar-fogo na região, traria 
conseqüências muito negativas para os EUA, 
mas não necessariamente implicaria seu 
deslocamento da posição central que a 
guerra consagra; por outro lado, deixaria 
cada vez mais nítida a imobilidade política a 
que a liderança soviética foi condenada, 
no episódio. A União Soviética, mantidas as 
atuais condições, não teria meios de 
capitalizar uma eventual derrota americana 
ou um prolongamento das hostilidades 

excessivamente desgastantes para os 
"aliados". Não os teria, assim como não os 
teve para capitanear uma solução negociada 
para o conflito, vetando os propósitos 
belicistas do governo norte-americano. 
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A vitória dos "aliados", sob a liderança de 
Bush, deixaria claro quem é o xerife. Aquilo 
que era comum ocorrer no interior de cada 
bloco, estende-se agora para além das 
Tordesilhas traçadas pela guerra fria. 
Afeganistão, Granada e Panamá foram 
invadidos sem represálias militares das 
potências ocidentais; o Kuwait não pode 
sê-lo. O Conselho de Segurança da ONU 
sanciona a arbitrariedade, segundo 
pressões, alianças e interesses de ocasião, 
num jogo patético viabilizado pelo 
esvaziamento do poder soviético. O confronto 
entre blocos era, paradoxalmente, a garantia 
de que o jogo enfrentaria inevitavelmente os 
limites estabelecidos pelo direito ao veto - o 
qual, se desempenhava funções paralisantes, 
também aluava como moderador de 
voltagens das respectivas voracidades 
hegemônicas. 

Imaginem o imenso esforço envolvido na 
mobilização militar transferido para os canais 
diplomáticos: não só se alcançariam soluções 
para este caso, como já se teriam resolvido 
antigas e gravíssimas questões pendentes 
na mesa das negociações internacionais 
(como a fundação do Estado Palestino e a 
supressão do Apartheid). Se houvesse 
idêntico investimento na costura de alianças 
e a mesma determinação política, nas 
mesmas proporções presentes no esforço de 
guerra, ela teria sido evitada e a humanidade 
colheria os benefícios, não apenas da 



consolidação de uma ordem internacional 
crescentemente comprometida com a paz, 
como também aqueles provenientes da 
superação de impasses regionais, com 
projeçOes globais. 

Claro está, portanto, que a guerra foi 
desejada pela "razão de Estado" norte
-americana: apesar de seus custos e riscos, 
trata-se de uma aposta bastante alta e 
atraente para o cálculo político estratégico, 
apoiado em sua pseudo-ética utilitária. Até 
porque, como vimos, em certo sentido e pelo 
menos em certa medida, os EUA ganham 
sempre: empreender a guerra redefine, por si 
mesmo o quadro político internacional em 
favor da vontade de potência do Estado 
norte-americano. 

Por suposto, esta é uma análise fortemente 
marcada por uma cláusula dificilmente 
vigente na política: caeteris paribus. Por Isso 
mesmo, arrisca-se a ser muito mais estática 
e limitada por um desenho sincrónico do que 
seria desejável. Alterações profundas no 
interior da URSS, mudanças sensíveis no 
termómetro da opinião pública, inclusive e 
especialmente nos EUA, ou rupturas nas 
alianças até aqui preservadas, seja com a 
Europa, seja com os países árabes, 
certamente transformariam, talvez 
radicalmente, várias das características 
observadas. 

Além disso, é preciso ter sempre presente 
que os jogos de guerra envolvem seres 
humanos, por mais que os estrategistas e as 
lideranças belicistas o ignorem - malgrado 
demagogias de praxe. Seres humanos, suas 
famílias e as redes sociais que tecem 
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articulações dotadas de grande poaencial 
político. A guerra mobiliza também 
sentimentos extremamer1E profoodos, 
no Oriente Médio; ódios aistalizados e 
paixões sempre agudas, no esteio da 
sensibilidade religiosa e dos imaginários 
nacionais ou étnico-tradicionais. 

Os efeitos devastadores da violência 
high-tech podem pOr a pique os cálculos 
daqueles que operam com expectativas 
"racionais" - insisto nas aspas, para acentuar 
que não endosso as estreitas defirições de 
racionalidade correntes na Ciência Política. 
A revolta popular, na região diretamente 
envolvida no conflito, pode inverter, por 
baixo, alinhamentos pactuados por cima. 
Os resultados podem ser não apenas 
imprevisíveis, mas insuportáveis, para os 
próprios protagonistas principais: a eventual 
ingovernabilidade da região pode, por 
exemplo, muhiplicar o quadro terrível que se 
tem verificado na Faixa de Gaza, ocupada 
por Israel. 

Deixemos, portanto, em suspenso, sob uma 
interrogação - e, por que não dizê-lo 
francamente, um sentimento profundo de 
indignação-, a acuidade do cálculo 
estratégico norte-americano, assim como a 
aventura criminosa do governo iraquiano. 

Espetáculo e drama 

Outro modo de considerar os tristes episóáos 
do Golfo é pensá-los como drama social, no 
sentido que os antropólogos Victor Turner e 
Max Gluckmann dão ao termo. Dramas são 
situações vividas por grupos ou pela 



sociedade em seu conjunto, as quais, 
por qualidades próprias, exacerbam tensões, 
expõem conflitos e lealdades, e terminam por 
se converter em momentos especialmente 
reveladores de características sociais mais 
profundas e permanentes, embora 
normalmente invisíveis, quando não 
deliberadamente encobertas. 

Basta percorrer aleatoriamente o itinerário 
das conversas e disputas sobre a guerra no 
Golfo e seus significados, nos espaços mais 
diversos - da academia ao bar da esquina, 
do partido ao táxi, dos debates ilustrados às 
referências ligeiras do ponto de ônibus e do 
elevador -, basta munir-se de uma atenção 
crítica permanente para perceber como a 
violência detonada no Oriente Médio aciona 
nossas cargas imaginárias de ódios, 
ressentimentos, preconceitos, com os quais, 
no cotidiano, costumamos estigmatizar, de 
forma velada, os objetos dos nossos 
rancores- trata-se de modalidades negativas 
e perversas de autoconstituição da 
subjetividade e de modelagem diacrítica da 
própria identidade. 

O anti-semitismo aflora: freqüentemente não 
são o Estado de Israel ou seu governo os 
alvejados pela crítica política; são "os 
judeus". A quem considerar este 
comportamento "natural", sugiro que reflita, 
por exemplo, sobre as razOes pelas quais, 
quando se denunciava a ditadura de 
Pinochet, não se falava dos "chilenos 
fascistas", assim como não se acusam a 
clique "protestante" que conduziu os EUA à 
guerra ou os "negros facínoras· das antigas 
ditaduras haitianas. 

O preconceito antiárabe e antiislâmico vem 
à tona: é comum ouvirem-se mençOes aos 
"fanáticos árabes" ou "muçulmanos". Além 
de "atrasados" são, por sua suposta 
irracionalidade eivada de religiosidade e 
tradicionalismo, extremamente perigosos 
para a "civilização", identidade que o 
Ocidente~ auto-atribui, de modo 
excludente, quando não violento. Onde está 
(ou não está) a barbárie? 

Mas é também bastante freqüente ouvirem
-se opiniões que, por seu dogmatismo, 
assimilam fortes doses de preconceito: quem 
combate os norte-americanos são 
necessariamente "bons", dado qJe só há duas 
posições no pobre esquema do pensamento 
político maniqueísta, ainda tao comum na 
esquerda- e, provavelmente, não só no Brasil. 
É impensável, deste ponto de vista, que 
ambas as partes estejam "erradas" ou sejam 
movidas pelos piores dos motivos coooebíveis, 
recorrendo a meios igualmente torpes. 

Para alguns atores políticos, o maniqueísmo 
certamente não passa de manobra 
oportunista, para despertar sentimentos 
antiamericanos e, por tabela, nacionalistas: 
se a questão nacional impõe-se como a 
"contradição principal", para estes terceiro
-mundistas que ainda decoram lições do 
livrinho vermelho, qualquer chance de gerar 
ódio antiimperialista deve ser aproveitada, 
independentemente do valor intrínseco do 
adversário dos EUA. Desenvolve-se a 
"consciência nacional", dirão, fazendo eco 
às palavras de ordem dos anos cinqüenta. 
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Haverá, é claro, os que extraem seu apoio 
ao Iraque de análises mais complexas, que 



levam em conta o quadro internacional 
e os interesses norte-americanos no 
estabelecimento de nova correlação de 
forças, em seu benefício. Ctmso é que nao 
identificam o imperialismo regional iraquiano 
ou seus aspectos violentamente tir.1nicos. 
Talvez porque subestimem a inteligência 
popular e suponham que só é possível 
desmascarar o belidsmo dos EUA justificando 
seus inimigos. 

Mas há também o esquerdista antiamericano 
e o conservador antiiraquiano, sem militância 
ou experiência política, que aplica, do alto de 
sua ignorância onipotente, o puro e simples 
esquema de dois lados, o bem contra o mal. 

No fogo cruzado dos precoRCeitos, detonado 
pelas bombas distantes do GoHo, situa-se a 
televisão e sua incrível capacidade de 
reinventar a realidade e monitorar emoções, 
convertendo tudo em matéria de um 
espetáculo contínuo. Esta continuidade, 
associada à pretensão mimética de que 
reveste seus produtos, determina a natureza 
de sua eficáda sobre a percepção pública. 

31 

Por mais que o afastunerm temporal ou que 
as margens viSUIYnente incluidas na edição 
dos programas oponham noticias entre si, 
assim como outros tipos de mensagem às 
notícias jornalísticas, o ftuxo permanente de 
imagens e a contigüidade que seus recortes 
nao impedem geram um resultado tão 
assustador e perigoso, quankl trivial e 
ordinário, para nós: o espetáculo lllico, em 
que se neutralizam as diferenças mais 
profundas entre os conteúdos mais diversos. 

Por isso, a guerra se combinou ao Rock in 
Rio 11, em janeiro, para os telespectadores da 
Rede Globo. Assim como cantores se 
sucedam no palco, duas m~ mrsoes aéreas 
diárias produziam um inferno no Iraque; 
mísseis·Scud produziam mortes e pânico em 
Israel e os talentos dos estrategistas - e suas 
razOes -defrontavam-se na escala única do 
êx~o e do sucesso, da glória e da fama. 
O que é que nossos filhos querem ser, 
quando crescerem: roqueiros ou mariners? 
Hannah Arendt nos falara da banalidade do 
mal; reinventando a guerra como espetáculo, 
a TV banaliza a tragédia. 



Perdemos. a guerra: 
Como ganhar a paz, ou Saddam 
Hussein, agente do imperialismo 

PEDRO CELSO UCHÓA CAVALCANTI 
Professor-visitante de História na Pós-Graduação de Líteratura/UERJ 

T ariq Aziz - No6sa política na OPEP se opõe a súbitas 
oscilaçóes nos preços do petróleo. 

Saddam - Vinte e cinro dólares por biml não é um preçt> 
alto. 

Glaspie (embaixadora dos EUA)- Nós l!lmos muim 
americanos que gostariam de V(J( o preço acima de vinte 
e cinco dólares, porque eles são de estados produt0f9S 
de petróleo. 

Saddam - Em um determinado momento o preçt> caiu 
para doze dólares por barril, e reduçãQ no modes~ 
orçamento do Iraque de seis a sete bilhões de dóléns 
é um desastre. 

Glaspie - Eu acho que entendo isto. Há anos que vivo 
aqui. Eu admiro seus esforços considsráveis para 
reconstruir o pais. Eu sei que precisam de recursos. 
Nós enl9ndemos is~ e nossa opinião é que devam ter 
a oportunidade de recol16truir o seu pais. Mas não temos 
nenhuma opinião sobre conHitos árabes contra árabes, 
como os seus desacordos sobre a fronteira com 
o Kuwait 

The New Yorlc Times, 23 de setembro, 1990. 

(T racho da transcrição do encontro entre Saddam 
Hussein e a embaixadora norte-americana April Glaspie, 
em 25 de julho, uma semana antes da invasão do 
Kuwait, divulgada pelo governo iraquiano. Esta versão, 
pelo que sabe o autor, não foi desmentida. 
Recentemenie, a embaixadora Glaspie vaio a público 
declarar que também insistira para que a solução fosse 
pacífica 
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·o senhor é uma força de mod6raçáo na região. 
Os Estados Unidos desejam aumentar suas relações 
com o Iraque.· 

(John Kelly, subsecretário de Estado norte-americano, 
em entrevista com Saddam Hussein em 12 de fevereiro 
de 1990; in Le Monde, 18 de janeiro, 1991. O mesmo 
John Kelly declarou dois dias antes da invasão do 
Kuwait, para uma subcomissão do Congresso 
norle-americano, que os Estados Unidos não eram 
ligados aos Estados do golfo por nenhum tratado de 
defesa .. ) 

Quem somos nós que perdemos a guerra? 
São todos aqueles de pensamento hlJTlanista, 
que acreditam que a paz e a amizade entre 
os povos é condição indispensável para o 
aprimoramento cultural do animal homem. 

Te mos tendência a acreditar que a guerra 
é uma deformação, uma demonstração de 
irracionalismo, a perda de valores morais. 
Essa visão ofusca o fato de que a razao 
é também usada para fins bélicos, que uma 
parte considerável da humanidade vive da 
guerra, vê nela valores positivos, chegando 
mesmo a estabelecer parâmetros éticos 
(armas biológicas são proibidas, as outras 
podem ser usadas; os que nao são mortos 



e caem prisioneiros devem ter seus direitos 
humanos respeitados). 

Perdemos também nós defensores da 
democracia, porque democracia exige 
tolerância, pluralismo, diálogo, valores que 
sofrem pesadamente quando há guerra, pois, 
em nome dela, assume figura central no 
ideário da vida social o maniqueísmo 
dogmático do bem e do mal, o certo 
e o errado totalitários. 

E perdemos também nós que lutamos por 
justiça social, sem sacrificá-la a ditaduras 
utópicas que tudo prometem. Pois é na 
democracia que se pode lutar por justiça 
social, batalhar por divisão de renda e 
investimento nas áreas sociais. As guerras 
exigem sacrifícios que sempre recaem nos 
ombros dos que mais precisam de justiça 
social, a começar pelos que morrem nos 
campos de batalha. Pois há outros que 
lucram com as guerras. 

Assim, democracia, justiça social e paz 
fazem parte de forma entrelaçada dos ideais 
humanistas. A História é complexa 
exatamente porque o nazismo, a tortura, 
as ditaduras representam também razão 
(as máfias têm elaboradíssimos códigos 
éticos). 

As forças sociais comprometidas com a guerra 
têm estado sempre presentes na história da 
humanidade. A guerra do Golfo Pérsico é uma 
manifestação a mais dessa existência, em 
sua forma vi toriosa e mais acintosa. Porque a 
mera existência das indústrias bélicas e dos 
orçamentos militares são expressões 
permanentes de vitória das forças da guerra. 
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As forças da paz acordam de tempos em 
tempos quando os canhões são disparados. 
Não são muito ativas durante os períodos de 
paz armada. Esta carrega sempre consigo 
a ameaça de deflagração de guerras, pois 
permanecem sempre ativas, isto sim, 
aquelas forças sociais que trabalham 
cotidianamente para justificar suas próprias 
existências, que operam, necessariamente, 
para realizar suas ambições e aspirações 
próprias. 

Nós, os agora ostensivamente derrotados, 
esquecemos que lutar pela paz, pela 
democracia e pela justiça social exige de 
forma permanente a redução dos 
orçamentos militares e o desestimulo às 
indústrias bélicas, sem medo de perder nas 
balanças comerciais ou enfrentar os que 
lutam pelos empregos de quem vive de fazer 
canhão. 

A vastíssima divulgação desta guerra tem 
falado da ditadura de Saddam, dos 
interesses petrolíferos em jogo e tantas 
outras coisas mais. É uma guerra difícil de se 
tomar partido, pois onde estão os nossos 
valores, nós os da paz, da democracia 
e da justiça social? 

Não da parte de uma ditadura militar, dentro 
daquele simplismo terceiro-mundista que 
acaba identificando todos os povos do 
Terceiro Mundo com a figura de Saddam 
Hussein. Mas seguramente o resto do mundo 
não se juntou contra o Iraque porque outro 
país da ONU foi invadido, já que os EUA 
e a URSS têm invadido outros povos em 
décadas recentes e dão apoio financeiro 
e militar a ditaduras iguais ou piores do que 



a de Saddam Hussein. A causa do petróleo 
parece ser uma explicação um pouco 
simplista também; aliás, mesmo com 
a guerra, seus preços n~o têm variado já faz 
algum tempo ... 

A verdade é que a humanidade teve muito 
pouco tempo para se preparar para um 
mundo sem "a ameaça comunista", um 
mundo cuja justificativa maior para a 
constante modernização dos complexos 
industriais-militares desaparecia. O fato é 
que o lado das forças da guerra se 
confrontava com a perspectiva real de 
desarmamento e desmobilização de tropas. 
Seria a necessidade de reciclagem de somas 
incalculáveis e a conver~o à vida civil de 
milhões, sim, milhões de seres humanos 
empregados em forças armadas e setores 
ligados direta e indiretamente a indústrias 
que alimentam os esforços militares de todas 
as sociedades. A guerra do Golfo Pérsico e 
Saddam Hussein adiaram tudo isso, não deu 
nem tempo para que acordássemos e nos 
mobilizássemos depois do t~o recente 
"milagre da queda do muro". 

A guerra do golfo deve nos provocar a velha 
questão latina: cui produit? E aí, dentro de 
uma visão histórica mais abrangente, não 
fica difícil responder a quem interessava esta 
guerra. 

Interessava às forças da guerra de todos os 
países, a começar pela máquina militar 
montada por Saddam, aliado - e fortemente 
municiado - àquelas mesmas forças que o 
esmagaram (1 milhão de homens de um 
exército de um país de 18 milhões de 
habitantes: terminada a guerra de oito anos 

com o Irã, o que fazer com esta máquina? 
Como reabsorvê-la na sociedade civil? Como 
enfrentar os interesses corporativos advindos 
dessa recente história iraquiana?). 
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E que falar dos interesses americanos e do 
mundo ocidental como um todo? Aqui 
também as forças da guerra começavam 
a ter dificuldades de justificar a presença de 
tropas na Europa, de continuar a ter nos 
orçamentos as verbas fabulosas de novos 
modelos de aviões que poderiam ent~o ser 
dispensados, de defender os bilhões de 
dólares para a parafemália da guerra nas 
estrelas. S~o verdadeiramente incalculáveis 
os interesses em jogo ameaçados por uma 
transformação da economia que poderia 
abalar a própria estabilidade sócio-econômica 
da vida dos povos ocidentais. Vai da 
construção de mísseis patriotas, passando 
pela construção de bunkers, à produção de 
visores especiais para que cada soldado 
possa combater à noite ... Uma rede 
econômica espantosa e intricadíssima, que 
desafia o conhecimento a descobrir todas 
as suas ramificações em nossas sociedades 
e quantos seres humanos ~o dela 
dependentes. 

E que dizer, também, dos interesses do 
complexo ind.Jstrial militar soviético que, com 
o fim do Pacto de Varsóvia, terá que repatriar 
somente da parte oriental da Alemanha 
(a Alemanha Oriental acabou) 340 mil 
soldados e familiares, e se submeter a um 
desarmamento convencional parcial na 
Europa? Sobre isto, aliás, já começaram a 
trapacear, com o envio de divisões para &lém 
dos Urais (área fora do acordo), e passaram 
outras três à Marinha, também fora das 



negociações. E arrastam o pé na Polônia, 
propondo (ou exigindo?) a saída de suas 
tropas somente para 1994. O conflito no 
golfo tem profundas implicações na luta 
interna pelo poder na URSS, com 
o fortalecimento dos militares em virtude, 
entre outros fatores, de uma guerra perto das 
fronteiras soviéticas. E perdida a região do 
Leste europeu, estabelecida após a Segunda 
Guerra Mundial, se trata agora de salvar 
a área do velho império tzarista, herdada 
e reconquistada pelos bolcheviques depois 
de 1917. 

