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Neste fim de século e de milênio as mu
danças se aprofundam e delineiam 

caminhos cada vez mais inesperados. Aquelas 
que pareciam ser as tendências inexoráveis 
da história deixam de ser hoje às vezes até 
possibilidades cogitáveis. 

Mas, se isto já foi uma constatação da 
década ~e 80, o que a presente década está 
fazendo é só confirmar e aprofundar o 

Na mesma transformação estão as religiões 
e o seu papel neste planeta. Quando tudo 
parecia indicar o seu fim, ou ao menos o seu 
confinamento a grupos muito locali.zados1 

a religiosidade., a partir da década passada, 
explode como um fenômeno de grandes 
proporções e nada indica que a força dessa . · 
explosão tenha diminuído nesta década ... 

Aumenta a religiosidade, mas diminuem 
as fidelidades. A adesão religiosa vem a ser 
um ato de escolha, de vontade, feito pela 
pessoa no seio de um tecido social bor-

alternatiYaS. 

1 
• .conflitos (pentecostais X' afros), 

transformações em religiões (catolicismo), 
e questionamentos em algull)as formas 
concretas de sua inserção (as CEBs) ou de 
sua formação · (Teologia da Libertação); 

~ mudanças que estão sofrendo os vários 
conceitos com que lidamos nas duas últimas 
décadas, como pobre, povo, nação, indivíduo. 
Nesse contexto, crià força o conceito de 
"sociedade civii", entendida agora como 
terceiro setor e numa amplitude planetária. 

• o fracasso do conceito de desen
volvimento; 

• uma ampliação do conceito de relig1ão. 

Esperamos que os instigantes textos deste 
número contribuam para o debate e areflexão. 
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M inha intenção não é fa
zer aqui um relatório da 
discordância harmoniosa 

dos trabalhos apresentados, nem 
das discussões que se segui
ram. A discordância foi har
moniosa graças ao elevado ní
vel de respeito mútuo e de esti
lo acadêmico, e ao fato de ter
se conseguido criar um clima 
favorável à compreensão ami
gável entre opiniões radical
mente diferentes. 

O que não pode deixar de 
ser dito, e deve ser acentuado, 
e merece ser conhecido, é o 
concordia discors que emer
giu do confronto, que tive a 
sorte de poder formular em sete 
pontos sobre os quais chega
mos a um acordo, e cujo relato 
faço aqui. 

Estes pontos são ainda mais 
importantes se considerarmos 
que receberam a aprovação de 
toda a assembléia, sem ter que 
passar pelo ritual de um voto 
formal, que teria parecido arti
ficial e fora de lugar naquele 
contexto. Interessantemente, nos 
foi dado viver as palavras de 
Heráclito: "a concórdia na dis
córdia", um tema caro ao ho
mem da Renascença, inspirado 
numa tradição que remonta a 
Philolaus, a artioperitton. Eis 
os sete pontos, e uma observa
ção conclusiva. 

• Os humanos são in
conclusos, não-acabados e (neste 
sentido) são seres infinitos. Estão 
a caminho de se tornar algo que 
aind~ não são, e que pode ser 
considerado - mesmo que nem 
sempre ou necessariamente -
um estado melhor. 

e As religiões pretendem 
ser caminhos que conduzam as 
pessoas a se expandir, seja qual 
for o sentido que dermos a esta 
expansão, à natureza do cami
nho escolhido. Uma religião é 
seu conjunto de práticas e/ou 
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doutrinas ( ortopráxis e ortodo
xia), que acreditamos ser ca
paz de levar à libertação ou ao 
desenvolvimento de seu ser. Uma 
religião define-se, assim, atra
vés da função que tem intenção 
de preencher: ligar o presente e 
a condição humana de fato (A) 
ao ponto (B), que é o estado 
final da humanidade. Em ou
tras palavras, ela é um cami
nho de salvação. Entendemos 
salvação, aqui, em·seu sentido 
etimológico mais amplo: tudo 
aquilo que nos faz inteiros, sãos, 
livres e completos. 

, , A humanidade en· 
contra-se em •situa· 
ção diacrônica•. O 
que vale para um se· 
tor da humanidade 
não vale para outro. 
Nenhuma religião, 
ideologia, cultura ou 
tradição poderia, ra· 
cionalmente, pre· 
tender esgotar o cam· 
po universal da expe· 
riência humana. , , 

• V árias dos caminhos do 
passado parecem hoje defasa
dos, enquanto outros ainda es
tão bem vivos. Além disso, há 
caminhos emergindo constan
temente, que querem fazer de 
maneira mais adequada e ex
plicitamente diferente exatamen
te o mesmo que as religiões 
tradicionais pretendem alcan
çar. V árias destes caminhos não 
se dão o nome de religiões, de
vido às múltiplas associações 
que a palavra evoca em relação 
a um certo "Caminho". Não 
passa de uma questão de se
mântica, e também de decisão 
cultural, chamá-los ou não de 
"religiões". Enquanto isso, eles 
pretendem tão veementemente 

serem substitutos reais ao que 
as (antigas) religiões não pu
deram realizar, que seria con
cebível chamar todas estas ca
tegorias de caminhos por um 
só e mesmo nome. A crença 
seria, assim, uma alternativa à 
palavra "religião". 

• A humanidade encontra
se em "situação diacrônica" . O 
que vale para um setor da hu
manidade não vale para outro. 
Para que um caminho particu
lar funcione , é preciso que te
nha um certo grau de consciên
cia, ou não poderá se tornar um 
caminho real. Isso implica que 
não há soluções prontas nem 
respostas universais, já que as 
próprias questões não chegam 
a ser universais. Conseqüente
mente, uma detérminada reli
giosidade pode ser o caminho 
adequado para o crescimento 
humano em um determinado 
ponto da história e da geogra
fia, enquanto a mesma "religi
osidade" pode ser deletéria em 
outro contexto. Isso significa 
que as afirmações sobre a reli
gião devem levar em conta si
tuações humanas particulares, 
e não podem ser universalizadas 
por meio de uma extrapolação 
não-crítica. 

• Nenhuma religião, ideo
logia, cultura ou tradição po
deria, racionalmente, pretender 
esgotar o campo universal da 
experiência humana. O plu
ralismo, distinto da simples 
coexistência de uma pluralidade 
de visões de mutido, é hoje uma 
necessidade. O pluralismo não 
significa uma superideologia, 
ou qualquer outro supersistema, 
mas implica uma confiança 
quase mítica em que outras 
perspectivas podem igualmen
te ser plausíveis. 

• A discussão e o diálogo 
das religiões, ideologias e 
Weltanschauungen são um im
perativo de nosso tempo. O que 



era outrora um "esplêndido" 
isolamento tornou-se hoje um 
confinamento miserável. O pró
prio diálogo é um empreendi
mento religioso, no sentido de 
nosso ponto 2. 

• Todos os empreendimen
tos humanos deste gênero, quer 
se chamem religiões, ideologi
as, humanismos, ateísmos etc., 
estão engajados na luta pelo 
crescimento humano, mesmo que 
compreendam esta palavra de 
maneiras as mais diferentes. 

Se a comunicação humana 
tem um sentido, se a religião e 
o ateísmo podem chegar a uma 
confrontação real, se ideologi
as e visões de mundo são cha
madas a se comparar numa 
emulação nobre e honesta, to
das elas devem tentar falar uma 
linguagem compreensível por 
todos, e entrar em acordo, pelo 
menos, quanto ao problema 
que têm a debater. Fre
qüentemente - e nossas sessões 
de Varna o confirmaram uma 
vez mais -, as críticas da reli
gião feitas por pessoas "de fora" 
são as mesmas que as feitas 
pelas pessoas "de dentro"; o 
conjunto de valores sobre os 
quais ambas se baseiam é ge
ralmente o mesmo. A conclu
são das "pessoas externas", no 
entanto, é que tal religião deve 
desaparecer, enquanto a das 
"pessoas internas" é que é pre
ciso reformá-la e purificá-la. 
Por exemplo, tanto um certo 
humanismo ateu quanto um certo 
cri stianismo ocidental tratam 
do mesmo problema, mesmo se 
lhe dão, cada um, respostas ra
dicalmente diferentes, e mes-

mo se as diferentes maneiras 
de abordar o problema já per
tencem ao próprio problema. 
Ambos querem encontrar uma 
sDlução ou levar a salvação a 
uma condição humana de fato . 
Sua divergência não vem tanto 
do fato de escolherem meios 
diferentes para chegar a fins 
análogos, mas de perseguirem 
objetivos diferentes porque in
terpretam diferentemente a con
dição humana factual. 

' ' A discussão e o 
diálogo das religiões 
e ideologias são um 
imperativo de nosso 
tempo. O que era ou· 
trora um •esplêndido' 
isolamento tornou-se 
hoje um confinamento 
miserável. O diálogo 
é um empreendimen· 

to religioso. ' ' 

Esta nota pretende acentuar 
um ponto. Há duas décadas, 
propus chamarmos ecumenismo 
ecumênico o esforço de con
fronto autêntico e sincero das 
religiões, seguindo o exemplo 
do ecumenismo cristão. Este 
último procura alcançar a uni
da de sem comprometer a di ver
sidade. Não faz a contagem dos 
vencedores e vencidos, mas ob
tém um novo ponto de acordo, 
dentro de uma lealdade mais 
profunda a. um princípio que 
transcende as diferentes con-

fissões cristãs. O ecumenismo 
ecumênico tenta realizar uma 
fecundação mútua, e permitir 
uma crítica corretiva entre as 
tradições religiosas do mundo, 
sem diluir a contribuição única 
de cada uma. Tudo ainda está 
para ser feito, neste domínio, 
apesar de já podermos perce
ber alguns novos avanços. 

Mas eu adoraria lembrar aqui 
a necessidade de dar um novo 
passo, e de convocar as dife
rentes "crenças" dos homens e 
das mulheres modernos para a 
arena de um novo diálogo 
dialógico, mesmo se, por ra
zões mais do que compreensí
veis, ele evitem a etiqueta de 
"religião". Se as religiões tra
dicionais deixam de pretender 
ter o monopólio do que signifi
ca a palavra religião, se as 
"religiões" modernas aceitam 
entrar num esforço comum, tam
bém procurado pelos represen
tantes contemporâneos das tra
dições religiosas, se, em outras 
palavras, o terreno comum pu
der ser considerado algo de "re
ligioso", se estes "caminhos" 
que pretendem melhorar a atu
al condição humana puderem 
se reunir num esforço de reci
procidade e sem armas (inten
ções) ocultas, i. e., não decla
radas, poderíamos talvez des
cobrir uma das tarefas mais 
fundamentais e permanentes de 
toda religião: salvar a humani
dade do perigO de perecer. 

Tradução do texto em fran cês "Les 
'Religions' ont-elles le monopole de 
la religion ?", publicado na revist(l 
lnterculture, vol. XXIII, n° 2 ( 1990), 
pp. 24-26. 

O "modelo popular sueco" representa uma figura que articula os objetivos 
e instrumentos da luta pelo desenvolvimento social. Em DEMOCRACIA, 
DESENVOLVIMENTO E IGUALDADE- publicação da Editora Vozes 
em cc-edição com o ISER -, artigos organizados por José Gofíi analisam a 
experiência da Suécia, em reflexões para latino-americanos. 
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E que, muito evidentemen
te, a Católica quer-se uma 
Igreja cristã, a sua "ca

tolicidade" sendo a modalida
de de existência deste seu cará
ter fundante e definidor. Ora, 
existe inegavelmente, nos do
cumentos emanados da primei
ra geração cristã, a consciên
cia de uma libertação relati
vamente aos laços que, tradici
onalmente - e especialmente 
dentro do mundo judaico, pro
fundo refundidor das tradições 
dos povos do Oriente Médio -
constituíam o universo religio
so institucional. É parte da cons
ciência cristã esta "não-reli
gião", que, no decorrer dos 
primeiros séculos de nossa era, 
tanto reprovavam aos cristãos 
alguns observadores lúcidos das 
elites pagãs , e que se expres
sou, durante os séculos da grande 
tradição patrística, pela pro
clamação da caducidade do re
gime da "figura", da "imagem", 
do "tipo", da "sombra" e até o 
"sacramento" que haviam cons
tituído, para a humanidade, os 
grandes vultos religiosos da tra
dição bíblica. Segundo esta lei
tura, com o advento do Logos 
feito Carne, sua morte e sua 
Ressurreição, o Sacrifício per
feito estava definitivamente 
consumado. Doravante, em subs
tituição a todos os ritos e toda 
mediação "religiosa" insti
tucional, os caminhos estavam 
abertos para a "realidade" (a 
"res") que o regime religioso 
havia anunciadO simbolicamen
te: um encontro direto (a "fé") 
entre a Humanidade, através 
da opção decisiva de cada um 
dos seus membros individuais, 
e Deus. Esta profunda intuição 
constitui, sem dúvida, parte 
substancial da "novidade" cristã. 
Enquanto tal, o catolicismo não 
poderia eliminá-la ou des
conhecê-la. Ao contrário, o que 
caracterizadesdeoüúcioo "filão 
católico" como um sincretismo3 

é precisamente a convivência e 
a tensão ativamente mantida, 
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nele, entre, por um lado, esta 
dimensão do cristianismo, que 
tende para a ruptura com a 
religião e a conseqüente su
pressão de todo o aparato sim
bólico e coletivo tido tradicio
nalmente por "religioso", e, por 
outro lado, a sua modalidade 
"católica", que tende, ela, e ao 
contrário, a valorizar a media
ção, o instrumental coletivo de 
religião, a delegação insti
tucional, o Sacramento no seu 
aspecto mais visível. 4 

É claro que não vou tentar 
aqui rastrear, por entre os pri
meiros séculos do cristianis
mo, os momentos em que esta 
dimensão "católica" nasceu e 
densificou-se, a partir de uma 
leitura de outros segmentos da 
totalidade "revelada". Por dois 
motivos: em primeiro lugar 
porque umas indicações elemen
tares neste sentido tomariam o 
espaço de vários volumes;5 em 
segundo lugar, e sobretudo, 
porque estou persuadido que, 
antes de se cristalizar numa 
instituição - precisamente a 
Igreja Católica, que, a rigor, 
começou a existir como distin
ta quando outras se lhe contra- · 
puseram-, o "catolicismo" emer
gia desde as primeiras gera
ções cristãs, provavelmente 
desde o tempo da mensagem 
primitiva de Jesus de Nazaré, 
como uma dimensão entre ou
tras do cristianismo, entremeada 
a outras e que irá tomando pou
co a pouco consistência e den
sidade, até se traduzir progres
sivamente em traços institu
cionais, sistema de pensamen
to e de sensibilidade, conjunto 
articulado de valores, estrutu
ra organizacional. Diremos então 
que o catolicismo, entre as vá
rias correntes cristãs,6 carac
teriza-se por uma propensão, 
uma queda, uma "estrutura", 
entendida num sentido formal e 
dinâmico,? em direção à valori
zação: 1) da comunidade visí
vel e da instituição; 2) do regi-

me noético do mito; 3) do rea
lismo epistemológico. 

Ora, este tríplice perfil pa
rece desenhar muito precisa
mente o horizonte da "Tradi
ção", no seu sentido pré-mo
derno. Será o meu primeiro 
ponto. 

O Catolicismo 
frente à 

modernidade 

• Quemfalaaomesmotempo 
de comunidade e de institui
ção, isto é, de comunidade 
institucionalizada, remete com 
evidência a um feixe de rela
ções sociais que tendem a rea
lizar o modelo bem conhecido 
de Dumont: 8 o de uma totalida
de que precede o indivíduo e 
dentro da qual este último en
contra, com o seu lugar, o sen
tido mesmo e, mais radicalmente, 
a realidade de sua existência. 
Bastaria esta referência a Du
mont para evocar tal modelo, 
holista e hierárquico, mas tal
vez seja mais indicado, no nos
so caso, remontar até Lévy
Bruhl. Poderemos assim, com 
ele, reconhecer explicitamente 
neste tipo de pensamento tradi
cional os traços da "mística" e 
da "participação", que mere
cem sobreviver ao ostracismo 
no qual o desprestígio do "pré
lógico" os arrastou. Vejamos, 
por exemplo, a propósito dos 
Zande : "Aqui, mais do que en
tre os Ocidentais, entre os quais 
a individualização esconde 
muitas vezes a participação à 
vida comum, sente-se o quanto 
a vida Zande é eminentemente 
social. Todos os rituais , toda a 
educação Zande tendem a inte
grar o indivíduo à coletivida
de."9 Não que o indivíduo não 
possa simplesmente ser distin
guido do seu grupo, como no 
reino animal. Pois se "o indiví-



duo humano existe, ele tam
bém, em virtude de sua partici
pação à essência do seu gru
po", este grupo, ao contrário 
do mundo animal (tal, pelo me
nos,comoopodiaimaginarLévi
Bruhl), não é homogêneo: "A 
aldeia ( ... ) é uma pequena co
munidade que tem suas leis 
próprias, entre as quais a mais 
importante parece ser a da hie
rarquia." Quando há ritos, "eles 
são evidentemente ditados pelo 
sentido da hierarquia", pois "há 
um laço místico entre o chefe e 
o organismo soei ai que está por 
baixo dele". 10 

Mais curiosamente, esta 
existência do indivíduo subor
dinada a sua emergência no in
terior do grupo, esta identida
de definida pelo coletivo, tinha 
sido observada por Marx como 
um traço social característico 
da Roma antiga. Ali, a existên
cia do proprietário de terra, do 
camponês enquanto tal, é "me
diada por sua existência como 
membro do 'Estado', pela exis
tência do Estado" . 11 Formação 
em que o cidadão individual 
recebe o seu estatuto a partir 
de sua situação jurídica no in
terior do Todo antecedente: 
"Neste caso, o todo não consis
te apenas na reunião de suas 
partes isoladas: é uma forma 
de organismo independente." 12 

Ao contrário, "entre os Ger
mânicos, cujos chefes de famí
lia estabeleciam-se nas flores
tas, isolados e separados uns 
dos outros por distâncias con
sideráveis, a comunidade exis
tia, mesmo do ponto de vista 
externo, somente em virtude dos 
atos de união de seus membros. 
( ... ). [Ela] se manifesta como 
uma associação, nãocomouma 
união, ou seja, como um acor
do cujos sujeitos independen
tes são os proprietários de ter
ra, e não como uma unidade . 
( ... )Para a comunidade adqui
rir existência real, os livres donos 
de terra devem promover uma 
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assembléia, enquanto em Roma, 
por exemplo, ela existe inde
pendentemente de tais assem
bléias, pela presença da cidade 
em si e dos seus funcionários 
investidos em autoridade" .13 

Antiga fórmula comunitária, 
pois, do lado romano, e adven
to de uma primeira modernidade 
(na verdade, já a segunda de 
que fala Marx) do lado germâ
nico. Será meramente casual 
esta precisa oposição entre Roma 
e a Germânia, o berço do Cato
licismo e o do Protestantismo? 
Como não terá nenhum sentido 
o nascimento da sociologia 
durkheimiana da "totalidade" 
num país católico, a partir da 
experiência familial do quahal 
hebraico e na esteira do siste
ma total de Auguste Comte, 
"católico sem Deus", em diálo
go mudamente surdo com a 
germânica sociologia weberiana, 
filha de um individualismo da 
"ação social", ao qual, por ou
tro lado, nos parece cada vez 
mais corresponder à realidade 
contemporânea? 

Esta afinidade eletiva doca
tolicismo com a preeminência 
e precedência da Totalidade so
bre o Indivíduo é bem conheci
da. Por isso mesmo, talvez seja 
mais significativo, em vez do 
desenvolvimento de argumen
tos estruturais, a escolha de 
uma simples ilustração, em ní
vel da experiência religiosa: o 
vivido histórico da instituição 
monástica, uma instituição, 
quando cristã, tipicamente "ca
tólica", mesmo se existiu - e 
existe - em tradições eclesiás
ticas difei·entes (mas na medi
da mesma em que se aproxi
mam da tradição católica: os 
"anglo-católicos", por exemplo). 
O ódio que ela suscitou em Lu
tero é habitualmente explicado 
por motivos biográficos, su
mamente emocionais. Acredi
to, no entanto, que as razões 
desta rejeição radical são de 
outra ordem, estrutural e cor-

respondendo exatamente ao sur
gimento do Sujeito ocidental e 
de sua consciência soberana, 
de que Lutero representa uma 
etapa importante. 