Nessa perspectiva, que cremos mais global 
e menos imediatista, Saddam Hussein, 
seguramente sem sabê-lo e motivado por 
suas razões específicas de militarismo e 
ambições expansionistas, foi, objetivamente, 
como se dizia antigamente, 'um agente do 
imperialismo· ou um 'grande inocente útil'. 
É possível que daqui a décadas ou séculos 
a historiografia veja nesta interpretação 
aquela que melhor explica os 
acontecimentos recentes, simbolizados de 
forma emblemática pela 'guerra no golfo'. 
E descubra evidências que empiricamente 
corroborem essa interpretação, ao terem 
como ponto de partida prioritário nas 

pesquisas as conseqüências maiores para 
toda a humanidade. 

Perdida assim a guerra, como ganhar a paz? 
Desde logo não esperando pelo próximo 
desencadeamento de ações bélicas stricto 
sensu, já que ações bélicas ocorrem a cada 
dia, quando um tanque ou uma metralhadora 
sai da fábrica, quando homens e agora 
também mulheres se exercitam para melhor 
matar outros seres humanos. Sempre em 
nome de uma possível necessidade de 
defesa, obviamente, pois nenhum país tem 
Ministério do Ataque, são todos da defesa. 

A paz se ganha com iniciativas 
antiarmamentistas e antimilitaristas 
constantes, procurando-se, por exemplo, 
acordos continentais para possibilitar corte 
nos orçamentos militares, desativando-se, 
assim, progressivamente, os complexos 
militares-industriais do planeta. 
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Porque as forças da guerra agem todos os 
dias, as forças da paz só podem conseguir 
vitórias se inserirem nas propostas por cada 
vez mais democracia e cada vez mais justiça 
social a preocupação permanente pela paz e 
seu necessário corolário, o desarmamento. 



O deserto, a espada, 
a mulher e a religião 

ROBERTO S. BARTHOLO JR. 
Professor no COPPE!UFRJ- Coordenador do GT 'Islã -Modernidade e Tradição', do /SER 

A comunicação entre Islã e Cristandade 
precisa superar traumas e preconceitos. (1 

Até o século Vil a.D. a expansão universal do 
Cristianismo não parecia conhecer, até a 
emergência do Islã, força religiosa capaz de 
detê-la. O Islã, cerca de um século após a 
morte de seu profeta (632 a.D.), constrói, 
numa expansão guerreira de caráter 
relativamente pouco sangrento, um domicílio 
terreno (a Casa do Islã, dar al-lslam) sob a 
forma de um gigantesco império, que vai das 
fronteiras da China até o Atlântico. Uma 
façanha extraordinária, se considerarmos 
que os árabes eram até então um mosaico 
de tribos nômades, mal conhecidas fora dos 
limites da Península Arábica. As conquistas 
muçulmanas englobam a Palestina, outras 
regiões do Oriente Próximo, o Egito cristão, 
o Império Persa, o norte da África, 
a Espanha. Em seu movimento emergente 
o Islã atinge a Cristandade em seu coração 
simbólico : a Terra Santa. Cerca de 720 a.D. 
os muçulmanos ultrapassavam a barreira dos 
Pireneus, sendo contidos pelos francos numa 
famosa batalha entre Tours e Poitiers. 

No novo contexto histórico, o Islã é a 
civilização dominante, e a Cristandade, 
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um relativamente pequeno apêndice do 
mundo civilizado. A maior vitória da 
Cristandade sobre o Islã, a reconquista 
ibérica, não impediu que no confronto entre 
a dar al-lslam e a Cristandade, por longo 
tempo os turcos otomanos tivessem em 
mãos a iniciativa. Em 1453 Constantinopla 
é conquistada. Em 1521, Belgrado. Em 1522, 
Rodes. Em 1523, Creta. Sulayman, o 
Magnífico, penetra na Hungria, destruindo os 
exércitos húngaros na batalha de Mohács e 
em 1529 sitia pela primeira vez Viena. 
O Império Otomano passa a ser um parceiro 
obrigatório no xadrez geopolítico europeu, 
recebendo propostas de alianças tanto do · 
Rei da França, contra os Habsburgos, quanto 
de príncipes protestantes alemães em 
conflito com o Papado. 

Em 1683 os otomanos realizam o último 
cerco de Viena. Mas sua força já dá sinais 
de exaustão. A vigorosa contra-ofensiva 
austríaca e o Tratado de Carlowitz (1699) 
são o princípio do fim da presença otomana 
na Europa central. Essa situação expressa 
uma profunda reversão nas relações de 
poder entre a Cristandade e a dar al-lslam. 
Diversas regiões periféricas começam a ser 



dominadas pelos europeus: os ingleses 
ocu;>am a Índia, os holandeses, a Indonésia, 
e os russos, aqueles que serão os principais 
combatentes do poderio otomano, tomam 
Azov, conseguindo livre acesso aos Balcãs 
através do Mar Negro. Tais eventos 
prenunciam golpes mais fortes, dirigidos 
contra as regiões centrais da dar al-Istam. 
E a sombra do colonialismo ganha contornos 
mais nítidos com a incursão de Napoleão ao 
Egito, ocupando Alexandria em 1798. 

Enquanto a Cristandade tinha vivido durante 
séculos o trauma do ·cerco do Islã", 
os muçulmanos desconheciam a ameaça de 
um "cerco da Cristandade". Em seu apogeu 
civilizatório o mundo muçulmano via o 
território dos "francos" de além-Pireneus 
como um domínio de barbárie, imagem 
reforçada pela atuação dos cruzados na 
Palestina. O colonialismo europeu representa 
para os muçulmanos, e os árabes em 
particular, a traumática experiência de serem 
transformados em objeto de tutela de "novos 
mestres civilizadores": os "francos 
modernos",· ... que destruíam não corpos, 
mas almas - ou pelo menos o alimento do 
qual as almas subsistem". 2 A conversão 
que lhes é cobrada é a conversão 
secularizada ao ·progresso civilizatório". 
A declaração de guerra permanente 
à "natureza bruta" e à "religião ignorante" 
se constitui em vetar dinâmico da 
"ocidentalização do mundo". 

A investida dos "francos modernos" deixa 
nos árabes um gosto amargo de ironia. Foi 
pela intermediação das traduções árabes 
que os "bárbaros francos· puderam ter 
acesso ao "armamento racional" da filosofia 

e ciência da Antiguidade clássica. No Islã, 
a "razão filosófica" não teve como 
insubordinar-se contra a revelação corânica. 
Em meio aos "francos" essa mesma "razão 
filosófica" pôde vir a criar condições de 
emancipar-se da Fé, entronizando-se a si 
mesma como juíza e artífice de um "mundo 
novo", que impõe à Cristandade sua 
metamorfose em "modernidade" . Nesse 
processo onde o mundo cristão experiencia 
uma "fissão nuclear". Reforma, América, 
Revolução Industrial, colonialismo, 
tecnificação do mundo apresentam-se como 
um caleidoscópio de uma espiral, • ... que 
obedecia sua própria lógica e suas próprias 
leis". 3 
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A modernidade e o mundo do Islã 

As diversas "filosofias da história", que se 
propagam planetariamente a partir do 
Ocidente, secularizam a teologia cristã. 
Não mais a Encarnação do Verbo no Cristo 
Jesus, mas sim a Razão, o Trabalho, 
a Eficiência, a Moeda apresentam-se como 
vetares do universalismo. A "civilização 
universal" da modernidade tem necessidade 
de um "ethos universal" que lhe sirva de 
suporte. A construção desse novo ethos 
é o programa hi~tórico-político crucial do 
modernismo. E se" ... a ética não é senão 
a codificação racional de um ethos que se 
supõe vivido pela comunidade histórica, 
ou que esta se propõe a viver", então a 
primeira tarefa dos modernistas • ... consiste 
em desenraizar o indivíduo de seus ethos 
históricos tradicionais" e em plasmá-lo 
segundo a forma daquele que se propõe 
como "indivíduo universal" : o "filósofo" da 



Ilustração, o citoyen revolucionário, o burguês 
progressista, o homem comunista' . • 

As ·revoluções modernas· são esforços de 
se implantar planetariamente, como obra de 
'engenharia política' , um pretenso novo 
ethos universal modernista. Significado e 
valor são vistos neste ' implante cirúrgico· 
como artefatos humanos. O homem ·arcaico' 
do mundo da Fé deve submeter-se às obras 
da ratio 'emancipada'. As fissuras criadas 
pelas resistências "irracionais' das crenças 
e dos crentes na arquitetura desse 
'universalismo de proveta' são precariam·ente 
cimentadas por um 'niilismo ético', destilado 
ideologicamente como individualismo. 
A modernidade se planetariza poi seus 
efeitos, pela imposição de uma liberdade de 
conhecer, controlar, manipular, e intervir que 
se absolutiza a si mesma. Os conceitos, 
os artefato~ e a moeda, em indissolúvel 
articulação, realimentam-se mutuamente 
como expressões de uma mesma vontade 
de poder. É a aventura prometéica de fazer 
do homo industria/is moderno a medida de 
todas as coisas. E assim o 'hedonismo do 
poder" instaura uma civilização sem ética, 
que desconhece que a fundamentação 
transcendental do ethos humano' ... afirmada 
na sanção religiosa e sapiencial do 
ethos como tradição, e traduzida na 
conceptualização filosófico-teológica do 
ethos como ética (o Bem platônico, 
a Natureza aristotélico-estóica, o Deus cristão) 
assegurou ao pensamento ético clássico um 
equilíbrio satisfatório entre a verdade da 
práxis e a verdade do real". 5 

A ética indica o reconhecimento pelos homens 
da necessidade de um 'encaixe· valorativo 
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para sua práxis, ou, falando em linguagem 
contemporânea, para o "scientific 
management• e o "business administration·, 
tanto da paz como da guerra. Esse ·encaixe· 
fundamenta a práxis humana, subordinando-a 
a normas e fins que lhe são transcendentais. 
Essa fundamentação transcendental 
é incompatível com a cegueira praxiológica 
de uma liberdade que se absolutiza a si 
mesma. Aqui radica a crise de uma civilização 
planetarizada, mas não universal, o que 
expõe o erro de Hegel , ao antever no 
Cristianismo a 'religião dos tempos 
modernos'. O ' prometeísmo moderno' não 
é cristão. Sua absolutização da práxis é um 
'ateísmo prático', apoiado sobre a idolatria 
da liberdade e o hedonismo do poder. Falar 
do Islã contemporâneo é falar de seu 
confronto com os efeitos planetarizados de 
modernidade, concretizados na experiência 
traumática dos processos de colonização 
e descolonização. 

Diante da natureza da civilização modema só 
uma Graça milagrosa pode preservar uma fé 
desprovida da proteção de uma 'armadura 
intelectual'. A efetividade dos argumentos 
tradicionais sofre significativo abalo quando 
a crença em Deus, nos profetas, nos anjos, 
em Satanás, no Paraíso e no Inferno deixa de 
ser considerada algo natural. A 'simplicidade 
da fé' passa a ser questionada pelos 
ocidentais que vêem na religião dos 
muçulmanos uma 'religião de escoteiros'. 
Mas como nos lembra C. G. Eaton, uma 
'religião de escoteiros' é incompatível 
com o próprio Corão, que expressamente 
se dirige 'aos que pensam e meditam·, 
e ao fazê-lo ordena ao homem o dever de 
aprofundar a fundamentação intelectual de 



sua fé. ' A "simplicidade" não pode servir 
de álibi para que os crentes se esquivem do 
confronto intelectual com a modernidade. Um 
confronto tanto mais conftitivo, quanto mais 
os "prodígios civilizatórios· do Ocidente se 
mostram falaciosos, e a civilização em nome 
da qual suas crenças religiosas deveriam ser 
sacrificadas se revela aos muçulmanos como 
muito pouco lhes tendo para oferecer além 
da • ... tentação de criar um falso 'paraíso' 
dos sentidos em volta de si". 7 

O ethos da religião islâmica corresponde à 
criação de um paradigma espiritual e moral, 
configurador de um tipo humano fundado 
• ... no equilíbrio entre as qualidades do 
combativo e do contemplativo, e entre 
a santa pobreza e a sexualidade santificada. 
O árabe - e o homem arabizado pelo Islã -
tem por assim dizer quatro pólos: o deserto, 
a espada, a mulher e a religião". s A espada 
expressa a morte. A mulher, no amor dado 
e recebido, a vida. E assim • ... a simbiose de 
amor e morte, dentro do quadro da pobreza 
e diante da face do Absoluto, constitui tudo 
o que há de essencial na nobreza árabe". g 

Essa nobreza nos aparece muitas vezes não 
nos salões luxuosos dos Principados, mas 
em meio à gente mais simples. Aqui, um 
observador atento ~ "imparcial" pode ser o 
novelista norte-americano Paul Bowles, que 
viveu por muito tempo no Marrocos. Em seu 
livro Their Heads are Green, ele nos escreve 
o ensaio "Mustafá e amigos·, '0 onde 
apresenta o retrato de um garoto marroquino: 

• ... Mustafá pode seguir sua religião ao pé 
da letra, ou parcialmente, ou não segui-la 
em absoluto, mas ele vai sempre se dizer um 
muçulmano. Sua primeira lealdade é para 
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com os companheiros muçulmanos de 
qualquer país. ( ... ) Para ele é levemente 
absurdo o 'stress' que colocamos no 
trabalho, nosso empenho em 'deixar 
o mundo melhor do que o encontramos', 
nossos esforços incessantes por produzir 
idéias e objetos. 'Nós não fomos colocados 
aqui na Terra para trabalhar' , ele dirá a você, 
'nós fomos colocados aqui para rezar, este 
é o propósito da vida'. 

Mustafá é o aventureiro par excellence. Ele 
espera da vida a variedade e o sabor das 'Mil 
e Uma Noites' e, se esta pungência lhe falta, 
dá o melhor de si para supri-la. Um crente de 
todo coração em viver perigosamente, muitas 
vezes desconsidera possibilidades devido 
a sua recusa a crer que a ação contenha 
o resultado. Para ele cada um dos dois está 
separado, e foi determinado no começo do 
tempo, quando o inexorável projeto do Destino 
foi decretado( ... ) É o mais monstruoso 
absurdo se temer a morte, o futuro ou as 
conseqüências de seus atos, uma vez que 
isso equivaleria a temer a própria vida. 
Portanto, ser prudente é risível, ser frugal 
é desprezível, e ser providente beira 
o pecaminoso. Como pode um homem ser 
tão presunçoso a ponto de presumir que 
o dia de amanhã, para não dizer que o ano 
seguinte, vai chegar? 

Mustafá vai dizer-lhe que o verdadeiro 
muçulmano está sempre pronto para morrer 
no instante mesmo em que receber a notícia. 
( ... )Sua idéia geral da vida é que ela é uma 
visita: você vem, fica um tempo, vai embora. 
As circunstâncias e a duração da estadia 
estão além do controle de qualquer um, 
e portanto são de pequeno interesse." 



.- Quase 1 00% muçulmanos 
c:::J 90% ou mais 
.- Majoritários 

O mundo islâmico 

~ 
----~[(9~~ 

0/ 
• O islamismo, a mais jovem das grandes religiões (seu profeta e codificador, Maomé, viveu no século 7), é também a que 
mais cresce em número de adeptos - atualmente mais de 750 milhões. Dividido em duas denominações principais -
os sunitas majoritários (84%) e os xiitas (maioria no Irã) ·, o islamismo abarca essencialmente uma larga faixa territorial que 
vai do norte africano ao subcontinente indiano (Paquistão), passando pela Península Arábica e com prolongamentos 
no sudeste asiático (Indonésia, o mais populoso pais muçulmano). Minorias importantes na União Soviética e na China, 
os muçulmanos são cerca de 4,6 milhões nos Estados Unidos - onde se verificou a partir dos anos 60 o fenômeno de 
adesão dos chamados Muçulmanos Negros · e aproximadamente 500 mil no Brasil, praticamente todos emigrantes árabes. 
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O fracasso da modernidade em elaborar um 
verdadeiro ethos universal está na raiz de 
sua "incomunicabilidade" para com Mustafá. 
A civilização movida pelo mais colossal 
dinamismo do progresso material 
metamorfoseia-se compulsivamente apenas 
para assegurar-se de seguir sendo idêntica 
a si mesma: a expressão titânica de uma 
supostamente irrestrita vontade de poder. 
Ela quer impor a Mustafá o niilismo de sua 
liberdade, o triunfo da sua vontade, 
tragando-o para dentro da sua espiral 
cumulativa de poderes, onde • ... todos 
os meios vão se tornando acessíveis para 
o uso da liberdade, enquanto, uma a uma, vão 
se obscurecendo as razões de ser livre·. 11 

NOTAS 

1. Para uma contribuição nesse sentido, ver R. S. 
Bartholo Jr. e A. E. Marques Campos (orgs.), Islã. 
O Credo é a Conduta, lmago~SER, Rio de Janeiro, 1900 

2. C. G. Eaton, lslam and lhe Desliny of Man, George 
Allen and Unwin/lslamic Texts Society, Londres, 1985, 
p. 21. 
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3. Idem, p. 21 . 

4. H. C. de Uma Vaz, "Ética e Civilização", in Sfnlese 
(Nova Fase), abril-junho de 1990, Belo Horizonle, p. 7. 

5. Idem, p. 12. 

6. Ver C. G. Eaton, op. cit, p. 14 I. 

7. S. H. Nasr, op. cit, p. 93. 

8. F. Schuon, lslam and lhe Perennial Philosophy, Wortd 
of lslam Publishing Co., Londres, 1976, p. 91 . 

9. Idem. 

1 O. P. Bowles, Their Heads are Green, Peter Owen, 
Londres, p. 85-89, citado por C. G. Eaton, op. cit , p. 29( 

11 . H. C. de Uma Vaz, op. cit, p. 14. 

• Transcrito do caderno Idéias/Ensaios, Jornal do Brasil, 
3/3191 . 
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a Campanha da Fraternidade 
de 1988 na Baixada Fluminense 

JOHN BURDICK 
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Na região da Baixada Fluminense, onde 
durante um ano desenvolvi uma intensa 
pesquisa de campo, o esforço da Igreja para 
introduzir mudanças nas atitudes raciais 
através da Campanha da Fraternidade de 
1988 foi em grande parte um fracasso. 
O objetivo não foi alcançado, em particular, 
porque não conseguiu trazer mais negros 
para o rebal}ho católico. Como já é do 
conhecimento de todos, os preparativos para 
o centenário da Abolição ' galvanizaram 
um pequeno mas crescente número de 
padres, freiras e seminaristas para organizar 
a Associaçao de Religiosos e Seminaristas 
Negros. Negros e mulatos concordaram que 
a associaçao era composta, principalmente, 
não de negros, mas do que foi identificado 
antes da campanha como mulatos. Afinal, sao 
precisamente os mulatos de pele mais clara 
que têm sido capazes de entrar nos 
seminários e alcançar posições institucionais 
dentro da Igreja, embora sejam 
lreqüentemente aí tratados como cidadãos 
de segunda classe. Assim, não deveria ser 
uma surpresa que os mulatos fossem um 
fértil solo social para o movimento negro 
dentro do clero católico. 
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A associaçao começou imediatamente a 
pressionar a Conferência Nacional dos 
Bispos do Brasil (CNBB) para que o tema da 
Campanha da Fraternidade de 1988 fosse 
raça. A cada ano, desde 1964, a CNBB 
seleciona um tema para ser celebrado e 
explorado durante a Quaresma, os quarenta 
dias entre o Carnaval e a Páscoa. Para o ano 
de 1988, militantes progressistas, 
conservadores e mulatos finalmente 
concordaram: era urgente penetrar o grande 
rebanho de negros antes que todos fossem 
apanhados por outras religiões. ·um dos 
objetivos principais era fazer com que os 
negros participassem na Igreja", afirmou 
Enrique, um agente pastoral. Através da 
campanha, 

"mostraremos ao negro que TJJo é apenas na 
crença que ele pode se encontrar, n3o 
apenas na Um banda, que ele ntlo precisa 
ficar distante, nem ter medo de entrar, como 
todos entram. Dessa forma podemos atrair 
mais negros·. 