É verdade que o começo da 
vida monástica, que os histori
adores detectam em geral no 
Oriente cristão, é habitualmente 
interpretado como uma valori
zação do Sujeito quase-abso
luto no eremitismo. 14 Insiste
se: mesmo quando o eremita 
recebia discípulos e com eles 
eventualmente convivia, a re
lação destes últimos com o Mes
tre revestia a forma de uma 
iniciação estritamente pessoal, 
relação de Sujeito a Sujeito, 
prescindindo quase da media
ção da totalidade eclesial, até 
mesmo de sua vida cultual e de 
seu calendário mais fundamen
tal, cujo desenrolar chegava a 
não influir em nada sobre o 
ritmo do quotidiano ascético 
dos eremitas. Conta-se de vári- . 
os destes Padres do Deserto 
que podiam até ignorar a data 
da própria Páscoa. 15 Ora, ao 
contrário desta tese da exclusi
vidade de uma origem eremítica 
do monaquismo, tentou-se mos
trar a partir da experiência de 
Agostinho no iiúcio do V sécu
lo que a vida monástica primi
tiva parece ter-se apresentado, 
desde o início, sob duas formas 
opostas e simétricas: a eremítica 
e a comunitária cenobítica, das 
quais só a segunda, aliás, vin
gou no Ocidente, sobretudo 
romano. 16 Ora, nestes mostei
ros tradicionais do Ocidente, o 
sentimento de um "todo comu
nitário" é que define a própria 
identidade individual. O seres
piritual de cada um desabrocha 
em referência estrita ao Todo 
que representa a comunidade 
dos monges reunidos e, proje
tada além dos limites de qual
quer comunidade concreta, a 
Unidade maior, entendida como 
a totalidade cristã, ao mesmo 
tempo visível e mística. 17 Os 
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detalhes em que se manifestava 
este enraizamento comunitário 
seriam inúmeros- e saborosos. 
A Liturgia oficial, antes de tudo, 
como a matriz de um amadure
cimento pré-traçado, indisso
luvelmente individual e coleti
vo, sendo neste caso a "posse 
passiva do sagrado, pelo ho
mem que se tornou um vaso de 
Deus", característica do místi
co, segundo Weber, 18 realizada 
"por uma graça distribuída em 
permanência por uma organi
zação( ... ) divinamente acredi
tada, uma comunidade ins
titucional". "Graça institu
cional" por sua vez dispensada 
por meio de sacramentos, que , 
se bem que inteiramente depen
dentes da ação salvífica do úni
co Redentor, articulam-se, no 
entanto, "ao tesouro do excedente 
de graça acumulado pelas obras 
de seus funcionários ou de seus 
fiéis", eles também feitos Cor
po de Cristo pelo Sacramento 
essencial da Eucaristia. 19 Nes
te sentido, seria possível dis
tinguir dois tipos ideais de mís
ticos cristãos. Um, mais recen
te, contemporâneo da devotio 
moderna e da mística renana 
(século XV) , já claramente 
marcado pela emergência deci
siva do "indivíduo" nos meios 
culturais onde se gestava aRe
forma; o outro, anterior e mais 
tradicional na Antiguidade oci
dental e na Idade Média, que 
amoldava a sua experiência mais 
pessoal e íntima ao ritmo da 
prática sacramental e da Liturgia 
oficial, considerada como a 
oração "objeti v a", "plenificada" 
e "de antemão constituída", da 
Igreja,20 "obra" coletiva2 1 na 
qual se vaza a oração mais in
dividual e subjetiva.22 

No mesmo sentido, evoque
mos outros traços do tradicio
nal "holismo" católico, exerci
tado no interior do monaquismo. 
A ausência de qualquer propri
edade particular, por exemplo 
("Entre eles, nada era dito 
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'meu"'23); ou, ainda, analoga
mente à citada análise de Lévy
Bruhl, a entrega da "vontade 
própria" entre as mãos do Aba
de, quase que depositário es
trutural - e, desta vez, insti
tucional e não simplesmente 
carismático, como nas formas 
monásticas orientais do Deser
to - da vontade divina antece
dente. É até possível que a ca
tegoria de "obediência", enquan
to ela conota a decisão indivi
dual de uma vontade que "se 
rende" à vontade de outrem,24 

nem encontre aqui um nicho 
teórico adequado. Sem dúvida, 
tal elaboração tornar-se-á ob
jeto de toda uma literatura moral 
e/ou ascética no catolicismo pos
terior, mas nesta mais antiga 
tradição, que perdurou até quase 
hoje em alguns agrupamentos 
significativos da vida católica, 
há certa naturalidade no fato 
de que nem emerge como pro
blema específico o da vontade 
individual enquanto protagonis
ta: a Totalidade hierárquica é 
que se expressa em nome de 
todos os seus membros. Sem 
prejuízo do fato de que, pelo 
menos desde o século V, o seu 
intérprete possa ser escolhido 
através de um tipo de eleição, 
em que "o Espírito pode ex
pressar-se pela boca dos mais 
novos entre os irmãos".25 Sem 
dúvida, as "modernidades" su
cessivas virão marcar este pro
cesso ascético-místico de ele
mentos menos tradicionais: a 
obediência em vista do Bem 
Comum, por exemplo, subme
tida a um raciocínio legitimador, 
que assomará no século XIII 
nas Ordens Mendicantes urba
nas, através da ética racional 
escolástica; a "opção" (electio) 
inaciana sobretudo, na Contra
Reforma, que introduzirá defi
nitivamente o Sujeito e sua li
vre decisão de consciência na 
raiz humana do processo. 26 Não 
entendemos negar as revisões 
constantes a que as moderni
dades levaram a Igreja Católi-

ca. Mas afirmar simplesmente 
que, no meio destas áleas, refor
mulações e matizes, uma que
da congenital - força motriz 
fruto de sua estrutura- tenderá 
permanentemente a levar o "ca
tolicismo" em direção à rea
firmação fundamental da pree
minência do Todo sobre o seu 
elemento individualY Leia-se, 
por exemplo, num dos momen
tos chaves do diálogo com a 
modernidade, este texto de Leão 
XIII, o Papa supostamente "li
beral" que tentou fazer deste 
diálogo uma reconciliação: 
"Queremos falar, além disso 
(i.e., além dos preceitos natu
rais), de toda a doutrina e, em 
particular, das instituições que 
ele (o Cristo) nos deixou. Des
tas, a Igreja é a principal. Na 
verdade, que instituição há que 
ela não envolva e inclua com
pletamente? Pelo ministério da 
Igreja, tão gloriosamente fun
dada por ele, quis perpetuar o 
ofício que lhe foi atribuído pelo 
Pai, e tendo-lhe, por um lado, 
outorgado todas as ajudas efi
cazes para a salvação humana, 
ele ordenou, com a maior das 
ênfases, por outro lado, que os 
homens lhe sejam sujeitos como 
a ele mesmo e sigam a sua ori
entação em todos os domínios 
da vida. "28 

Um fundamento, pois: a 
Totalidade hierárquica, que 
subsume o indivíduo e sua ini
ciativa autónoma. Primeiro 
ponto do nosso raciocínio, a 
ser cotejado com uma das ver
tentes essenciais da Moder
nidade: a emergência do Indi
víduo como elemento básico e 
matricial de qualquer relação 
social ou estrutura coletiva. Nes
te sentido, uma dimen~ão de 
"Catolicismo", sem dúvida, de 
tendência pré-moderna. 

• Mas outro componente é 
também essencial à Mo
dernidade: o advento da Razão 



no absoluto comando da rela
ção entre o espírito humano e o 
universo cognoscível, univer
so material ou social. É preci
samente a conjugação destas 
duas dimensões- ou, mais exa
tamente , destas duas autono
mias: do Indivíduo e da Razão 
imanente- que define a moder
nidade. Ora, no alvorecer de 
nossa modernidade primordi
al, o da filosofia grega, é pela 
marginalização do Mito que a 
Razão iniciou a trajetória que 
devia levá-la a sua posição so
berana. E continuou sendo em 
direção à liberação dos cons
trangimentos míticos que a Fi
losofi a, a Ciência e a Política 
acederam à sua "Modernidade 
moderna". 29 

Entende-se com isso o pro
blema específico que a Moder
nidade coloca ao Catolicismo 
em termos do uso da razão, já 
que, mais do que qualquer ou
tra confissão cristã, pelo me
nos no Ocidente, o catolicismo 
reduplica, na sua au to-expli
cação, a densidade de sua im
pregnação mítica . O "Mito crís
tico", com efeito, é parte essen
cial de qualquer interpretação 
do Cristianismo. Mas não no 
mesmo grau de cristalização. 
O seu núcleo é a presença do 
Ser Ab-soluto numa criatura 
humana, uma presença que cul
mina no Mistério salvífico da 
Morte e da Ressurreição. Ora, 
entre as confissões cristãs - e 
desde os primeiros séculos do 
Cristianismo- boa parte orien
ta-se para uma interpretação 
"racional", seja desta "presen
ça" de Deus num homem , seu 
"Filho", seja da Missão Re
dentora, não mais situada num 
nível de realismo quase-onto
lógico, mas simplesmente no 
nível ético de uma pregação -
racional ou reveladoramente 
profética. O Catolicismo soci
ológico, ao contrário, no inte
rior de uma longa história de 
diálogo entre o conteúdo mítico 
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da Revelação e sua expressão 
racional, sempre proibiu-se de 
esvaziar a densidade mítica da 
Boa Nova. 

Mais ainda. Ao Mito Cris
tão fundamental ele acrescenta 
outro- e ele é o único a fazê-lo, 
pelo menos no Ocidente: o seu 
próprio Mito de Fundação. 30 

Ele está longe de se auto-repre
sentar, enquanto Instituição, e 
Instituição socialmente visível, 
como o simples fruto de uma 
necessidade histórica de orga
nização racional , atribuindo 
assim a seus agentes e a seus 
ritos um estatuto meramente 
instrumental, tendo razão de 
ser na natureza histórica e so
cial do homem -como, diferen
cialmente, o farão .Lutero e 
Calvino, depois de J.Huss e de 
tantos outros . 31 Ao contrário, a 
Católica vê-se como a Institui
ção portadora, ao longo da His
tória, do Sagrado Substancial 
da Encarnação Redentora. Se o 
seu sistema de Sacramentos pode 
escapar do processo banaliza
do da Magia, é somente com a 
condição de responder a esta 
definição e de se querer, sim
bólica e/mas realmente, trans
missor da Graça. A Unção faz 
de seus hierarcas uns seres 
sacrais (de um sagrado sem 
dúvida relativo ao Sagrado subs
tancial crístico, mas nem por 
isso menos i·eal), cuja ação ri
tual, quando ela se enquadra 
na moldura intencional e jurí
dica que lhe é coletivamente 
própria, prescinde até, para ser 
"eficaz", .de qualidades pesso
ais como a graça santificante 
ou a fé do própdo agente indi
vidual. Ao longo de sua histó
ria, o debate do Catolicismo 
com a sua própria autocons
ciência o levará constantemen
te a defender-se contra a queda 
e o deslize que, nestas condi
ções, lhe seriam naturais: pres
cindir da interioridade da cons
ciência, tanto do agente sacra
mental quanto do usuário do 

sacramento. 32 Manejando o signo 
sacramental, ele se reconhece
rá sempre criticamente uma 
tendência a privilegiar o signi
ficante deste signo, enquanto 
as várias correntes da Reforma 
tendem a ir direto ao significa
do, sempre ético e eventual
mente racional. 33 

Vê-se que a síntese católica 
não saberia dispensar a dimen
são do Mito: aboli-la, conser
vando ao mesmo tempo o seu 
arcabouço institucional, seria 
confessar-se totalmente mági
ca. Mas no mesmo passo mede
se o seu conflito com a exigên
cia "moderna" de uma explica
ção dentro dos limites da ra
zão. E avalia-se, tanto a árdua 
tarefa de suas sucessivas sínte
ses teológicas, todas elas 
dedicadas a compatibilizar di
mensões, a rigor, incompatí
veis: o Mito e a Razão, uma 
razão, além do mais, historica
mente situada; quanto à tensão 
estrutural entre suas instânci
as de ortodoxia, por um lado, 
"responsáveis · pelo Depósito 
revelado" e a quem o próprio 
Mito de Fundação da Igreja, 
crido por elas a partir de sua 
própria situação estrutural, 
impõe uma carga dilacerante, 
e, por outro lado, os "intelectu
ais orgânicos", eles também 
institucionalmente "responsá
veis", mas num sentido quase 
oposto, seja por encontrar uma 
expressão intelectual, racional
mente coerente sem nada sacri
ficar do Mito fundante, de 
vivências inéditas, seja por 
reinterpretar, sem ruptura com 
a Tradição, vivências institu
cionalmente valorizadas mas que 
o estado contemporâneo da 
"consciência racional" exige que 
sejam diferentemente justifi
cadas. Afere-se, enfim, o lugar 
crucial, da mística católica, seja 
ela "extramundana" ou "in
tramundana", como diria We
ber, única via aparentemente 
capaz de ultrapassar o dilema 
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definido acima, porque sua 
"vivência" vai sem dizer-se, ou 
se dizendo através de uma nar
rativa de cunho não necessari
amente racional. 

Enfim, no cruzamento das 
duas dimensões do catolicismo 
até agora examinadas, a da To
talidade antecedente e a do Mito, 
encontramos o problema espe
cífico da Fé. Fé e/ou Religião, 
conhece-se o dilema que, desde 
Lutero, dilacera o debate entre 
o protestantismo e o catolicis
mo. Enquanto o primeiro tende 
a recusar a dimensão "religio
sa" do cristianismo, para de sem
bocar, tanto com o protestantis
mo liberal quanto, e sobretudo, 
embora diferencialmente, com 
K. Barth e R. Bultmann, numa 
adesão existencial, pessoal e 
direta, ao "acontecimento sal
vador", o catolicismo, mesmo 
sublinhando a importância da 
Fé pessoal, tende a investi-la 
na corrente coletiva da Tra
dição e, com ela, da Igreja: 
"Gradualmente, do Cristo aos 
apóstolos, dos apóstolos a Paulo, 
de Paulo aos Padres , dos Pa
dres à Igreja, se transmite a 
autoridade, sem falha nem so
bra ( ... ) A Igreja, Esposa do 
Cristo, torna-se garante de sua 
própria autoridade, o verbo do 
Verbo. Assim como, segundo 
um adágio bem conhecido, o 
Papa contém os arquivos no 
seu próprio coração, a Igreja 
constitui-se em prova animada 
da crença cristã. "34 

Concepção patrística e me
dieval, sem dúvida, que come
çará a ser contestada, já no 
século XIII, logo e sobretudo 
com Ockam e a Reforma, para 
ser fundamentalmente desafia
da pela modernidade triunfan
te do século XVII1,35 mas que 
continua representando um dos 
vetores fundamentais de iden
tidade com os quais o "catoli
cismo" historicamente tem de 
se haver. 
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• Será tudo? Autonomia do 
indivíduo e autonomia da ra
zão, fundamentos da moderni
dade, não seriam suficientes para 
fazer do catolicismo uma es
trutura redibitoriamente pré
moderna e ultrapassada? 

Na verdade, a realidade ca
tólica é mais sutil - e mais pos
sante. E também mais infeliz 
frente à Modernidade. Pois é 
fato que, desde o século XIII 
pelo menos, o esforço intelec
tual da teologia Ci:itólica, total
mente aprovado, após hesita
ção, pelo veredicto do Magis
tério, tendeu, pela mediação da 
filosofia aristotélica, a recon
ciliar fé e razão. Mas precisa
mente enquanto esta última 
apreenderia "naturalmente" o 
ser na sua verdade. Uma razão 
naturalmente orientada para o 
contato com o ser pode levar o 
espírito, através das provas da 
existência de Deus, até o limiar 
de um mundo revelado que, se 
ele ultrapassa o racional, não o 
contradiz. Ora, é precisamente 
esta abertura natural para a 
apreensão das essências que a 
modernidade mais recente não 
reconhece e põe até para per
der. E o seu movimento, é pre
ciso reconhecê-lo, começou no 
interior da própria teologia ca
tólica, com aqueles que orien
tavam cada vez mais, com Dun 
Scoto, com Ockam, a explica
ção do universo para as chaves 
do indivíduo, do Individual 
Absoluto até (Deus), cuja von
tade livre, e não a decorrência 
de sua essência, lógica, racio
nal e necessária, teria fundado 
a ordem das coisas. 

Com o século XVIII, e Kant, 
nada já subsiste desta predis
posição da inteligência para a 
ordem objetiva dos seres. O 
espírito não conhece a realida
de, mas somente os fenômenos, 
e é a consciência, mais tarde o 
sentimento ou a intuição, que 
deve entrar na corrida para le
var até Deus. 

Richard Niebuhr,36 falando 
desta "resposta sinteticista" ao 
problema das relações entre 
Cristo e Cultura, resposta que 
ele diz típica da grande esco
lástica tomista, a considera "au
sente do cristianismo moderno, 
seja por causa da natureza de 
nossa cultura, seja em decor
rência de uma outra compreen
são corrente de Cristo". Ela 
poderia, pois, ser incompatível 
com a cultura moderna, e, no 
entanto, diz ainda Niebuhr, se 
esta síntese não se confunde 
simplesmente com o catolicis
mo, "os homens deste grupo 
( ... ) têm amoldado e dirigido a 
instituição religiosa mais in
fluente em nossa civilização, a 
Igreja Católica Romana" .37 

Marcando-a decididamente por 
três conseqüências, que, para 
nós, integram o seu habitus e 
contribuem a criar o seu pro
blema frente à modernidade: 
"A tendência a confundir a lei 
de Deus com a lei natural", isto 
é, de fato, uma lei "cultural
mente (e historicamente) de
terminada"; a tendência rumo 
ao conservantismo cultural; en
fim, a tendência para a "instituci
onalização de Cristo e do Evan
gelho".38 

Neste sentido, "a religião 
da saída da religião", analisa
da por Marcel Gauchet,39 émuito 
mais representada, no interior 
do filão judeo-cristão, pelo pro
testantismo40 do que pelo cato
licismo, que sempre se esfor
çou, no decorrer da história, 
por articular em dialética "fé" 
e "religião". 

Demos com isto a volta, e 
reencontramos o nosso ponto 
de partida. Podemos resumir: 
trata-se de "tendências", de 
habitus, dizíamos, de identida
de histórica e secularmente en
tranhada. Arriscaríamos até a 
falar em "estrutura", mas com 
a condição 1) de mergulhar este 
último conceito numa corrente 



dinâmica, como o quer Ricoeur,41 

como hoje o faz Sahlins ;42 2) de 
considerar também esta "estr.u
tura" como dinâmica em si mes
ma, mais direção endógena e 
encaminhamento do que confi
guração estática.43 O essencial 
desta estrutura consistiria en
tão na orientação e na queda 
para valorizar o lado visível 
(sacramental) da instituição, por
tadora que seria esta mesma 
visibilidade- e apesar das corre
ções de rumo aparentemente do
minantes nas teologias contem
porâneas, apesar dos matizes, 
das relativizações, das tentati
vas de retirar-lhe o seu caráter 
absoluto e único44

- do Sagrado 
e da Graça. Anti-Moderno.45 

O Catolicismo 
frente à 

"modernidade 
contemporânea" 

Mas tudo não terá sido as
sim, quem sabe, formulado. O 
título dado a esta seção deixa
o entrever, quando acrescenta 
ao programa da "Modernidade" 
outra dimensão que, sem dúvi
da para não arriscar-se a divi
dir as opiniões antes mesmo de 
iniciar qualquer debate, ele 
chama de "contemporânea" . 
Eufemismo bem-vindo, que não 
nos dispensa de cotejar esta 
Modernidade triunfante com seus 
avatares contemporâneos - se
jam eles ou não "pós-moder
nos". 

"Modernidade moderna" era 
dizer que, entre todas as mo
dernidades que se sucederam 
no interior do nosso tempo oci
dental, esta seria mais radical 
que muitas outras que a prece
deram. E, precisamente por sê
lo, ela deve confessar-se tam
bém a única que, pelo menos 
nas mesmas proporções, paten
teia hoje seus limites e pode 
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mesmo segregar, com a sua 
própria crítica, uma reação crí
tica a alguns de seus próprios 
princípios. Nesta medida, a 
"contemporaneidade" que se lhe 
segue - e que estamos experi
mentando em graus variados -
será feita da ambigüidade de 
ser, ao mesmo tempo, a conti
nuação exacerbada e incan
descente dos caracteres que 
acabamos de reconhecer à Mo
dernidade, e a sua contradição. 
Ao mesmo tempo que ela con
firma, ela questiona e pro
blematiza. Ela pode assim apa
recer, tanto o desaguadouro, o 
coroamento e até a consagra
ção das tendências "modernas", 
quanto a sua mais aguda con
tradição. 

Nestas perspectivas, quem 
sabe o Catolicismo esteja, frente 
à Modernidade Contemporânea, 
numa situação não tão simples
mente alterna ti v a, e deste novo 

- confronto não esteja fadado a 
sair perdendo sistematicamen
te e sem apelação? 

Como resumir, com efeito, 
os traços desta modernidade 
contemporânea? Vou tentar fazê
lo em cinco pontos, marcando 
todos eles uma mudança no fei
xe de relações que a humanida
de mantém.4 6 

• Em primeiro lugar, é a 
relação com o tempo que ela 
vem pôr em questão . 

Com efeito, a Razão sobe
rana, no seu afã de mandar para 
o esqueciq1ento o regime ultra
passado do Mito, segredou seus 
próprios mitos e, primacial
mente, o Mito-matriz de uma 
relação linear da História com 
o tempo, orientados que seriam 
os dois pelo vetor do Progres
so. Parece ao homem contem
porâneo que mais Razão, e mais 
Razão experimental - a Razão 
moderna por excelência -, o 
obriga a perder esta certeza e a 

andar pela História por cami
nhos antes nunca percorridos. 

Neste sentido, a pós-mo
dernidade exige, na base de uma 
verificação dos limites da as
sunção pelo homem moderno 
de uma identidade prometeana, 
uma real correção de rumos. 
"Em relação ao irracional", dirão 
alguns, já que o vetor do "pro
gresso" consistia no imperati
vo de uma racionalização cres
cente. Certas religiões, propensas 
ao fundamentalismo, poderiam 
se deixar seduzir por estas se
reias. Não parece dever ser a 
tentação natural do Catolicis
mo, amante, até o excesso, dos 
jogos articulados do Mito e da 
Razão. 

O mais provável é que o 
desafio pós-moderno o incite a 
instaurar nele - ou restaurar -
um equilíbrio renovado entre 
estes dois modos de apreensão 
do mundo, remontando aquém 
de sua própria "modernidade" 
teológica, um tanto racionalista 
quanto às achegas ao divino, 
moralista quanto à ação, e rea
tando com as fontes do seu ins
trumental alegórico-simbólico. 
De uma ultramodernidade, que 
entende romper com a demons
tração e a injunção puras , é 
possível que o catolicismo pos
sa aproximar-se através de um 
reativado assumir de seus com
ponentes simbólicos, emocio
nais e místicos .47 

Também no campo das rela
ções com a natureza e o natu
ral, ele procurará provavelmente 
uma modalidade do que Bastide 
chamava já "a racionalidade 
do irracional". Pois seria 
realmente racional uma fideli
dade implacável à lógica tec
nocrática, com o risco de pôr 
em perigo a existência mesmo 
do que constitui, por um lado, 
o seu "objeto" e, por outro lado, 
o seu suporte existencial? Pa
rece que certa ética "natural" 
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cara ao catolicismo pode hoje 
reencontrar um ponto de an
coramento nas novas perspec
tivas da ecologia. Resta-lhe não 
brincar de triunfalista, pois neste 
campo do "natural", o sexo, 
por exemplo, parece ter perdi
do definitivamente as balizas 
"naturais" onde a Igreja pretende 
enclausurá-lo.48 A nova aber
tura exige do catolicismo cria
tividade e não azedo repisar. 

Outra revisão da relação com 
o tempo parece-me existir mais 
sutil e latente, na pós-mo
dernidade. Ela diz respeito ao 
projeto democrático. A li ber
dade, tanto civil e política quanto 
económica (o mercado), toma
da como princípio ab-soluto, 
não só implica sua própria con
tradição, bem o sabemos (ab
soluta, ela não pode ser para 
todos, generalizada, não pode 
ser ab-soluta), como também é 
baseada na permanente apolo
gia contemporânea da constan
te disponibilidade para a mu
dança de escolha. Ora, tal vo
lubilidade institucionalizada 
impede a constituição de proje
tas de longo alcance, fora o 
único projeto de ab-solutizar a 
liberdade existencial do indi ví
duo. À efêmera vontade dos 
atares presentes sacrifica-se, 
pois, o projeto de um mundo 
para as gerações vindouras, 
projeto que implica um mínimo 
de garantias institucionais de 
estabilidade. Precisamente o 
Catolicismo, forte de sua co
natural afinidade com a idéia 
de "comunidade", armado tam
bém em resistência sobre uma 
representação da identidade mais 
densa, substantiva e permanente, 
poderia fazer dessas suas duas 
fraquezas frente à modernidade, 
senão uma força, pelo menos 
um instrumento positivo para 
um projeto contemporâneo mais 
equilibrado e promissor. 

Com efeito, encontramos 
nele, por um lado- e retomando 
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assim o exemplo do monaquismo 
ocidental comunitário-, a radi
cal exigência de um projeto 
societário, e um modelo para 
este projeto: o da "primeira 
comunidade de Jemsalém" onde, 
como diz Agostinho, "tudo era 
comum entre eles, coração, al
mas, bens, numa tensão para 
Deus".49 É a dimensão impera
tiva de um transbordamento do 
valor comunitário eclesial e e
vangélico sobre o conjunto so
cietal, base do que E. Poulat 
chama de "Catolicismo intran
sigente". 50 Exigência pouco 
"moderna", já que baseada so
bre o modelo da "comunida
de" , mas que por isso mesmo 
encontra alguma linha de força 
da modernidade mais contem
porânea. Por outro lado, quan
do esta aspiração utópica pro
curava, ainda ontem, inscre
ver-se num projeto concreto, 
ela o fazia tomando forma ra
cional, num dos projetas que, 
desta vez, a própria modernidade 
lhe oferecia. Arriscava-se en
tão a cair numa redução em
pobrecedora e exclusiva da di
mensão mítica, de que era por
tadora, a uma determinada for
ma política. Nesta pós-mo
dernidade, ao contrário, a con
tínua e reativada presença no 
catolicismo do acervo mítico e 
simbólico das grandes imagens 
bíblicas o potencializa para ser, 
depois da queda do muro de 
Berlim, uma instância dinâmi
ca de exigente transformação 
social, por um lado portadora 
de uma dimensão it-revoga
velmente comunitária e por outro 
constantemente crítica de qual
quer forma societária que pre
tendesse congelar em definiti
va res o inesgotável conteúdo 
do símbolo comunitário. 5 1 

O exercício de tal função 
dinamizadora é hoje imprescin
dível para o catolicismo, sob 
pena de se ver ultrapassar pe
los seus próprios integristas que, 
à imagem daqueles dos dois 

Islãs (Sunita e Xiita) e dos fun
damentalistas evangélicos ame
ricanos, aspiram a inverter ra
dicalmente a relação pós-mo
derna ao Tempo, e reencontrar 
uma gelada permanência a-his
tórica. Ou, então, em sentido 
contrário, sob pena de assistir 
também- e ao mesmo tempo- à 
diluição de qualquer projeto 
histórico, na absolutização, 
sensorial e imediatista, daque
la eternidade que cantava 
Rimbaud: 

"Nósaencontramos. O quê? 
A Eternidade. 
É o mar fundido 
No sol. " 

• Uma outra relação com a 
totalidade 

Eu diria que estão em jogo 
aqui as relações entre grande
zas: relação entre o indivíduo e 
os grupos sociais, de grande
zas hierarquizadas, que, re
agru panda-o com alguns de seus 
semelhantes, lhes proporcionam 
identidade(s) ; relações destes 
grupos sociais entre si; enfim, 
relações de todos, indivíduo e 
grupos, com o englobante gue 
os porta e os nutre : a totalidade 
cósmica. 