A campanha visava a fortalecer negros e 
esclarecer católicos de pele clara, 
retrabalhando os tennos convencionais do 



discurso racial. Era crucial para este esforço 
convocar os mulatos a •assumir sua 
negritude" 2 • Além disso, contra a descrição 
convencional da Abolição como um presente 
da Princesa Isabel aos escravos, os manuais 
da campanha mostravam que a princesa 
havia apenas legalizado um fato consumado 
3 

• Enrique rapidamente incorporou este 
esforço em um contradiscurso católico, 
afirmando durante um encontro bíblico que 

·essa bobagem sobre a Princesa Isabel, de 
que foi ela que libertou os escravos, n~o foi 
desse jeito; é uma mentira. Quando 
a princesa assinou a lei, o povo já estava 
mesmo praticamente livre. Ela n~o libertou 
ninguém. Ela lavou suas m~os, como Pilatos, 
e ordenou que fossem crucificados. Eles 
caíram nas m~os dos fazendeiros. Ent~o ooo 
estávamos livres·. 

Supunha-se que tal inovação discursiva 
atraísse os negros. Nos encontros de 
orientação o clero pedia que os líderes e 
membros do grupo fizessem um esforço 
especial para convidar vizinhos negros 
católicos para participar dos grupos. Mas em 
todas as comunidades nas quais pude obter 
informações, nenhum dos negros da periferia 
realmente participava com regularidade dos 
encontros da campanha, e os únicos 
freqüentadores assíduos que se denominavam 
·negros· já eram participantes ativos na 
comunidade. Os poucos negros não-regulares 
que visitavam os grupos permaneciam em 
silêncio e logo desistiam. "A campanha está 
congelada", queixou-se amargamente um 
coordenador regional negro. "Eu convidei 
muitos, muitos, mas eles não vêm, ou vêm só 
uma vez e não gostam. Podem vir uma ou 
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duas vezes, depois desaparecem. É muito 
misterioso." 

Por que a campanha foi incapaz de atrair 
os negros? Com certeza não por falta de 
simpatia do negro em relação ao discurso que 
ela estava tentando criar. Achei o consenso 
entre os negros da periferia bastante 
interessante: todos apoiavam os objetivos da 
campanha em persuadir os mulatos a se 
denominarem negos e em desmascarar o uso 
hipócrita que os brancos faziam do Treze de 
Maio. Não encontrei nenhum negro que 
comprasse a versão oficial da data celebrada; 
na verdade, muitos a viam como um artifício 
preparado pelos brancos para fazê-los 
parecer tolos. Um relato de um negro da 
periferia representa o de muitos outros: 

"Treze de maio foi o dia em que a Princesa 
Isabel assinou a libertaç~o; foi assim que 
aprendemos. Foi um dia como os outros. 
(N~o foi importante para você?) N~o. porque 
a escravid~o ainda existe para nós. O negro 
nunca teve chance para nada. Essa lei 
sempre foi falsa, e continuamos na mesma 
condi~o. Nunca acreditei na sua 
importância, pois sofremos as mesmas 
conseqüências, as mesmas discriminações. 
A lei ooo vale nada. Os negros nunca 
falaram sobre esse dia. Os brancos. sim, eles 
falaram sobre isso. Trabalhei na Fiat durante 
muitos anos e o Treze de Maio sempre foi 
motivo para brincadeiras. Eles diziam para 
nós: "Ei, cara, você devia estar em casa! 
É o seu dia!" En~o aprendemos sobre isso 
através das brincadeiras dos brancos. A data 
é sempre uma piada para os brancos. Foi por 
isso que nunca acreditei nela, achava que 
era só uma piada para os brancos·. 



Com tal simpatia pelo discurso da campanha, 
qual o motivo do pouco envolvimento dos 
negros? Em poucas palavras, o novo 
contradiscurso fracassou por não se articular 
ao nível local de forma que pudesse cativar 
os negros, pois o peso da estrutura 
institucional da Igreja assegurou que a 
campanha fosse, na prática, dominada e 
liderada por brancos e mulatos. Primeiro, 
o fato de o folheto da campanha ser 
projetado para círculos bíblicos já existentes 
(como em anos anteriores) definiu 
imediatamente as pessoas de pele clara 
como o grupo central de participantes. Como 
Enrique observou: "A maioria das pessoas 
que comumente participa é branca. Assim, 
a maioria das pessoas na campanha também 
era branca.· 

Esse simples fato teve grandes 
conseqüências na dificuldade de a 
campanha atrair negros da periferia. Para 
muitos dos membros de pele clara, participar 
na campanha representava pouco mais do 
que qualquer outra atividade. "Eles estao na 
campanha", observou outro dos poucos 
líderes negros, "não porque o trabalho seja 
isso ou aquilo, mas porque é um trabalho da 
Igreja". Como disse dona Zita, uma senhora 
branca, idosa, analfabeta, que participou da 
Igreja durante toda a vida: "Nao entendo por 
que a Igreja quer que a gente fale sobre 
pretos. Mas eu vou porque é assim que as 
coisas sao, é isso que a Igreja quer." 

Como se verificou, os participantes de pele 
clara ficaram, em geral, ressentidos com o 
conteúdo da campanha, e esse 
ressentimento emergia claramente durante 
as reuniões dos círculos bíblicos. Brancos e 

mulatos não receberam o folheto da 
campanha com muita boa vontade, pois este 
exigia que aqueles com pele clara 
explicassem "por que vocês sempre ofendem 
a nós, negros·. • Eles gastaram a maior 
parte de suas energias negando ou 
minimizando as implicações do folheto. 
"Só há racismo entre os ricos", afirmou um 
mulato em um grupo de discussão, "somos 
todos escravizados". Outro participante 
argumentou que ·somos todos unidos, aqui 
somos todos vizinhos, nao há preto nem 
branco·. Alguns insistiram duranie as 
reuniões que a campanha era uma perda de 
tempo, pois "isso na o acontece aqui". 

Como, entretanto, a Igreja lhes havia 
fornecido os folhetos, os membros do grupo 
leram obedientemente. Mas nos intervalos 
reclamavam entre eles, em altos brados, 
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a respeito do conteúdo da campanha. 
·A campanha está tocando em coisas que 
nao deveriam ser tocadas·, disse uma 
branca para outra na rua. "Não acho que 
sejam só os pretos que sofrem. Tudo isso 
ofende o branco; eles nao sofrem também?" 
Outros tinham certeza de que a campanha 
estava alimentando a fogueira da tensão 
racial e se desviando dos objetivos mais 
importantes que a nova Igreja progressista 
tinha lhes dito para enfatizar. ·os pretos vao 
pensar que sao melhores do que os brancos, 
vao tentar nos dominar", disse um 
participante branco a outro, durante uma 
pausa para o conserto de um telhado. 

"Eles querem ficar zangados, alimentar sua 
raiva, mas este é um sentimento n3o-crist3o. 
Em WJZ disso, eles deWJriam sentir 
compaix3o por aqueles menos afortunados, 



todas as pessoas pobres e famintas, 
independente da cor, e lutar por elas". 

A reação dos brancos, é claro, moldava a 
forma como os negros vivenciavam a 
campanha. Os negros ouviam nitidamente a 
fala ambígua dos membros de pele clara. 
Uma negra participou por duas semanas em 
uma discussão, depois nunca mais 
apareceu. 

"Você pode dizer ao olhar em seus rostos, 
na maneira como falam, como falam sobre o 
negro. Eu vi coisas, eu n/io gostei. Vi que os 
brancos só falavam. Lá dentro é sempre a 
mesma coisa, lá os negros eram todos seus 
irm/ios e amigos. Mas assim que você sai, o 
racismo volta. Irmãos lá dentro, conversando 
uns com os outros; mas você passa por um 
na rua, o branco n/io me cumprimentaria". 

Emílio, um negro de 60 anos, foi a vários 
encontros da campanha. 

"Eu não quero falar sobre escravid/io com 
gente branca. Eles n/io vivem o que pregam. 
Lá eles pregam igualdade, fraternidade, tudo 
isso, mas só lá dentro. Lá fora, essas coisas 
não 5/io vividas. Por que só agora os 
brancos, que nunca aceitaram os negros -
sempre vivemos como ~o e gato -, por que 
estlio tocando agora em um passado que 
não lhes pertence? E isso pertence ao 
negro? Só o negro deve falar, n/io o branco. 
Os coordenadores lá 5/io todos brancos. Nós 
os conhecemos, eles nos menosprezaram 
durante toda a vida. Dona Rosana (uma 
coordenadora de grupo), falando sobre 
fraternidade com o negro? Tem graça! E 
querem que a gente sente lá e engula isso?" 

Havia ainda o problema da Macumba. 
Os idealizadores da campanha visavam criar 
um "espaço" para o negro através da 
reabilitação da religião africana. A Igreja 
havia pregado contra a Um banda, 
o Espiritismo e o Candomblé por décadas, 
especialmente desde seu ftorescimento no 
período pós-guerra. 5 A Associação dos 
Religiosos Negros argumentou que era hora 
de a Igreja não apenas abandonar essa 
postura, mas abraçar a religião africana 
como uma expressão da cultura e natureza 
africanas. Conseqüentemente, os promotores 
da Campanha da Fraternidade tentaram 
incorporar traços religiosos "africanos· 
à liturgia da Quaresma. Nas missas e 
celebrações durante o período de quarenta 
dias, agentes pastorais introduziram 
instrumentos "africanos·, como tambor e 
pratos, e os congregantes eram encorajados, 
seguindo o exemplo dó padre, a cantar hinos 
com ritmo sincopado, enquanto dançavam 
sem sair do lugar. 
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A maioria dos freqüentadores ficou perplexa 
ao ver "Macumba na Igreja", pois sempre 
haviam pensado na Macumba como uma 
força do mal. A consternação não se limitou 
aos membros de pele clara. Margarida, uma 
negra, se sentiu desconfortável com os 
ritmos. 

"A Igreja aceitou o Candomblé. Isso deu um 
calafrio, um medo de que no meio de nós 
fosse começar tudo novamente, de que 
houvesse um círculo vicioso, de que 
fôssemos todos virar macumbeiros.· 

Para os líderes nacionais da campanha, 
a incorporação de africanismos à liturgia 



supostamente atrairia os praticantes de 
religiões afro-brasileiras. Misturando todos os 
tipos de religião mediúnica, um dos principais 
lideres negros católicos declarou que 

•os espíritas gostam disso, porque 
perceberam que vai haver muita liberdade 
para fazerem o que querem no nosso meio. 
Pois os macumbeiros ~o admitem ser o que 
SSo. Eles escondem. Agora vao procurar por 
isso·. 

Os relatos que recolhi, entretanto, sugerem 
que as pessoas familiarizadas com a 
Umbanda se sentiram, por diferentes razões, 
escandalizadas pela intromissão da Igreja 
em sua religião, e conseqüentemente 
rejeitaram a campanha. Além disso, 
os umbandistas demonstraram uma forte 
desconfiança quanto à recém-descoberta 
liberalidade da Igreja. "É muito difícil", 
explicou um médium, 

"de repente, de um dia para o outro, dizer: 
"M, está bem, vamos aceitar tudo isso.· Eles 
nos menosprezaram por tanto tempo, agora 
resolveram vir nos procurar? Se me odiaram 
por tanto tempo, como podem me querer 
agora? Será que é porque es~Ao perdendo 
gente? Porque a maioria das pessoas está 
fugindo da Igreja? Deviam ter sido meus 
irmaos antes, ~o só agora que estao 
perdendo gente para outras igrejas·. 

Na verdade, a interpretação mais freqüente 
dos umbandistas sobre a política de braços 
abertos da campanha era de que se tratava 
de uma armadilha: "É uma forma de nos 
enganar", afwrnou um médiun da Umbanda. 

"Eles abriram, querendo que 
demonstrássemos quem somos, e entao vao 
fechar de novo, e lá estaremos, sem uma 
saída, expostos dentro da comunidade.· 

Observei que a denúncia do esforço da Igreja 
Católica em valorizar a Um banda era mais 
forte por parte de ex-umbandistas, que se 
sentiam confusos diante do encorajamento 
da Igreja a uma religião que para eles 
significara apenas desgraça. Para Marisa, 
a Umbanda havia destruído seu lar: perdera 
um marido por causa de um trabalho e 
passara dez anos de sua vida lutando para 
se libertar de seus orixás. Agora, ela via a 
Igreja desejando que os orixás voltassem 
a persegui-la. "Nao concordo com esta 
valorização do Espiritismo·, sussurrou, 
em lágrimas. 
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"Qualquer um que saiba o que é o 
Espiritismo ~o brinca com ele. A Igreja está 
brincando com ele, estao mostrando um_a 
falta de respeito. (Ela começou a chorar.) 
Eles ~o entendem que você nao pode 
começar ~Ao facilmente, porque você nunca 
verá o fim disso. Os espíritos vao puni-lo se 
você nAo quiser ficar com eles_· 

O que é mais sério é que a desconfiança do 
negro quanto aos líderes da campanha não 
se restringia à liderança dos círculos bíblicos, 
mas se estendia às principais lideranças 
mulatas do próprio Movimento Negro. 
O predomínio dos mulatos no movimento 
marginalizou aqueles que sempre se 
identificaram como negros. Um negro da 
periferia explicou: 

"Eles querem usar o que temos. Mas é uma 



mentira, porque n.§o é deles. É uma mentira 
quando dizem que sua terra natal é a África, 
que nossa religi.§o é a deles, porque n.§o é. 
Veja, os mulatos sempre tentaram se 
distanciar de nós. Como podem entao ter a 
nossa cultura? Querem isso de uma hora 
para outra?" 

Enrique sentiu profundamente este resultado, 
pois alimentava genuínas esperanças de que 
a campanha pudesse abrir novos espaços 
para negros na Igreja. Identificou a presença 
do mulato como o principal obstáculo a isso. 

"Eles dizem que s.§o negros, mas n.§o s.§o. 
N.§o têm o sofrimento. Como disse (a freira 
mulata): "Estou assumindo minha identidade 
negra, embora seja mais clara do que 
vocês.· Ent.§o veja você: ela ainda pensa em 
si mesma como uma pessoa mais clara: • 
Eu tenho cabelo melhor·, veja, ela está em 
cima do muro! Os negros est.§o se afastando 
por causa disso. N.§o nos sentimos à vontade 
entre eles, o movimento é apenas estes 
mulatos. Um dia, Davi (um líder nacional do 
movimento) me disse: "A miss.§o do padre é 
orientar o negro sobre sua opress.§o. Se náo 
o fizermos, quem o fará ?"Ent.§o veja, eles 
querem nos humilhar ainda mais, querem 
nos dominar novamente. É como se 
dissessem, "Vocês, ignorantes, nós temos 
que ensinar a vocês.·. Ent.§o veja, os mulatos 
ainda pensam que s.§o melhores do que nós. 
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Pensam que o negro ainda precisa vê-los 
como senhores.· 

Um ano após o término da campanha, voltei 
a São Jorge para uma rápida visita. Aqueles 
que dela haviam participado, fossem 
brancos, mulatos ou negros, admitiram ter 
ficado aliviados quando a Quaresma acabou. 
Alguns, como dona Zita, a velha senhora 
branca, mal podia se lembrar qual havia sido 
o tema da campanha. ·Acho que tinha algo a 
ver com não ter medo de pretos•, arriscou. 
O grande peso institucional da Igreja 
assegurou, pelo menos desta vez, que o 
contradiscurso não iria muito longe. 

NOTAS 

1. Em 13 de maio de 1888, a Princesa Isabel, filha do 
Imperador do Brasil, assinou a lei Áurea, pondo fim a 
mais de três séculos de escravidão legal. Desde a 
Segunda Guerra Mundial , vários governos estaduais 
estabeleceram comemorações para esta data, mas foi 
só em 1988, ano do Centenário da Abolição, que o 
governo federal decretou o dia feriado nacional. 

2. CNBB, Caderno da Campanha da Fraternidade, 1988, 
13. A frase era constantemente repetida nos vários 
panfletos, cadernos e demais literaturas da campanha. 

3. lbid., 2H. 

4. CNBB, Caderno de Grupos de Família, p. 7. 

5. Renato Ortiz, A morte branca do feitk:eiro negro. 
Petrópolis, Vozes, 1978. 



Novas igrejas em Fortaleza: 
o avanço pentecostal 

OSMAR LUIZ DA SILVA FILHO 
Mestrando em Sociologia - UFC 

Quem corta a praça José de Alencar, vindo 
das ruas Guilherme Rocha e Liberato 
Barroso, com a finalidade de alcançar a 
praça da Lagoinha, tem a atenção 
forçosamente voltada para um templo de 
aproximadamente 20 metros de largura por 
60 metros de fundo, situado à rua Tristão 
Gonçalves: é a ,Igreja Universal do Reino de 
Deus. , 

Um templo de tamanho considerável , com 
capacidade para cerca de 3.000 pessoas, 
é-nos apresentado com muitas fileiras de 
bancos voltados para um espaço em plano 
diferenciado onde se localiza o altar com sua 
nudez de objetos sagrados. 

Uma boa área ocupada num dos espaços 
mais valorizados do centro da cidade, com 
ramificações - templos- em outras áreas 
como Montese, Parangaba, Avenida 
Sargento Hermínio etc. 

No interior desses templos centenas e até 
milhares de pessoas baixam as suas 
cabeças e, igualmente, elevam-nas em 
busca de graça divina para suas vidas, 
em busca, segundo eles, da expulsão do 
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demônio de nossas vidas, de superação das 
dificuldades do dia-a-dia, de conversão, paz 
interior, felicidade, libertação, salvação. 

Trata-se de um fenômeno religioso. Ali , 
oficiantes (pastores), instrumentos, palavras, 
encenações, gestos, oferendas, ritos, 
concepções religiosas, operações 
simbólicas, orações (livres de formas), 
o êxtase, a fé, a acelerada produção de 
sentido, 2 a produção do sagrado, 
se manifestam acentuadamente dando 
ênfase à produção de um fenômeno religioso 
efervescente. 3 Identificamo-lo como sendo 
do tipo pentecostal, que se encontra em 
franco crescimento em Fortaleza. 

Esse movimento tem um cunho expansionista 
considerável, ' surgindo e se reproduzindo 
com um ímpeto acentuado. Provoca, apesar 
disso, reavivamentos em outras igrejas já 
estabelecidas, como as protestantes do tipo 
histórico, tradicional. A presença de 
reavivamentos na Igreja Católica, através do 
Movimento de Renovação Carismática, 5 

dá-nos mostra da dimensão desse fenômeno 
religioso. Se nos apresenta, então, o 
pentecostalismo, como um fenômeno global. 



Percebemos, não obstante, que o 
pentecostalismo só passa a ser compreendido 
na diversidade, na multiplicidade. Falamos, 
desde já, em "pentecostalismos· na medida 
em que apresenta uma ·matriz comum· mas, 
por outro lado, comporta especificidades. 

Com a tentativa de rememorar, de viver 
Pentecostes hoje (At. 2), expressa a religião 
pentecostal a crença no poder do Espírito 
Santo e o batismo pelo Espírito Santo, além 
da conversão. Acreditam em uma segunda 
vinda de Cristo, o qual instaurará um reinado 
de mil anos com os "eleitos do Senhor", 
caracterizando-se, portanto, como um 
movimento milenarista. Há, igualmente, 
a exaltação do poder de cura e do falar em 
línguas como sendo dons do Espírito Santo 
para o fiel. Os pentecostais são marcados 
também por um rigor moral muito acentuado 
em suas condutas e por um fundamentalismo 
religioso, ou seja, pela não aceitação de 
interpretações diversificadas da Bíblia. 

As especificidades se manifestam pelas 
diferentes formas de culto, do proselitismo, 
pela composição social de cada Igreja, pela 
maneira diferenciada com que a mensagem 
religiosa é formulada e transmitida pelas 
várias denominações e instituições, ou seja, 
pela competência comunicativa, discursiva, 
das diferentes igrejas, pelos diferentes graus 
de mercantilização dos bens simbólicos, pelo 
grau de participação do fiel na vida da igreja, 
pelo organizacional de cada uma delas. 

É nessa perspectiva -a da "diversidade" -
que entendemos o pentecostalismo em 
Fortaleza e, por extensão, o seu crescimento 
em nossa atualidade. 