Em nível das relações entre 
indivíduo e grupos, um modelo 
de reagrupamento instaurou-se 
no fim do século XVIII: a Na
ção. Fruto da vontade geral, 
este ambíguo resultado da con
vergência de vontades indivi
duais, que, no entanto , impõe
se a elas, a Nação constitui um 
ser coletivo ficcional (no senti
do de "feito", "fabricado") e 
não mais orgânico ou natural. 
Como, num recente congresso, 
o declarava um jornalista polo
nês, expressando exatamente o 
projeto moderno: "Nós somos 
nações porque queremos sê
lo ."52 Ele se opunha assim às 
ressurgências pós-modernas das 
"comunidades" pré-modernas, 



comunidades de sangue, de cul
tura, de história, de religião, 
étnicas , que a atualidade vê, 
em toda parte, reemergir à His
tória como "identidades do ser", 
segundo a expressão, no mes
mo congresso, de um sociólogo 
iugoslavo, identidades que, neste 
sentido, confrontam as moder
nas "identidades do fazer". 53 

Entendo bem: o fio condu
tor ideal (no sentido de pura
mente lógico) da pós-mo
dernidade parece não estar nestas 
ressurgências limitadamente 
identitárias, que a simples con
juntura não poderia, aliás, pre
tender explicar, mas, quem sabe, 
na direção precisamente opos
ta : no alargamento das rela
ções entre grandezas sociais em 
direção a totalidades cada vez 
mais amplas e abrangentes . A 
Nação torna-se estreita para a 
modernidade contemporânea. No 
entanto: "Eis que chegou o tempo 
das tribos", constata, livro após 
livro, um sociólogo da socie
dade pós-industrial. 54 E é certo 
que podemos entender por "tri
bo" não um agrupamento de 
caráter tradicional holis ti
camente antecedente ao indiví
duo e a ele imposto, por exem
plo, pelos seus laços de san
gue, mas, ao contrário, um grupo 
predominantemente eletivo e 
fluente, de dimensões reduzi
das , dotado de relações quen
tes mas frágeis, socialmente 
eficiente apesar de pouco ins
titucionalizado, e baseado nas 
vontades de adesão indi vidu
ais. Uma "comunidade", se se 
quiser, mas num sentido espe
cificamente pós-moderno. 

Mesmo assim, no entanto, a 
dimensão "étnica" da tribo tor
na-se, também ela, presente . A 
Nação, que tende a se desfazer 
pela abertura a um plano 
maior, sofre também ameaça 
de implosão a partir da reafirma
ção de seus elementos. Na ver
dade, se a progressiva dissolu-
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ção dos laços herdados como 
naturais (os das etnias, das pro
víncias, das "nacionalidades" 
lingüísticas e culturais) a fa
vor dos únicos laços formal
mente nacionais encarnava e 
cristalizava, ontem, em processo 
social concreto oriundo de um 
projeto político, a lógica mo
derna, hoje, é a mesma lógica 
que se prolonga ambiguamen
te além dela própria, na produ
ção de seu anticorpo. 

Com efeito, o princípio mo
derno da Nação correspondeu 
à vontade de criação de um 
corpo político racionalmente for
malizado, que reunisse politi
camente, sob a autoridade de 
um Estado e dentro de um de
terminado território, "comuni
dades" de menor porte e las
treadas por proximidades bio
lógicas ou culturais . Este prin
cípio levou séculos para impor 
sua hegemonia sobre a totali
dade do espaço geográfico. Por 
um lado, aliás, esta sua trajetó
ria não chegou ainda a termo 
(pense-se na África, no Orien
te Médio etc.), por outro lado, 
onde ela o conseguiu, não foi 
sem concessões ao tipo de or
ganização que precedt!u a Na
ção: ao mesmo tempo que esta 
implicava que os laços regio
nais de cultura e de parentesco 
passassem a ser considerados 
como obsoletos , ela continua
va herdeira da energia social 
que tradicionalmente emanava 
deles." 55 Deste modo, transfe
ria sobre si antigas lealdades, 
ao mesmo · tempo em que en
contrava nova força de coesão 
e energia coletiva nas preten
sões expansionistas e englo
badoras dos Estados-Nações: 
a era das Nações foi também a 
era dos Impérios. Mas os Im
périos ruíram (o último foi o da 
União Soviética) e, para os agru
pamentos "naturais" que res
surgiram de suas ruínas (ou, às 
vezes, contribuíram para des
truí-los), o único modelo dis-

ponível continua muitas vezes 
sendo o do Estado-Nação. 

O movimento histórico que 
tendia a absolutizar a Nação 
está, pois, a passar simultane
amente por três etapas: ao mesmo 
tempo em que ele continua afir
mando a sua trajetória própria, 
ele manifesta, por um lado, o 
esgotamento de suas limitações 
e, por outro lado, começa a 
sofrer o embate das "comuni
dades" de nível inferior que havia 
recalcado. Assistimos, então, 
no bojo deste imbróglio, a um 
ciclo de dramáticas confusões. 
Em inúmeros casos, poderia 
tratar-se de uma simples - em
bora sadia e visceral- reivindi
cação de identidade: um grupo 
social aspira a ser reconhecido 
como definido por um laço 
societal concreto e "natural", 
particularizado e de âmbito li
mitado; ao mesmo tempo, ele 
reivindica uma referência pri
vilegiada a um espaço geográ
fico. E essa dupla reivindica
ção aparece-lhe como ree
mergindo depois de uma com
pressão e opressão históricas 
mais ou menos prolongadas . 
Seria então preciso - e possível 
- que tal reivindicação fosse 
objeto de negociação criativa, 
com o Estado concernido, com 
a comunidade das Nações, ori
entando-se em direção a for
mas institucionais inéditas, mas 
é infelizmente de modo em
baralhado e conseqüentemente 
totalizante que os dois níveis 
da pretensão que ela implica 
emergem nas consciências co
letivas. O primeiro destes ní
veis é o da radical tomada de 
consciência de um Nós, sobre 
uma base "orgânica", lingüísti
ca, cultural, histórica- real ou 
imaginária, pouco importa -;o 
segundo, o da tradução desta 
utopia nos termos, institucionais 
e políticos, de Estado-Nação, o 
único modelo de poder sobera
no que a modernidade deixou 
subsistir para canalizar os pos-
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síveis da imaginação política. 
Pensa-se na ex-Tchecoslováquia, 
numa versão pacífica do pro
blema, mas também, mais am
biguamente, na ex-União Sovi
ética: "Há um ano, publicamos 
nas Notícias de Moscou um 
mapa dos conflitos etnoter
ritoriais na União Soviética", 
confessava recentemente um 
geógrafo russo, conselheiro de 
Yeltsin. "Ele compreendia 56 
casos. Hoje, a lista é de 172 
casos, e ela não pára de cres
cer. Não só a cada mês, mas a 
cada semana. Isto é extrema
mente perigoso." 56 Passa-se 
então a pensar, num registro 
mais dramático, na ex-Iugos
lávia. Tal é o lado ameaçador 
de uma pós-modernidade pro
blemática, que parece repor em 
jogo, simultaneamente, num 
imbróglio não desatado, todas 
as dimensões, contraditórias, 
da história. 

Seria extremamente perigo
so, para o catolicismo, se se 
deixasse levar pela falsa espe
rança do restabelecimento de 
Estados-Nações cimentados pela 
religião. O processo está em 
curso, e, em certas conjunturas 
de ontem (pensa-se na Polônia), 
é certo que os povos não teriam 
perdoado à própria Igreja uma 
recusa em se comprometer com 
ele. Mas os momentos atuais 
são outros. A ressurgência dos 
nacionalismos "étnicos" ou "reli
giosos" não pode ser incentiva
da pelas forças de paz. Aquém 
de experiências históricas mais 
recentes, de cunho "nacionalis
ta" e de tristes resultados, toda 
uma dimensão tradicional do 
"Catolicismo" está para ele dis
ponível no baú de sua cultura 
identitária, para permitir-lhe le
gitimar a recusa de qualquer 
redução da amplidão "católi
ca" ,57 que o define, por frontei
ra alguma, territorial, cultural 
ou étnica. "Não comungam com 
o universo!", dizia S. Agosti
nho dos Donatistas , que preten-

18 

diam reduzir o autêntico Cato li
cismo à sua África." A Casa de 
Deus é o inteiro orbe das ter
ras; e quem se recusa a aderir à 
terra inteira é uma ruína, não a 
Casa de Deus. ( ... ) Nós, é no 
seu átrio santo que adoramos a 
Deus: a Igreja 'Católica'". 58 

Felizmente, neste sentido, a 
Igreja tem pela frente outra ten
tação para nela poder cair. Pois 
a pós-moderiüdade.segrega tam
bém outro modelo. Ao lado de, 
ou contraposta à cansada rea
lidade de uma totalidade "naci
onal" exclusiva, começa a ama
nhecer a perspectiva de totali
dades articuladas em diversos 
níveis, sem que em nenhum deles 
seja determinado o fechamento 
de um si-mesmo homogêneo. 
Toda uma juventude catalã, por 
exemplo, espera da constitui
ção de uma Europa unida, vale 
dizer, da emergência de uma 
totalidade maior, não somente 
a relativização das soberanias 
nacionais estanques, mas uma 
articulação de níveis tais que 
seja possível ser em certos do
mínios espanhol, ou francês, 
em outros catalão, em outros
- por que não - membro da 
realidade mediterrânea cara a 
Braudel, em outros europeu, 
conforme seriam atuadas ou 
potencializadas virtualidades de 
ordem política, econômica, cul
tural - ou outras (por que não 
religiosas então?) . Na mesma 
direção, notou-se, entre os re
sultados do último referendo 
francês rela ti v o à Europa, que 
uma perspectiva mais aberta e 
positiva que a média nacional 
desenhava-se precisamente nas 
regiões mais trabalhadas por 
aspirações autonomistas. Atra
vés duma nova articulação de 
grandezas: a pequena e a 
maior, pensa-se assim escapar 
do que, na exclusiva presença 
moderna da Nação , pode ser 
experimentado como constran
gedor, coator e esterilmente 
fechado. 

Por testemunhos que come
çam a multiplicar-se , este mo
delo aparece a esta e outras 
juventudes,do Oeste ou do Leste, 
como uma promessa do que eles 
chamam de "modernidade", e vi
dentemente pela força da ex
pressão. Pois trata-se, de fato, 
de uma revisão pós-moderna 
das relações entre totalidades 
de níveis e natureza diferentes, 
revisão que não deixa mais sim
plesmente face a face os dois 
grandes adversários de ontem: 
o nacional e o internacional ( cf. 
o drama das Internacionais ope
rárias ou socialistas por oca
sião das duas guerras mundi
ais), nem dissolve o nacional 
específico na homogeneidade 
de um multinacional econômi
co ou cultural, mas que rear
ticula, de alto a baixo, níveis e 
instâncias do social como numa 
operação de abertura. Opera
ção na qual o "Catolicismo" 
pode investir seus princípios 
com muito mais legitimidade 
que nos conflitos nacionais da 
modernidade, onde ele mergu
lhou por demais . Se os meus 
exemplos, aliás, foram empres
tados da atualidade internaci
onal, não foi por pensar que o 
Brasil esteja isento do pipocar 
desta problemática. Tanto, ex
ternamente, a questão dos espa
ços econômicos internacionais, 
quanto, internamente, a ques
tão regional , bem como a das 
"nações" indígenas e dos seus 
territórios não chegaram, quem 
sabe, a revelar ainda todas as 
suas potencialidades, ao mes
mo tempü disruptivas e criati
vamente reintegradoras. Por en
quanto pelo menos, as pasto
rais católicas parecem intervir 
neste plano de modo suprana
cional. 59 

• Uma outra relação com o 
espaço 

As fronteiras tornam-se po
rosas e as tribos voltam a ser 
nômades. Alguns milhares de 



anos de sedentariedade tal vez 
fo rmem um parêntese históri
co, afinal de curta duração, fren
te aos tempos longos do fenô
meno humano. Tal é, pelo me
nos, a opinião do presidente 
atual do Banco Europeu de De
senvolvimento. Grandes espa
ços, em todos os continentes, 
estão se constituindo cavalgando 
as fronteiras nacionais; as mi
grações, internas e externas, se 
intensificam; as viagens, so
bretudo de jovens, acabam se 
banalizando numa relativa con
tinuidade; as uniões internaci
onai s estáveis, ontem raras ou 
escandalosas, tornam-se corri
queiras, multiplicando as fa
mílias culturalmente "sincré
ticas"; os capitais ignoram as 
fronteiras, as manifestações e 
sobretudo invenções culturais 
não se concebem mais sem um 
coeficiente máximo de itinerân
cia. As raízes, sem se perder, 
mudam de sentido , e poucos 
filhos consideram como "seu" 
o humo que foi o dos seus pais. 

Generalização de um velho 
fe nôme no , já anali sado por 
Bastide em se tratando das Re
ligiões Africanas no Brasil (a 
"i nterpenetração das civiliza
ções"), e a propósito do qual 
ele podia constatar o fato es
pantoso de "superestruturas" 
que viajam, arrancadas a suas 
"i nfra-estruturas" , infra-estru
turas estas que acabam recom
postas por elas no território de 
sua chegada. O interesse do 
exemplo é duplo. Primeiro, ele 
nos permite aludir ao imenso 
jogo de universos simbólicos e 
particularmente religiosos que 
hoje atravessam mares, furam 
fro nteiras e manifestam uma 
crescente porosidade cultural: 
no Brasil, por exemplo, religi
ões e até cultura industrial ja
ponesas, influências orientais 
de todo tipo, quando China e 
Índia não representam aqui pólos 
econômicos dominantes; expor
tação de Umbanda e Candom-
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blé brasileiros para o Uruguai 
e a Argentina; troca de pen
tecostalismo: o americano aqui, 
os brasileiros nos Estados Uni
dos, na América Central e no 
Caribe. E que dizer da música, 
da transformação do ambiente 
doméstico pela técnica, dos 
padrões de comportamento? 

É bem verdade , mais uma 
vez, que o vetor principal deste 
intercâmbio generalizado, no 
sentido fraterno e pacífico, está 
ocasionando uma reação em 
direção contrária. Enquanto o 
leitor pensava nos fatos cita
dos, imagino que deviam ron
dar a sua memória os trágicos 
acontecimentos já corriqueiros 
na Alemanha, e os recentes fa
tos inquietantes de São Paulo e 
do Rio. Também a relativização 
das fronteiras é relativa, e a 
modernidade contemporânea, se 
ela abre os poros do tecido so
cial, do mesmo modo os em
pareda. Trata-se aqui do mais 
perigoso desafio. Será o nosso 
mundo capaz de estabelecer as 
condições, por fugazes e frá
geis que sejam, para que se 
implante no espaço das nossas 
trocas sociais o encontro plu
ral e dialogal das culturas e das 
religiões que, nas suas verten
tes mais positivas e ricas, a 
Pós-Modernidade aponta? 

Para responder a este desa
fio, o Catolicismo deve prova
velmente relativizar, graças ao 
revigoramento de seus vetores 
"cristãos", a representação tra
dicional de sua "totalidade" 
católica. Ou reconvertê-la sim
bolicamente,60 pois deve saber 
que, no plano do definidamente 
explícito,omundomodernocon
temporâneo não lhe oferece se
não o espaço de uma identida
de parcelar, que , em nenhum 
segmento social, pode doravante 
aspirar a ser o todo . Neste sen
tido, lembro o artigo profético 
de Michel de Certeau, que veio 
marcar uma inflexão definitiva 

do sentido de sua obra: "A mi
séria da teologia, questão teo
lógica".61 "Por exemplo", di
zia ele, "em nome de uma fé 
cristã, é impossível aceitar o 
dogmatismo que considera uma 
mentalidade majoritária a ex
pressão de uma resposta às 
perguntas fundamentais do ho
mem, ou que leva um poder, 
finalmente 'terrorista', a im
por como verdade uma estrutu
ra política, social ou científi
ca. Uma distância, que nunca 
se poderá identificar à verda
de, deverá sem parar restaurar 
dentro da coerência dos siste
mas existentes a ferida de uma 
relação ao outro. ( ... ) Enquan
to o outro é sempre para nós 
ameaça de morte, o crente, num 
movimento que não é de razão, 
espera dele a vida. Deixar en
trar o outro, será ceder um lu
gar para ele, pouco mais ou 
menos morrer- e viver". 

Este é um desafio crucial 
para o Catolicismo contempo
râneo. É a "totalidade católi
ca" que , nas condições da soci
abilidade contemporânea, pede 
para ser outra: "Isso", concluía 
Certeau, "não é passividade, 
mas combate para a outros fa
zer um lugar". (id.) 

• Outra relação com a pró
pria identidade 

Algum leitor provavelmen
te se lembrará do princípio que 
permitia, segundo a análise de 
Bastide, a vida harmoniosa dos 
adeptos do Candomblé entre dois 
mundos, ou melhor, ao mesmo 
tempo em dois mundos. O "prin
cípio de corte" , que faz que não 
se atue senão uma identidade 
social por vez ... O que supõe 
que se as tem várias. Tal é a 
constatação mais massiva dos 
estudiosos da pós-modernidade, 
sobretudo no campo da reli
gião. Parece estar em declínio 
o tempo em que imperava a 
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rígida observação do princípio 
básico da lógica: não se pode 
ser ao mesmo tempo isto e aquilo 
sob o mesmo ponto de vista; ou 
ainda: impossível de, ao mes
mo tempo, ser e não ser. No 
mundo religioso pós-moderno, 
a lei parece ao contrário ser a 
de uma construção compósita e 
- eis a palavra que a pós-mo
dernidade obriga a reavalizar
sincrética. Talvez eclética até, 
pois não se trata, em geral, de 
montagens institucionais visando 
a uma coerência lógica, mas de 
projetos identitários individu
ais, bricolagens que tomam como 
lei quase única a resposta aos 
anseios subjetivos. O indiví
duo, no prolongamento, aqui, 
de uma modernidade triunfan
te, é critério supremo para sa
ber a tribo que, no momento, 
lhe convém. E mesmo tendo em 
princípio aderido, ele conserva 
uma margem importante de au
tonomia. Constatação prova
velmente universal, e que se 
pode ler a propósito de vários 
países da Europa, dos Estados 
Unidos, da Comunidade das 
Nações, do Brasil. O nível 
definidor das visões do mundo, 
das ortodoxias e das ortopráxis, 
situa-se cada vez menos nas 
instituições,62 por veneráveis 
que, esteticamente, elas pos
sam continuar a parecer a al
guns. Mas o critério é o indiví
duo, nas suas necessidades sub
jetivamente experimentadas, 
espiritual e corporalmente. Um 
indivíduo que, ao contrário, 
desta vez, doHomoModernus, 
reencontra a respeito do Todo 
com o qual ele se quer em co
munhão, um laço emocional que 
alguns julgam "religioso" . "Re
ligioso por natureza", escre
veu recentemente um a.ntropó
logo.63 Indivíduo e· Totalidade 
Maior dão-se a mão, tendendo 
a ignorar níveis intermediári
os, ontem sólidos e decisórios. 

É verdade, mais uma vez, 
que se observa também a exa-
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cerbação atual do princípio in
verso. A insegurança trazida 
por esta universal dessubs
tancialização das identidades 
conhecidas leva à procura de 
definições e de aparente esta
bilidade. Identidades novas, al
gumas delas propriamente ins
titucionais, vão surgindo e se 
afirmando, tendendo até para a 
exclusividade; outras, ontem 
quase em vias de apagamento, 
vão retomando fôlego e crista
lizando de novo as. energias so
ciais. Pense-se, no Brasil, nos 
grupos pentecostais, no Santo 
Daime, em certos movimentos 
anti-sincréticos que atravessam 
o campo do Candomblé, em de
terminadas tendências no inte
rior do Movimento Carismático, 
ao Movimento Negro- ou, num 
tabuleiro mais amplo, em soci
edades e grupos, "nacionais", 
"religiosos", às vezes uma coi
sa e outra indissoluvelmente, 
que aspiram a "reencontrar" e 
"reassumir suas raízes". Para
doxalmente, a volta às raízes é 
também um leit-motiv cultu
ral, político (e comercial) da 
pós-modernidade. 

Na verdade, a tarefa do mundo 
contemporâneo está em reco
nhecer a legitimidade, mas tam
bém os limites; redefinir a den
sidade, mas também a necessá
ria articulação equilibradora com 
princípios opostos de duas das 
dimensões que umas identida
des sociais topicamente situa
das implicam: uma consciên
cia de identidade apoiada so
bre os fluxos das tradições, e 
as fronteiras. No êxito ou fra
casso desta redefinição, joga
se o destino da sociabilidade 
humana de amanhã. Criadores 
e difusores de cultura, de um 
lado, responsáveis políticos e 
líderes religiosos, de outro, têm 
a pesada responsabilidade de 
administrar, cada um no nível 
próprio onde se exerce a sua 
influência, tanto o processo de 
representação quanto o ge-

renciamento destas duas dimen
sões, impedindo que a sua exa
cerbação estanque de vez a re
novação social que só pode advir 
do diálogo e da convivência, 
mas também que o seu esvazi
amento dilapide o lastro das 
continuidades, criando assim, 
pela insegurança do vazio, um 
espaço perigosamente aberto ao 
fundamentalismo dareação. Pois 
de um lado, sim, "precisamos 
de uma ideologia pluralista: a 
das identidades múltiplas; a que 
consiste em explicar que o mundo 
é feito de tal modo que qual
quer possibilidade de segrega
ção total está descartada";64 mas 
também é importante que "os 
sistemas de valor de cada famí
lia espiritual e de cada comuni
dade se conservem e encontrem 
no seu próprio fundo os recur
sos necessários para o seu de
senvolvimento"65 plural. 

Não sei como o Catolicismo 
poderá se haver com esta ame
aça de diluição do princípio 
que o constitui ao mesmo tem
po como fé e como religião. 
Pois ele também está atingido 
em cheio por esta transforma
ção da relação que seu fiel 
mantinha com ele, o grande 
atribuidor de identidade. Em 
muitos casos, hoje, o fiel so
mente empresta-se a ele, relati
va e provisoriamente, a nature
za deste laço dependendo de 
relações concretamente esta
belecidas com determinado agen
te que lhe serve de mediador. É 
verdade que, no caso do Brasil, 
esta situação não deveria re
presentar muita novidade. Em 
vários níveis sociais, e não só 
nas camadas populares, o fato 
do sincretismo e da dupla fide
lidade atravessa a história bra
sileira. Simplesmente, só mui
to recentemente a Igreja acei
tou abrir sobre este fato um 
olhar realista. E agora que esta 
constatação está começando a 
ser mais ou menos por ela assi
milada, agora que em seu seio 



grupos de "padres e religiosos 
negros" pretendem até encontrar 
uma solução institucional, de 
caráter doutrinal e litúrgico, 
para a dupla fidelidade, seja 
simplesmente cultural, seja até 
religiosa, que os habita, nesta 
mesma hora parece que a soci
edade brasileira conhece o iní
cio de um processo de "des
sincretização" ,66 ameaçando 
inverter o sentido de uma dinâ
mica cultural secular. É cedo 
para augurar do futuro. Mas é 
tempo para o Catolicismo dar
se os meios para se pensar ex
plicitamente como plural. 