Mas, por que crescem os pentecostais? Até 
que ponto o pentecostalismo se institui nos 
fiéis? Como esse religioso se dá na 
sociedade, partilhando de uma relação de 
intercomplementaridade com o social? Quais 
os limites, recusas e aceitações impostas 
pela sociedade ao pentecostalismo? 
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Percebemos que a resposta para tais 
perguntas deve levar em conta dois aspectos 
importantes: 12) a chave de explicação para 
o pentecostalismo está na sua retação com a 
sociedade, a relação do religioso pentecostal 
com o social que o constitui e é constituído; 
22) na dinâmica interna do pentecostalismo, 
no seu modo de ser mais íntimo: seu 
organizacional, sua estrutura, suas formas de 
proselitismo. 

Passamos a considerar o primeiro aspecto 
para refletir sobre a seguinte hipótese: "Nós 
crescemos por iluminação do Espírito Santo!" 
(crente pentecostal). 

Pensamos que essa hipótese tem um grau 
de dificuldade considerável. O Espírito Santo 
não é um interlocutor objetivável, mas 
sustenta-se na crença alimentada pelo senso 
comum, ' de que se manifesta 
concretamente dando "vida" ao movimento 
pentecostal. 7 

Queremos problematizá-la, inicialmente, no 
sentido de não considerá-la como hipótese 
explicativa última. Nessa perspectiva 
perguntaríamos: por que razão as igrejas 
pentecostais em Fortaleza crescem de forma 
diferenciada? Algumas delas (como é o caso 
da Igreja Universal do Reino de Deus) 
crescem com um ímpeto acentuado, 



enquanto outras mantêm um crescimento 
vegetativo (tomamos como um exemplo a 
Congregação Cristã do Brasil). Por que 
certas igrejas se abastecem de um público 
bem definido socialmente (camadas 
marginalizadas da população) e outras vêm 
a ter uma composição diferenciada (como o 
pentecostalismo católico, abrangendo as 
camadas médias). Por que o Espírito Santo 
agiria de forma desigual com as igrejas, 
possibilitando o crescimento de umas e o 
não crescimento de outras? 

Passamos, pois, a contemplar uma outra 
suposição básica para explicar o crescimento 
dessas igrejas. Aqui o "religioso· passa a ter 
uma conexão íntima com o "social". A "vida 
religiosa· s em conjunto com a 
·socialidade' g parece ser uma chave de 
explicação para o crescimento pentecostal. 

Tudo começa através de uma experiência de 
conversão, marco inicial de um processo que 
marca profundamente a experiência de vida 
religiosa pentecostal. 10 Uma energia moral 
e espiritual que não é exagero definir como 
extraordinária parece marcar o neoconverso, 
a partir dessa experiência. Uma ascese extra 
e intramundana parece ser a força de decisão 
no sentido da conversão - 11 etapa do 
processo - pois é ela entendida como 
solução: solução para os vícios, para a 
marginalidade, para os transtornos da vida 
diária, para as atribulações, solução para 
uma nova vida. Todo um passado de 
sofrimentos e de pecado é renegado. 
Rememora-se este passado apenas para 
mostrar como o mesmo provocava interditos 
para a nova vida. " 

Significa dizer, então, que este ·rememorar" 
alimenta a consttuçâo de um presente onde 
o fiel passa a ser um "sujeito potencial" de 
sua própria salvação, da salvação de outros. 

Essa dimensão temporal (passado/presente) 
é acompanhada de uma dimensão espacial 
no sentido de que o ·converter-se· ao 
pentecostalismo- o ·entregar-se a Jesus·
exige a substituição de um lugar, de uma 
geografia que localiza o sítio de morada do 
demónio na antiga religião: nos cultos afros 
e/ou no catolicismo, de maneira geral. 12 

Logo, é necessário um rompimento total com 
a antiga religião. 
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A nova realidade criada - a partir do momento 
da conversão - passa a ser âncora de novos 
sentimentos; mas o que o senso comum do 
fiel pentecostal não descortina é que existem 
elementos potenciais da sua antiga religião 
que alimenta o seu imaginário religioso, 13 

já que os mesmos - em sua grande maioria -
são egressos de religiões mediúnicas (cultos 
afros e espíritas) e de uma religião onde o 
devocional - o catolicismo - contribui 
consideravelmente para a efervescência 
religiosa exercitada no pentecostalismo. " 
O tom farisaico com que os pentecostais se 
colocam frente às outras religiões é moldado 
por um catálogo de tarefas mais densas que 
tentam expressar uma ·ruptura· com a antiga 
religião. É nesse sentido que encontramos em 
seu discurso proselitista elementos de recusa 
e de resposta -o pentecostalismo enquanto 
resposta. Cartaxo Rolim analisa parte desse 
processo como uma "troca de sinal": troca-se 
o santo pela Bíblia, eliminando ou substituindo 
uma relação tripla homem/santo/Deus, 
derivada do catolicismo tradicional. 



"Se entregue a Jesus, irmao!" (crente da 
Assembléia de Deus). 

Num segundo momento, nos parece 
interessante analisar os nítidos ecos que a 
conversao revela: ela é possibilitadora de 
santificaçao, conferindo ao neoconverso paz 
interior, acesso a "curas·, aos "milagres", aos 
"carismas", ao "dom da profecia" e outros. 

Tem-se, nesse momento, o enraizar-se de 
uma experiência religiosa fortemente sacral, 
marcando a vida simbólica do fiel e, por 
extensao, a vida cotidiana. Vida religiosa e 
vida cotidiana passam a se entrecruzar. 15 

O fiel vem a ser um homem que pode mais, 
pois a sua nova religiao o faz feliz, ajuda-o a 
viver. 1

" Passa a haver o entendimento de 
um ·Jesus vivo· que está em constante 
sintonia com ele. 

"Durante a oraçao, senti um forte calor nos 
pulmões. Pensei que era outro ataque de 
tuberculose e que ia morrer. Era, porém, 
o calor do amor de Jesus que estava me 
tocando e curando meus pulmões doentes. 
Durante uma oraçao houve uma profecia. 
O Senhor me dizia: 'Eu farei de ti uma 
testemunha do meu amor.'" (Tardif, 1984: 11) 

Uma dimensao de poder passa a estar 
presente na vida do fiel. Este "poder· nao 
pode ser quebrado por argumentos lógicos 
do discurso racional, científico, segundo eles. 
A Experiência de santificaçao é confortadora 
e um outro saber nao tem validade frente a 
ela, já que "enfermos sao curados· e 
"pessoas perdidas começam a ser salvas". 

Os últimos acontecimentos ocorridos no 
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estádio do Maracana, quando da 
concentraçao religiosa da Igreja Universal do 
Reino de Deus, documentados pela Rede 
Globo - programa Globo Repórter - pareciam 
ser demolidores para com a Igreja. O que 
constatamos, no entanto, é que a convicçao 
de muitos fiéis dessa Igreja se fortaleceu: 
"tudo aquilo é mentira"; "as pessoas 
receberam dinheiro para falar da Igreja"; 
"é bom que isso aconteça, porque só assim 
nós ficamos mais conhecidos". 

Os apresentadores de programas religiosos -
programa O despertar da Fé - insistem em 
seu discurso: "Assim como os fariseus 
perseguiram a Jesus, eles nos perseguem; 
eles têm inveja do nosso crescimento.· 

Qual a razao de ser desse consenso? 

O que conseguimos constatar até agora -
no que diz respeito à Igreja Universal, por 
exemplo -é a maneira "competente" e 
vitoriosa pela qual os pastores recorrem 
incansavelmente ao senso comum ; existe o 
exercício constante de um populismo 
teológico dos líderes para com os fiéis. 
Constatamos, igualmente, que o tipo de 
orientaçao ritualística valoriza a cultura oral 
do fiel através dos cânticos (melodias 
populares), das pregações, do espaço aberto 
pelos programas de rádio, de forma 
ininterrupta, aos depoimentos, às histórias de 
vida; as ênfases doutrinárias professadas 
falam da necessidade de "servir a Jesus", 
"evangelizar para a Igreja". Ensaia-se uma 
"socializaçao da liderança", onde o pastor 
enfatiza e valoriza a militância de cada 
membro. Constatamos que os atores sociais 
prestam fidelidade à Igreja, tomando 



agressiva a sua evangelização, não 
poupando críticas às igrejas estabelecidas. 
Eles procuram persuadir seus amigos a 
entregarem suas vidas a Cristo e 
tornarem-se membros de sua Igreja. 

No que diz respeito à mercantilização dos 
bens simbólicos, o aspecto mais evidenciado 
e mais rechaçado pela imprensa, os fiéis são 
induzidos a pensar que a "doação" se dá 
pela fé. Os bens doados o são "conforme a 
fé" de cada um. No mais, a perspectiva dos 
"compradores· dos bens simbólicos não se 
atrita com a dos "vendedores·, já que eles 
acreditam receber, em troca, graça para suas 
vidas, felicidade ... Ademais, pensar a lógica 
do religioso pelas determinações da lógica 
de mercado não nos parece pertinente. 

Em outro movimento pentecostal -
Movimento de Renovação Carismática 
Católica -constata-se ênfases doutrinárias 
diferentes. Enfatiza-se o "louvor", a "oração", 
o "ideal salvífico· do cristianismo e, por 
último, até, a questão das "curas", dos 
"milagres". Um dos dons que é bastante 
enfatizado é o do "falar em línguas·. 

"Essa linguagem não é de modo algum 
inferior às línguas usuais. É meio de falar a 
Deus, dom de Deus superior e não inferior à 
razão ordinária." (Laurentin, 1977: 73) 

A glossolalia é, assim, somente análoga à 
língua. Ela é fundamentalmente não língua. 
A glossolalia inverte o processo religioso que 
vai da linguagem à vida. 

Enfatiza-se, igualmente, um outro dom: o 
carisma, "dom gratuito do Espírito Santo, 

destinado à edificação" (Laurentin, 1977: 58). 
É a tentativa de reviver, de rememorar 
Pentecostes hoje, com a maior intensidade 
possível. 

Há ainda um dom por excelência, um dom 
que é evidenciado como elemento 
fundamental da vida religiosa: o dom do 
batismo no Espírito Santo, pois não basta a 
conversão. É preciso que o fiel passe pela 
experiência do batismo. 
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·A efusão do Espírito provoca, 
ordinariamente, uma impressão viva, muitas 
vezes emotiva, chegando às vezes até as 
lágrimas. Mas isto não é o essencial. 
Numerosos são os que insistem na calma e 
na paz que esta experiência implica. O 
elemento emotivo é aqui apenas o 
epifenômeno de uma transformação 
profunda." (Laurentin, 1977: 35) 

Concluindo, dizemos que existem pontos 
doutrinários centrais produzindo valores 
religiosos no pentecostalismo. Esses pontos 
doutrinários orientam a vida e as práticas 
religiosas dos fiéis, marcando em 
profundidade a "vida religiosa·. Significa dizer 
que a experiência de salvação converte, 
santifica, ilumina e torna o fiel sujeito de sua 
própria salvação. 

É exatamente esse conjunto de ações que 
entendemos por "vida religiosa·. Objetivamos, 
até o momento, entender o seu processo de 
construção no imaginário do fiel e chegamos 
a dizer agora que o mesmo se toma um 
conceito-problema, no sentido de que vemos 
a impossibilidade de dar uma definição justa 
sobre este conceito. Tentamos, pois, analisar 



seus momentos constitutivos e passamos 
agora a colocá-lo em conexao com um outro 
conceito, o de "socialidade". É nessa razao 
dual - vida religiosa/socialidade - que parece 
estar um "revelador", um elemento 
explicativo maior para o crescimento do 
fenômeno pentecostal em nossa atualidade. 

Pretendemos, de imediato, assentar os 
princípios para a operacionalidade do 
conceito de "socialidade". Passamos a insistir 
num procedimento de construção do 
conceito, nutrido pelo intuito de descobrir o 
fundo comum que o dinamiza. 

No caso em questao, caberia atentar para as 
relações entre os grupos religiosos, suas 
redes de relações dentro da Igreja enquanto 
"irmaos de fé" , sua sociabilidade, 17 a 
permanência e a instabilidade desses grupos 
ou quase-grupos, '8 sua sensibilidade, sua 
emoçao coletiva, sua força, seu "vir-a-ser", 
sua socialidade. 

Significa dizer que tentaremos mostrar 
a validade heurística deste conceito. 
O conceito de "socralidade" encontra 
densidade empírica considerável, na medida 
em que constatamos que na nossa 
sociedade massificada o indivíduo, 
considerado isoladamente, vem ceder lugar 
ao reagrupamento. O homem nao é mais 
entendido de forma isolada. Tem-se aqui o 
grupo como um a priori. 

Para efeito de nossa questao maior, que é a 
de verificar a dinâmica do par vida 
religiosa/socialidade, esta última orientação 
explicativa nos incita a perguntar: o que 
representa a igreja enquanto espaço 
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potencial de socialidade? É gostoso ir à 
igreja? Ela possibilita oportunidade de 
sociabilidade? 

Partiremos do seguinte princípio: a 
coexistência social é um pré-requisito para a 
sociabilidade. O "estar-junto" é um dado 
fundamental, pois antes de qualquer outra 
determinação ou qualificação consiste numa 
espontaneidade vital que assegura a uma 
cultura sua força e sua solidez específicas. 

Nessa perspectiva, insistimos, o que 
representa a igreja? O que ela possibilita? 

Entendemos que a igreja se faz local dessa 
coexistência social. O tamanho da igreja nao 
se pode contrapor ao elemento "comunitário". 
Nela, os cristaos formam relacionamentos 
íntimos uns com os outros, na qual sofrem e 
se alegram juntos, cantando em uníssono, 
elevando e baixando suas cabeças de forma 
ritmada, encorajando-se uns aos outros nas 
coisas mais básicas. É a ontologia do 
espaço, o sentido de ser do espaço-igreja, 
um espaço de relações, que possibilita todo 
um clima de comunidade para um grande 
grupo. A mesma torna-se nao só um espaço 
físico, mas um espaço de sociabilidade. Num 
outro sentido, tem-se que a igreja, enquanto 
um espaço sagrado, legitima a coexistência 
entre os membros, sacralizando-a. 

"Como os pentecostais se divertem quando 
v ao à igreja, nao hesitam em levar outras 
pessoas. Eles sabem antecipadamente que 
quando levam outras pessoas a Cristo, elas 
terao, como bebês recém-nascidos, um lar 
espiritual do qual gostarao." (Wagner, 
1987: 103) 



Portanto, o compartilhar de experiências, 
o bom relacionamento de uns com os outros, 
o respeito e a solidariedade existentes entre 
eles compõem a maneira de ser mais íntima 
dessas igrejas. É a dinâmica do 
organizacional: o clima de acolhimento 
preparado pelos agentes religiosos aos 
neoconversos, valorizando o seu "não-saber", 
a sua cultura oral, permitindo-lhe ascensao 
na igreja - a possibilidade de pregar através 
de testemunhos etc. -acompanhado de uma 
liturgia culturalmente relevante, dá virulência 
à sociabilidade, impulsiona a dinâmica de 
uma socialidade. 

·o sermão é uma experiência vivida pelos 
ouvintes, à medida que respondem com altos 
brados de aprovação que reboam como 
ondas quebrando sobre a praia. Os 
pregadores sabem exatamente que inflexão 
dar à voz, quais frases repetir, que pergunta 
fazer, e quando fazer pausas para que a 
congregação possa reagir no momento certo. 

O resultado de ouvir uma pregação 
pentecostal não é o de saber mais, mas de 
sentir-se melhor." (Wagner, 1987: 114-115) 

Como pensar então, em termos mais 
rigorosos, toda essa experiência observável? 

Partimos, linhas atrás, do princípio de que a 
coexistência social é um pré-requisito para a 
socialidade. Mas o que se forma a partir 
dessa coexistência? 

Ocorre, a nosso ver, a produção de uma 
ambiência, havendo por assim dizer um 
rompimento do individualismo, fazendo surgir 
uma ambiência comunitária. Uma 

diversidade de situações, de experiências, 
de açOes lógicas e não lógicas efetivadas na 
igreja levam a uma multiplicação do eu. 
Passa a se formar uma aura específica que 
provém do corpo social e, de retorno, 
determina-o. 

• ... trata-se realmente de uma aura, de órbita 
mais ou menos extensa, que serve de matriz 
a esta realidade, sempre e novamente 
admirável que é a socialidade." (Maffesoli, 
1987: 28) 

Portanto, esta nova aura estética, este sentir 
em comum é responsável pela permanência 
do grupo na igreja. Segue-se a esse 
momento a produção de um ethos da 
comunidade, através de uma ética que 
cimenta os diversos elementos do conjunto, 
tendendo a formar um todo. É o advento de 
um laço coletivo que junto ao costume passa 
a marcar a vida cotidiana desses grupos, 
já que • ... o costume faz uma comunidade 
existir como tal" (Maffesoli , 1987). Nesse 
sentido o habitus, ou o costume, serve para 
concretizar a dimensao ética de toda 
socialidade. 
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Esses elementos do conjunto negociam um 
compromisso tácito, dando origem a uma 
potência. Tomamos a noção de potência 
como explicativa, por achar que no fundo ela 
move a multiplicidade das grandes 
comunidades religiosas. 

Em nossa atualidade vivemos períodos 
empáticos como alternativa a uma ordem 
racional estabelecida, marcada pela 
indiferenciação. A noção de potência está 
ligada à saturação do político, à saturação do 



poder. No caso em questão, a existência de 
uma potência subterrânea gera um vitalismo 
para os grupos religiosos, fazendo com que 
estes se manifestem contra o poder do 
mundo, contra o profano. Esses elementos 
se coadunam pela ação dos sujeitos, dos 
atores sociais, que encaminham a formação 
de quase-grupos enquanto grupo potencial 
cujos membros ·possuem determinados 
interesses ou condutas comuns que poderão, 
em algum momento, levá-los a formar grupos 
definitivos·. (Mayer, 1987: 127) 

Assim, vida religiosa e socialidade parecem 
compor uma razão dual que estabelece a 
relação entre indivíduo, indivíduos e deidade 
nos movimentos pentecostais de nossos dias 
em Fortaleza. 

NOTAS 

1. Não queremos definir o pentecostalismo em Fortaleza 
a partir da Igreja Universal do Reino de Deus. A mesma 
faz parte de um estudo onde serão focalizadas outras 
igrejas que têm um crescimento acentuado, significativo. 

2. Ver Luiz Eduardo Soares. ·uma Topologia Cruel: 
religiosidade, hermenêutica e finitude". ln: Religião e 
Sociedade, 13/3, RJ, CER-ISER, novembro de 1986, pp. 
28 a 40. Ver igualmente Rubem Alves. O que é Religião, 
Colação Primeiros Passos, SP, Brasiliense, 1984. • ... o 
esforço para pensar a realidade toda a partir da 
exigência de que a vida faz sentido" {p. 8) 

3. Queremos destacar a natureza do fenômeno religioso 
em questão. A efervescência religiosa como 
significadorõ do termo sagrado, como em Durkheim. 
O tema profano caracteriza, nesta perspectiva, o pólo 
oposto. Nesta efervescência o festivo é produzido 
intensamente. No pentecostalismo a festa parece ter 
uma dimensão ambígua: ela é assimilada, por um lado, 
como uma vontade do demônio e, por outro, é produzida 
nos cultos como um festivo simbólico. É sugestivo, 

igualmente, considerar o aspecm da festa como um 
objeto. Ver Renato Ortiz, A consciilncia fragm9fltada, 
Paz e Terra Ver Pierre Nora & Jaques Le Goff. Hist>ria, 
novos oqevs, Rio de Janeiro, Livraria Francisco Alves 
Editora, 31 ed., 1988. 

4. Ver Hugo Assmann. A Igreja E/etõnica e seu impac1o 
na América Latina, Petrópolis, Vozes, 1986. 
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A problemática da comunicação televisiva, por 
excelência, como base de expansão para essas novas 
igrejas. 

5. Ver René Laurentin. Pentecostalismo entre os 
católicos; Petrópolis, Vozes, 1977. 

6. Segundo Gramsci, o ·senso comum· é uma das 
formas pelas quais a ideologia se difunde no corpo 
social. As demais formas seriam a filosofia, a religião e o 
folclofe. Ver Hugues Portelli. Gramsci e a Queslão 
Religiosa, SP, Paulinas, 1984. 

7. Essa noção de "vida" é muito enfatizada pela literatura 
apologética das igrejas. Ver Peter Wagner. Por que 
crescem os pentecostais?, Editora Vida, 1987. 

8. A categoria "vida religiosa· ganha validade heurística 
para nós, na medida em que percebemos que o religioso 
pentecostal é dinamizado por uma experiência 
fortemente sacral. Compartilhando da idéia da 
·autonomia relativa do simbólico", entendemos que é 
necessário refletir sobre essa categoria: em que medida 
ela se institui, passando a compor o imaginário do 
neoconverso? A vida rel igiosa ressocializa o fiel, em 
função dos valores religiosos, norteando sua conduta na 
vida cotidiana? ... É, pois, essa a nossa preocupação 
epistemológica. Queremos, assim, afastar o caráter 
dogmático, não científiCO dessa noção. 

9. Ver Michel Maffesoli. -o Tempo das Tribos", Ensaio & 
Teoria, RJ, Forense Universitária, 11 edição, 1987. 

1 O. Ver Beatriz de Sousa A experiància de salvação, 
SP, 1969. 

11 . Ver Rogar Caillois. O homem e o sagrado, Edições 
Lisboa, 1979. 

12. Por que nos culk>S afros ou no catolicismo? Cartaxo 
Rolim mostra que os contigentes de fiéis que aderem ao 
pentecostalismo vêm, em sua grande maioria, dessas 



duas religiões. Ver Francisco Cartaxo Rolim. 
"Pentecostal ismo·, REB, vol. 33; fase. 132, RJ, 
dezembro de 1973. Não queremos negar que o fl91 
pentecostal possa ser entendido como uma "totalidade 
de sentido". No entanto, estamos atentando para o 
aspecto do "crescimento". "Tornando agora ao 
pentecostalismo, ( ... ) assinalamos que sua expansão 
não pode ser devidamente compreendida sem que se 
tenha em vista um contexto religioso pluralista e, 
portanto, uma religiosidade preexistente" (p. 963). 

13. Chamamos de imaginário a esfera do simbólico que 
possibilita ordenar o mundo social através de discursos, 
mensagens e representações. 

14. Ver Cartaxo Rolim, op. cit , p. 953. 

15. A inter-relação entre esses dois elementos produz 
fundamentos de um "conhecimento" na vida cotidiana do 
fiel. Ver Berger & luckman. "A Construção Social da 
Realidade", 7' ed., Antropologia 5, Petrópolis, Vozes, 
1987. 

16. Ver Émile Durkheim. As fonnas elementares da vida 
religiosa, SP, Edições Paulinas, 1989. 

17. Regina Reys Novaes analisa a sociabilidade de um 
pequeno grupo religioso penfecostal de Santa Maria, 
levando em consideração aspectos como a vizinhança, o 
compadrio e o parentesco. Atentamos, no entanto, para 
aspectos outros já que os grupos religiosos em questão 
vivem em grandes centros urbanos onde praticamente 
inexistem essas redes de relações primárias. Regina 
Reys Novaes. "Os escolhidos de Deus - Pentecostais, 
trabalhadores e cidadania", Cadernos do /SER, SP, 
Marco Zero, 1985, p. 85. 

18. Ver Adrian C. Mayer. "A importância dos 
'quase-grupos' no estudo das sociedades complexas", 
in: Bela Feldman Bianco (org.). Antropologia das 
sociedades contemporâneas, SP, Métodos, 1987, 
pp. 127-155. 
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"Queremos Deus" 
e-o pentecostalismo católico 

EDUARDO DIATAHY 8. DE MENEZES 
Professor de Sociologia - UFC 

Resumidamente, a manifestação religiosa 
que já se tomou conhecida pela denominação 
"Queremos Deus· (originária de tradicional 
cântico devocional, transformado em seu 
hino oficial) é uma promoção que visa 
a congregar multidões de fiéis no estádio 
Castelão ou noutra grande praça esportiva 
de Fortaleza, no inicio de cada ano e com 
uma programação, também de estilo 
tradicional, que preenche um dia inteiro de 
atividades. Desde 18 de janeiro de 1987, 
quando se deu o seu primeiro encontro, 
o deste ano, no domingo 20 de janeiro, 
representa a sua quarta realização efetiva, 
assegurada sempre pela liderança do 
Movimento de Renovação Carismática, 
com o apoio de outros movimentos leigos da 
diocese, sendo sua programação difundida 
para outras localidades do país através da 
Rádio Canção Nova, da Fundação João 
Paulo 11, presidida pelo padre Jonas Abib, 
em Cachoeira Paulista. Na verdade, possuo 
um conhecimento indireto dessa promoção 
por suas repercussões e comentários 
diversos, ou, em termos mais simples, sei 
bem da manchete e ignoro detalhes do 
editorial. Quanto à experiênçia de sua 
realização concreta, só participando 
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ativamente da função é que seria possível 
propor uma apreciação mais justa: e, mesmo 
aí, existe ampfa diferença entre o olhar do 
observador analítico e aquele do militante 
íntegro e entusiasmado do referido 
movimento, cujo comportamento inclui, além 
da carga emocional de sua filiação sincera, 
o componente inescusável de sua crença, 
a modalidade e a maior ou menor espessura 
de sua fé, dado relativamente intangível 
dessa realidade. 

Com este quadro sumário e feitas tais 
considerações preliminares que buscam 
ressalvar qualquer pretensão de prejulgar a 
autenticidade dos que detêm a iniciativa da 
promoção ou daqueles que participam do 
movimento como simples filiados, tentarei 
exprimir brevemente aquilo que me ocorre 
comentar a esse respeito. 

No título desta matéria, insinuei já uma 
aproximação de gênero entre o 
pentecostalismo do tipo dominante, por 
exemplo, na Igreja Universal do Reino de 
Deus, e a conduta religiosa do Movimento 
de Renovação Carismática que se expande 
no interior do catolicismo romano. Confesso 



desde logo que não vejo sem inquietação 
qualquer manifestação religiosa do tipo 
fundamentalista, seja lá de que inspiração 
for. Mas esse sentimento não nasce em mim 
de uma posição preconceituosa na medida 
em que, como pesquisador no campo da 
antropologia e da .história das religiões, 
costumo adotar uma atitude de compreensão 
face à multiplicidade de experiências do 
homo religiosus. Portanto, ele nasce, por um 
lado, de raízes mais profundas que encaram 
com seriedade o risco permanente da 
absolutização de um regime de verdade 
particular e da intolerância face aos demais; 
risco, repito, que ronda sem cessar qualquer 
movimento religioso. Aliás, do mesmo modo 
que a filiação a um partido político, a adesão 
religiosa é algo partido, quebrado, parcial no 
duplo sentido deste termo; assim, é sempre 
forte a inclinação dos se~s membros a erigir 
em verdade absoluta e exclusiva a sua 
prática e doutrina particulares. Daí decorre 
também a sua freqüente tendência ao 
comportamento qualificado habitualmente de 
fanatismo ou de sectarismo. Por outro lado, 
não vejo com simpatia o apoio evidente que 
o pontificado de João Paulo li tem dado a 
manifestações de conservadorismo rel igioso, 
espécie de restauração católica de estilo 
século dezanove, com seu séquito de 
implicações antimodernistas, que redundam 
na perda das grandes conquistas do 
aggiornamento proposto por João XXIII para 
a cristandade romana e legitimado pelo 
Vaticano 11. 

Diante das considerações aqui expostas de 
forma mui resumida, é inevitável levar em 
conta outro perigo inerente a qualquer 
movimento religioso: quero me referir às 

forças antagônicas que se instalam 
inevitavelmente no seio de qualquer 
movimento dessa natureza e que o leva à 
conhecida oposição entre igreja e seita. Com 
efeito, toda a história da experiência religiosa 
dos grupoos humanos parece trazer na sua 
dialética interna o confronto entre esses dois 
padrOes de organização religiosa. Embora os 
crentes de qualquer tipo se inclinem 
poderosamente a identificar seu 
comportamento específico como pertencendo 
exclusivamente à esfera do sagrado ou da 
religião, é óbvio que qualquer manifestação 
coletiva possui necessariamente dimensões 
políticas, económicas, culturais etc., e está 
inserida num processo civilizatório 
determinado. Portanto, essa dialética interna 
dos movimentos religiosos reflete também as 
forças sociais, os conflitos de poder, 
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os interesses económicos antagónicos aí 
implicados. 

Repassar aqui as reflexões teóricas que 
pretendem dar conta dessas noções de 
igreja e seita seria por certo abusar da 
paciência do leitor. Assim, lembro apenas 
que, em seu sentido mais geral, uma seita 
é caracterizada como um grupo que contesta 
a doutrina e as estruturas de uma igreja, 
sem pretender abandonar o mesmo espaço 
religioso, embora, ao longo do tempo e se 
tiver êxito, tenda a adquirir consistência na 
sua dissensão e a formar uma nova igreja. 
O discurso teológico tomou esse termo de 
empréstimo à língua latina, onde significava 
uma maneira de seguir (sequi) um mestre; 
sua evolução semântica acrescentou-lhe um 
sentido de recusa, de separação (secare), 
com uma conotação pejorativa. Joachim 
Wach, um estudioso do tema, observa que, 



nalgum momento de sua história, toda 
religião enfrenta movimentos de contestação, 
quer estes se mantenham dentro da 
instituição sob forma de novas confrarias, 
ordens etc., quer dela se separem sob a 
forma ele igrejas livres ou seitas. Já um 
colega francês, o sociólogo Jean Séguy, 
vê mais na seita uma resposta a situações 
de frustração ou uma vontade de 
reestruturação de uma sociedade abalada 
em seus fundamentos: ela possuiria assim 
mais o aspecto de uma contra-sociedade do 
que de uma contra-igreja, e as frustrações 
a que ela reage não são apenas de ordem 
sócio-econômica, mas também de ordem 
cognitiva e moral; portanto, a compensação 
de uma inferioridade cultural que, ao invés de 
estabelecer estruturas de combate político e 
social, assume a forma de uma contestação 
religiosa. 

Enfim, deixo essas questões para os 
especialistas, com as ressalvas já feitas 
desde o início, e tento, para concluir, 
explicitar o que penso ele manifestações 
como esta agora sob o nome ele "Queremos 

Deus·. Se as premissas das reflexões gerais 
que busquei resumir aqui forem válidas, não 
será difícil inferir, a partir delas, que 
considero sem simpatia esse tipo ele 
comportamento religioso. Vejo neles forte 
tendência conservadora (portanto, anti
-histórica) e sobretudo a perigosa inclinação 
de certos setores do catolicismo romano para 
um prose~tismo ele perfil triunfalista e que 
busca exprimir-se em grandes manifestações 
de massa; isso representa o simétrico 
imitativo das práticas religiosas de alguns 
movimentos pentecostalistas. Penso que 
constitui grave equívoco tentar recuperar, 
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por essa via, o território perdido em 
conseqüência do avanço de outras 
confissões religiosas, numa sociedade 
culturalmente pluralista em todos os sentidos 
e que há muito tempo superou a situação de 
monolitismo axiológico e normativo. 
Em suma, no meu entender, seria muito mais 
consentâneo com o espírito cristão o 
exercício da tolerância e da convivência 
respeitosa num mundo religiosamente 
múltiplo. 



Questão agrária e Igreja: 
romar:ia da terra e organização 

dos trabalhadores 

ALOÍSIO RUSCHEINSKY 
Mestre em Sociologia - PUCtSP 

As mobilizações de massa têm um significado 
político que nao é dado imediatamente; por 
isso, vamos tratar deste aspecto em uma 
manifestação específica. A sociologia da 
religião tem abordado diversos aspectos do 
campo religioso e, embora diferentemente, 
de acordo com a orientação teórica, tem 
constatado que as romarias constituem uma 
longa tradição na história das religiões. 
Verifica-se também a ausência de estudos 
publicados sobre uma manifestação de 
massa, configurada dentro de uma complexa 
teia de relações das forças atuantes no 
campo, denominada "romaria da terra". ' 
Muito se tem escrito sobre a relação entre 
Igreja e questão agrária, assim como a 
respeito da conexão entre Igreja e 
organização dos trabalhadores no campo. 
Porém, aqui queremos analisar alguns 
aspectos significativos desta mobilização 
popular acima referida. Ela está vinculada à 
Igreja Católica, principalmente, e representa 
uma experiência no âmbito da organização 
dos trabalhadores, revelando-se através de 
múltiplas facetas. 
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A conflguraçlo das romarias 

Algumas distinções podem ser estabelecidas 
no tocante às diferentes manifestações 
religiosas coletivas efetuadas por romarias. 
Assinalamos duas tendências principais: 
a) romarias que têm como fator fundamental 
a atração exercida pela satisfação subjetiva 
do sentido da vivência religiosa. Isto se dá 
fundamentalmente pela acorrência ao 
santuário ou lugar do sagrado por parte dos 
romeiros, onde se concentram vindos de 
lugares muito diferentes, apresentando 
diversas razões e carências particulares a 
serem satisfeitas (romarias ditas tradcionais). 
No meio da multidão, com freqüência as 
individualidades não são reconhecidas, 
porque submergem no relacionamento entre 
os romeiros, mas irrompem sobremaneira 
com a promessa cumprida, o atendimento 
dos requisitos motivadores da romaria. Neste 
sentido, estabelece-se uma relação entre o 
fiel e o sagrado, onde os objetos do campo 
do sagrado têm valor fundamental e a 
oferenda constitui parte integrante da relação; 
b) romarias que primam pela temática 
estabelecida e o conteúdo tratado em tempo 
e lugar especificado, inclusive 



predetenninado à concentração. Neste 
sentido, um lugar reconhecidamente sagrado 
tem menor importância, e sim uma 
organização centralizada e convocação 
prévia para a data e local indicados. 
O conteúdo, embora corresponda a uma 
aspiração da população que aflui, é decidido 
por um grupo especializado, dirigente e 
centralizador. 

Essa fonna de romaria, como concentração a 
partir de fins religiosos, tem outras finalidades 
objetivas, além da satisfação subjetiva dos 
fiéis. Nessa caracterização enquadram-se as 
concentrações de igrejas pentecostais ou de 
católicos carismáticos em estádios e as 
romarias da terra, do trabalhador. 

As romarias estão sendo retomadas por 
diferentes correntes teológico-pastorais e 
seus quadros· dentro da Igreja Católica. Se é 
verdade que as romarias da terra são 
conhecidas em quase todos os estados do 
Brasil, com muitas semelhanças nos 
conteúdos e fonnas, é preciso reconhecer 
que elas ocorrem dentro de novo contexto e 
conteúdo. Em alguns lugares brotaram como 
iniciativa sem vínculos com iniciativas 
anteriores. Em outros há uma inserção em 
romarias e lugares sagrados ditos tradicionais, 
propondo-se nesta ocasião um novo ritual, 
cântico, conteúdo e visual. Porém, a linha 
conservadora continua a incentivar romarias 
ou a renová-las, haja vista as novas romarias 
com as aparições de Nossa Senhora, as 
grandes concentrações de carismáticos. 
Aliás, uma questão de fundo político se põe 
frente às manifestações religiosas: por que a 
maioria das aparições e a mobilização dos 
fiéis que daí brota, estão vinculadas a 

posicionamentos políticos e socioculturais de 
cunho reacionário? Este questionamento se 
põe sobre o pensamento sócio-político que 
funda essas manifestações, e não sobre os 
efeitos, no que se refere ao reforço à 
instituição ou sua eficácia quanto à 
conversJo aos ideais religiosos aí contidos. 
Questiona-se o sentido político conservador 
ligado a essas práticas de conversão e 
adesão, conquanto só aparentemente 
posicionam-se contra o envolvimento com os 
problemas sociais e políticos. 

A romaria no contexto da luta pela terra 

A história da luta pela terra por parte dos 
trabalhadores sofreu um duro revés sob os 
anos da ditadura militar no Brasil. Conflitos 
localizados, problemas sociais advindos da 
migração e do êxodo rural foram se 
sucedendo e multiplicando. Em face deste'" 
problemas e do acompanhamento mais 
especializado no campo político, social, 
jurídico e pastoral foi fundada em 1975 a 
CPT (Comissão Pastoral da Terra). Há um 
extenso debate sobre a prática renovada da 
Igreja junto à classe trabalhadora, sobretudo 
a partir da teologia da libertação. Debate 
reforçado pelos documentos da Igreja e 
diversos pronunciamentos em favor da luta 
pela terra, inclusive tomando partido nos 
conflitos sociais, proporcionando acusações 
diversas aos quadros eclesiais. Neste 
contexto insere-se a organização da romaria 
da terra. 
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Em 1978 ocorre a primeira romaria da terra 
no Rio Grande do Sul com o intuito de 
recuperar a memória das lutas pela terra a 



partir da história dos povos indígenas e das 
reduções jesuíticas. Posteriormente, as 
romarias da terra incluíram outros temas e 
questões relativos a setores subordinados do 
campo, efetuando-se em ponto geográfico 
significativo da história e da resistência ou 
conquista do problema social em questão. 
Aos poucos a romaria da terra tomou-se 
conhecida e organizada em quase todos os 
estados do país, principalmente sob o 
incentivo e a coordenação da CPT. 
As nuanças devem-se sobretudo aos 
problemas sociais locais, às posições da 
Igreja e à criatividade da equipe organizadora. 

Os objetivos da romaria da terra, segundo 
seus organizadores, compõem-se de um 
quadro contextualizado historicamente: 
celebrar as vitórias e as lutas dos 
trabalhadores, estimular a organização nos 
diferentes órgãos de classe, aumentar e 
animar a fé que sustenta a caminhada. 
Constitui -se num momento próprio para 
compreender a relação entre fé e política, 
sagrado e profano, no espaço da luta pela 
terra. Ou, ainda, é tida como reforço às 
organizações próprias dos trabalhadores, 
entendidas como ferramentas políticas e se 
não forem convertê-las para que o sejam a 
seu favor: sindicato, movimento, partido. 
Pode-se questionar: pretende a romaria 
santificar a luta pela terra num contexto 
conflitivo? De qualquer forma, o universo 
religioso justifica uma prática social. Assim , 
a religião assume a função social de 
fornecer justificativas para existir e aluar 
em uma posição social determinada por 
conflitos sociais. 

Geralmente ocorre uma preparação anterior 

para a decisão sobre data e local, assim 
como livretos, cartazes, textos explicativos, 
roteiros, cantos adaptados para a história 
daquele momento. O deslocamento da 
residência para o local da romaria ocorre de 
diferentes formas: a pé, de ônibus ou 
caminhão. Quase sempre há uma 
apresentação geral dos romeiros por 
localidade, município, diocese, estado ou 
movimento. Nem todas as paróquias ou 
dioceses mobilizam-se da mesma forma e 
participam da romaria. Como já afirmamos, 
o local pode ser em centro tradicional de 
romaria, como Canindé, Juazeiro, Bom Jesus 
da Lapa ou Santuário das Missões (RS), 
ou ainda num local cuja importância está 
ligada a uma experiência histórica da 
organização dos trabalhadores do campo; 
às vezes, são experiências de derrotas, 
como Canudos, Contestado ou ocupação de 
fazenda, barragem de hidrelétrica etc.; outras 
vezes, as experiências são consideradas de 
vitória, como a conquista da terra ocupada, 
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a resistência diante da expropriação e outras. 
Nestes casos a escolha do local está ligada 
à celebração da memória social das lutas 
ocorridas ou em tramitação como fonte de 
mobilização e organização presente. 

Elementos importantes para a emergêrJcia de 
diversas romarias da terra podem ser 
destacados para os diferentes pontos do país: 
consideração da presença de problemas de 
terra por parte dos trabalhadores rurais, com 
alguma iniciativa de mobilização em torno de 
sua problemática sócio-econômica, sobretudo 
na perspectiva da posse da terra; presença e 
atuação de setores progressistas da Igreja, 
como a CPT, Cepami, tendentes a renovar o 
conteúdo, embora basicamente modemizador, 



de vivências religiosas e a ressaltar os 
elementos simbólicos que acompanham as 
concentrações populares. Nesse sentido, as 
romarias se inserem dentro da perspectiva 
de unificar o imaginário das lutas sociais no 
campo. No âmbito da Igreja, contribuem com 
modificações na tradição litúrgica e no 
conteúdo sócio-político dos cânticos usados 
para reforçar as lutas em questão naquele 
momento específico. É possível nessa 
concentração popular colocar em prática 
gestos, expressões, símbolos, que nos 
templos Mo encontram espaço ou 
provocariam conflito interno, frente à rigidez 
das regras litúrgicas e heterogeneidade entre 
os fiéis. 