• Enfim, uma nova relação 
com a verdade 

Parece que, com esta última 
notação, entranhamos mais um 
grau nas profundezas da pós
modernidade . É o próprio regi
me da moderna razão que está 
sendo desafiado. O homem pós
moderno, pensando acompanhar, 
aliás, tendências muito presen
tes na ciência de seu tempo,67 

não espera realizar pelo único 
caminho racional o seu encon
tro com a Realidade. A emo
ção, a arte, o sexo- paradoxal
mente, ele também, esquartejado 
entre uma compulsão à errança 
e a carga de uma experiência 
que se quer mística - entram de 
pleno direito no seu empreen
dimento epistemológico. A ima
gem, mais ainda que o discur
so, entregar-lhe-á, espera ele, 
o mundo. E mesmo quando de 
discurso se trata, ele tende a 
rejeitar as "grandes narrativas" 
de teorias recapitulativas e 
abrangentes, para se cindir às 
narrativas parciais, das quais 
ele espera menos uma "prova" 
do que um convencimento.68 A 
retórica e o intercâmbio de ex
periências pessoais contam, no 
limite, mais do que uma prova 
lógica e friamente administra
da. À modernidade da Razão 
parece ter sucedido a Pós-Mo-
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dernidade da Fé, se entende
mos por tal não mais o assenti
mento racional à contundência 
da prova, mas a experiência de 
que a "proposição" oferecida 
corresponde à expectativa de 
um desejo amparado, para não 
se abandonar à pura im
pulsividade transitória e super
ficial, por uma experiência, 
eventualmente prolongada e 
sobretudo compartilhada. 69 

Que será a realidade, aliás? 
O referente do discurso de ver
dade é menos importante que o 
discurso enquanto tal , discur
so feito de palavras ou de sig
nos. E a grande matriz onde se 
processa tal alquimia é a da 
comunicação generalizada. 

Finalmente, como dizia um 
dos arautos emblemáticos da 
Pós-Modernidade no final de 
.uma brilhante conferência, que 
acabava de constituir-se para o 
ouvinte numa experiência fas
cinante de fabricação sob os 
seus olhos de um "real" univer
so feito de Verbo: "Não sei se 
isso é verdade. Mas é o que eu 
penso. Aliás , não tenho certeza 
de pensá-lo. Mas mesmo isso 
não tem nenhuma importância." 

Talvez, para a Igreja, esteja 
se afastando o tempo do "carisma 
institucional". Ou, mais exa
tamente, a este carisma, menos 
apreciado pela dimensão de se
gurança ortodoxa que ele im
plica, e mais exclusivamente 
pelos seus sinais sacramentais , 
terá cada ~ez mais de juntar-se 
um outro, pessoal, vindo da 
convicção, da experiência, da 
palavra convincente , do mane
jo emocional - e, por que não, 
esteticamente - rico das gran
des imagens e dos grandes si
nais míticos. A dimensão "hu
mana" da experiência interin-

. dividual do Sagrado será cada 
vez mais inseparável da rela
ção pastoral. 

É possível que esta rela
tivização da relação com a "ver
dade", esta necessária redes
coberta da celebração, rica em 
imagens, gestos e símbolos, da 
qual elas têm em comum a tra
dição, ajude as duas grandes 
alas do "catolicismo" brasilei
ro a conviver em paz. Quero 
falar dos carismáticos e das 
Comunidades de Base, dos quais, 
num e noutro caso, nada faz 
prever que o recrutamento pos
sa se estancar. Não considero 
impossível, até, que o trânsito 
entre elas comece a se estabelecer 
e que fenômenos de dupla per
tença apareçam. Sem que os 
"fundamentalistas", nos dois 
campos, deixem de endurecer 
as suas posições. Pois a hora é, 
simultaneamente, do abranda
mento das fricções, da quebra 
das arestas de identidade e de 
ortodoxia, e do reforço das ex
clusões e da militância agres
siva. 

No meio dessas correntes 
contrastadas e dialéticas, em 
todo caso, é cedo para saber 
em que medida e a que ritmo, 
em que sentido também, o Ca
tolicismo acabará por inflectir 
a direção de sua "estrutura". 

Notas 

l. Comunicação originariamente apre
sentada ao Grupo de Trabalho "Religião e 
Sociedade". na XVI Reunião Anual da As
sociação Brasileira de Pós-Graduação e 
Pesquisa em Ciências Sociais, Caxambu 
(MG), 21 de outubro de 1992. Agradeço os 
comentários dos colegas, especialmente de 
Marion Aubrée, debatedora. 

2. Cf. M. Sahlins, "O processo históri
co desdobra-se como um movimento contí
nuo e recíproco entre a prática da estrutura 
e a es trutura da prática" , Historical 
Metaphors mui Mythical Realities: Structure 
in the Early History ofthe Saruiwich lsland 
Kingdom, ASAO Special Publication n• I , 
Ann Arbor, Michigan, 1981 , p. 72. Ou ain
da : "A existência da estrutura na história e 
enquanto história", Ilhas de História, Rio 
de Janeiro, Jorge Zahar, 1990, p. 18. Para a 
mesma problemática, mas encarada a partir 
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I 
do paradigma da história, cf. A. Biersack, 
"Saber local, história local: Geertz e além", 
in L. Hunt , A Nova História Cultural, São 

Paulo, Martins Fontes, 1992, pp. 97-130. 

3. "Sincretismo" simplesmente virtual, 
em nível implícito de raiz, com a articula
ção de dois princípios normalmente opostos 
na sua própria composição teórica, mas tam
bém, e por este mesmo fato, predisposição e 
abertura para sincretismos historicamente 
atestados com as "religiões" na continuida
de das quais - ao mesmo tempo que em 
ruptura com as quais - ele se implantou. 

4. Cf. P. Sanchis, "Uma 'identidade 
católica'?", Comunicações do /SER, Rio 
de Janeiro, n° 22, 1986, pp. 5-16. Trata-se 
de uma direção : "tende a ... " O isolamento e 
absolutização desta tendência constitui a 
tentação histórica do catolicismo. Nos mo
mentos de "reforma" ou "renovação", é ela, 
em geral , que é posta em questão. Cf. C. 
Caliman, "Eclesiologia(s) e identidade ca
tólica", Comunicações do /SER, n° 26, 1987, 
pp.4-10. 

5. Uma abundante literatura de exegese 
histórica detecta, em nível do vocabulário, 
o progressivo surgimento, dentro da litera
tura cristã, de todas as categorias cujo siste
ma conforma a estrutura categorial de uma 
"religião": o sagrado, com os tempos , luga
res, pessoas, matérias e objetos que qualifi
ca; o sacrifício, o sacerdócio e o sacerdote, 
o altar, o templo etc. Quanto a este último 
termo, embora não mais pareça levantar 
muito problema desde o início do século IV, 
podemos ainda mais tarde encontrar certa 
divergência em torno do seu uso: ao lado, 
por exemplo, do uso entusiasmado de Eusébio 
de Cesaréia, conotando a euforia da época 
constantiniana, a reserva, quase a recusa de 
Sto. Agostinho, extremamente significativa 
de uma concepção do cristianismo como 
tendendo para a "não religião" (cf. P. Sanchis, 
"L e symbolisme communautaire du Temple 
chez Saint Augustin", Revue d 'Ascétique 
et de Mystique, Toulouse, n° 143, 1961 , pp. 
1-39, onde encontrar-se-á (notas das pp. 
17-21) referências bibliográficas sobre este 
problema. 

6. Para medir a complexidade do tema, 
cf. L. Boff, "Catolicismo popular: o que é 
Catolicismo?", Revista Eclesiástica Bra
sileira, Petrópolis, no 36, 141 , (1976) , pp. 
19-52. FreqUentemente, e para facilitar a 
apresentação, será chamado a comparecer 
no presente texto o Catolicismo como reali
dade sócio-histórica, ou até- mais raramen
te - a própria Igreja Católica. Mas será 
sempre estritamente enquanto protendidos 
pela dimensão de "catolicismo" tal como 
aqui a definimos. 

7. Talvez, e apesar da vulgata estrutu
ralista, o sentido do próprio Lévi-Strauss. 
Cf. As Estruturas Elementares do Paren-
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tesco, Petrópolis , Vozes, 1976,p. 115: "Se
jam quais forem as mudanças, a mesma 
força está sempre em ação e é sempre no 
mesmo sentido que reorganiza os elementos 
que lhe são oferecidos ou abandonados." 

8. L. Dumont, espec. Homo 
Hierarquicus, Paris, Gallimard, 1966 e 
Essais sur l'individualisme, Paris, Seuil, 
1983. 

9. L. Lévy-BI:Uhl, L' time Primitive, Paris , 
PUF, 1963, p. 72. 

10. ld. pp. 74-75. 

11. K. Marx, Formações Econômicas 
Pré-Capitalistas, Rio de Janeiro, Paz e Terra, 
1981, p. 70. 

12. ld., p. 75 . 

13. lbid. 

14. P. Brown, The Making of Late 
Antiquity, Cambridge, Harvard Uni v. Press, 
1978. 

15. L. Bouyer, La vi e de Saint Antoine. 
Essai sur la spiritualité du monachisme 
primitif, Ed. de Fontenelle, 1950. 

16. P. Sanchis, "Pauvreté monastique 
et charilé fraternelle chez Saint Augustin. 
Note sur I e plan de la Regula" ,Augustiniana, 
Louvain, VIII, 1958, pp. 5-2 1; e "Pauvreté 
monastique et charité fraternelle chez Saint 
Augustin", in StudiaMonastica, Montserrat, 
IV, I, 1962, pp. 7-32. 

17. P. ex., S. Agostinho, De opere 
monachorum, 25 (P.L. Migne 40,571): "Que 
não se leve em conta o mosteiro· ou o lugar 
onde o monge terá distribuído os seus bens 
aos irmãos indigentes. Todos os cristãos, 
com efeito, formam uma só república . Por 
conseguinte, qualquer que seja o lugar em 
que alguém tiver fornecido o necessário a 
alguns cristãos, qualquer que seja o lugar 
em que, por sua vez, ele tiver recebido o 
necessário, é do Cristo que ele recebeu. Em 
todo lugar, com efeito, onde ele deu para os 
cristãos, quem foi que recebeu os seus dons, 
senão o próprio Cristo?" 

18. From Max Weber. Essays in 
Sociology, H.H. Gerth e C. Wright Mills 
(ed.), Nova York, 1958, p. 325. 

19. Cf. M.Weber, Economie et Société, 
Plon, 1971, p. 570, aqui ad hoc interpreta
do. 

20. "Esta ação salvífica do Cristo cons
titui, de fato, a essência íntima do Mistério. 
Mas o Mistério está continuamente encar
nado na liturgia, mais especialmente na 
Missa, embora também em todos os Sa-

cramentos e até nos sacramentais, no ofício 
divino, nas Festas do Ano Litúrgico e em 
toda a vida cristã, já que esta vida não é 
outra coisa senão a extensão do que está 
dado na ordem sacramental" (grifo nos
so). L. Bouyer, La vi e de la Liturgie, Paris, 
Le Cerf, 1954, p. 118. Esta tese, mais 
patrística que escolástica, volta recorrente
mente na história do Catolicismo (cf. a ex
pressão: "Reforma Litúrgica", anterior ao 
último Concílio Vaticano II: vg.: 
Communautés sacerdotales de Saint-Séverin 
de Paris et Saint-Joseph de Nice, Le renouveau 
Liturgique, Paris, Fayard, 1960). Quem 
sabe, hoje mesmo, será a partir dela que as 
comunidades de carismáticos (católicos) dis
tinguir-se-iam dos seus homólogos protes
tantes, os pentecostais. 

21. Opus Dei dirá a tradição monásti
ca, objetivando assim o empreendimento, 
fundamental e coletivo, da adoração. 

22. Uma comparação seria, neste as
pecto, significativa, entre, por exemplo, Sta. 
Gertrudis, monja beneditina medieval, e 
Eckart, o iniciador da devotio modema. De 
maneira mais geral, e em termos de 
espiritualidade mais do que propriamente 
de mística, uma carta de S. Inácio, no alvo
recer da modernidade, estipulava que nas 
igrejas da Companhia se poderia cantar so
lenemente as Vésperas, se isto fosse a oca
sião para o fiel de ouvir um bom sermão. A 
Liturgia - pelo menos fora do seu cerne, a 
"Missa", que foi freqUentemente para Inácio 
um locus de experiência mística - deixava 
de ser "o grande lugar da vida mística" (D. 
Barsoti, Vie mystique e.t mystiUe liturgique, 
Paris, Le Cerf, 1954) para tornar-se a sim
ples moldura de uma exortação de ordem 
ética. Para o balanceamento destes dois ti
pos de mística no interior da Igreja Católi
ca, ver J . e R. Maritain, Liturgie et 
Contemplation, Paris, Desclée de Brouwer, 
1959. 

23 . S. Agostinho, De catechizandis 
rudibus , 23 (P.L. 40,340), De opere 
monachorum, 16,17 (P.L. 40,562) ; etc. 

24. Cf. A.B. de Holanda, Pequeno Di
cionário da Língua Portuguesa: "Render
se; submeter-se à vontade de outrem." 

25 . Cf. Regra de São Bento. 

26 G. Fessard , La dialectique des 
Exercices Spirituels de Saint lgnace, vol. 
I, Paris, Aubier , 1956. Este aspecto da 
"modernidade" de S.Inácio foi recentemen
te desenvolvido por J.A. Mac Dowell, S.J.: 
"Atualidade de Inácio de Loyola", Síntese, 
vol. 18,jul.set. 1991, pp. 289-302, com as 
duas partes do artigo: "A modernidade as
sumida", "A modernidade superada". 

27. Na concepção inaciana da obediên
cia, por exemplo, onde a afirmação da liber-



dade e da identidade pessoal alia-se a uma 
"obediência cega", "perinde ac cadaver" 
(Constituições, 547), é pela referência ao 
"corpo de Cristo morto na Cruz", à "comu
nidade eclesial", ao "vínculo comunitário" 
que se pode evitar, segundo o P. Mac Dowell 
(art. cit., pp.300-30 1), "a contradição fla
grante entre estes elementos". 

28. Enc. Christus Redemptor (grifo 
nosso). 

29 . H.C. de L. Vaz, "Religião e 
Modernidade Filosófica", i11 M.C.L . 
Bingemer(org.), O Impacto da Modem idade 
sobre a Religião, Loyola, 1992, p. 89. 

30. P. Sanchis, "A Igreja Católica no 
Brasil: Mito de Origem e Política", Comu
nicação na XIII Reunião bianual da ABA, 
Florianópolis, 1991. 

31. "Esta promoção (do leigo) está ex
pressa na fundamental doutrina protestante 
da invisibilidade da verdadeira Igreja. A 
organização social visível, a Igreja concre
ta com os seus sacerdotes e seus sacramen
tos, não é o corpo místico de Cristo. A 
Igreja visível foi 'secularizada' .( ... ) A mu
dança no estatuto dos sacramentos ( ... ) foi 
paralela." T. Parson, Action Teory and lhe 
Human Condition, Nova York-Londres , 
Macmillan, 1978, pp. 192-193. 

32. Quanto ao agente sacramental, bas
ta lembrar a cena - só poss ível em "clima" 
católico - deste filme célebre, em que um 
ex-padre, bêbado numa noitada de bar, pro
nunciava sobre um copo de vinho as pala
vras consagratórias; e quanto ao usuário do 
sacramento, o fato de que a hierarquia sinta 
a constante necessidade de uma insistência 
sobre as condições de intencionalidade ne
cessárias à "eficácia", por exemplo, do per
dão no Sacramento de Penit ê ncia , 
freqUentemente reduzido na prática a um 
gesto mágico de "absolvição". 

33. P. Sanchis, "Uma identidade católi
ca,", Comunicações do /SER, no 22, nov. 
1986, pp. 5-16. Mais uma vez, está claro 
que a emergência moderna da interioridade 
e do Sujeito pôde ameaçar esta primazia do 
sacramental. Mas, em regime "católico", se 
a freqUência de alguns sacramentos dimi
nui, ou muda de forma (a Penitência, por 
exemplo), é em favor de outros, cuja reali
zação adquire nova ênfase. Nas paróquias 
holandesas, por exemplo- e também, embo
ra em proporções menos massivas, no Bra
sil -, é a totalidade dos fiéis que recebe a 
comunhão. Por outro lado, as grandes ma
nifestações coletivas que parecem parado
xalmente articular-se como seus "tempos 
fortes" ao quotidiano de uma religião mo
derna e individualista (cf. O. Hervieu-Leger, 
"Les manifestations contemporaines du 
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christianisme et de la modernité: religion 
privatisée et 'religion festive'", i11 Centre 
Thomas More, Christianisme et Modemité, 
Paris, Cerf. 1990, pp. 306-309), quase não 
se concebem sem o coroamento da Missa. 

34. A. Boureau, "L'Eglise médiévale 
comme preuve animée et la croyance 
chrétienne", i11 Terrain, 14, mar. 1990, 
L'i11croyable et ses preuves, p. 117. Existe 
uma carta de Teilhard de Chardin a um 
amigo e colega de Seminário, em que o 
célebre jesuíta expressa, para justificar con
cepções suas aparentemente não conformes 
à ortodoxia do momento, sua adesão de fé 
às doutrinas da Igreja de amanhã. 

35. J. Wirth, "La naissance du concept 
de croyance, XJJ-XVIIe siecle", Bibliotheque 
d'Humanisme et Renaissance, tomo 45, 
pp. 7-58 . 

36 . R. Niebuhr, Cristo e Cultura, Rio 
de Janeiro, Paz e Terra, 1967, p. 169. 

37. ld., p. 173. 

38 . ld. Grifo nosso. 

39 . M. Gauchet, Le désenchantem ent 
du monde. Une histoire politique de la 
religion , Paris, Gallimard, 1985, pp. 133 e 
seg. 

40. Pela continuidade entre o Profetismo 
judaico e a Reforma, diria Weber. 

41. P. Ricoeur, O conflito das inter
pretações, Rio de Janeiro, Imago, 1978, 
cap. I. 

42 . M. Sahlins, Ilhas de História , op. 
cit., e "Cosmologias do Capitalismo: o Se
tor Transpacífico do 'Sistema Mundial'", 
Religião e Sociedade, Rio de Janeiro, vol. 
16,1-2, 1992, pp. 8-25. 

43. Cf. o texto de Lévi-Sirauss citado 
na Nota 7. 

44. M. de F. Miranda ilustra este esfor
ço relativizador- e no entanto mantenedor, 
no seu nível, do absoluto- da teologia con
temporânea, católica e · protestante, i 11 "A 
Salvação Cristii na Modernidade", M. C. L. 
Bingemer ( org. ), O Impacto da Modem idade 
sobre a Religião, op. cit., pp. 197-222. O 
debate reproduzido nas pp. 223-252 ilustra 
claramente, embora brevemente, as dife
renças das perspectivas "católica" e "pro
testante" neste confronto do Cristianismo 
com a Modernidade. 

45. Será útil repetir que não se trata de 
globalizar, assim, nem Cristianismo, nem 
Igreja, nem mesmo, simplesmente, Igreja 
Católica, mas a dimensão de "Catolicismo" 
dinamicamente presente nesta última. Por 

outro lado, é verdade· que esta presença, por 
"estrutural" que se manifeste, não deixa de 
revestir-se de formas "históricas", que a 
prática dos católicos em cada momento de
termina. Não se trata de condenar ninguém 
ao imobilismo em nome de uma identidade 
efetivamente construída, mas de constatar 
que esta identidade, internalizada ins
titucionalmente, torna problemática qual
quer transformação profunda. A "determi
nação" pela prática histórica está longe de 
ser totalmente "aberta", sobretudo para a 
Igreja como um todo. 

46. Retomamos .aqui, para confrontá
las ao "catolicismo", algumas característi
cas já atribuídas à pós-modernidade num 
estudo(Modemidade e Pós-Modernidade, 
Conferência no Simpósio Modernidade, um 
Projeto Inacabado, PUC-MG), a sair em 
breve na revista Análise e Co11juntura, da 
Fundação João Pinheiro, Belo Horizonte. 

47. Um indício: o artigo de M. C. L. 
Bingemer, "A Sedução do Sagrado", Reli
gião e Sociedade, 16/1-2, 1992, pp. 82-93, 
que não é oriundo dos arraias carismáticos. 

48. Cf., entre muitos estudos, a sonda
gem empírica em terreno brasileiro realiza
da por C. C. de Macedo: "Catolicismo e 
Sexualidade" i11 P. Sanchis (org.), Catoli
cismo: Cotidiano e Movimentos, São Pau
lo, Loyola, 1992, pp. 81-88. 
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CEBs e Cultura Popular 

Cecília Loreto Mariz 
Socióloga e professora da U FF 

Ü contraste entre o po
der de atração dos centros 
afro-brasileiros e das Igre
jas Pentecostais em relação 
às CEBs católicas é marcante. 
As CEBs não conseguiram se 
transformar num fenômeno 
de massa no Brasil. Como 
mostra Deaudelin (1990), sua 
dimensão em termos demo
gráficos nas camadas popu
lares, embora superestima
da pela literatura, tem sido 
de fato relativamente limi
tada. Enquanto agentes pas
torais descrevem a dificul
dade de uma CEB "caminhar 
sozinha" sem sua ajuda ou a 
dos padres, os "crentes" 
pentecostais mais compro
metidos com sua fé buscam 
novos adeptos e criam no
vas igrejas. Para compre- · 
ender a dificuldade de uma 
maior proliferação das CEBs 
é importante comparar a vi
são de mundo e as práticas 
religiosas desses grupos com 
as da religião e da cultura 
popular. 



A relação entre as CEBs e 
a cultura popular é uma 
grande preocupação en

tre agentes pastorais e teóricos 
das CEBs, como mostra a am
pla bibliografia sobre o assun
to (ver, por exemplo, Helcion 
Ribeiro, 1985). Embora os te
óricos das CEBs destaquem os 
aspectos positivos da cultura 
popular, denunciando a domi
nação cultural com críticas ao 
preconceito da cultura letrada 
em relação às expresões cultu
rais que se lhe escapam do con
trole, percebem sempre a cul
tura popular como algo que pre
cisa ser "purificado" e modifi
cado, especialmente por causa 
de seus aspectos alienantes . Os 
intelectuais das CEBs são, as
sim, ambivalentes em relação à 
cultura popular, que ora é vista 
como forma de resistência à 
dominação de classe e fonte de 
identidade social, ora é consi
derada como freio ao projeto 
de libertação popular e fonte 
de alienação. Os agentes pas
torais se propõem a difícil mis
são de retirar os aspectos 
alienantes da cultura popular, 
sem, no entanto, descaracterizá
la e destruí-la. A viabilidade e 
os limites desse projeto não têm 
sido muito questionados e ana
lisados pela literatura pastoral 
das CEBs que vêm discutindo 
pouco as implicações e o signi
ficado desta proposta de "puri
ficação" e "desalienação" da 
religiosidade popular. 