O significado pedagógico-político 

Na dimensão da significação política dessas 
romarias, pode-·se fazer uma alusão ao 
número de trabalhadores que elas são 
capazes de mobilizar, talvez a maior 
concentração popular de setores do campo. 
Ainda mais, ao incentivarem as lutas sociais 
no campo, reforçam a mobilização em tomo 
de direitos coletivamente definidos, ou seja, 
incrementam a luta pela conquista da 
cidadania. A redemocratização da vida 
institucional no país não garante por si 
mesmo os direitos sociais dos trabalhadores, 
nem mesmo o direito e a garantia de sua 
efetiva organização a partir de seus 
interesses. 

A romaria exerce sobre o empenho nas lutas 
sociais algumas influências direcionadoras, 
como animadora, pedagógica e política. 2 

O papel de animação realiza-se pelo 

entusiasmo provocado que levará ao reforço 
da ação no local de origem, em conftitos 
travados às vezes sem maiores perspectivas, 
sobretudo porque reconhece outros grupos 
em lutas sociais diversas e porque ressalta a 
dimensão utópica, tão importante na 
dimensão de futuro dos setores subordinados 
da sociedade. A função pedagógica se 
visualiza tanto no conteúdo tratado, alertando 
para a necessidade de sair do isolamento, 
da imobilidade para a mobilização coletiva, 
quanto em demonstrar que há muito por 
fazer para vencer as causas de injustiças 
apontadas, requerendo para tal uma 
indignação ética frente à dominação política 
e à exploração económica. O papel político 
da romaria <la terra se manifesta quando diz 
a cada um e ao conjunto que a coesão, 
a organização, é fundamental para 
conquistar coletivamente os direitos 
propostos, enquanto conjuntamente 
modifica-se a visão de política que perpassa 
a concepção de mundo para uma análise 
mais crítica da realidade da sua existência 
social. Para cada uma dessas dimensões da 
romaria, as palavras de ordem, os cânticos 
são valorizados, pois agem na direção 
disciplinadora da concentração de massa. 
Neste sentido, atenção especial se dá 
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à comunicação entre direção geral do ato da 
romaria e conjunto dos participantes, 
requerendo, freqüentemente, respostas do 
público que trabalham sobretudo a dimensão 
da emoção, da adesão afetiva e efetiva. 

O sentido principal da música, dos cânticos, 
é de animação, de construção da disciplina, 
de expressão da utopia de um projeto social. 
A animação faz-se visível de modo mais 
imediato na medida em que ressalta a 



dimensão de festa. Neste sentido, os cânticos 
expressam, contraditoriamente, o sofrimento 
e a esperança, o que se pretende combater e 
o que se quer conquistar. Desta forma, 
aluam na direção disciplinadora da romaria, 
integrando o conjunto dos participantes na 
dimensão do sacrifício, da obediência e do 
protesto, elementos constitutivos das formas 
de luta pela terra. Essa função disciplinadora, 
como construção da coletividade, é entendida 
como produto de elaboração de vontade e 
pensamento coletivos, através de esforço 
dos indivíduos singulares concretos. 
Portanto, aí se estabelece um processo de 
disciplina coletiva e interior, não apenas 
externa e mecânica. Assim, investe-se na 
participação efetiva, na democracia real e 
numa real vontade coletiva como projeto de 
sociedade a construir. A expressão da 
dimensão da utopia pelos cânticos relaciona
-se a desejos, ao futuro, ao sonho presente/ 
ausente. O conteúdo utópico sempre tem uma 
ligação com as condições presentemente 
visualizadas, pontos de apoio no tempo aluai 
concreto. Neste sentido, as utopias expressas 
tanto refletem a compreensão da política, 
economia e organização social que se 
considera como paradigma e que se propõe 
instaurar, quanto dão um diagnóstico da 
sociedade aluai, ou melhor, uma visão crítica 
diante da situação que se pretende alterar. 
Pode-se também afirmar que os cânticos 
expressam a utopia porque verifica-se a 
ausência de um projeto sócio-político 
claramente definido. Ainda mais, 
as condições, os meios concretos e as 
possibilidades imediatas não estão ao 
alcance para instaurar as medidas 
visualizadas vagamente. 
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Os cânticos trabalham a dimensão cultural, 
também significativa para a proposta de 
mudança da sociedade e que os partidos 
políticos freqüentemente não conseguem 
enfocar em suas propostas. Por outro lado, 
o conteúdo das músicas representa a 
expressão das posições da fração mais 
avançada, seja ao nível da Igreja, seja ao 
nível político dos trabalhadores. A assimilação 
deste constitui um problema de ed~:~caçáo 
política do conjunto, ou de conformação com 
as exigências do fim principal a alcançar com 
a unidade das mobilizações. 

A romaria da terra reúne diferentes selares 
sociais presentes no campo. Convém 
ressaltar este aspecto sob a possibilidade de 
compreender a diversidade de interesses 
sócio-económicos presentes. Considerar e 
compreender a heterogeneidade da multidão 
representa um passo importante para 
valorizar cada uma das particularidades das 
funções apontadas. Supor a homogeneidade 
previamente como dada não é só desrespeitar 
a subjetividade, a fecunda diversidade, mas 
também subestimar as possibilidades da 
conjugação de forças para as lutas sociais 
concretas. A romaria constitui-se num 
momento propício para tentar aproximar, unir 
em tomo de interesses comuns, embora 
gerais, selares que o processo de 
desenvolvimento, o capital, insiste em 
separar. A população rural em diversas 
regiões do país sofreu nas últimas duas 
décadas uma crescente diferenciaçao e 
diversificação. Se o avanço tecnológico 
suscita a capitalização e a seleção de 
parcela dos trabalhadores, ao mesmo tempo 
aponta o caminho da proletarização para 
grande parte do contingente populacional 



excedente. Tal fato também implica 
crescentes contradições no processo de 
desenvolvimento no campo e, em certos 
casos, o aumento de conflitos na luta 
desesperada pela posse da terra. Nesse 
sentido, a romaria da terra pode apontar a 
reforma agrária como solução para um 
problema social, como um dos elementos da 
conquista da cidadania. Talvez não mais do 
que aponta essa proposta limitada, por mais 
justo e digno que seja o direito de 
organização dos trabalhadores do campo e 
de empenho na conquista de suas 
reivindicações. Outros fatores est:ío 
relativizando a significação e a participação 
da posse da terra na produção agrícola. 

O desenvolvimento do conteúdo 

O dia da romaria compõe-se, 
freqüentemente, de caminhada, ato público, 
celebração ou conclusão. No primeiro 
momento após a chegada, a caminhada 
compreende alguns momentos de parada, 
também chamadas de 'estações· (da via 
crucis), abordando temas de reflexão 
religiosa ou apresentando questões sociais. 
A caminhada, como diz o termo, de um 
quilômetro por exemplo, é feíta a pé, com 
cantos e palavras de ordem, onde os 
discursos têm espaço reduzido. Geralmente 
há uma grande cruz, onde se penduram 
objetos simbolizando algum fato ou 
conteúdo. Os temas das estações costumam 
ser preparados com empenho, para conseguir 
unidade, comunicaçao e seqüência. 
O desafio da comunicação faz-se presente 
entre a vinculação do conteúdo com o uso de 
dinâmicas apropriadas. Estas diferenciam-se 
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para um grupo de mil pessoas ou uma 
multidao com mais de 30 mil pessoas. 
A referência se faz sobre dinâmicas que 
comuniquem no sentido de que sejam 
compreendidas as mensagens e haja 
sintonia e resposta da platéia. Qual a 
dimensão fundamental: o conteúdo, o meio 
de comunicação ou a resposta do público 
manifestando adesão? Combinar estas 
dimensões exige profissionais preparados no 
sentido de primar pela coerência da 
mensagem e da resposta, com envolvimento 
dos participantes através de palavras de 
ordem, refrões, manifestações espontâneas, 
repetição do conteúdo fundamental. Esta 
tarefa exige, além do preparo, certa dose de 
criatividade e espontaneidade. 

Duas observações críticas quanto a 
possíveis temas da questão agrária, 
freqüentemente abordados nas romarias da 
terra. Passar uma visão crítica sobre a 
situação da estrutura fundiária requer mais 
do que a referência a números sobre a 
concentração da terra. O conteúdo crítico 
requer canais apropriados, como, por 
exemplo, gigantescos cartazes ou uma 
encenação. A crítica à concentraçao 
fundiária freqüentemente desconsidera a 
importância de outras transformações em 
curso no campo, como o uso da tecnologia, 
a substituição da mão-de-obra, 
a diversificação, o excedente populacional, 
o domínio do capital sobre todas as 
atividades produtivas. Uma observação 
interpretativa: o inimigo fundamental dos 
sem-terra, dos posseiros, dos produtores 
familiares nao é o latifúndio, 
os intermediários na comercialização, 
as pessoas do governo, mas a concentraçao 



do capital. Isto é, se for necessário para 
a reprodução do capital até podem ser 
sacrificados alguns latifúndios (para que se 
tornem produtivos, com ou sem distribuição 
da terra) ou uma forma de governo. 

A segunda observação crítica refere-se a 
freqüentes ambigüidades no tocante ao 
êxodo rural , à migração. A urbanização é um 
processo da humanidade, e não só do Brasil, 
inclusive com implicações antropológicas 
fundamentais e de desenvolvimento de 
dimensões humanas da cultura, impossíveis 
com o predomínio do setor agrícola. Ainda 
mais, qual a visão antropológica que está por 
trás da promoção da permanência no campo? 
A idealização da condição de liberdade, 
do trabalho autónomo na agricultura? Essa 
visão focaliza a dificuldade de aceitar e 
incorporar a modernização da agricultura, 
a urbanização crescente no processo da 
crítica. Propor que o sem-terra, o jovem 
trabalhador permaneçam no lugar de origem, 
ou na região em que se encontra, é viável? 
Apresenta desta forma uma visão 
conservadora da sociedade através da 
oposição à mobilidade social? Os movimentos 
de resistência às transformações das 
condições de existência dos trabalhadores 
no mais das vezes têm grande dificuldade 
em incluir entre suas propostas a perspectiva 
da mudança social. Então é possível apostar 
na resistência do trabalhador no campo com 
o intuito de empenhar-se na transformação 
da sociedade vigente, ou a "nova sociedade" 
como prega o discurso da Igreja? 

Ato público, ou manifestação cultural, pode 
ser considerado um segundo momento da 
romaria da terra. Nesta oportunidade, 

de acordo com o local e os organizadores 
apresentam-se músicas, poesias, 
testemunhos, recados, experiências, 
discursos políticos de representantes de 
entidades e movimentos. Este é um espaço 
de posicionamentos culturais e políticos; 
ao mesmo tempo que mostra a diversidade 
dos participantes, constitui também um apelo 
à solidariedade para com as lutas sociais dos 
trabalhadores. Expressa-se, freqüentemente, 
um otimismo exacerbado pela proposta de 
reforma agrária e os resultados possíveis. 
A tribuna livre toma-se uma complementação 
ou explicitação dos dizeres das faixas e 
cartazes que acompanham a romaria. São 
faixas com posturas semelhantes às 
verificadas nas manifestações sindicais, 
partidos ou movimentos populares. 3 Nem 
tudo o que possui tom político agrada; longas 
intervenções com discursos políticos causam 
dispersão. Neste sentido, o discurso político 
passa a ser identificado como demagogia -
não distinguindo diferentes discursos e 
posicionamentos frente à ação -ou não 
existe a politização aludida na mobilização 
coletiva. Este momento pode ser visto como 
ocasião de expressão das tensões entre 
grupos envolvidos com a condução da 
romaria. Nas romarias em que este momento 
fica muito reduzido pode-se perguntar: 
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é questão de tempo disponível ou a intenção 
consiste em evitar conflitos com a orientação 
hegemónica da CPT? 

O fato de reforçar, valorizar os elementos 
culturais que se fazem presentes na 
organização popular e incrementam a 
mobilização política, o uso de símbolos 
provindos do campo religoso ou de outros, 
fundamenta-se na necessidade de propor 



mudança também cultural • . Algumas 
experiências históricas mostraram que as 
mudanças políticas e económicas por si só 
são insuficientes, requerem o 
acompanhamento de um novo sentido para 
a vida. A elaboração da cultura própria das 
classes subalternas se dá somente mediante 
um processo de libertação, seu 
encadeamento é lento e gradual. Aliás, 
a consciência subordinada, ou, de modo 
geral, a visão dos setores subalternos da 
sociedade de classes apresenta-se como 
consciência fragmentada. Esta fragmentação 
como leitura parcial da realidade, dos reais 
interesses em jogo é constitutiva da 
dominação ideológica. Neste sentido, a 
concentração popular por ocasião da romaria 
da terra vem contribuir para o imaginário de 
lutas sociais, para a representação coletiva 
de interesses inicialmente particulares. 

O terceiro momento da romaria é a 
celebração ou conclusão, embora todo dia 
possa ser visto sob o prisma de uma grande 
celebração ou comemoração. Nem tudo na 
vida do trabalhador é luta social, nem a 
dimensão da luta abarca a vida em sua 
totalidade. Há momentos de gratuidade, de 
emoçao, de lazer. O desenrolar da romaria 
representa um esforço para expressar a 
relação entre o gratuito, a festa e a luta 
política, a ação coletiva em meio aos 
conflitos. O ritual final pretende ser uma 
continuação simbólica para além da própria 
romaria, um elo de ligação com a vitalidade 
das lutas, mediante a entrega de semente 
para plantar, de flâmulas, com o plantio de 
árvore com terras trazidas, ou a implantação 
de uma cruz (sinal de resistência). A utopia e 
o político têm espaço no mesmo barco. 

A importância de ressaltar a mística, o 
gratuito, deve-se à pretensão de pennanência 
na luta para além das derrotas ou o 
atendimento das reivindicações e satisfações 
imediatas. Parece que a desilusão dos 
militantes frente à luta política está relacionada 
exatamente com a estreita visão da redução 
da vivência à luta, s do caminho estreito e 
direto entre reivindicação e conquista social. 
Não há uma direção única, sempre em linha 
progressiva, de avanço, porque desta forma 
a revolução seria fatal e certa. O processo 
mantém contradições e embates entre forças 
sociais. Aliás, conservar a memória social 
das lutas - com derrotas e conquistas -
constitui um aspecto fundamental do 
encaminhamento dos movimentos sociais. 
Neste sentido, a celebração da memória 
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e a tentativa de atualização para a situação 
presente constituem uma contribuição da 
romaria da terra dentro de um dos fatores 
essenciais dos movimentos sociais. 

Questionamentos e perspectivas 

A emergência das romarias da terra tem na 
recuperação da memória social das lutas do 
campo e da religiosidade popular um dos 
seus pilares mais fortes. Está aí um debate 
quanto à relação entre construção da 
teologia da libertação e religiosidade popular. 
Esta teologia latino-americana tenta 
recuperar, resgatar elementos desta 
religiosidade, na dimensão de ida ao 
encontro da cultura popular e, ao mesmo 
tempo, contribuir com a constituição da 
resistência, da crítica à sociedade vigente. 
Neste sentido, nao ignora a participação 
e o papel reservado à cultura popular na 



organização das classes subalternas. 
Pretende usar também elementos, formas e 
símbolos da religiosidade como canais que 
levem à expressão das reivindicações 
fundamentais. A presença de setores da 
Igreja junto aos movimentos sociais do 
campo torna-se, freqüentemente, uma 
tentativa de atividade político-educativa e 
organizativa, embora ligada à dimensão 
religiosa. ' A alteração dos 
posicionamentos provindos do campo 
religioso contrários ao envolvimento nos 
conflitos sociais, alterando o papel passivo 
dos trabalhadores do campo, pretende ser 
parcela de contribuição da teologia da 
libertação e da romaria. 

Na romaria da terra pretende-se resgatar a 
dimensão política da cultura popular, como 
base da resistência e da luta dos 
trabalhadores, juntando-se um apelo ao 
exercício da cidadania. Isto ainda não 
significa um relacionamento harmonioso; 
pelo contrário, o projeto de cunho social e 
modernizador da teologia da libertação 
pretende valorizar elementos desta 
religiosidade das classes subalternas, porém 
neste espaço modifica-se basicamente o 
conteúdo e a visão de mundo contida 
originalmente. 

Ressaltar a indignação ética no decorrer da 
romaria numa perspectiva histórica (direitos) 
para além da perspectiva meramente 
econômica (necessidades básicas) objetiva 
questionar as condições do espaço da 
produção e reprodução da vida social, assim 
como das condições de expropriação, 
exploração e opressão. A passagem deste 
posicionamento ético para um 

69 

posicionamento político não é automática. 
Quais os encaminhamentos e os 
instrumentos necessários para concretizá-la, 
já que as mobilizações de massa ligadas à 
Igreja não produzem organização política 
imediata de acordo com as propostas 
levantadas? Ainda mais, na crítica 
sócio-política levada a efeito no decorrer da 
romaria da terra transparece freqüentemente 
a análise segundo a qual substituindo os 
políticos, os partidos no poder, os problemas 
apresentados se resolverão. Contudo, o valor 
dos partidos é largamente reconhecido como 
instrumento político. Aliás, há hoje dentro das 
ciências sociais um vasto reconhecimento de 
tentativas fracassadas no sentido de tomar o 
capitalismo economicamente mais igualitário 
e socialmente mais justo, tomando 
conjunturas particulares de países e a sua 
relação com o nível mundial. Ainda mais, 
é preciso reconhecer que uma retórica 
anticapitalista pouco resolve e encaminha de 
concreto se não for expressão de práticas 
conseqüentes. São dilemas que fazem 
pensar e repensar os conteúdos das 
romarias em confronto com a pretensão dos 
organizadores. 

Finalmente, em tom de conclusão e em 
direção a novas ·perspectivas cabe 
acrescentar alguns questionamentos, 
ambigüidades, dilemas, além dos já 
apontados acima. São desafios que 
delimitam as possibilidades e contextualizam 
a abrangência da romaria da terra no seio da 
organização dos trabalhadores do campo: 
• A romaria da terra insere-se dentro de um 
processo pedagógico e, portanto, nesta 
abrangência pode ser compreendida pela 
sociologia. Encontra-se no seio das 



expressões culturais e de produção das 
classes subalternas, dentro da complexidade 
da religiosidade popular (impossibilitada de 
constituir-se numa unidade) e sua relação 
com a teologia da libertação. Neste sentido, 
a romaria é um momento estratégico, tático, 
que proporciona um clima de efervescência, 
onde a Igreja exerce de modo particular a 
sua força de coesão, estabelecendo uma 
relação complexa entre unidade em tomo da 
fé e dimensão política. A educação política é 
etapa posterior, constitui outro momento 
pedagógico. 
• Como integrar a romaria da terra com a 
população urbana, num relacionamento em 
que questões urbanas sejam contempladas? 
Afinal, a Igreja nao é uma instituição ruralista. 
• Como contornar a mobilização de massa e 
a organização efetiva? Quem o fará? Este 
campo pertence aos movimentos sociais, 
partidos políticos? 
• A romaria da terra, na medida em que 
opera na direção da unidade cultural, 
instaura uma ambigüidade: a unificação 
pelos cânticos confronta-se com a questão 
da criatividade dos poetas locais, dos modos 
particulares com que as comunidades 
vivenciam os símbolos religiosos? 
A inovação proposta no campo religioso 
conflita com vivências religiosas mais 
tradicionais, que inclusive vêem nesta 
inovação um discurso político partidário e de 
adesão ao Partido dos Trabalhadores. 
• Como fazer para que se apontem as mais 
diversas contradições existentes, inclusive as 
ambigüidades da atuação da Igreja no 
campo político, ou o uso da religião para fins 
de mobilização política dos trabalhadores? 
E para que o processo de educação política -
tendo por base elementos da religiosidade 
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popular e a perspectiva da mudança cultural, 
para a qual a romaria da terra quer contribuir 
- não apareça como questão de 
desenvolvimento retilíneo? 

Pela análise percorrida, podemos definir a 
romaria da terra como manifestação da luta 
pela terra e da luta cultural ligada a setores 
da classe trabalhadora. Os questionamentos 
levantados têm em vista apontar 
perspectivas do significado político da 
romaria, quanto inserir tal acontecimento no 
conjunto das forças sociais atuantes em 
determinada conjuntura política. 