Embora, por algum tempo, 
tenham sido chamadas "a igre
ja que nasce do povo", na ver
dade, as CEBs surgiram de uma 
autocrítica de uma igreja que 
não se sentia mais povo e que 
resolveu "optar" por este. Esta 
opção significava constmir uma 
cosmovisão e prática religio
sas consideradas mais adequa
das aos interesses da "liberta
ção" social, política e econó
mica dos pobres. Com o objeti
vo de atender ao que foi defini-
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do como "interesses dos domi
nados", essa mensagem, desen
volvida pelos intelectuais da 
Teologia da Libertação, rompe 
com a antiga forma de religio
sidade, e com alguns aspectos 
da cultura mais ampla tidos 
como "alienantes". A defini
ção de alienação surgiu dentro 
de uma concepção racionalista, 
que privilegia a razão como a 
forma mais competente de co
nhecer a realidade .. Daí, as rup
turas intencionais propostas 
pelas CEBs com o objetivo de 
desalienar o povo levarão are
definições de certos pressupostos 
cognitivos e valorativos dare
ligiosidade popular que implicam 
um processo de substituição do 
mito pelo logos, ou seja, uma 
racionalização, no sentido we
beriano da mesma. Sugiro, en
tão, que, apesar de suas críti
cas à modernidade (Langley, 
1988), a Teologia da Liberta
ção, através do processo de 
"desalienação" e "purificação" 
da religiosidade popular a ser 
realizado pelas CEBs, propõe 
uma racionalização da religio
sidade e uma modernização da 
visão de mundo popular que, 
gerando um certo grau de "de
sencantamento", paradoxalmen
te, ameaça a potencialidade da 
própria religião enquanto fon
te de identidade e de sentido. 

Nos próximos tópicos dis
cutirei algumas destas ruptu
ras e tentarei mostrar por que 
se constituem em um processo 
de racionalização religiosa. 

Status 
Ontológico 

dos Símbolos 
e Rituais 

A primeira ruptura cognitiva, 
que busca "purificar" a religi
osidade popular, ocorre em re
lação ao status ontológico dos 
símbolos religiosos. Argumen
tando que a religião popular 

adota o simbolismo da classe 
dominante que é alienado à re
alidade do pobre (Betto, 1984), 
agentes pastorais acreditam que 
esses símbolos estranhos à ex
periência do dominado podem 
destruir o poder libertador da 
mensagem cristã. Por supor que 
símbolos são apenas represen
tações de valores e princípios 
éticos -uma mera linguagem, e 
não um fenômeno ou entidade 
real-, eles propõem uma recri
ação da religiosidade através 
de uma nova linguagem simbó
lica. O processo de construção . 
dessa nova linguagem com a 
elaboração de novos símbolos 
calcados sobre os elementos do 
cotidiano do povo pobre é cha
mado pelos agentes pastorais 
de "contextualização" da men
sagem cristã. A proposta de 
agentes pastorais de que se deve 
"contextualizar" não apenas os 
textos bíblicos, mas a simbologia 
e o ritual religiosos, se baseia 
na concepção de que o cerne de 
uma religião n~o seria o con
junto de rituais e símbolos sa
grados, mas sim princípios ver
dadeiros e éticos. A ênfase na 
ética e/ou no pólo ideológico 
(Turner, 1975) de uma religião, 

· como mostra Weber, se relaci
ona ao desencantamento da 
mesma e do mundo, e corres
ponde a um processo de racio
nalização religiosa. 

A resistência do povo, no 
caso descrito por Burdick 
(1990), à tentativa de um padre 
progressista de substituir em 
sua paróquia o ritual de coroa
ção de uma imagem de Nossa 
Senhora pela coroação de uma 
mulher idosa da comunidade, 
sugere que tal ritual não seria 
para essa população uma sim
ples linguagem que pudesse ser 
modificada segundo o contex
to, mas que teria uma autono
mia e sentido próprios inde
pendentes do significado atri
buído a ele pelas análises 
racionalistas dos teólogos. 



O efeito mais provável des
te tipo de experiência de adap
tação de rituais e símbolos pa
rece ser o "desencantamento" e 
morte desses símbolos. Estas 
experiências expõem o povo à 
relatividade de suas crenças e 
cultura. Ao tentar superar o 
etnocentrismo da religiosidade 
tradicional, os agentes pasto
rais destituem os símbolos e 
rituais de seu poder sagrado, 
tornando-os relativos, "desen
cantam-nos", destituindo-os de 
sua posição central na religião 
porque reduzidos a simples re
presentações. 

Assim, na visão dos agentes 
pastorais e dos padres, em ge
ral, que é relativamente muito 
mais desencantada e secular do 
que a da cultura popular, tam
bém as experiências cotidianas 
com o sobrenatural são vistas 
como fonte de alienação. Daí, 
como parte do processo de 
"desalienação" religiosa, evi
ta-se nas CEBs a discussão de 
milagres e fenômenos sobrena
turais vivenciados pelas pes
soas, e retira-se, nas interpre
tações da Bíblia, o aspecto má
gico dos milagres descritos . 

As CEBs então se distanci
am da cultura popular, onde o 
sobrenatural é vi venci ado no 
dia-a-dia das pessoas . Curas 
milagrosas, visões, vozes do 
além, profecias são parte do 
cotidiano de indivíduos das di
versas tradições religiosas nas 
camadas populares do Brasil. 
Além de não vivenciá-las, os 
agentes pastorais das CEBs não 
parecem acreditar muito na 
experiência cotidiana do povo 
com o sobrenatural. Enquanto 
os líderes da tradição afro-bra
sileira e pentecostal citam 
freqüentemente fenômenos so
brenaturais, raramente agentes 
pastorais e padres progressis
tas mencionam milagres em suas 
falas. Um padre progressista, 
por exemplo, conta como foi 
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difícil para ele, a pedido de um 
fiel, abençoar uma criança do
ente para que se curasse mais 
rapidamente. Para este padre, 
sua bênção não iria resolver o 
problema daquela criança. No 
entanto, para a maior parte de 
seus paroquianos esta bênção 
seria tão importante quanto a 
visita ao médico e o uso de 
meios científicos. Outro exem
plo seria a condescendência da 
Igreja Católica progressista em 
relação às religiões afro-brasi
leiras, que decorre, em parte, 
do fato delas serem considera
das superstições inofensivas. 
Essa tolerância, no entanto, nem 
sempre é compartilhada por 
membros das CEBs, como foi 
observado em algumas entre
vistas. 

Gastos com 
o sagrado 

Em geral, os agentes pasto
rais argumentam que a Igreja 
Católica, como um todo, e os 
pobres, em particular, devem 
evitar despesas com o sobrena
tural, ou seja, com rituais, ima
gens, flores, velas, tal como 
oconia tradicionalmente, usando 
seu dinheiro para melhorar a 
condição atual de vida. Nesta 
perspectiva, as despesas com o 
sagrado são tidas como "inú
teis", não se adequam com a 
opção pelos pobres e seriam 
um indicador de alienação. 
Assim, esta .proposta de evitar 
altos gastos com construção de 
templos e· rituais é então raci
onalizante porque utilitária e 
"desencantadora", pois revela, 
como já foi discutido anterior
mente, que o mundo sobrenatu
ral tem uma posição nas CEBs 
subordinada ao mundo ético, o 
que não ocorre nas religiões e 
cultura popular. 

Nos cultos afro-brasileiros, 
por exemplo, é muito marcante 

o contraste entre a pobreza da 
população local e a riqueza de 
seus rituais (Motta, 1983). O 
pagamento de obrigações, dos 
serviços de pais e mães-de-santo, 
bem como o dízimo das Igrejas 
Pentecostais, prestado pelos 
pobres, é em geral interpreta
do pelos mais secularizados 
como uma forma de se "apro
veitar da boa-fé do povo". No 
entanto, esses gastos com ati
vidades sagradas parecem ser 
muito legítimos nas di versas 
tradições religiosas do pobre 
brasileiro. Essa legitimidade é 
inversamente proporcional ao 
grau de desencantamento da 
visão de mundo. 

Religião como 
projeto histórico 

A outra proposta de 
"desalienação" se relaciona com 
a ênfase na idéia de um plano 
de Deus para a humanidade que 
se identifica com um projeto 
histórico de transformação po
lítica e social. A ênfase nessa 
idéia pressupõe não apenas a 
substituição de uma visão "en
cantada" de um projeto de sal
vação sobrenatural numa vida 
após a morte por um de salva
ção concreta nesta vida, mas 
também numa ênfase no aspec
to linear da história. A visão 
linear da história e a preocupa
ção com o futuro, que são ele
mentos característicos da 
modernidade, estão claros na 
forma como as CEBs denomi
nam suas atividades religiosas
" a Caminhada" . 

Já na tradição afro-brasilei
ra e do catolicismo popular, as 
práticas de "obrigações" e "pro
messas" não pressupõem a con
secução de um plano divino. 
As "obrigações" e "promessas" 
são fruto de negociações do fiel 
com as entidades sobrenaturais, 
e não obedecem a um plano 
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preestabelecido de transforma
ção histórica, nem possuem um 
objetivo que transcenda às ques
tões mais imediatas e práticas. 

A ausênci'a-da idéia de pro
jeto divino nessas formas de 
religiosidade revela que as mes
mas possuem uma concepção 
circular da história. Essas reli
giões se constituem, então, em 
formas de harmonizar o homem 
a uma natureza a-histórica que 
se repete ad infinitum, e não se 
propõem a transformar o mun
do, iniciando um processo his
tórico original. Por acreditar 
que esta concepção de história 
da cultura popular é fatalista, 
um freio para a mudança, os 
agentes pastorais a definem 
como um elemento alienador e 
intencionalmente tentam trans
formá-la . Fei Betto, por exem
plo, considera a visão histórica 
judaica como uma revelação 
divina. A historização da reli
gião é, de fato, como mostra 
Weber ( 1972), um elemento ca
racterístico da tradição judai
ca, responsável pela racionali
zação do mundo ocidental. 

A "logofilia" 
das CEBs 

Nos cultos afro-brasileiros, 
tal como mostra Motta (1983) 
em relação ao xangô no Recife, 
a palavra desempenha um pa
pel secundário. O xangô é uma 
religião mais cantada, dançada. 
Não exige uma elaboração sis
temática de seus princípios re
ligiosos, nem reflexão sobre 
leituras de textos. A ênfase na 
leitura da Bíblia é uma ruptura 
das CEBs e das Igrejas Pente
costais com este tipo de religi
osidade característica não ape
nas dos cultos afro-brasileiros 
como do catolicismo rural po
pular. 

Na visão ensinada nas CEBs, 
a verdade religiosa se alcança 
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mais pela reflexão e análise 
racional do texto bíblico e/ou 
de textos doutrinários forneci
dos pelos agentes pastorais do 
que por uma revelação mística 
ou por um transe. Nesta visão, 
se um indivíduo quer melhorar 
a compreensão da mensagem 
cristã, deve procurar estudar, 
refletir sobre a realidade, ler. 
Os menos instruídos e mais po
bres entre os pobres às vezes 
sentem dificuldades em parti
cipar das CEBs, oomo decla
ram alguns entrevistados. 1 Os 
agentes pastorais estão consci
entes desse problema . Para 
muitos deles, a evangelização 
do pobre é também um proces
so de educação popular e visa, 
entre outras coisas, desenvol
ver a habilidade para falar, 
expressar idéias e argumentar. 
A educação popular com o de
senvolvimento da expressão 
verbal e da argumentação lógi
ca seria um passo na "de
salienação" do povo. Sem ne
gar a utilidade do desenvolvi
mento desse tipo de habilidade, 
não apenas para o enfrentamento 
da pobreza como para maior 
participação política na socie
dade moderna, a ênfase na pa
lavra e na reflexão racional na 
religião constitui uma rede
finição do que seja uma experi
ência religiosa que rompe fun
damentalmente com a concep
ção de religião da cultura po
pular. Assim, segundo a di
cotomia de Turner (1975), a 
religiosidade popular se carac
terizaria pela "iconofilia", en
quanto as CEBs pela "logofilia". 

Rupturas com 
a cultura 

política popular 

Uma das formas de "purifi
car" e desalienar a religiosida
de popular seria despi-la de seus 
aspectos autoritários. Assim, a 
proposta das CEBs, como mos-

tram Viola e Mainwaring (1987), 
representa uma quebra dos ele
mentos autoritários e centralistas 
da cultura política brasileira. 
Para isso, as CEBs procuram 
em seu cotidiano exercitar um 
tipo de democracia radical, onde 
as decisões são colocadas em 
discussão por todos os partici
pantes e onde todos têm di_reito 
de expressar suas opiniões e 
votar. 

Assim, a autoridade do líder 
nas CEBs é limitada pelo voto 
da maioria e também pela opi
nião dos assessores. Além do 
mais, as funções e cargos de 
liderança são rota ti vos, ninguém 
permanece no mesmo cargo por 
muito tempo (Castro, 1987). 
Esta práxis política contrasta 
com a de grupos populares, 
religiosos ou não, tais como os 
centros afro-brasileiros e gru
pos carnavalescos. Nesses gru
pos não se valoriza a participa
ção dos membros nas decisões. 
O maior valor é a obediência e 
fidelidade ao líder em cujas mãos 
se concentra todo o poder. Os 
terreiros e centros afro-brasi
leiros são, por exemplo, pro
priedade do pai ou mãe-de-santo 
e não dos membros do centro. 
Assim, o centro não pertence 
aos membros do grupo, mas 
são esses que pertencem ao cen
tro. O autoritarismo da cultura 
popular se revela ainda nos elo
gios comuns nas camadas po
pulares a líderes que são auto
ritários tanto na política como 
nas di versas associações po
pulares, tais como grupos de 
carnaval (Zaluar, 1985). Quanto 
mais autoritário é o líder, mais 
é considerado eficiente e admi
rado. 

As CEBs tentam romper com 
esse autoritarismo, mas sua 
proposta democrática é difícil 
de ser colocada em prática. 
Embora os agentes pastorais 
expliquem essa dificuldade pe
la resistência dos valores pre-



existentes que tenta transfor
mar, apontando, por exemplo, 
a tendência que têm alguns lí
deres de CEBs de repetir o pa
drão tradicional de comporta
mento autoritário e de se torna
rem "minipadres" . O maior li
mite à prática da democracia 
radical com a participação de 
todos os membros do grupo nas 
decisões parece ser antes fruto 
da assimetria da competência 
verbal entre os agentes pasto
rais e o resto do grupo. Devido 
à superioridade da capacidade 
de argumentar dos agentes pas
torais, o debate das decisões 
tende a favorecê-los e retirar o 
poder dos menos articulados 
verbalmente. Assim, a prática 
participativa democrática atri
bui o poder a quem melhor do
mine o uso da palavra. Como 
mostra Weber (1982), isto é 
característico da sociedade 
moderna. Ao valorizar a parti
cipação, a reflexão e a opinião 
dos indivíduos, esta prática 
questiona a hierarquia, e assu
me os valores do liberalismo 
moderno que se opõem frontal
mente à hierarquia e à prima
zia da unidade grupal sobre a 
reflexão racional e liberdade 
de pensar individual. Daí, a 
proposta de democracia radi
cal e participativa das CEBs 
entrar em choque com a prática 
prevalecente na Igreja Católi
ca, cuja organização hierárquica 
é baseada em pressupostos não 
modernos e autoritários. As
sim, o fato de as CEBs serem 
parte da Igreja Católica consti
tui outro elemento que dificul
ta, senão impede totalmente, 
que se vivencie nesses grupos a 
prática democrática proposta . 

Conclusões 

Através deste artigo busquei 
mostrar que , na tentativa de 
desalienar a religiosidade po
pular, as CEBs racionalizam o 
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catolicismo, rompendo profun
damente com elementos funda
mentais da religiosidade e da 
cultura popular. Como conse
qüência, torna a visão de mun
do e religiosidade proposta pe
las CEBs de difícil compreen
são e aceitação pelas camadas 
populares que preferem outras 
formas de religiosidade mais 
encantadas e mais místicas. 

Os agentes pastorais estão 
conscientes de grande parte 
dessas rupturas, pois muitas 
delas são metas intencionais do 
processo de educação popular 
que tentam desenvolver nas 
CEBs, com vistas a modificar 
aspectos da cultura popular e 
da religiosidade tradicional 
católica, considerados alie
nantes, e que não respondem 
aos interesses do povo oprimi
do. Como os elementos consi
derados alienadores tendem a 
se identificar, em grande parte , 
com os "encantados", emocio
nais e mágicos, a proposta de 
conscientizar o povo "desali
enando" suas crenças e práti
cas religiosas constitui de fato 
uma proposta de desencantar e 
racionalizar a religião . A op
ção por uma religiosidade his
tórica, ideológica e ética impli
ca a supremacia da razão sobre 
o corpo, o intelectual sobre o 
emocional, correspondendo a 
um processo de racionalização. 

Como mostra Hoornaert 
(1988), a Teologia da Liberta
ção, que gerou as CEBs, dá 
continuidade ao processo de 
racionaliz~ção do catolicismo 
no Brasil pela romanização. 
Sugiro, então, que uma das di
ficuldades das CEBs em ser 
completamente compreendidas 
e aceitas pelas populações po
bres se relaciona, tal como ocor
reu com o processo de roma
nização (Maues, 1988), com 
seu grau de racionalização e 
seu confrontamento com a cul
tura popular preexistente. 

As rupturas racionalizantes 
das CEBs são, em primeira ins
tância, cognitivas, pois assu
me-se que, para se evitar alie
nação devido à religião, o co
nhecimento verdadeiro não pode 
ser definido pela fé apenas. A 
fé somente é capaz de definir a 
realidade com a ajuda do raci
ocínio, do argumento lógico e 
dados da realidade empírica, 
ou seja, o logos conhece me
lhor do que o mito. Assim, a 
redefinição proposta pelas CEB s 
na forma de conhecer e definir 
critérios de realidade implica 
também uma descontinuidade 
em relação aos valores da cul
tura popular. Daí, a inviabilidade 
da ambição pastoral das CEBs, 
que visava transformar aspec
tos considerados alienadores da 
cultura popular sem atingir seu 
sistema de valores e sem 
desestruturar todo aquele sis
tema cultural. 

Baseada nesta análise, le
vanto também a hipótese de que 
este alto grau de secularização 
das CEBs explica parcialmen
te o seu abandono em favor de 
movimentos políticos pelos "po
liticamente mais conscientes" 
e a preferência dos "menos cons
cientes" por outros movimen
tos religiosos. 

A evasão dos líderes mais 
"conscientes" das CEBs vem 
sendo observada desde a aber
tura democrática no Brasil. 
Luiza Fernandes (1985) e Frei 
Betto (1984) sublinham que, 
antes da abertura, não havia 
muitas opções políticas e as 
CEBs incorporavam os vários 
movimentos sociais que flores
ceram posteriormente, e nelas 
recrutaram os seus líderes. Ex
plicam, assim, a evasão das 
CEBs por fatores exteriores às 
próprias CEBs. A minha hipó
tese, distinta da anterior, pode 
ser considerada complementar 
a ela: busca as causas na sub
jetividade do membro da CEB . 
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Acredito que as CEBs, com sua 
visão secularizante, redefinem 
em seus membros mais engajados 
o papel da religião e do sobre
natural em suas vidas. Os mem
bros mais politizados que saem 
das CEBs perdem sua identi
dade religiosa ou o aspecto re
ligioso de sua motivação polí
tica, adotando um humanismo 
"desencantado". Esse fato já 
tem sido notado por alguns 
padres e agentes pastorais des
de meados da década de 80 e se 
referem "ao rompimento do te
cido das CEBs". 

Ao contrário da cultura po
pular, na visão das CEBs o 
especificamente religioso dei
xa de ser o mais importante . 
Portanto, as CEBs parecem en
frentar o paradoxo da raciona
lidade apontado por Weber em 
relação ao protestantismo. Sendo 
assim, modernizante e racio
nalizadora, a proposta das CEBs 
se aproxima do protestantis
mo, e se afasta da tradição ca
tólica que, com sua ênfase na 
hierarquia e na unidade, é intrin
secamente antimoderna, como 
mostra Rubem C. Fernandes 
(1991). 

Nota 

1. Como mostraram tanto Hewitt (1988: 
6) como minha pesquisa de campo, as CEBs 
atraem sobretudo os mais ricos e instruídos 

entre os pobres. 
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A atualidade da questão so
cial, de onde parte a Teo
logia da Libertação, con

firma a relevância da reflexão 
sobre a opressão e a pobreza 
que marcam a história dos pa
íses latino-americanos. Esta evi
dência, no entanto, não pode 
nos desviar da pergunta sobre 
as implicações que as mudan
ças atuais no socialismo têm 
·para a Teologia da Libertação. 
Esta questão está no centro deste 
artigo que pretende refletir so
bre o debate que se produziu no 
interior das suas Igrejas e na 
sociedade, a partir das viagens 
que os teólogos da libertação 
fizeram aos países socialistas 
entre os anos de 1987 e 1990.1 

Trata-se de um debate que não 
estava referido apenas à crise 
do socialismo, mas especial
mente à necessidade de restau
rar a esperança dos pobres que, 
através da Teologia da Liber
tação, articularam seu anseio 
pelo Reino de Deus com as pos
sibilidades históricas da cons
trução de uma sociedade socia
lista . 

Tomamos como referência 
e material de análise os relatos 
de viagem, publicados em for
ma de entrevistas em jornais e 
de artigos em revistas. Trata
se, portanto, de impressões de 
viagens, nas quais os teólogos 
expressam suas opiniões sobre 
o socialismo. 

Muitas das questões que aqui 
são levantadas só puderam 
emergir no atual contexto da 
crise do socialismo. Uma crise 
que, embora se divisasse no 
período das visitas dos teólo
gos, ninguém poderia prevê-la 
em toda a sua extensão e pro
fundidade. Não pretendemos 
fazer uma análise a posteriori, 
da posição dos teólogos, como 
se devessem ter previsto odes
dobramento da crise do socia
lismo quando estiveram na União 
Soviética e na República De-
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mocrática Alemã. Gostaríamos 
apenas de chamar a atenção 
para alguns aspectos que não 
foram focalizados, e que con
sideramos fundamentais para 
se entender o momento que 
estamos vi vendo, tanto do pon
to de vista do socialismo, quanto 
da Teologia da Libertação. 

Relatos de 
1987 e 1988 

Caracterização da sociedade 
socialista pelos teólogos da 

libertação 

• Sociedade igualitária 

A sociedade socialista se 
revela aos teólogos da liberta
ção como uma sociedade sem 
os contrastes económicos e so
ciais que marcam as socieda
des do Terceiro Mundo. Ao ca
racterizá-la, afirmam que "a 
igualdade na União Soviética 
chega de fato ao nível da visi
bilidade social". 

Atravessar a fronteira da 
União Soviética significava, 
para os teólogos da libertação, 
penetrar num outro mundo, no 
mundo sonhado como o inver
so do capitalismo. A diferença 
estava à vista e podia ser apre
endida imediatamente. Segun
do Leonardo Boff, na União 
Soviética, "não há pedintes nas 
ruas, nem a mercantilização de 
tudo como nas sociedades ca
pitalistas". 2 "Para ser since
ro", diz Clodovis Boff, "em 
todo o nosso percurso, encon
trei ao todo quatro pedintes , 
todos pessoas de idade e na 
entrada interna de uma igre
ja" .3 

O olhar positivo dos teólo
gos da libertação sobre a soci
edade socialista é definido, em 

grande parte, a partir da situa
ção dos pobres do Terceiro Mun
do. Segundo Leonardo Boff, "há 
profundos acertos e avanços 
na sociedade socialista quando 
vistos na perspectiva dos po
bres que sonham, com razão, 
com uma sociedade onde pos
sam trabalhar, ganhar seu pão, 
ver seus filhos saudáveis, edu
cados e direitos".4 Neste senti
do, segundo os teólogos da li
bertação, pode-se ver aí a con
cretização da causa dos opri
midos, que consiste na "supe
ração histórica e política do 
sistema capitalista". 5 

• Sociedade moral 

Outra visibilidade que cha
ma a atenção dos teólogos é a 
qualidade moral do relaciona
mento humano na União Sovi
ética. Como narra Clodovis Boff: 
"O sentimento que transparece 
é de que se trata de relações 
sadias. Nada do que se poderia 
qualificar de decadência bur
guesa, especialmente nos ter
mos da exploração do sexo. "6 

No mesmo sentido, afirma Leo
nardo Boff: "A Rússia é uma 
sociedade austera, limpa, sau
dável e ética. Há um total 
despojamento de tudo o que é 
supérfluo.''7 

Os teólogos afirmam que o 
cristianismo encontra no mar
xismo, e em sua realização his
tórica socialista, o canal apro
priado para se expressar: "O 
socialismo oferece condições 
melhores que o capitalismo para 
o ser humano viver sua socia
bilidade fundamental, desenvol
ver suas capacidades e gerar 
uma vida mais sã e ética, na 
medida em que é menos explo
rador do outro e reforça os me
canismos de solidariedade com 
todos.'' 8 

A sociedade soviética é com
parada com "um grande con
vento, onde não falta a nin-



guém o necessário e onde todos 
vivem uma vida sóbria, pondo 
em comum bens e serviços. Uma 
sociedade, por assim dizer, sem 
luxúria. Mas também sem luxo, 
onde tudo é sóbrio e modera
do" .9 Este tipo de comparação 
parece ter grande apelo entre 
os T.ilitantes cristãos, na medi
da ein que responde a um ideal 
de despojamento, que justifica 
a sua própria pobreza, vivida 
junto às comunidades dos po
bres do Terceiro Mundo. 

Outra característica apresen
tada pelos teólogos é a de que 
se trata de "uma sociedade onde 
o bem social hegemoniza e 
hierarquiza todos os demais 
bens". 10 Uma sociedade liberta 
do "reino das necessidades", 
onde a "infra-estrutura da vida 
está amplamente realizada: tra
balho para todos, saúde para 
todos, educação para todos, 
comida para todos, moradia para 
a maioria"Y E isto porque "o 
trabalho ocupa o centro de toda 
a estrutura social e não o capi
tal".12 "Uma sociedade moral" 
como define Jether Ramalho, 
"porque o socialismo está na 
sua raiz" .13 

• Limites e erros da socie
dade socialista 

Há alguns erros e limites na 
sociedade socialista da União 
Soviética que deverão ser cor
rigidos e superados. Os teólo
gos os enunciam, ao mesmo 
tempo em que apontam inicia
tivas e medidas concretas no 
sentido de superá-los. Segundo 
Leonardo Boff, deve-se distin
guir os problemas históricos 
do socialismo real, dos con
junturais. Entre os primeiros 
estão a forma pela qual o soci
alismo foi implantado, deixan
do um saldo negativo de mi
lhões de vidas humanas e o 
desvio totalitário que o socia
lismo tomou a partir de Stalin 
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até o momento atual. 14 Para 
Jether Ramalho, deve-se impu
tar ao socialismo, como erros 
históricos, ainda, o seu ateís
mo confessional e cientificismo, 
herdados do século XIX, atra
vés do marxismo.15 

Quanto aos problemas con
junturais, os relatos denunci
am o dogmatismo e a falta de 
participação como os proble
mas centrais da sociedade so
cialista. Como relata Pedro de 
O li v eira: "A grande questão não 
é o socialismo, mas a revolu
ção. O socialismo a Rússia já 
construiu. Importa, agora, a luta 
pela igualdade e participação, 
que não está terminada. Foi o 
fato de o Estado soviético ter 
se colocado como guardião do 
socialismo e da revolução, que 
acabou por destruir a socieda
de civil e esvaziá-la de sua ta
refa própria de assegurar a or
ganização do povo."16 

Quanto à questão das liber
dades democráticas, os teólo
gos da libertação reconhecem 
que "se a Rússia superou o 
pecado da fome, da opressão 
política, da exploração econô
mica, da marginalização soci
al, falta completar a revolução 
da liberdade". 17 Segundo Leo
nardo Boff, a liberdade de cons
ciência, que ficara restrita ao 
espaço da família, começa a 
encontrar canais de expressão 
através da religião no diálogo 
das autoridad.es estatais com a 
sociedad~. ·Neste diálogo, que 
faz parte. do projeto de abertu
rade Gorbachev, a religião pode 
assumir um papel de ponta, na 
União Soviética, à semelhança 
do que aconteceu na América 
Latina em relação aos regimes 
ditatoriais . Diz Leonardo Boff: 
"As religiões resistem, subsis
tem e se expandem, e podem 
assumir uma função revoluci
onária, como está mostrando a 
fé no Terceiro Mundo." 18 

A Igreja Ortodoxa 
na União Soviética 

e Conservadorismo e beleza 

Ao descrever a situação da 
Igreja Ortodoxa na União So
viética, os teólogos da liberta
ção tomam como critério de 
julgamento o modelo do cristi
anismo ocidental. De certo modo, 
buscam trabalhar com o princípio 
dos contrários, onde a Igreja 
Ortodoxa funciona como o "ne
gativo" para a revelação da 
Igreja Católica e vice-versa. 

O relato de Leonardo Boff, 
por exemplo, começa afirman
do que "aos olhos ocidentais, a 
Igreja na URSS é muito con
servadora", e isto, especialmen
te, quando se toma em conta a 
sua "liturgia e a sua estrutura, 
marcadamente monacal e cle
rical", aspectos que a Igreja no 
Ocidente superou desde o Con
cílio Vaticano 11. 19 Segundo 
Clodovis Boff, "o que mais toca 
na Igreja Russa é seu brilho, 
solenidade e fausto. Vocês pre
cisam ver suas igrejas: cheias 
de ícones, belas, sem um traço 
de mau gosto, sempre perfu
madas de incenso e ardendo de 
luzes e velas ( ... ). Isso dá a 
chave para penetrar na alma 
russa. Esta vai a Deus pela via 
da beleza". 2° Comparando com 
as liturgias das igrejas cristãs 
do Ocidente , este teólogo reco
nhece que as nossas liturgias 
latinas devem-lhes parecer ex
tremamente secularizadas. 

• Liberdade eclesial na 
União Soviética 

Dentro de um Estado que se 
define como leigo, governado 
por um partido único, que exi
ge que seus membros sejam 
materialistas e ateus, não resta 
nenhum espaço para a Igreja 
na sociedade, enquanto canal 
de expressão ideológica e cul
tural. O papel homogeneizador 
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exercido pelo partido excluiu 
da cena política as demais ins
tituições, mesmo aquelas que 
estiveram capilarmente presentes 
no tecido social e histórico da 
URSS, como as igrejas cristãs. 
Para os teólogos da libertação, 
no entanto, a perestroika de 
Gorbachev estaria apontando 
para o final deste monopólio 
do partido, e exigindo uma re
novação da Igreja Russa, para 
participar efeti vamente deste 
novo momento histórico doso
cialismo. 

Nesse sentido, a grande ques
tão que se coloca para a Igreja 
Russa, a partir da experiência 
da Igreja dos Pobres, é a de 
assumir a sua missão proféti
ca, rompendo seu "alinhamen
to com as teses do Partido e do 
Estado, para denunciar as res
trições à liberdade de expres
são e de crítica, o autoritarismo 
e o dogmatismo do marxismo
leninismo e o ensino do ateís
mo nas escolas".21 Como con
clui Clodovis Boff, em sua car
ta, "no final de contas, a im
pressão que fica é de uma Igre
ja que se acomodou à história, 
se ajustou à nova sociedade. 
Por isso, na Rússia, religião e 
vida social correm paralelamen
te"Y Se há uma igreja subter
rânea, dissidente, no seio da 
Igreja oficial e que estaria so
frendo a repressão da hierar
quia e do Estado, nossos teólo
gos afirmam que nada emergiu 
nos dias da visita . 

Considerações 
teológicas 

sobre o socialismo 

• Socialismo como utopia 

Os teólogos da libertação 
incluem em seus relatos algu
mas reflexões sobre a natureza 
do socialismo, distinguindo as 
formas e os processos históri
cos do seu sentido utópico . 
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Partindo de uma perspectiva 
educativa, buscam teorizar so
bre o socialismo, enquanto "pe
dagogos da fé". De uma fé que 
evoca a utopia não de um mun
do para além da morte, mas de 
um mundo para além das injus
tiças sociais e da opressão po
lítica e econômica. 

Na perspectiva dos teólo
gos da libertação, três formas 
de socialismo podem ser dis
tinguidas: o socialismo como 
utopia, o socialismo real e o 
socialismo como caminho de 
libertação para a América La
tina. São estas distinções que 
permitem superar equívocos, 
fazer críticas, aproximar cris
tianismo e socialismo, ser cris
tão e marxista ao mesmo tem
po, manter os ideais socialis
tas, em meio a sua crise atual. 

Utopia é sinônimo de nova 
sociedade, diretamente associ
ada à idéia de um proj eto soci
alista, que não se confunde com 
socialismo real. "Hoje, que se 
implantou e solidificou", diz 
Leonardo Boff, "o socialismo 
em vastas porções da humani
dade, importa recuperar a vi
gência do socialismo utópico. 
Ele não se opõe, mas se com
põe com o socialismo cientifi
co. Ele é urgente para o pró
prio socialismo real que per
deu muito de sua utopia inici
al". 23 Neste contexto, deve-se 
entender a afirmação de Pedro 
Ribeiro que "a nova sociedade 
que desejamos está bem além 
do socialismo real. A luta pela 
igualdade e participação não é 
uma luta terminada . Ela é tão 
revolucionária na América La
tina quanto na URSS, embora 
ali a revolução já tenha come
çado".24 

• Socialismo real 

O socialismo real, nas pala
vras de Leonardo Boff, "dá uma 
configuração histórica da uto-

pia do socialismo, mas não se 
identifica com o socialismo tout 
court". 25 Segundo Clodovis Boff, 
"para a Teologia da Liberta
ção, o socialismo real representa 
autêntico campo de reflexão 
teológica". 26 Uma reflexão que 
é longamente realizada no tex
to de Leonardo Boff a partir de 
seis categorias teológicas cen
trais: revelação, natureza de 
Deus como comunhão de três 
divinas Pessoas, o Logos, o Espí
rito, o Reino de Deus, a graça e 
o pecado. 

• Socialismo como cami
nho de libertação 

A idéia mais original de so
cialismo, que aparece na con
cepção dos teólogos, talvez 
seja a que o toma como cami
nho de libertação. Esse senti
do vem sempre associado à opção 
pelos pobres, dentro do con
texto latino-americano de opres
são capitalista. Para Leonardo 
Boff, por exemplo, "quando os 
cristãos falam de socialismo, 
eles estão, na verdade, falando 
de uma força auxiliar, conjugada 
com a força popular que se 
opõe ao capitalismo. Na Amé
rica Latina, o socialismo é um 
caminho que deverá ser feito a 
partir do bloco dos oprimidos". 27 

É enquanto superação das 
relações capitalistas de produ
ção, a partir do contexto da 
América Latina, que os teólo
gos da libertação propõem o 
socialismo como caminho, as
sociando-o à idéia de caminha
da, um dos símbolos centrais 
do imaginário político-religio
so das Comunidades Eclesiais 
de Base. Na caminhada das 
CEBs, os cristãos vão perfa
zendo o caminho socialista, 
tendo como referência o socia
lismo real e como horizonte a 
utopia socialista do Reino de 
Deus. Nesta associação entre 
caminho para o socialismo e 
caminhada das CEB s está a 
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síntese mais original entre a 
Igreja da Libertação e o proje
to socialista. 

A diferença fundamental 
entre a caminhada socialista 
na América Latina e o socialis
mo real, segundo Leonardo Boff, 
seria dada pela "pedagogia 
popular, enquanto metodologia 
de participação que busca ins
taurar um processo pelo qual 
as mudanças sociais se reali
zam de baixo para cima , to
mando o povo como sujeito e 
ator social e não um mero con
sumidor das decisões assumi
das em instâncias das quais o 
povo está excluído". 28 

Reforçando esta posição, Frei 
Betto fala explicitamente do mé
todo de Paulo Frei re como uma 
possível saída para o sociali s
mo real, na medida em que a 
educação ideológica da cons
ciência não é sufici ente para 
fazer da perestroika um proje
to verdadeiramente assumido 
pelo povo. "Sua aplicação, prio
rizando a prática e o universo 
ideológico dos educandos, tor
na possível situar o trabalha
dor no centro da Revolução e 
fazê-lo assumir-se como ver
dadeiro sujeito da construção 
do socialismo. "29 Estas consi
derações, de certa fo rma , pre
tendem reforçar, entre os cri s
tãos da América Latina, a con
vicção de que estão no caminho 
verdadeiro para o socialismo. 

Visita à 
Alemanha 

Oriental · 1989 

Um olhar sobre a 
Alemanha Oriental 

O relato de Leonardo Boff 
sobre a visita à República De
mocrática Alemã (RDA) refe
re-se aos países do Leste Euro
peu como "o mundo dos dois 
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terços que não são pobres" 
(Zweidrittelwelt), em oposição 
aos países do Terceiro Mundo 
e aos países capitalistas cen
trais.30 Trata-se, portanto, sob 
o olhar dos teólogos, de uma 
sociedade não pobre, especial
mente se comparada com a mi
séria dos países latino-ameri
canos. Também aí, como na 
URSS, se fez a revolução da 
fome, banindo a miséria e ins
taurando uma sociedade iguali
tária, "criando uma eqüitativa 
distribuição social dos bens e 
serviços e estabelecendo o mais 
humano de todos os sistemas 
económicos que a humanidade 
conheceu até hoje, excetuando 
certos núcleos indígenas". 31 

Os relatos sobre a RDA são 
muito mais críticos, revelando 
um certo desencantamento dos 
teólogos em relação ao socia
lismo real. Como afirma Frei 
Betto: "O socialismo avaliou 
que a saciedade da fome de pão 
traria, em conseqüência, a da 
beleza. Por isso, socializou os 
bens materiais, mas acabou por 
privatizar o sonho. "32 Nesse 
mesmo sentido, Leonardo Boff 
diz que "não basta saciar as 
necessidades básicas, ligadas 
à infra-estrutura de reprodu
ção biológica da vida, importa 
atender também as necessida
des básicas ligadas ao campo 
do espírito e da libetdade" .33 

Os valores da austeridade, 
moderação e solidariedade não 
resistiram ".à ofensiva da propa
ganda capitalista". Segundo Frei 
Betto, era impossível "conven
cer um jovem ::ilemão oriental 
de que ele vivia numa socieda
de sem desigualdade económi
ca, dispondo de educação e saúde 
gratuitas, sem o risco de se 
aposentar na pobreza, quando 
seus olhos estão voltados para 
a exuberância das imagens pu
blicitárias do capitalismo ale
mão, que lhe promete riqueza, 
liberdade e felicidade". 34 

Os teólogos contrapõem ao 
socialismo real da RDA o soci
alismo como caminho, que de
verá ser construído de baixo 
para cima, aberto à dimensão 
religiosa. O socialismo que se 
implantou nos países do Leste 
veio de cima para baixo, de 
fora para dentro, não é fruto de 
um processo revolucionário, nem 
de um movimento interno. Ele 
surge como conseqüência da 
Segunda Guerra Mundial. Traz 
na sua raiz o autoritarismo. 

Igrejas Católica 
e Luterana na 

Alemanha Oriental 

As duas principais Igrejas 
cristãs da RDA tiveram um papel 
importante no processo de aber
tura política, que redundou no 
desmonte do regime socialista 
e posterior unificação com a 
Alemanha Federal. Este papel 
é comparado, pelos teólogos, 
com aquele que as Igrejas tive
ram no Brasil e na Polónia, 
constituindo-se "no espaço fí
sico e social de acolhida dos 
dissidentes e críticos do siste
ma imperante". 35 Um papel que 
foi possível representar, por
que essas Igrejas estiveram, du
rante o período autoritário que 
vi v eram essas sociedades, numa 
posição crítica e de defesa da 
democracia. "As Igrejas", se
gundo Frei Betto, "sobrevive
ram como guetos abraâmicos, 
esperando contra toda esperança, 
sem possibilidade de evangelizar 
com liberdade" .36 

As Ig rejas, na RDA, fazem 
oposição ao regime, a partir do 
princípio da soberania popular 
e de seus interesses instituci
onais, no sentido de conquistar 
um espaço público. 37 Sua con
tribuição maior , segundo os 
teólogos, foi ter evitado um gran
de derramamento de sangue, na 
medida em que seguraram o 
levante popular e organizaram 
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a oposição, constituindo e coor
denando as mesas-redondas, que 
foram, sem dúvida, o instmmento 
mais importante no primeiro 
momento da transição. Isto foi 
possível, porque "o espaço 
eclesial não estava contamina
do pelo socialismo, sendo úni
ca instância da sociedade civil, 
além da família, não absorvida 
pelo Estado totalitário" . 38 

Há um saldo positivo do 
socialismo real, segundo os te
ólogos da libertação, que é pre
ciso preservar. E nessa tarefa, 
as Igrejas têm um papel impor
tante . "No campo das conquis
tas sociais, trata-se - segundo 
Frei Betto - de preservar aque
las conquistas que oferecem 
segurança social às crianças e 
aos aposentados, bem como aos 
enfermos. No campo da ética e 
da moral, trata-se de lutar con
tra a sociedade de consumo, 
que destrói o sentido da vida, 
pela propagação do individua
lismo, a degradação moral, a 
permissividade sexual, a 
corrupção no trabalho e na po
lítica, a droga, a dissolução 
dos laços familiares e a indife
rença para o sofrimento 
alheio". 39 São, portanto, con
travalores associados ao capi
talismo e que só seriam extir
pados da sociedade, mediante 
a implantação da utopia socia
lista, que estaria muito além do 
socialismo real. Por isso, Frei 
Betto conclama as Igrejas cris
tãs da RDA a serem "a consci
ência crítica na Alemanha ca
pitalista". 4 0 

O socialismo 
em crise 

• Momento de revisão: do 
socialismo à democracia 

A viagem de Leonardo Boff 
e Frei Betto à RDA marca uma 
ruptura significativa da Teolo
gia da Libertação com uma vi
são positiva em rei ação ao so-
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cialismoreal. Apartirde 1989, 
os teólogos tornam-se mais crí
ticos e menos otimistas, quan
to às virtualidades do socialis
mo. Ao mesmo tempo, passa
rão a matizar a polarização entre 
socialismo e capitalismo, vol
tando-se, inclusive, para uma 
crítica do mercado, como algo 
mais abrangente do que o pró
prio capitalismo. 

Frei Betto abre o seu artigo 
"O fracasso do socialismo ale
mão e os desafios à esquerda", 
dizendo que "as ·mudanças no 
Leste Europeu obrigam a es
querda brasileira, inclusive a 
Teologia da Libertação, a revi
sar a sua concepção de socia
lismo e a rever os fundamentos 
do marxismo".41 Esta revisão 
leva a um deslocamento de foco 
do socialismo para a democra
cia, que corresponde a uma in
versão na subordinação da de
mocracia à igualdade social. 
Nesse sentido, é reveladora a 
afirmação de Leonardo Boff: 
"Mais que buscar diretamente 
uma sociedade igualitária, deve
se buscar uma sociedade 
participativa. A igualdade so
cial surge como efeito da parti
cipação e solidariedade. "42 Essa 
perspectiva é nova, ela não está 
presente nos relatos de 1987 e 
1988, por exemplo. Nestes re
latos os teólogos tecem sua crí
tica ao autoritarismo do regi
me soviético, mas ressalvam 
sempre as suas vantagens em 
relação ao capitalismo, na me
dida em que alcançou uma si
tuação de igualdade social. 

Em nome de um socialismo 
a ser construído, a partir dos 
povos do Terceiro Mundo, Leo
nardo Boff saúda a dissolução 
do socialismo real: "A derro
cada desse tipo de socialismo é 
benéfica para todos. Sua fun
ção é a de purificar o núcleo 
verdadeiro da utopia socialista 
das gangas que foram surgindo 
ao longo da história e abrir 

espaço para a liberdade. "43 Tra
ta-se, ainda segundo este rela
to, "da vitória do espírito demo
crático, a partir de baixo e da 
pressão popular". E conclui: 
"Estimo que no futuro da hu
manidade, devido à ameaça que 
pesa sobre todos de um eventu
al apocalipse nuclear e ecoló
gico, o fator socialista predo
minará na constituição de uma 
sociedade mundialmente ampli
ada. "44 

• Marxismo como media
ção sócio-analítica 

A derrocada do socialismo 
no Leste Europeu coloca al
guns desafios para o agir dos 
cristãos na América Latina. Tirar 
as devidas lições, a partir dos 
caminhos e descaminhos per
corridos pelas sociedades soci
alistas, é uma preocupação pre
sente nos relatos dos teólogos. 
Enquanto pedagogos da fé, pro
curam tirar lições da derroca
da do socialismo real. Se após 
a visita à União Soviética tra
tava-se de aprender com os 
acertos daquela sociedade, ago
ra, apenas dois anos depois, 
serão os erros do socialismo 
real que servirão de guia para 
aqueles que ainda alimentam 
os ideais revolucionários e utó
picos . 

Frente ao "realismo socio
lógico pedagógico" que marca 
o contexto da educação políti
ca e popular da esquerda, na 
medida em que se inspira na 
experiência do socialismo real, 
Frei Betto propõe uma educa
ção mais centrada na esfera da 
ética, e não tanto da raciona
lidade política. "Talvez se deva 
perguntar ao militante qual o 
sentido de sua vida, antes de 
perguntar pelo seu projeto po
lítico ou de inquiri-lo sobre a 
sua retidão ideológica. O pro
jeto socialista democrático está 
exigindo uma educação capaz 
de adequar formação intelectu-



ai com formação ética, razão 
com emoção, práxis com teo
ria."45 

Outra lição a tirar da derro
cada do socialismo real é que a 
democracia é uma questão cen
tral tanto no socialismo, quan
to no capitalismo; tanto no seio 
da sociedade, quanto no interi-

. or das instituições; tanto nas 
relações sociais, quanto nos 
relacionamentos pessoais. "A 
democracia se constrói perma
nentemente em todas as rela
ções humanas, na família, na 
escola, nos grupos, nas associ
ações de classe, nas igrejas e 
na sociedade. Ela supõe uma 
pedagogia de participação dentro 
de uma concepção integral do 
ser humano ... "46 Afirma-se, 
assi m, o socialismo como ca
minho para a libertação na Amé
rica Latina, pensando-o como 
processo de participação. 

O retorno da RDA ao siste
ma capitalista colocou na or
dem do dia certas questões de 
fundo que vão muito além da 
autocrítica sincera que fazem 
os dirigentes do PSU. Entre 
estas questões, Betto cita duas : 
a irreversibilidade do socialis
mo e o positivismo que induziu 
os regimes socialistas europeus 
a concepções científicas meca
nicistas , ao economicismo, en
fim, à ideologia tecnocrática. 

Questões colocadas 
à Teologia 

da Libertação 

Limites de 
forma e conteúdo 

Os relatos das viagens dos 
teólogos da libertação nos dão 
alguns contornos que definem 
sua visão do socialismo. Há 
limites condicionados pela for
ma, pelo destino dos relatos e a 
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origem do convite. A preocu
pação pedagógica que permeia 
os textos acaba justificando uma 
certa superficialidade no trata
mento do tema. O estilo epistolar 
e o tom catequético respondem, 
na verdade, aos interesses dos 
destinatários dos relatos: cris
tãos que se tornaram simpati
zantes do socialismo através 
da pregação da pastoral popu
lar. 