NOTAS 

1. Entre os pouC06 estudos sobre a romaria da terra: 
BARRERA, César. "Contestação e fé: romeir06 em 
busca da lerra livre". Comunicaçóes do /SER, Rio de 
Janeiro, ano 5, nR 20, juV86. Vários artigos de Marcelo 
Barr06 no Boletim da Comissão Pask>ral da Terra nos 
an061987 e 1988. Também Alfredo Ferro, pósijraduado 
da PUC:-SP, está pesquisando sobre o tema. 

2. Cf. CAI..DART. Roseli S. S6m terra com poesia. 
Petrópolis, Ed. Vozes, 1987, pp. 86 a 1 02. 

3. Cf. BARREIRA, César. "Contestação .. .", op. cit, p. 52. 

4. Gramsci aborda várias vezes em suas obras esta 
questão da mudança política conjuntamente com as 
modificações culturais. "Não há dúvida de que a 
rewlução simbólica supõe sempre uma revolução 
politica, mas a revolução politica não basta por si 
mesma para produzir a revolução simbólica. . .". 
BOURDIEU, Pierre. A 8COIIOtllia das trocas simbólicas. 
São Paulo, Ed. Perspectiva, 1974, p. n. 

S. Cf. DOIMO, Ana M. "Os rumos dos movimentos 
sociais ... •. op. cit ; MARTINS, José de Souza. 
"'esencontr06 políticos da Igreja Católica no campo•, 
Tempo e Presença. CEDI, São Paulo, nR 243, julho/89. 

6. Cf. GRZIBOWSKI, Cândido. Caminhos e 



descaminhos dos mcwimenbs sociais no campo. 
Co-edição Vozes-FASE, 1987, p. 656: "Igreja, luta pela 
terra e religiosização da política". 
·o aparecimento de vários conftlitos no interior do 
trabalho pastoral na reivindicação de espaços maiores e, 
sobretudo, de uma Igreja que se torne instrumento de 
organização, em última instância, do partido politico. 
Ora, ai, os espaços são incompatlveis. A começar pelo 
fato de que a política é leiga e profana Instrumentalizar 
a instituição religiosa significa a tentativa de sobrepor 
orientações, introduzir mecanismos de decisão 
estranhos à instituição e seu destino, e introduzir usos 
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estranhos e incompativeis de seus ritos e sim bolos. 
Esta tendência de laicizar a religião tem sido mais forte 
do que a tendência oposta de sacralizar a polí8ca. 
Os militantes não estão conseguindo entender a 
impor1ância do enriquecimento simbólico e ritual do 
processo politico, que resuii>U do fail dos trabalhadores 
ganharem a Igreja para a sua causa A presença da 
Igreja no processo politico encheu de cores e de 
vitalidade uma prática politica ascética, impregnada de 
racionalismo burguês, como é a prática política das 
esquerdas." MARTINS, J. de S. "Desencontros 
politico& .. .", op. cit.' p. 29. 



·Árvores Sagtadas: 
. .• I 

etnografia e ecologià rio Candomblé, 
no Xangô e no Min~ Jeje-Nagô 

RAULLODY 
Antropólogo 

"(, .)Assim como os católicos têm imagens para seus 
santos, nós temos alguma coisa para nos lembrar os 
nossos orixás. Mas náo adoramos imagens feitas pelas 
mãos humanas, como eles fazem. Adoramos a 
natureza• 

Ajimudã (Babalaô Martiniano Eliseu do Bonfim) 
"12 Ministros de Xangô", Estado da Bahia, Salvador, 
19 abr. 1937. 

A natureza ritualizada 

As relações e atribuições de deidades às 
árvores estendem-se pelo mundo em épocas 
e momentos diversos da história das 
civilizações. Na Grécia clássica, Júpiter 
encarnava o carvalho, Minerva a oliveira, 
Vénus a murta e Baco a vinha. As atribuições 
e, principalmente, identificações entre 
deuses e certos espécimes botânicos fazem, 
hoje, ainda no Candomblé e em certos casos 
no Xangô e no Mina Jeje-Nagô do Maranhão 
um espaço dedicado à dendrolatria (culto às 
árvores). 

As árvores sinalizam os espaços dos 
terreiros, determinam locais de culto -
santuários ao ar livre também marcados por 
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louças de barro, oferecimento de sacrifícios 
de animais entre outras comidas específicas 
a cada orixá, vodu e inquice - e são, 
principalmente, fortes e evidentes referências 
à natureza simbolizada, ao verde sacralizado 
a um espírito consciente e etno-ecológico. 

·os lugares sagrados incluem o terreiro, 
ou recinto do templo; a franquia, ou bosque 
sagrado; as fontes sagradas, como a 
conhecida por Milagre de S~o Bartolomeu 
que está situada em um lugar isolado perto 
de Pirajá, em cujas águas o banho de uma 
filha-de-santo dedicada a Oxumaré faz com 
que o orixá chegue imediatamente; os lagos 
sagrados como o Dique e os braços do mar, 
tais como Cabeceiras da Ponte, Mont'Serrat, 
e Abaeté ( ... )" Donald Pierson (O candomblé 
da Bahia). 

A natureza manifestada nos seus elementos 
básicos visualiza os próprios deuses e estes 
unem-se num reforço socializador 
intermembros dos terreiros, através de 
normas e princípios ético-morais também 
divulgados e mantidos pelos ancestrais -
heróis-fundadores, sacerdotes, iniciados, 
guerreiros, caçadores, entre outros. 



Os terreiros assumem idealmente 
compromissos preservacionistas, mantendo 
áreas verdes combinadas às intervenções 
arquitetônicas - pejis, casas de moradia, 
mastros, portais, salões, galinheiros, fontes, 
poços, cabanas e tapagens provisórias. 

"Pedras, conchas, madeiras, partes de 
determinados animais, certos tipos de barro, 
folhas, raízes, sangue, água, combinados e 
organizados segundo montagens 
específicas, compõem o elenco básico dos 
assentamentos, independendo o tipo de 
nação que o terreiro siga ou o modelo 
sócio-religioso." (Lody, 1990:1 ). 

A natureza está virtualmente e 
fundamentalmente presente, ora em material 
ritual izado, ora em concepções encadeadas 
e abrangentes sobre ecossistemas e a 
religião dos deuses africanos. 

As concepções ortodoxas dos terreiros -
casas fundadoras e matrizes de variada 
filiação espalhadas pelo país - de 
Candomblé, Xangô e o Mina do Maranhão 
têm da natureza - o estado natural das 
coisas do mundo - um conceito amplo e geral 
do que é entendido por divindade. 

A ocupação da natureza segue princípios 
éticos e litúrgicos ditados pelos deuses, 
ancestrais e principalmente tendências e 
estilos de pais e mães-de-santo. 

Predomina na concepção ecológica dos 
terreiros o conceito do verde - matas, folhas 
e árvores. Valorativamente as árvores são 
marcos da consciência ecológica dos 
terreiros. 
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Axls-mundl 

A árvore simbolizada, o tronco ereto e viril -
membro fecundante da terra e do céu, elo, 
cordão umbilical entre o orum e o aiê, na 
concepção restri ta lorubá -, marca espaços 
públicos dos candomblés mais antigos e 
tradicionais. Alguns espaços privados são 
também sinalizados com o mastro, poste, 
tronco rememorizador da árvore geral e 
fundadora da vida. É o elo entre o céu e a 
terra - chamado genericamente de ixé, por 
onde vêm os orixás, vodus e inquices aos 
terreiros. 

"Tudo gira em tomo do ixé, o verdadeiro 
centro de atração onde todas as danças 
cerimoniais são realizadas em sentido de 
roda( ... ) O ixé, segundo a tradição do 
terrreiro, é o local onde está o axé principal." 
(Lody, 1988:25). 

Como o terreiro em síntese reproduz a 
natureza, o ixé encarna o valor de árvores 
ancestres de um monumento quase dentrite 
que reúne atribuições de todas as árvores, 
de todas as seivas férteis de um verdadeiro 
e notório atestado de força fértil e 
fecundante. 

·o espaço ocupado pelo ixé é definitivo, tudo 
acontece a partir desse centro emanador." 
(Lody, 1988:27). 

Roger Bastide traça analogias entre os ixés 
do Haiti e os da Bahia, enfatizando a árvore 
do vodu Loko como a mais próxima e 
relacional com o mastro-poste que funciona 
como verdadeiro umbigo dos terreiros. 



"Devemos, todavia, notar (no Haiti) que a 
ligação entre o poste central, a árvore do 
mundo e o lroco ou Loko é também 
encontrada na Bahia, embora menos 
estreita do que no Haiti. Depois do canto de 
Obatalá, no Candomblé de Opô Afonjá 
canta-se imediatamente o canto de Loko ( ... ) 
Na realidade a única explicação possível 
seria que a árvore é o pilar dos dois 
símbolos do membro viril do deus do céu. 
No Recife, no terreiro de Pai Adão, canta-se 
para lroco imediatamente apôs Exu, Ogum 
e seu irmão Oxóssi, e antes de Oxumaré, 
o arco-íris; em todos estes casos, 
e no começo das cerimônias, estamos 
lidando com divindades que ligam o céu 
e a terra( ... ) aqui, pois aparece ainda lroco 
como a árvore do mundo.· 
(Bastide, 1961:79). 

Árvores ancestres 

O vigor sagrado do verde está na árvore
-monumento como atestação de tempo 
histórico, de África presente, de um afro
-brasileirismo consagrador a certos 
espécimes botânicos visualmente 
centenários - árvores guardiãs dos terreiros, 
deuses fito-representados e cultuados pelo 
saber litúrgico tradicional. 

·A cidade de Salvador reúne ainda alguns 
espaços notáveis, como o da roça do 
candomblé Manso Bundunguenque-
o popular Bate Folhas da nação Angola -, 
reunindo em amplo terreno muitas árvores 
sagradas( ... ). 

Entre muitas visitas ao terreiro, presenciei a 
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festa do inquice Quitembe. Isso aconteceu 
ao ar livre e próximo a uma gameleira 
centenária, adornada de oujás (tiras de pano) 
coloridos, muitas quartinhas de barro e 
vestígios dos sacrifícios de animais, que ali 
ocorreram na madrugada precedente ao 
toque( ... ). 

Nas mãos, cada uma (filha do terreiro) levava 
um prato, alguidar, gamela, travessa ou nagé 
contendo diferentes comidas, que foram uma 
a uma colocadas próximas às raízes da 
gameleira ( .. .)." (Lody, 1987:43-4). 

Ainda na Bahia, em área do Recôncavo, um 
caso marcou-me como magnífica atestação 
de como a natureza é sensivelmente 
interpretada. 

"Retirei, do meu diário de campo, algumas 
anotações que passo ao leitor, sobre uma 
visita realizada à comunidade chamada de 
Roça do Ventura, Candomblé Jeje seguidor 
do modelo mahi (Benin), no município da 
Cachoeira. Um Candomblé exemplar, pelo 
que reúne de organização, de ocupação 
espacial mostrando árvores centenárias 
e sagradas e de um culto rigoroso aos 
vodus ( ... ). 

Comecei observando uma jaqueira, que uns 
três homens de braços abertos talvez fossem 
necessários para circundar. Nessa árvore 
mora Gu, vodu da guerra e das estradas. 
Uma cajazeira igualmente grande é o vodu 
Averequete, segundo o ogã um tipo de 
lemanjá. Um cacto é Aizã (vodu dos 
mercados). A morada de Loko (vodu do 
tempo) é uma combinação de pitangueira e 
cacto. Outra cajazeira é o assentamento de 



Sogbô, um tipo de Xangô, disse o oga." 
(Lody, 1987:41-3). 

Nunes Pereira relata na Casa das Minas, 
onde estao especialíssimas seguidoras dos 
cultos aos vodus do Benin, a vinculação do 
ideal do sagrado com as árvores. 

"Os que assentaram a Casa das Minas 
destinaram-lhe uma grande área, onde a 
árvore sagrada, de maior importância nas 
sobrevivências do culto Mina-Jeje de sao 
Luís, é a cajazeira ou cajá -uma 
Anacardiácea muito conhecida noutros 
estados do país. ( ... ) é uma árvore frondosa, 
de vinte e cinco a mais metros de altura, do 
gênero Spondias ( ... ) cujo habitat se estende, 
no Brasil, do Amazonas ao Rio de Janeiro. 
( ... ) O exemplar existente na Casa das Minas 
é velhíssimo, mas todos os anos se cobre de 
folhas numerosas e excelentes frutos. 
É indiscutível, portanto, a posição dessa 
árvore na litolatria Mina-Jeje." (Pereira, 
1979:37, 57-8). 

Outros casos sao visíveis na cidade de 
Salvador, Bahia, especialmente gameleiras 
frondosas, vestidas de oujás brancos como 
nos terreiros da Casa Branca, Gantois, 
Bogum, Casa de Oxumaré- todos terreiros 
próximos como se dialogassem ao som dos 
toques de atabaques e germinalmente 
falassem através dos pássaros que transitam 
entre as árvores-deuses- lroko, Ogum, 
Oxóssi, entre tantos outros. 

Contudo, a ação de preservar e manter as 
árvores-monumentos é tarefa da sociedade 
intra e extramuros dos terreiros. 

75 

No terreiro Obá Ogunté Seita Africana Obá 
Omim- Recife, Pernambuco-, entre a mata 
sagrada circundante destaco uma 
impressionante gameleira chamada no local 
como o pé de lroco. A árvore passou por 
diferentes interpretações litúrgicas, sendo 
também relacionada a lansa e ao culto 
Egungun. Contudo o pé de lroco foi 
recentemente reconceituado e integrado ao 
universo do Nagô tradicional cultivado neste 
terreiro, popularmente chamado de O Sítio 
ou de Terreiro de Pai Ad~o. 

Com o tombamento que eu propus ao 
governo do estado de Pernambuco 
garantiu-se a permanência de diferentes 
construções da área física e principalmente 
em respeito ao conjunto paisagístico onde 
destaca-se o pé de lroco. O referido 
tombamento foi o primeiro realizado em 
âmbito estadual sobre patrimônio cultural 
tradicionalmente nao consagrado, através do 
Decreto n2 10.712, de 5 de setembro de 
1985. 

Na mata dos sonhos 

A relação dos santos - orixás, vodus, 
inquices e caboclos - com o espaço verde, 
a mata, é também enfatizada em alguns 
raros momentos em cerimônias secretas, 
quando o santo dá provas das suas funções 
e principalmente das suas qualidades. 
A qualidade liturgicamente concebida pelos 
terreiros é justamente o caráter, o elemento 
básico identificador da personalidade e do 
comportamento específico do santo. 

Na mata, geralmente próxima ao terreiro, 



são provadas as eficácias da iniciação, 
comprovando também a qualidade própria do 
santo. Assim, deverao as iaôs, conforme 
cada iniciação, trazer, para o espaço do 
terreiro, testemunhos materiais relativos a 
cada qualidade - folhas, raízes, frutos e 
pequenos animais, entre outros. 

Os rituais de confinamento na mata e 
retornos simbólicos são representados pelos 
terreiros de Candomblé da nação Jeje por 
signos da heráldica do santo de Grá, ainda 
conhecido por Grau. O iniciado assume 
indivisivelmente a condição de homem-mata, 
compreendendo-se esta fusão por natureza 
encarnada através dos diferentes signos 
verdes, ou ainda por animais diversos e 
alguns exemplares minerais. Neste processo, 
extremamente complexo, as árvores 
assumem referencial norteador das etapas 
do Grá. Elas sinalizam a mata e apóiam as 
iaôs no reconhecimento do terreiro, servindo 
como marcos orientadores dos caminhos que 
levam ao centro de todo o processo iniciático 
que é justamente o terreiro. 

As árvores na mata aqui também 
interpn;!tadas enquanto monumentos da 
mata sagrada - morada idealizada dos 
santos, especialmente neste caso, os vodus -
são pontos de reuniao durante o tempo 
da vida independente sem o jugo hierárquico 
da mae ou do pai-de-santo do terreiro. 
O conceito de monumento verde às árvores 
é fortalecido pelo que é valorativamente 
conferido pelos próprios vodus que se 
vêem, se identificam com alguns espécimes 
e assim fundem -se novamente no todo 
verde -a mata, o verde da natureza, 
aí sinteticamente e univocamente tido 

como o total natural, a natureza simbolizada. 

Na tradição dos terreiros Angola as iaôs 
ficavam por sete dias nas matas e 
reuniam-se diariamente ao pé de uma 
cajarana ou de um murici onde realizavam o 
ingorossi. Após sete dias retomavam ao 
terreiro, provando suficiência e condições de 
vida independente. Por todo o processo os 
noviços estavam em estado de santo. 

As árvores sacralizadas no interior do terreiro 
sao intocáveis - são verdadeiros 
assentamentos, permanentemente mantidos 
por alimentação cerimonial e reverenciados 
segundo os santos nelas habitantes. 
Na mata, extramuros terreiro, as árvores são 
também respeitadas, preservadas e 
interpretadas como representações de certos 
santos tradicionalmente vistos enquanto 
elementos do verde sagrado. 

O verde das árvores e toda uma visualidade 
monumental confere valor básico à vida, vida 
da natureza, dos santos e dos homens -
principais intérpretes dos santos e 
intermediadores entre a natureza e os 
padrões de cultura. 
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Nasce um vodu 

Os escolhidos dos vodus manifestam sinais 
próprios ou os vodus indicam seus filhos por 
intermédio de situações onde nao pode ficar 
nenhuma dúvida sobre a escolha. 

O vodu Loko - a gameleira - é um deus das 
estradas e do tempo e seus sinais sao 
manifestados ou decodificados próximo às 



árvores, especialmente à sua morada e 
símbolo, a gameleira. É também um vodu 
da família de Sobô e Badé - são todos 
cobras, Dás, cobras dos fenômenos 
meteorológicos como ventanias, trovoadas e 
coriscos. 

A atual Doné do famoso terreiro do Bogum -
Zogodô Bogum Malé Rundô -,pilar da 
nação Jeje Mahi da Bahia é uma filha de 
Loko, conhecida por Gamo Lokossi. 
Seu nascimento se deu debaixo de uma 
gameleira, na rua, ao tempo, confirmando 
assim a escolha do vodu. 

Sua mãe e antecessora no trono do Bogum 
foi a conhecida Doné Runhó, filha do vodu 
Sobô. 

Nasceu Nicinha ou Gamo Lokossi que foi 
confirmada na sua escolha ao vodu Loko 
através da sua iniciação religiosa por 
Emiliana de Agué. Vodu raro, de ocorrência 
especialíssima e de trato dos mais secretos é 
Loko, visivelmente um tipo de Xangô, para os 
que generalizam as qualidades, atribuindo 
características afins dos vodus Keviono ou 
da família de Keviossô - vodus do ar, 
do tempo cronológico e meteorológico. 

As gameleiras das ruas de Salvador, Bahia, 
são respeitadas e nelas são comuns os 
vestígios de oferecimentos rituais. 

Há uma gameleira magnífica, na rua, 
próximo ao barracão do Gantois. Em torno 
desta árvore durante as festas dedicadas ao 
orixá Oxóssi são feitas cerimônias públicas 
como as quartinhas de Oxóssi, quando num 
determinado momento saem em cortejo os 
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filhos-de-santo, levando, cada um, uma 
quartinha na cabeça e preceitualmente 
circundam por várias vezes esta árvore. 
É a gameleira na rua, marco de um vodu 
da rua, território de santos como Exu 
e Ogum, entre outros, que dominam os 
caminhos e as transformações do tempo 
e do homem. 

Para serem vistas e apreciadas estão as 
monumentais gameleiras dos terreiros e das 
ruas da cidade de Salvador, Bahia. 

Para muitos estas árvores transplantam a 
África-mãe - território mágico de origem - e, 
fincadas pelo tempo, são mantidas no zelo 
litúrgico ou na imposição de tabus que 
impedem que pessoas delas se aproximem 
ou as toquem. 

12 árvores/arbustos sagrados 

A relação de 12 tipos de árvores/arbustos 
que assumem e representam diferentes 
orixás, vodus, inquices, bacurus e ancestrais 
exemplifica o trato e o vínculo de alguns 
terreiros na Bahia, Rio de Janeiro, 
Pernambuco e Maranhão com o verde 
sacralizado. 