A origem do convite e as 
circunstâncias que o envolvem 
explicam, em parte, o conteúdo 
dos relatos.Quem convida são 
as Igrejas, com apoio e partici
pação dos governos locais . A 
agenda é sempre muito aperta
da e definida pelos anfitriões . 
Não constam em nenhuma via
gem encontros com dissidentes 
pqlíticos ou eclesiais. Há , no 
entanto, outros limites que di
zem respeito à própria compre
ensão que os teólogos da liber
tação têm do socialismo e do 
marxismo. Elencaremos algu
mas questões que, ao nosso ver, 
tocam em pontos vulneráveis 
do socialismo e da Teologia da 
Libertação. 

Defesa do 
socialismo utópico 

Ao defender o socialismo 
utópico, a Teologia da Liber
tação se encontra com a ver
tente cristã do pensamento so
cialista que se acreditava ul
trapassada pela crítica cientí
fica do marx'ismo, e pela posi
ção hegemónica dos bolche
viques, a partir da revolução 
soviética, dentro da corrente 
socialista. Sua crítica ao soci
alismo real se faz em vista do 
socialismo utópico, percebido 
como uma exigência moral e 
teológica. Noutras palavras, o 
socialismo dos teólogos está 
mais referido à fé, na medida 
em que exige uma adesão, do 
que à razão científica, defendi-

da por Marx e pelos bolche
viques. 

Oposição 
entre socialismo 

e capitalismo 

A oposição radical entre 
socialismo e capitalismo, pre
sente na Teologia da Liberta
ção, tem sua origem mais na 
"racionalidade ética católica", 
marcada pela profunda rejei
ção da "racionalidade econó
mica do capitalismo", enquan
to fenômeno moderno, do que 
na análise marxista do capita
lismo. Segundo Michael Lowy, 
"ao rejeitar o espírito do capi
talismo, a Teologia da Liberta
ção assume uma atitude funda
mentalmente cética, e remonta 
às fontes antigas e pré-moder
nas da cultura católica que se 
torna, dessa forma, muito mais 
intransigente do que a cultura 
de muitas correntes do marxis
mo". 47 Os teólogos da liberta
ção radicalizam a tradição ca
tólica, acrescentando uma aná
lise económica à leitura moral. 

Esta herança católica apro
funda a dicotomia entre os dois 
mundos : socialista e capitalis
ta. Reitera, assim, a visão ma
niqueísta da oposição entre o 
bem e o mal, mas , ao mesmo 
tempo, inova-a, na medida em 
que não se trata mais de uma 
oposição entre o visível e o 
invisível, o aqui-em-baixo e o 
lá-em-cima, a carne e o espí
rito, Deus e o homem. A oposi
ção passa para a ordem do 
visível. 

Revolução 
como valor cristão 

O conceito moderno de re
volução está presente na Teo
logia da Libertação, sem uma 
crítica histórica. A idéia mo-
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derna de revolução como rup
tura radical com uma determi
nada ordem social vem associ
ada, no discurso dos teólogos 
da libertação, com a idéia cris
tã de um novo começo, inaugu
rado por Jesus Cristo, que, ten
do ocorrido num tempo huma
no secular, constitui não só um 
novo princípio como também 
um acontecimento único e sem 
repetição. Esta associação, no 
entanto, deve ser problema
tizada, uma vez que a idéia de 
revolução, pensada dentro do 
contexto político, é uma cria
ção da modernidade e, portan
to, muito posterior ao próprio 
cristianismo. Como afirma 
Hannah Arendt, "nenhuma re
volução jamais foi feita em nome 
da cristandade antes da Idade 
Moderna, de tal sorte que o 
melhor que se pode dizer em 
favor dessa teoria é que ela 
necessitou da modernidade para 
poder libertar os germes revo
lucionários da fé cristã".48 

Se a revolução significa um 
compromisso total e inteiro com 
um determinado projeto políti
co, o cristianismo, ao contrá
rio, traz inscrita a tensão per
manente que impõe aos cris
tãos o imperativo de "estar no 
mundo, sem ser do mundo". 

A originalidade do cristia
nismo está em manter esta ten
são entre a negação e o com
promisso com o mundo, sem 
pretender a eliminação de um 
ou de outro desses pólos , nem 
buscar uma possível concilia
ção entre eles. Há no cristia
nismo uma "negação ativa" do 
mundo, como a chamou M. 
Gauchet, que, ao invés de sus
citar um distanciamento .con
templativo, induz os cristãos a 
assumir um compromisso em 
relação a este mundo, sem dei
xar de se sentirem estranhos 
em meio à sua ordem, qualquer 
que seja. 
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Socialismo real: 
autoritarismo 

ou totalitarismo? 

Os relatos não tematizam a 
questão do totalitarismo. Ge
ralmente, quando se referem ao 
poder nas sociedades socialis
tas, caracterizam-no como au
toritário. Talvez, uma das im
posições colocadas pela natu
reza pedagógica e didática dos 
próprios textOs, que.procuram 
fazer comparações entre a rea
lidade dos países socialistas e 
a dos próprios leitores . Tomar 
as ditaduras militares latino
americanas como referências 
para compreender as socieda
des dos socialismos reais pode 
levar à identificação de coisas 
substancialmente distintas. 

A questão do totalitarismo, 
no entanto, não é uma questão 
superada. Na verdade, ela mu
dou seu contorno, a partir das 
transformações económicas 
profundas pelas quais passa
ram os países socialistas nos 
últimos trinta anos . Poder-se
ia dizer que a repressão no Es
tado totalitário perdeu em os
tentação e visibilidade, mas 
ganhou em termos de controle 
da vida dos cidadãos . O regime 
totalitário tornou-se um siste
ma totalitário, e o modelo do 
Estado totalitário foi aplicado 
mecanicamente a toda a admi
nistração, passando a contro
lar o cotidiano da vida das pes
soas. De um totalitarismo polí
tico, passa-se a um totalitaris
mo económico, muito mais ter
rível porque não deixa qual
querespaço para a discordância, 
criando um consenso quase 
absoluto entre a classe traba
lhadora e o aparelho dirigente. 
Trata-se, como afirma 
Zaslavsky, de uma ditadura i
deológica que produz a 
atomização da sociedade: "Toda 
a ati v idade social permanece 
sob o domínio reservado do 
Estado neo-stalinista . Não há 

iniciativa que possa emanar de 
um indivíduo ou de um grupo, 
sem a mediação do Estado-par
tido."49 Uma vez que o Estado
partido monopoliza o conjunto 
dos instrumentos da violência, 
da economia e da censura no 
sentido mais amplo do termo, 
ele não apenas pode submeter o 
cidadão aos inquéritos polici
ais e reduzi-lo ao silêncio, mas 
pode privá-lo do emprego, den
tro de uma sociedade onde o 
Estado-partido é o único em
pregador. 

Esse novo tipo de totalita
rismo deu origem a uma socie
dade da mentira, e que explica, 
em parte, a queda vertiginosa e 
acelerada dos regimes socia
listas no Leste Europeu. Um 
processo tão diverso do que 
aconteceu na América Latina, 
em relação às ditaduras milita
res, justamente porque aqui se 
tratava de regimes autoritári
os, ao passo que lá de um siste
ma totalitário . 

O totalitarismo, enquanto 
sistema, não é apenas um des
vio do socialismo real em rela
ção à revolução. Ao contrário, 
toda doutrina socialista de con
trole central da produção e da 
distribuição é inseparável dos 
processos revolucionários mo
dernos. Como afirma 
Kolakowski , "a utopia socia
lista só se torna totalitária no 
momento em que se combina 
com uma vontade revolucio
nária".50 

A questão da 
libertação e 
da liberdade 

Olhar o mundo do ponto de 
vista da libertação significa 
assumir limites que estão pre
sentes no próprio foco. Com 
freqüência, o foco da liberta
ção distorce a imagem da li
berdade. Se é verdade que a 



libertação é condição para a 
liberdade, o é também que a 
noção de liberdade, implícita 
na libertação, só pode ser ne
gativa. Como diz Hannah 
Arendt, "a intenção de libertar 
não é idêntica ao desejo de li
berdade". 51 

A libertação está fundada 
sobre o ideal da igualdade. Todos 
os homens são iguais, porque 
nascem iguais e livres. A liber
tação é compreendida como a 
ação de desobstruir o caminho 
para a igualdade , destruindo 
os mecanismos que criam e re
produzem as desigualdades so
ciais. O conceito de liberdade 
traz inerente a idéia de que é 
preciso estabelecer mecanismos 
que regulem as diferenças exis
tentes entre os homens, permi
tindo que elas aflorem, na ri
queza da diversidade e do 
pluralismo. As diferenças são 
inerentes ao social e o conflito 
é constitutivo da realidade. 

Libertação, no sentido re
volucionário, está intimamente 
relacionada com a idéia de so
berania popular. Há uma cren
ça subjacente à libertação de 
que com a eliminação da mo
narquia os pobres e humildes 
se ergueriam e se tornariam 
senhores soberanos da terra. 
Quando os monarcas foram 
eliminados, porém, surgiu uma 
força muito mais poderosa que 
se interpôs entre o homem e 
sua liberdade como uma "lei 
natural" , da qual não havia li
bertação possível, revolta ou 
fuga: a força da História. Em 
nome dessa lei, a liberdade foi 
substituída pela necessidade, 
passando a ocupar o lugar cen
tral dentro do pensamento po
lítico e revolucionário. A esfe
ra do público foi reduzida em 
favor do privado, e os homens 
já não se definem como seres 
políticos, mas seres de necessi
dade. 
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Sociedade civil 
no socialismo 

A possibilidade de vir a 
emergir um movimento popu
lar na União Soviética não é 
uma questão de educação 
conscientizadora ou da reto
mada do ideal revolucionário 
como deixam transparecer os 
relatos dos teólogos. Trata-se 
de um problema estrutural, ine
rente ao próprio sistema socia
lista. A afirmação de uma so
ciedade civil nos países que 
vivenciaram a experiência do 
.socialismo real deverá aconte
cer através de processos dife
rentes daqueles que ocorreram 
nos países da América Latina 
após as ditaduras militares, 
porque diferentes são as reali
dades sociais em cada um des
ses contextos. 

Tanto aqui, quanto nos paí
ses socialistas, é preciso de
fender a autonomia da socieda
de civil e o controle dos meca
nismos de poder pelos traba
lhadores. Tanto aqui, quanto 
lá, nos deparamos com um po
der que pouco a pouco foi sen
do absorvido e dissimulado na 
funcionalidade de uma máqui
na político-burocrática, que se 
instaurou no coração da socie
dade civil, destruindo o seu 
campo de autonomia. Enquan
to aqui esse poder _se encarna 
no mercado, lá ele se encarna 
no Estado, que absorveu as 
funções do mercado. 

O Estado socialista e o mer
cado capitalista se apropria
ram monopolisticamente da 
função instituinte do laço da 
sociedade, e tendem a esvaziar 
as demais instituições civis de 
sua dimensão política. Estas 
instituições, frente ao mono
pólio do sistema burocrático 
estatal ou da impessoalidade 
do mercado, vivem o desafio de 
estabelecer, fora dessas lógi-

cas dominantes, outros princí
pios e valores de coesão. 

A questão das 
nacionalidades 

A questão nacional explode 
no mundo socialista, no mo
mento em que os Estados naci
onais perdem sua importância 
frente à tendência dominante 
de uma mundialização da eco
nomia, com a formação dos 
grandes blocos econômicos no 
mundo capitalista (unificação 
da Europa; Japão e os Tigres 
Asiáticos; Estados Unidos e 
Canadá). O fim da guerra fria 
está produzindo um reül·de
namento no mundo, em que tanto 
os Estados Unidos, quanto a 
União Soviética, as duas prin
cipais potências militares, são 
ultrapassadas econômica e tec
nologicamente pela Comunidade 
Européia e pelo Japão. 

O problema das nacionali
dades surgiu, no mundo socia
lista, no bojo das reformas e
conômicas e políticas da 
perestroika e da glasnost. Ao 
que parece, nem Gorbachev, 
nem o Bureau Político e oCo
mitê Central previam uma rea
ção tão radical e rápida das 
nações. Em 1986, Gorbachev, 
ao invocar as diversas dificul
dades que encontraria para re
alizar as reformas, sublinhava 
que "felizmente, num país como 
a União Soviética, o problema 
das nacionalidades não se co
locava mais, uma vez que esta
va devidamente regulamentado 
no quadro do socialismo". 52 Ao 
contrário, o desenvolvimento dos 
movimentos nacionalistas cons
titui, hoje, um dos problemas 
geopolíticos mais graves para 
a União Soviética, e mesmo 
para a Europa. 

O fim da guerra fria veio 
reforçar a idéia de uma ameaça 
muçulmana para o mundo oci
dental, que atinge especialmente 
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os países europeus. A União 
Soviética, tendo fronteiras com 
um grande número de países 
islâmicos, pode vir a se consti
tuir num colchão de proteção 
contra os interesses espansi
onistas do islamismo que, ao 
contrário dos cristãos, está cres
cendo, devendo tornar-se a maior 
religião do mundo ainda nesta 
década, ultrapassando o cato
licismo. 

Conclusões 

De que forma a Teologia da 
Libertação é atingida pelas 
transformações que estão se 
dando no mundo socialista é a 
questão central, que esteve pre
sente, desde o início do nosso 
estudo, mas que só agora pode 
ser colocada. Em primeiro lu
gar, é preciso dizer que a Teo
logia da Libertação está inti
mamente ligada ao socialismo, 
tanto pelo seu discurso , quanto 
pelo compromisso político dos 
teólogos , reafirmado nas mui
tas viagens que fizeram aos 
países socialistas nos últimos 
anos. 

As sociedades socialistas 
foram um referencial político e 
um locus theologicus para os 
teólogos da libertação. As crí
ticas que sofre o socialismo 
com o desmoronamento dos 
regimes do Leste Europeu e a 
desintegração da União Sovié
tica revelam problemas profun
dos e estruturais que anterior
mente não eram percebidos, 
redefinindo, assim, este locus 
theologicus, e conseqüentemente 
o seu discurso. 

A afirmação de que a Teolo
gia da Libertação surge no con
texto das relações Norte/Sul, e 
que por isso as questões do 
Leste não lhe dizem respeito, 
significa fechar os olhos para o 
processo de interdependência a 
que estão submetidos todos os 
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continentes e todos os povos. 
Norte/Sul, Leste/Oeste estão 
visceralmente implicados. Ainda 
mais hoje, quando o processo 
de mundialização da economia 
rompe com as antigas frontei
ras e divisões, com as quais 
pensávamos o mundo. 

A crise do socialismo deve
rá redefinir a posição política 
dos teólogos da libertação, tanto 
perante seus · antig0s aliados, 
quanto diante de seus adversá
rios. Um posicionamento que 
estrategicamente os obrigava a 
assumir uma atitude ambígua 
frente ao socialismo real. Se, 
de um lado, era preciso se dis
tinguir para afirmar a origina
lidade do projeto latino-ameri
cano, de outro, era preciso fa
zer alianças com os socialis
tas, porque eles eram o inimigo 
do seu inimigo: o capitalismo. 
Além disso, também por ra
zões estratégicas, eram os ad
versários da Teologia da Li
bertação que procuravam atre
lar os teólogos aos regimes so
cialistas, e, assim, identificá
los com o perigo comunista. 

O papel da Teologia da Li
bertação na América Latina vai 
além da elaboração de um pro
jeto socialista, como uma ter
ceira via. Talvez se deva con
siderar a sua ação no âmbito da 
modernidade. Numa sociedade 
em que a religiosidade popular 
é cada vez mais modificada por 
uma racionalidade moderna que 
vai se impondo, poderia se cons
tituir numa importante tarefa 
para a Teologia da Libertação 
ajudar o cristão a fazer essa 
travessia de uma sociedade fun
dada sobre o religioso, para 
uma sociedade onde o religioso 
emerge em outros campos da 
vida humana, não mais como 
um princípio holístico e fundante 
do social. Dessa forma, poderá 
contribuir na construção de um 
novo universo axiológico que 
seja capaz de fundamentar um 

novo ethos para a sociedade 
moderna. Uma ética que deve
rá se colocar púa além de toda 
pretensão holística, quer de uma 
religião, quer do Estado, quer 
do mercado, quer de uma ideo
logia, quer de um partido. 

Por último, a crise do soci
alismo convida a Teologia da 
Libertação à modéstia. Ser mo
desto significa acreditar que não 
há caminho sem tropeços e que 
nossas opções nem sempre fo
ram as melhores. Se não havia 
caminho, não houve desvio. Só 
se desvia quem caminha por 
caminhos feitos. O caminho da 
Teologia da Libertação é a 
Teologia da Libertação e oca
minho do socialismo é o socia
lismo que pela ação humana 
está sendo feito e desfeito. 
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Uma trincheira da guerra santa estende-se muito 

perto de nós, atravessa as cidades brasileiras, contra

pondo pentecostais ao "povo do santo". É certo que 

uma análise rigorosa teria de começar por distinguir 

diferentes modalidades do confronto, de acordo com 

prováveis distinções entre os tipos de comunidades 

religiosas envolvidas. Além disso, seria necessário in

vestigar as diferentes percepções que os participantes 

do confl.ito têm a respeito de si próprios, enquanto 

agentes religiosos, e dos outros, que agridem ou pe

cam, e devem ser contidos e desmascarados ou purifi

cados e convertidos, conforme o lado da disputa que se 

adote. Por isso mesmo, a boa tradição antropológica 

recomenda apoiar a reflexão em material etnográfico 

sistematicamente elaborado, até para que sejam pos-

síveis refutações e re'interpretações. 



Meu propósito, todavia, é 
mais modesto. Não pre
tendo discutir em profun

didade os significados da guer
ra religiosa, nos meios popula
res urbanos brasileiros, nem dis
ponho de informações empíricas 
suficientes - as etnografias a 
que pude ter acesso apenas 
tangenciam o problema. Não 
importa, portanto, do ponto de 
vista do recorte que proponho e 
da estratégia argumentativa em 
curso, compreender sentidos e 
valores no contexto de experi
ências específicas de grupos de
terminados . O ângulo da refle
xão que submeto aos leitores é 
mais geral e, com toda certeza, 
perde em densidade o que, even
tualmente, vier a ganhar em 
alcance. Assinaladas as ressal
vas, passó às observações so
bre a guerra santa conduzida 
pelos pentecostais, mais espe
cificamente pelos membros da 
Assembléia de Deus e da Igreja 
Universal do Reino de Deus, 
contra as tradições religiosas 
afro- brasileiras . 2 

O exorcismo, realizado nas 
Igrejas pentecostais referidas, 
constitui o momento crucial do 
confronto: é a exibição de sua 
face verdadeiramente dramáti
ca- no sentido de Victor Turner. 
Por seu intermédio, os pen
tecostais expulsam os demóni
os da vida dos fiéis em proces
so de conversão e afirmam seu 
predomínio religioso no emba
te entre o bem e o mal. O extra
ordinário é que, representando 
a culminância da luta contra o 
"povo do santo" ou , mais exa
tamente, contra sua fé "espú
ria" ("ilusão"· "ionorância"· 

' b ' 

"obra dos demónios"), atuali-
za uma integração orgânica com 
o antagonista, orquestrando uma 
espécie de harmonia contra
pontística. Orando com o ini
migo, poder-se-ia denominar, 
com alguma ironia, este impres
sionante paradoxo - que hoje 
preferimos pensar como a qua-
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!idade distintiva do processo 
em que se elaboram tensões sim
bólicas e sociais, mas que rapi
damente consideraríamos 
"dialética", nos anos 70. 

Em meio à cerimônia religi
osa dos santos guerreiros em 
luta contra os dragões (espiri
tuais) da maldade, conversões 
são declaradas, estilizando-se 
uma tradição cara a Igrejas re
formadas. Ocorrem, aí, os no
táveis episódios de exorcismo, 
em que as entidades da um banda 
e do candomblé são invocadas 
para serem detratadas e 
reenviadas ao inferno, de onde 
não deveriam voltar a pertur
bar a boa alma recuperada. O 
"cavalo" volta a sê-lo pela úl
tima vez e a incorporação é 
vivida com enorme sobrecarga 
de emoções. A intensidade re
sulta da sobreposição de dois 
movimentos, em si mesmos ple
nos de som e de fúria: o "santo" 
é recebido e, a seguir, expulso. 
O esforço da convocação e da 
abertura indispensável à aco
lhida é acompanhado de uma 
reação violenta à própria in
corporação e de uma luta de
sesperada contra o "santo" e 
tudo o que ele significa. Cren
ças, relações, práticas, rotinas, 
valores e linguagem são supri
midas no ritual que recusa o 
passado, inverte o sinal de an
tigas fidelidades e exige a re
construção retrospectiva da bi
ografia moral (é de alternação 
que se trata). 

Suprimidas e negadas, mas 
reconhecidas, mencionadas, in
cm·poradas. Este ponto é deci
sivo: o pentecostalismo exige a 
pureza doutrinária e rejeita prá
ticas e crenças que as camadas 
populares, sobretudo, cultivam, 
na um banda, na quimbanda, no 
candomblé. Entretanto, invo
cam as presenças de Exu e 
Pombagira, nos rituais de exor
cismo que promovem. Os pra
ticantes de religiões afro-bra-

sileiras em processo de conver
são para o pentecostalismo, em 
algumas de suas versões, são 
instigados a receber o santo, 
ainda uma vez, no templo que 
os acolherá a partir da conver
são. A crença que se abandona 
é interpelada pelo pastor ofici
ante. Em outras palavras, a exis
tência das entidades espiritu
ais que povoam os credos afro
brasileiros é reconhecida. 

Este reconhecimento é no
tável, porque assinala uma ati
tude contrária às destruições 
dos "falsos ídolos", celebradas 
e recorrentes ao longo da histó
ria, promovidas pelos conquis~ 
tadores de todos os tempos . Há, 
em nossa guerra santa, um diá
logo, ainda que áspero, com as 
crenças criticadas e seus obje
tos são tidos como reais. Em 
outras palavras, a veracidade 
mimética da crença não é posta 
em dúvida, a realidade das en
tidades espirituais que habitam 
o imaginário religioso afro-bra
sileiro é admitida, os jogos de 
linguagem e as performances 
corporais dos ritos de incorpo
ração continuam em vigência e 
são exercidos no palco do novo 
templo, ou em meio aos novos 
irmãos- porque os fenômenos, 
às vezes, explodem em lugares 
diferentes, simultaneamente, no 
meio do povo, entre os fiéis, 
sob o acicate dos apelos nervo
sos: "Aceita Jesus! Aceita Je
sus!" O nome seco e unívoco 
do demónio cala as palavras 
blasfemas, cheias de ambigüi
dade, eni sua musicalidade se
dutora: Exu e Pombagira. Ou
tros valores e propriedades vêm 
etiquetar entidades reais, cujas 
manifestações não são questio
nadas.3 

A continuidade entre os pla
nos representados pelos uni
versos simbólico-axiológicos em 
confronto constitui a caracte
rística mais importante do con
flito, responsável, inclusive, pela 



determinação de sua natureza 
sociológica, que poderia ser 
assim definida: neste caso, o 
conflito separa, com radi
calidade, para unir, estabele
cer relações, construir pontes, 
fundar as bases de uma nova 
experiência de sociabilidade, 
identificada por um renovador 
igualitarismo, associado a uma 
postura cultural excludente e 
diferenciadora, oposta à nossa 
tradição inclusiva e neu
tralizadora de diferenças, que 
o sincretismo expressa de modo 
ímpar. Veremos, a seguir, o 
que este movimento renovador 
significaria, no contexto mais 
amplo da sociedade brasileira. 