Estas árvores são fontes de orgulho para 
os terreiros, funcionam temporalizando 
a vida religiosa e a permanência dos deuses, 
em cada comunidade. Estas árvores/ 
arbustos são reconhecidas como 
monumentos verdes nas cidades onde estão 
localizadas e algumas são cultuadas fora do 
espaço intramuros dos terreiros. 



12 ÁRVORES SAGRADAS/AMOSTRAGEM AFRO-BRASILEIRA 

ÁRVORES/ARBUSTOS ORIXÀ voou INQUICE BACURU MODELO LOCAL OBSERVAÇÃO 
RELIGIOSO 

Gameleira ou gameleira branca lroco Loko QuRembe Candomblé Bahia ~Ola 
(Ficus doliaria Martius-morácea) Roco AzanaodO Tempo XangO Pernambuco 

Apaocá 
I ansA 

Mangueira Ogum Bessém Candomblé Bahia 
(Manglera i!dica L) Ox6ssi SobO 

Pitangueira Zacal Candomblé Bahia 
(Eugenia inYOiucrata D.C.) Upanzu 

Cajazeira Omolu Loko Loko Candomblé Bahia Cajapriku 
(Spondias /utea L) Cajapriku Azoani Mina-Jeje Maranhão dendrile 

Abê Fant~Achanti (árvore-pedra) 

Dendezeiro Há Fa Candomblé Bahia 
(Eiaesis guineensis L.) Exu Legba 

Coqueiro-da-bala Candomblé Bahia Caboclo 
(Balbosa pseudococas Becc) 

Bambu lansA Oiá Matamba Candomblé Bahia Egungun 
(Bambusa vulga/5) Kalé XangO Pernambuco 

Pinhão branco Acosi Mina-Jeje Maranhão 
(E~orbiácea) Acossapata 

ouOdam 

Jaqueira ()gool Candomblé Bahia ~Olá 
(AirocatpUS inlegdoia LI.) Apaocá 

Cactus Aizl Candomblé Bahia 
( Qxma /ongispina Loela) 

Perecum OssAe AIP Kalendê Candomblé Bahia 
(Dtacaena tragaM) 

G.,. ou pé de oir1a Tobossi Mina-Jeje Maranhão 
(UiiiDNfUus myrtloia) Toquem 

Zamadoru 
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"lroko, ou, como chamam hoje os negros, 
Kôko, conservando o rbrando do nagô, 
é a gameleira branca (fícus religioso?}, 
a grande gameleira das folhas largas, 
morada preferida dos santos. Os Jejes 
chamam-na Lôko. A gameleira branca exerce 
grande papel nos despachos em geral, 
havendo mesmo algumas ao lado dos 
candomblés da Bahia. 

( ... }A sua destruição, ainda hoje, toma as 
proporções de verdadeiro sacrilégio, sendo 
que os negros evitam passar por ela 
a-deshoras, e mesmo de-dia, principalmente 
quando a gameleira tem a fama da Curva 
Grande, no Garcia( ... }." (Carneiro, 1936:47}. 

A dendolatria é ainda valorizada como um 
dos vínculos mais fortes e expressivos com 
os ideais das liturgias de origem -origem 
africana, origem afro-brasileira, estilos 
particulares de cada terreiro. 
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Inanna e Gilgamesh: 
a erótica do -amor divino 

JOSÉ RAIMUNDO GOMES 
Pesquisador e psicólogo- /SER 

A epopéla de Gilgamesh 

A epopéia de Gilgamesh é um poema 
babilônico encontrado na biblioteca do rei 
assírio Assurbanípal (séc. VIl a.C.) na metade 
do século passado juntamente com outros 
textos escritos em caracteres cuneiformes e 
gravados em tabuinhas de argila. 

A história de Gilgamesh compreende 12 
contos à razao de três colunas em cada uma 
das faces, compondo-se cada conto de 300 
versos. Certa parte do texto se perdeu ou 
danificou-se pela açao do tempo. 

Sua origem é datada por volta do ano 3000 
a.C. e lá se conta a trajetória mítico
-mesopotâmica deste herói solar que, 
angustiado com a morte de seu amigo 
Enkidu, decide ir à procura de Utnapistim, o 
longínquo - único homem a quem os deuses 
concederam o direito de ser imortal -, para 
lhe suplicar o segredo da vida eterna. 

Nao se sabe ao certo se sua existência é 
histórica ou imaginária. É provável, no entanto, 
que Gilgamesh tenha sido um rei de um país 
da Suméria, na Mesopotâmia oriental, nao 

longe do Golfo Pérsico, por volta do terceiro 
milênio antes de nossa era. Foi soberano da 
cidade de Ur na Caldéia, lugar que Abraao 
deixou por volta do ano 2000. 

O estilo épico empregado combina fantasia, 
o lendário e o fabuloso com fatos reais e um 
grande número de alusões a crenças e 
costumes de todos os gêneros: morais, 
religiosos e jurídicos. 

A nós importa, nesse mito, estudar a funçao 
que a Grande Deusa lnanna desempenha 
como força criadora, mae universal e 
prostituta. A cidade de Ur, onde Gilgamesh 
reina, é provida de muitos lugares sagrados, 
templos, onde as sacerdotisas da deusa se 
dedicam à prostituiçao sagrada. A estes 
lugares os babilónios parecem ter um certo 
carinho, pois o chamam de Templo do Amor. 

lnanna, a força criadora 

· São muitos os nomes que a deusa da lua, 
lnanna, recebe nas diferentes tradições 
religiosas antigas. Cultuada na Babilônia 
como lshtar, em Canaa era Astarte, na 
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Mesopotâmia, Atar, em Moab e Abissínia, 
Atar a Estar, respectivamente, Atárgatis na 
Síria e Astarte na Grécia. No Egito sua 
contrapartida é Ísis. 

Ela é a Magna Dea do oriente. Na origem, 
seu culto parece estar relacionado aos grãos 
de alimentos, cereais, aos víveres e aos 
armazéns de tâmara. Sugere-se que a forma 
mais antiga de lnanna é Ninana (k), que 
significa "Senhora da semente tamareira". 

Chamada também de "rainha do céu", lnanna 
é a deusa das "chuvas suaves e das 
tempestades e enchentes·. As nuvens são os 
seus seios e a imprevisível estrela da manhã 
e do entardecer é um dos seus símbolos 
celestes. 

lnanna-lshtar ' é a personificação da força 
da natureza que dá e tira a vida. É a "mãe
-de-todos·. o "brilho prateado", a "produtora 
de sementes", culminando como deusa da 
fertilidade quando a chamam de ·a grávida". 

Como Magna Ma ter, dá força aos campos, 
aos animais e aos homens. Seu filho-amante, 
Tamuz, é assimilado à vegetação de toda a 
terra. Ele é chamado de Uri, Kittu, ·o verde". 

Portanto, toda existência emana e depende 
dessa grande deusa que é ·a-que-abre
-o-útero" para destruir e recriar o cosmos. 

lnanna-lshtar como arquétipo 
da Grande Mãe 

Como todo arquétipo, lnama-lshtar não é boa 
nem má em si mesma. Ela é a encarnação 
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daquilo que C. G. Jung chamou de 
"coincidentia oppositorum", isto é, "unificação, 
coincidência dos opostos·, representação 
máxima da simbólica do inconsciente. Une 
em si as contradições harmonicamente e 
intensamente. Por isso, nas diferentes 
fases da lua ou de seu ciclo heróico, o 
multifacetado rosto que apresenta se 
constela numa determinada direção. 

Enquanto lua brilhante, lnanna-lshtar é boa, 
gentil e beneficente. Ajuda os homens, os 
animais e toda a vegetação. Ela é a "coberta 
de orvalhos", a "que produz umidade", solo 
propício para a fecundação, nascimento e 
crescimento. Com os seus poderes 
luminosos, protege toda a natureza, porque é 
a "mãe de muitos seios", a guardiã de todas 
as nascentes de água e córregos. Ao gerar, 
o faz "a partir de seu interior·, por isso, 
enquanto personificação da "Grande Mãe
-Lua-Brilhante", é o protótipo da criação 
fecunda, eternamente fértil e transformadora. 

No seu aspecto sombrio, lnanna-lshtar 
encarna a Lua Negra, trazendo morte, 
destruição e desespero para a humanidade. 
É a profetisa do mau agouro. Aquela que 
exterminou os filhos como vaticínio do dilúvio. 

Na décima primeira tábua da criação, 
chamada A Jamenta~o de lshtar no grande 
dilúvio, lê-se: 

"Tudo está voltado para a corrupção e então 
eu, na presença dos deuses, profetizei, e 
como profetizei na presença dos deuses o 
mal, ao mal foi destinado todo o meu povo, e 
eu profetizei. 
Eu, a mãe, gerei meu povo 



e como as crias dos peixes eles enchem o 
mar. 
Os deuses que afetam os espíritos 
pranteavam comigo. 
Os deuses sentados em seus lugares 
lamentavam com suas palavras 
o mal vindouro. 
Seis dias e noites passaram. 
O vento, o dilúvio, a tempestade 
avassalaram, 
no curso do sétimo dia foi acalmada a 
tempestade. 
E todo o dilúvio 
que havia destruído como terremoto 
Aquietou-se." 

É impossível não lembrar aqui do dilúvio 
javeniano, visivelmente baseado no relato 
babilônico, bem anterior. Ao Noé, _2 , 

'homem que encontrou graças aos olhos do 
Senhor", da tradição bíblica temos Utnapistim, 
o longínquo, único mortal poupado 
juntamente com sua família da destruição da 
humanidade pela ira divina: 'Vou exterminar 
da face da terra o homem que criei', diz Javé 
no Génesis 6, 7, ao avaliar, não muito 
satisfeito, a sua obra. 

lnanna-lshtar e Javé têm alguma coisa em 
comum, além, naturalmente, de profetizar o 
mal: a deusa e o deus arrependem-se dos 
seus gestos. O hino da Lamentaç3o conta 
que, na qualidade de ·ma ter dolorosa', 
constrói uma barca para salvar 'suas crias', 
que agora são como 'os peixes que enchem 
o mar". Da mesma forma, Javé diz para si 
próprio: 'Nunca mais tornarei a amaldiçoar a 
terra por causa do homem ... Nunca mais 
tornarei a exterminar todos os seres vivos 
como acabei de fazer' (Gen 8, 21 ). 

O reino da Grande Deusa-Mãe coincide, 
nesse sentido, com o reino do Grande 
Deus-Pai: de início, a divindade só deseja, 
como o inconsciente, para em seguida, após 
o gesto, contemplar com admiração ou 
sofrimento o seu ato. 

A máxima do cristianismo 'Deus se fez 
carne· (=Homem) refere-se a este mistério. 
Isto significa: Deus se fez consciente na 
experiência de Jesus e não cessou Nele. 

Da Lamentaç3o depreendemos ainda duas 
vertentes fundamentais para a compreensão 
desse arquétipo de deusa: uma de suas 
personificações fotografa a 'Mãe amorosa', 
criadora e fecunda, sinal este presente em 
toda psique. A outra faceta de seu rosto 
expressa a textura oposta: é a 'Mãe terrível', 
que devora o próprio filho e os próprios filhos 
num gesto fagocitário de puro desejo 
irracional e indomável. Da morte da sua 
criação ela alimenta sua vida e impõe seu 
poder matriarca! como geradora de tudo. 
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É bom assinalar que não se trata do famoso 
e já decadente maniqueísmo, que opõe o 
bem ao mal. Falar em 'Mãe terrível' e 'Mãe 
amorosa· demonstra tão-somente 
'princípios· de realidade calcados no fluxo de 
energia do inconsciente. Libido, pura libido. 

Assim, o vale de águas derramado dos céus 
quer renovar o mundo pelo sacrifício, fazê-lo 
nascer de novo através da água, 'matriz de 
todas as coisas'. Pelo batismo mortal, a 
transformação da vida. O homem novo 
opera-se misteriosamente. Os homens 
recomeçam e os deuses também. 



A seduçao do gozo mistlco e a morte 

lnanna-lshtar se oferece e oferece toda a 
magia do deleite de sua realeza a Gilgamesh, 
após este vencer em luta feroz e sangrenta o 
guardião da floresta Humbaba. Ela o vê 
"lavar seus longos cabelos e deitar fora suas 
roupas manchadas, trocando-as por novas·, 
para em seguida coroar-se aos olhos da 
gloriosa Deusa que, não resistindo à sua 
beleza, avança poderosa e sedutoramente 
sobre ele: 

"Vem até mim, Gilgamesh, e serás meu 
noivo; concede-me a semente de teu corpo, 
deixa-me ser tua noiva e serás meu marido. 
Mandarei aparelhar para ti um carro de 
lápis-lazúli e de ouro, com rodas de ouFo e 
cornetas de cobre ; e terás os poderosos 
demônios da tempestade como mulas de tiro. 
Quando entrares na nossa casa, na 
fragrância do cedro, o limiar e o trono 
beijarão teus pés. Reis, governadores e 
príncipes se inclinarão diante de ti." 

O convite é tentador. Por alguns momentos, 
lnanna-lshtar quer Gilgamesh unido a seu 
corpo, desfrutar de seu calor e de sua beleza 
perfeita, "que ultrapassava todas as outras". 
A sedução para atingir o prazer sexual se 
insere num canto de poder e realeza porque 
em seu peito pulsa um "coração feroz· e seu 
corpo dança os movimentos rítmicos do gozo. 

Apaixonada, clama em êxtase pelo amante, 
vangloriando-se das delícias de fazer amor 
com ela: "Vem", diz, "homem de mel. .. 
sempre a me acariciar. Vem arar minha 
vulva, homem do meu coração." 

Como lugar da paixão e do orgasmo 
lnanna-lshtar se metamorfoseia em prostituta 
e protetora de todas as mulheres que se 
prostituem. Volúvel, exala o aroma fulminante 
de sua intimidade, anna regulannente eficaz 
como tentação à volúpia. 

De qualquer forma, suas armadilhas não 
conseguem arrastar nosso herói para o 
deleite de sua cama. É preciso vencê-la: 

"Se te tomar em casamento", diz Gilgamesh 
a ela, "que presentes poderei dar em troca? 
Que ungüentos e que roupas para o teu 
corpo? Alegremente te daria a beber vinho 
próprio de uma rainha. Derramaria cevada 
para encher o teu celeiro, mas fazer de ti 
minha mulher, isso não quero." 
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Ainda mais adiante encontramos: 

·os teus amantes acharam-te um braseiro 
que arde lentamente no frio .. . um odre que 
arranha o carregador ... uma sandália que faz 
tropeçar o que a usa. Qual dos teus amantes 
amaste tu para sempre? Qual dos teus 
pastores te agradou sem fim?" 

Gilgamesh sabe que lnanna não é mortal, 
que seu desejo insaciável nenhum homem é 
capaz de domar. Ela representa a própria 
força da vida incontida. Como personificação 
da sexualidade que não se esgota no 
orgasmo, tem no filho Sinn o arquétipo do 
amante eterno, perene e, conseqüentemente, 
imortal. E o que deseja nosso herói? Ele 
sabe que morrerá ainda mais cedo se aceitar 
o conVite de fazer amor com ela. Não é seu 
corpo que quer, mas sua imortalidade. Inveja 
seu filho. Por isso, insiste nos insultos: 



"Amaste o garanhão magnificente na batalha, 
e para ele decretastes chicotadas, e espora, 
e uma cilha, que galopasse sete léguas à 
força e que para ele se turvasse a água antes 
de beber; tu amaste o pastor do rebanho; dia 
a dia ele te fez o bolo da refeição, matou 
cabritos em tua honra. Tu desferiste o golpe 
e mudaste-o em lobo. E se tu e eu fôssemos 
amantes, não seria eu tratado da mesma 
forma de todos estes que alguma vez 
amaste?" 

Não é difícil perceber que nosso amigo está 
com medo. Por isso enumera todas as 
traições macabras que lnanna-lshtar 
cometeu contra seus ex-amantes. Suas 
ciladas de morte. 

Ao reprovar tão diretamente a deusa pelos 
seus horrendos delitos, somos levados a 
imaginar que Gilgamesh seja exemplo de 
fidelidade e lealdade com os demais. Que 
tenha uma família, esposa e filhos. Ou, quem 
sabe, uma companheira com quem passeie 
pelas praças e mercados de Uruk nos fins de 
tarde. A esse respeito, ouçamos o mito: 

"Gilgamesh toca o sino para se divertir, a sua 
arrogância não tem limites, nem de dia nem 
de noite. Nenhum filho é deixado a seu pai, 
porque Gilgamesh os tira a todos, mesmo as 
crianças. E, contudo, o rei deveria ser um 
pastor para o seu povo. O seu desejo n/lo 
deixa uma só virgem para aquele que a ama 
- nem a filha do guerreiro, nem a mulher do 
nobre." 

A experiência dos múltiplos amores e de 
poder é familiar ao grande filho da sábia 
Ninsun. Um homem acostumado aos 

prazeres, por que reage tão violentamente a 
um convite de volúpia? E aí está a nossa 
questão. 

Uma boa pista é ver na recusa uma função 
pedagógica. De ensinamento. Gilgamesh 
tem consciência da força da sexualidade e 
de sua dimensão profundamente numinosa e 
indiferenciada. Sabe que nenhum mortal é 
capaz de experimentá-la em sua pura 
natureza e permanecer inteiro. Passagens 
que asseguram o caráter terrível e fulminante 
dessa experiência são inúmeras em todas as 
literaturas religiosas. Quem não se lembra da 
mulher de Lot?, da loucura de Hércules?, da 
morte de Sêmele?, dos louvores de Jacó 
após a luta com um anjo do Senhor? 

84 

Por que seria diferente com o nosso herói? 
Sua recusa é perfeita sob o ponto de vista da 
libido. Sim, ele pode possuir todas as virgens 
de sua cidade, as filhas dos guerreiros e dos 
nobres. Pode mesmo possuir as sacerdotisas 
de lnanna-lshtar que fazem prostituição 
sagrada nos muitos templos de amor que 
cercam a Babilônia. Haverão de findar os 
seus dias, como os dele. Mas possuir a 
própria deusa em todo seu esplendor? 
Aconchegar-se em seu leito? "Isso não." 
Retomaria ao ventre materno do amor 
incestuoso para em seguida ser morto ou 
condenado (Édipo que fura os olhos!), como 
aponta o destino dos ex-amantes. É 
sintomático que um dos emblemas de 
lnanna-lshtar seja exatamente a aranha que 
comumente copula com o macho para em 
seguida liquidá-lo. 

O sentido da recusa insere um conhecimento 
sobre a natureza da sexualidade: enquanto 



libido divina ·extermina a humanidade". Mas 
transfigurada na experiência humana dos 
gestos, dos olhares, dos toques, dos amores 
e dos desejos insinua uma certa esperança 
para o êxtase da carne. 

NOTAS 

1. A seguir utilizarei sempre a forma composta 
lnanna-lshtar. 

2. A forma Noé provavelmente é uma variação da 
palavra Nuah, uma das deusas babilônicas da Lua. 
Assim, Sinnai, o monte onde Moisés recebeu as Tábuas 
da Lei, é uma variante de Sinn, filho-amante de lnanna. 
Sinn em sumário é lua; Sinnai significa "barca da lua·. 
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Os anos noventa guardam uma curiosa experiência: 
gente que nunca se viu vai começar a se encontrar. 
Não será esta uma conseqüência normal das trans
formações de paradigma? As cercas mentais mudam 
de lugar e natureza, enquanto as pessoas movimen
tam-se com uma estranha liberdade, em busca de no
vas parcerias e novas interlocuções. 

Seria péssimo responder às novas circunstâncias 
fechando-se sobre si mesmo, como fazem os sectá
rios. Seria ilusório buscar nos noventa apenas uma 
nova moldura para os mesmos esquemas dos sessen
ta. As novas interlocuções põem em contacto mo
dos de pensar e agir que antes estavam separados. 
Outras linguagens deverão ser apreendidas, para ga
rantir um mínimo de comunicação. Embora todos 
façam uso da língua portuguesa, precisamos de po
liglotas da sociabilidade brasileira. Gente que saiba 
entrar e sair dos múltiplos espaços sem fazer bestei
ra. Tradutores do relacionamento social. 
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