Em templos e estádios, nes
se ambiente de êxtase e delírio, 
júbilos emocionados, catarses 
sucessivas e sofrimentos de 
epopéia, nada é mais estranho 
que a complacência tolerante e 
superior de boa parte dos cató
licos e dos membros das Igre
jas tradicionais, normalmente 
lideradas por representantes dos 
estratos sociais superiores, com 
formação intelectual sofistica
da, capazes de uma certa bo
nomia no convívio com o "mundo 
das trevas" , talvez mais por 
desprezo e arrogante piedade 
do que por efetivo respeito e 
reconhecimento da legitimida
de religiosa das tradições afro
brasileiras. A tolerância é, tam
bém ela, marca recente que 
indicia mudança; faz pouco tem
po, o afro-brasileiro, para as 
elites, mesmo as religiosas, era 
um caso de polícia. O que de
monstra que a ordem patrimonial 
dependia da violência do Esta
do; não se fazia apenas com a 
introjeção da hierarquia, como 
valor, hábito e visão de mun
do.4 

Lembrando Tocqueville e 
Dumont, não seria impróprio 
sugerir que a tolerância dos 
que não sentem a própria supe
riOl·idade ameaçada expressa 

relações típicas de uma ordem 
sociocultural de corte hierár
quico, enquanto a disputa pal
mo a palmo, corpo a corpo, 
sem tergiversações ou conces
sões, com o recurso a um esto
que comum de idiomas rituais, 
formas expressivas e lingua
gens religiosas (como é o caso 
da guerra religiosa popular ur
bana, no Brasil contemporâ
neo), representa a emergência 
contundente de uma nova con
figuração sociológica, de ori
entação igualitária, em cenário 
político-cultural que se demo
cratiza. 

, , Os grupos popu· 
lares voltam·se para 
seus sócios de infor
túnio, criando suas 
próprias redes de so· 
lidariedade e com· 
petição, aliança e 
disputa. , , 

O argumento exige um 
proviso: a explosão religiosa 
igualitária se dá entre mem
bros das classes subalternas, 
pois são desta faixa social, tanto 
os pentecostais, quanto o "povo 
do santo". Ora, falar em 
igualitarismo entre iguais se
ria um truísmo, se não houves
se uma qualificação comple
mentar: hoje, a relação social 
privilegiada no reordenamento 
do campo religioso é horizon
tal, o que. torna dominante a 
experiência do encontro com 
os iguais, e isto só é possível -
eis o ponto chave -porque par
cela significativa dos passageiros 
está abandonando o grande barco 
da ordem brasileira tradicio
nal, cuja tripulação até então 
fora bem- sucedida em seu pro
jeto de integração com 
segmentação vertical (ou assi
milação hierárquica, como di
ria o Professor Roberto Da 

Matta), muito eficaz para a 
preservação do poder das eli
tes, para sua moderada reno
vação sob tutela (ou por recru
tamento de tipo paretiano) e 
para a limitação à mobilidade 
ascendente. 

O barco está fazendo água e 
expelindo mais do que a taxa 
média tradicional de exclusão, 
apesar dos inegáveis e decisi
vos avanços institucionais: ex
pulsa no plano político, por 
"alienação eleitoral" (absten
ção, por ausência ou voto em 
branco, e recusa das opções 
por anulação do voto), desinte
resse ou desinformação, repul
sa moral da própria política 
como prática e de seus agentes; 
expulsa do mercado pelo de
semprego ou subemprego, fru
tos da recessão, ou pela deteri
oração das condições de vida, 
também provocada pela infla
ção; expulsa da cidadania, como 
conseqüência direta ou indire
ta do empobreCimento. Por ou
tro lado, o barco continua pro
metendo mundos e fundos aos 
escolhidos, aos premiados pela 
roda do destino, aos que alcan
çarem o status de cidadania 
plena, participarem do merca
do e se tornarem consumido
res. A contradição do "duplo 
vínculo" (para usar a termino
logia que Bateson legou aos 
psiquiatras de Palo Alto) está 
na ironia da mídia, que acena 
com maravilhas a um povo ex
pulso da festa, assim como no 
contraste entre a triste realida
de da exclusão e os potenciais 
de participação e eqüidade con
tidos na estrutura institucional 
da democracia - assim como 
em seu discurso, em seus valo
res e no imaginário que alimen
ta e difunde. 

Desgarrados, os grupos po
pulares voltam-se crescen
temente para seus sócios de 
infortúnio, criando suas pró
prias redes de solidariedade e 
competição, aliança e disputa. 
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As referências, positivas e 
negativas, agora, estão "ao 
lado", não "em cima", na sede 
episcopal, na capital ou em 
Roma. Os elos entre a Casa
Grande e a Senzala começam a 
fragilizar-se e partir-se. Os 
"meninos de rua", personagens 
contemporâneos, substituem os 
"pretinhos da Senzala", que 
brincam com os filhos do pa
trão e, não raro, obtêm, deste, 
a bênção do padrinho e a prote
ção do senhor das terras . Se a 
Senzala, mal ou bem, faz parte 
do complexo dominado pela 
Casa-Grande, como sua exten
são, ainda que subordinada, a 
rua, como nos ensinou Da Matta, 
não apenas está fora da casa, 
como representa seu oposto. O 
"menino de rua" não brincará 
com os do patrão, nem recebe
rá bênção e proteção; mais fre
qüentemente provocará medo e 
repulsa, matizados pela pieda
de, quando não fortalecidos pelo 
ódio. Neste mundo em que casa 
e rua já não podem contar com 
a mediação da Senzala, a guer
ra religiosa no interior das ca
madas populares é o maior si
nal de que, no Brasil pós-dita
dura, as classes subalternas se 
aproximam e se ligam entre si, 
organicamente, através, mais 
uma vez, da principal de suas 
linguagens, a religiosidade. 

A guerra é, neste caso, o 
signo da união - desconheço 
manifestação mais significati
va deste fenômeno. O igua
litarismo cresce, no Brasil, por 
baixo, apoiado pela insti
tucionalidade democrática - e 
não o inverso, como tendemos 
a pensar, nós, os "politizados". 
Não são os partidos, nem é a 
política; é a experiência religi
osa que faz nossa revolução 
cultural, dando corpo a um 
mundo sociocultural tornado 
possível pela afirmação doca
pitalismo no Brasil, com seu 
extraordinário impacto no mapa 
sociológico: em vinte anos, um 
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país rural torna-se urbano e 
cem milhões de telespectadores 
acompanham, de fora, a festa, 
com crachá, de uns dez milhões 
de privilegiados, que comemo
ram sua mudança, em espírito, 
para o "Primeiro Mundo" . 

, , A guerra religiosa 
nas camadas popula· 
res é o maior sin~l de 
que, no Brasil pós·di· 
tadura, as classes su· 
balternas se aproxi· 
mame se ligam atra· 
vés da principal de 
suas linguagens, a 
religiosidade. , , 

Um indicador complemen
tar à substituição da tolerância 
complacente estamental pelo 
confronto igualitário é a recu
sa ao compromisso realizado 
pelo sincretismo, nossa sabo
rosa soul food religiosa na ti v a. 
A feijoada religiosa -com todo 
respeito que ambos merecem, o 
sincretismo e a feijoada- cum
priu (e ainda cumpre) papéis 
importantíssimos: permitiu a 
sobrevivência de tradições afri
canas no contexto de violenta 
dominação européia escra
vocrata- dominação inclusive 
cultural. A arte da sobrevivên
cia, no entanto, além de alterar 
significações e valores - como, 
de resto, seria natural, até mes
mo pela mudança de contex
tos-, combina-se com·a estru
tura de mediações típica do pa
trimonialismo hierárquico
integrador brasileiro. O sin
cretismo é a linguagem da Sen
zala, talvez já não possa ser a 
da rua, quando esta é regida 
pela competição excludente e 
pela desconfiança. No sincre
tismo, os termos se articulam, 
não se excluem. A linguagem 
religiosa purificada do pen-

tecostalismo guerreiro realiza 
a revolução modernizadora, 
infundindo princípios dominan
temente igualitários, segundo 
os quais a integração social 
postula-se como reconhecimento 
de cidadania, respeito pela di
ferença (salientada pelas ca
racterísticas excludentes da 
doutrina- ainda que, arqueoló
gica e simbolicamente, conti
nuem persistindo, como seria 
de se esperar, traços sincréticos) 
e participação no mercado. 

Os temas do igualitarismo e 
da paradoxal aliança por hosti
lidade merecem · qualificações . 
Igualdade, como é óbvio, só 
pode ser pensada em contraste 
com seu par, a desigualdade. 
Na tradição sociológica 
durkheimiana, para não pene
trarmos no campo da filosofia, 
sempre que se trata de igualda
de, esta supõe a presença vir
tual de um terceiro, que orde
na, mesmo ausente da cena 
imediata, e constitui a referên
cia, a partir da qual a compara
ção entre dois termos torna-se 
possível: a sociedade, entidade 
suprema que integra e suplan
ta, e oferece a estrutura formal 
de que se extrairá a idéia da 
divindade. 

Não falta tradição ao deba
te, na história das "ciências 
sociais". A concepção do ter
ceiro, que viabiliza a comuta
ção ou a cpmensurabilidade entre 
elementos, os quais, compará
veis, mostram-se iguais ou não, 
volta com toda força no estru
turalismo, seja por influência 
de Durkheim, seja por apropri
ação das teses que inauguram a 
lingüística e a fonologia. Lacan, 
representante desta episteme, 
buscará demonstrar que o Édipo 
e o freudismo se assentam nes
ta concepção. Na virada do sé
culo, Simmel explorava o tema, 
diretae indiretamente, lembran
do que o individualismo, sendo 
ideologia e, por conseqüência, 



representação coletiva, iludia
se com a própria ênfase na sin
gularidade diferenciadora. 
Tocqueville tampouco estivera 
alheio ao problema, sobretudo 
quando chamava a atenção para 
o fenômeno por excelência da 
democracia norte-americana: a 
articulação entre individualis
mo e cooperação comunitária 
ou associativismo, os quais 
impunham freios ao primeiro. 
Freios externos, todavia, eu 
acrescentaria, certamente ca
pazes de temperar a pressão 
atomizante do individualismo, 
cuja degradação conduziria ao 
egoísmo e à renúncia à vida 
social, entendida como a parti
lha de responsabilidades comuns 
e o envolvimento em compro
missos cívicos com a ordem 
pública. Entretanto, incapazes 
de redefinir, internamente, a 
própria experiência da indivi
dualidade, em contexto iguali
tário, que a estimula e até mes
mo, em certa medida, a exige. 
O caso brasileiro apontaria para 
a possibilidade de contrapesos 
ao individualismo, intrínsecos 
à sua configuração cultural, sem 
prejuízo do desenvolvimento de 
parâmetros culturais de tipo 
igualitário. 

Por isso, nada mais natural 
que sublinhar, quando mencio
no o igualitarismo (e, indireta
mente, seu parceiro cultural, o 
individualismo), que esta no
ção não exclui, pelo contrário, 
exige a referência a um tercei
ro assimétrico, Deus, o social, 
o conjunto dos irmãos, a Igreja 
etc. Portanto, o individualismo 
embutido no igualitarismo de
ve ser, com este, relativizado, 
para ser compreendido em sua 
real dimensão: a mudança cul
tural e sociológica identificada 
em minha análise não cor
responde à passagem do holismo 
ao insulamento privado de uma 
individualidade absolutamente 
singularizada e autogestada por 
uma ideologia da emancipação, 

CoMuN!CAÇ(E 00 !sER 4 4 

herdada do liberalismo kantia
no esclarecido. Características 
de nossa tradição certamente 
persistem, transformadas: o sen
tido de participação persiste, 
assim como persiste a forte re
ferência a entidades superiores 
- que ultrapassam e englobam 
o indivíduo -, ainda que em 
novo contexto, o que lhes alte
ra as significações originais, 
pondo-as a serviço de um igua
litarismo bastante peculiar. 

Tantas qualificações termi
nam por comprometer a idéia 
mesma de que é de individua
lismo que se trata, quando alu
dimos ao caso da cultura brasi
leira contemporânea. Igua
litarismo sem individualismo, 
eis uma combinação que, curi
osamente, talvez permita apro
ximar a sociedade brasileira 
daquelas que experimentaram, 
em profundidade, o sistema 
socialista de organização. O 
igualitarismo é a idéia matriz e 
a chave para julgar e agir, an
tecipar reações e encontrar sen
tido na ordem socialista. Mas o 
individualismo é anatemizado 
como a própria imagem pa
radigmática do mundo compe
titivo e diferenciador do capi
talismo. As distinções hierár
quicas, nas sociedades moder
nas regidas pelo que se desig
nou socialismo real, justificam
se por assignação de funções, o 
que torna as assimetrias rever
síveis e limitadas ao âmbito 
institucional circunscrito pela 
estrutura da . divisão do traba
lho. As extrapolações auráticas, 
que coroam personalidades e 
as destacam, nutrem-se antes 
de processos autogenéticos de 
produção simbólica, como o 
carisma de função, ou de dife
renciação vertical sem fins es
pecíficos, do que de cristaliza
das matrizes culturais propria
mente hierarquizantes . 

De modo análogo, a cultura 
popular urbana brasileira pa-

rece inclinar-se na direção de 
uma aliança entre dois pólos: 
por um lado, os princípios 
referenciais - do ponto de vista 
simbólico - e normativos da 
igualdade, e, por outro lado, a 
participação em corpos 
associativos ou comunais, 
redefinidores da esfera da indi
vidualidade. Em outras pala
vras, minha hipótese é de que, 
entre nós, particularmente nas 
classes subalternas, a partici
pação comunitária é geradora, 
ela própria, da experiência sub
jetiva (vivida, como sempre, 
na dinâmica intersubjetiva) 
instituinte da individualidade, 
não sendo (como teria sido o 
caso do modelo americano, em 
sua versão liberal canónica) 
posterior à afirmação de um 
indivíduo independente, o qual, 
supostamente, escolheria envol
ver-se ou não na vida associativa, 
conforme seus interesses ou 
quaisquer eventuais motivações. 

No Brasil, é outra a religião 
que inspira o solidarismo: ao 
invés da religiosidade laica dos 
neopositivismos marxistas, os 
brasileiros tendem a preferir 
formas convencionais e as
sumidamente religiosas. A in
dividualidade neste contexto 
não-individualista expande os 
limites da identidade individu
al, que se funde com entidades 
coletivas, das . quais se torna 
parte, ao mesmo tempo em que 
restringe o espaço simbólico
valorativo da auto-referen
cialidade subjetiva, da privaci
dade e da autonomia. Por isso, 
a igualdade define-se, sobretu
do, em relação a nucleamentos 
associativos incorporadores das 
individualidades. Refratada pela 
percepção ilustra ti v a de ego, 
eis, em resumo, os parâmetros 
básicos do padrão que propo
nho: "Eu e meu grupo de re
ferência disputamos com ou
tras associações religiosas no
vas adesões e a salvação de 
mais almas; sendo todos huma-
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nos, potencialmente irmãos, 
somos iguais (porque, em co
mum, filhos de Deus, cuja in
comensurável superioridade 
garantiria a possibilidade da 
igualdade entre os mortais), 
ainda que nos sintamos mais 
virtuosos, em função das van
tagens espirituais oferecidas pelo 
caminho que a graça divina nos 
tenha propiciado trilhar, com
parativamente com os que se 
perdem nas sendas obscuras das 
falsas doutrinas ou nos desvios 
da indiferença e mesmo da ne
gação de Deus e de Suas leis." 

Portanto, endosso a percep
ção corrente de que , entre as 
classes populares brasileiras, 
não predomina o individualis
mo - entendido como eixo 
estruturante do mapa cognitivo, 
moral , expressivo e comuni
cativo. Todavia, discordo do 
diagnóstico que identifica o pa
drão cultural destes grupos so
ciais como hierárquico, apesar 
de reconhecer a presença de 
valores típicos da hierarquia, o 
que, a meu juízo, é natural que 
ocorra, numa situação de tran
sição. Mas a persistência de 
elementos hierárquicos deve ser 
relativizada e contextualizada, 
pelos motivos expostos . 

Igualdade, sob a regência 
de uma ordem segmentar hori
zontal, submete a relação entre 
indivíduos à mediação de suas 
incorporações diferenciadas em 
grupos, comunidades , associa
ções, Igrejas ou tradições dou
trinárias. As distinções, inter
nas e externas ao segmento de 
que participa o indivíduo, não 
são assimetrias permanentes e 
naturalizadas: expressam diver
gências (moral/religiosas, em 
geral), representam acesso ou 
afastamento (eventualmente com 
gradações) à/ou da salvação, 
traduzem desempenho de pa
péis distintos e, aí sim, com 
freqüência valorizados diferen
temente e com poderes exclusi-
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vos, constituindo relações hie
rárquicas, mas de natureza quase 
sempre funcional. 

Rebatida esta forma de igual
dade entre segmentos corpo
rados, horizontalmente dispos
tos nos vários çampos sociais 
pertinentes- inclusive o econó
mico-, sobre a estrutura global 
da sociedade brasileira, que 
inclui o eixo vertical de dife
renciação e lhe confer.e prima
zia, obtém-se um resultado com
plexo mas esclarecedor. As 
mudanças em curso na vivência 
cultural dos grupos sociais 
inferiorizados, na escala eco
nómica, traduzidas, sobretudo, 
na linguagem religiosa, parti
cularmente no idioma prático 
da hostilidade litúrgica e sim
bólica- à qual devemos a reor
ganização do campo religioso 
brasileiro, a despeito dos cus
tos que recaem sobre as taxas 
médias de tolerância às dife
renças, no interior da socieda
de -, apontam na direção de 
uma crise de hegemonia, na 
medida em que correspondem a 
dois movimentos distintos, mas 
complementares: 

• O progressivo desloca
mento, no imaginário popular, 
das referências simbólicas fun
damentais à constituição de iden
tidades coletivas e à definição 
de valores indutores de com
portamentos e juízos . Em lugar 
da linguagem católica ibérica, 
surgem, com força , paradigmas 
inspirados pela reforma e 
vocalizados por pastores egres
sos dos meios populares - em 
sua maioria, segundo os par
cos dados disponíveis -, cujas 
dicções adaptam-se às estrutu
ras de recepção dos fiéis poten
ciais. 

O catolicismo acusava o afro
brasileiro de blasfemo e se as
sociava ao Estado, que repri
mia as manifestações desta re
ligiosidade popular chocante 

para a sensibilidade forjada em 
moldes europeus. O pente
costalismo não tem poder de 
polícia, nem interfere no Esta
do ; ameaça o "povo do santo" 
com as armas da palavra, das 
acusações e manifestações pú
blicas. Por isso, também a es
tratégia reativa não pode ape
nas reiterar a velha camufla
gem sincrética. Requer dispo
sição para um enfrentamento 
horizontal, de igual para igual. 
Até mesmo as parcas vanta
gens indiretas de ser vítima 
desaparecem. 

'' O catolicismo 
acusava o afro-brasi· 
leiro e se associava 
ao Estado, que repri· 
mia as manifestações 
desta religiosidade. O 
pentecostalismo a· 
meaça com as armas 
da palavra.· t t 
Os lugares fixados pelo 

esfriamento da animosidade en
tre o catolicismo e a religiosi
dade do "povo do santo" estão 
abalados . Os rearranjos das 
crenças que brotaram da 
criatividade popular e acaba
ram congelados, ao longo do 
tempo e sob a proteção da ten
sa harmonia alcançada, enfren
tam a temperatura elevada do 
ódio, da repulsa e de novas 
esperanças . Liberadas das es
truturas integradoras que apa
ziguaram ânimos e conforta
ram convicções, interesses e 
projetas antagónicos, os ele
mentos fundamentais voltam à 
superfície da experiência reli
giosa popular: as crenças, as 
imagens, os valores, a lingua
gem básica de compreensão e 
juízo. Desfeito o gelo da natu
ralização, que sustenta, mas 
também aprisiona, preserva ao 



preço da reificação, reproduz, 
mas desqualifica, tudo volta à 
tona, exigindo posicionamentos, 
redefinições, novas celebrações 
de fidelidade. O velho pacto foi 
questionado; é tempo de novos 
contratos, sob a égide de novos 
conflitos, mas com cruzamen
tos horizontais de referências, 
positivas e negativas. A crise 
chega ao fundo da sociedade, 
com seu rosário de dores e 
mutilições simbólicas, e com 
sua incomparável potência 
revivificadora. 

Se o afro-brasileiro sobre
viveu , absorvendo, em parte, a 
gramática cultural (religiosa) 
dominante, por mecanismo sim
bólico gerador de sincretismos, 
vê-se, na atual conjuntura, ante 
o desafio de resistir à interpe
lação crítica e à competição 
dura dos pentecostais, cuja con
dição de existência está na re
cusa a composições, ou me
lhor, na terminante indisposi
ção para compor, incorporar 
crenças, valores e imagens do 
antagonista. O fervor fideísta 
do carisma pentecostal depen
de do ardor guerreiro com que 
se combate o grande outro, o 
inimigo, todavia parceiro de 
classe. As tradições afro-bra
sileiras estão enredadas pelo 
combate incessante encetado 
contra sua legitimidade, assim 
como seus dett·atores alimen
tam-se desta guerra. A lógica 
da sobrevivência, para ambos, 
corresponde à estratégia da 
mútua referência. 

Católicos e católicos poten
ciais também têm sido recruta
dos por este reavivamento reli
gioso, que aquece as paixões 
agonísticas e fortalece o poder 
de atração sobre o público em 
disputa. A briga com o terceiro 
precipita uma energia que vita
liza a sedução, nos planos afeti v o 
e imaginário, o que resulta nes
te significativo efeito indireto : 
os pentecostais invadem o ter
reno tradicionalmente católico, 
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não apenas conquistando no
vos adeptos, mas concorrendo 
para modificar o próprio cato
licismo, forçando-o a reenfati
zar a dimensão espiritual, tão 
negligenciada pela voga laicizan
te da Teologia da Libertação, e 
estimulando, em seu interior, o 
crescimento de tendências 
carismáticas, mais próximas e, 
portanto, mais competi ti v as com 
a avalanche pentecostal; 

• O antagonismo imperme
ável a fusões conciliatórias, não 
propriamente por bloquear a 
produção de combinações ou 
hibridismos (cujas vitalidade e 
criatividade são incontroláveis 
e imprevisíveis), mas por fazer 
da oposição o movimento mes
mo da própria reprodução do 
protagonista, particularmente 
daquele que tem a iniciativa do 
combate - o mundo evangélico, 
sobretudo pentecostal, cuja re
produção tem se dado em esca
la ampliada-, não só determina 
o deslocamento do mundo ca
tólico e da Igreja católica (es
teios da hegemonia cultural das 
elites brasileiras, apesar dos 
esforços tão profundos e since
ros de renovação e de alteração 
das prioridades, em direção ao 
povo e seu sofrimento) do cen
tro das referências culturais, 
como articula organicamente o 
universo dos pobres, no Brasil, 
tecendo uma rede de alianças e 
conflitos, coesionada por uma 
(parcialmente) comum constru
ção da realidade, na qual habi
tam entidades espirituais em 
estreito comércio com os hu
manos, sempre sujeitos a can
tatas diretos, sensíveis, vivi
dos como experiências afetivas 
e corporais, em adorcismos e 
exorcismos, sob a tempestuosa 
guerra sem trégua do bem con
tra o mal, ou sob o regime aético 
de compromissos ad hoc. 

No plano da religiosidade, 
os brasileiros pobres começam 
a prescindir da direção católi-

ca, da hegemonia tradicional, 
que se exerce, fundamental
mente, no plano simbólico. 
Pentecostais ou não, os evan
gélicos crescem, empurrando o 
próprio catolicismo para a via 
carismática, no afã de recupe
rar o tempo (e as almas) perdi
do (as). A população pobre 
começa a descobrir uma nova 
linguagem e uina outra forma 
de disciplina, outra maneira de 
conceber a ordem do mundo e 
de experimentar a subjetivida
de, valores distintos, perspec
tivas diferentes. 

Lutando contra seus próprios 
pares, do ponto de vista da es
trutura de classes, vivem seus 
desígnios e identificações com 
ardor inusitado, tomando-se mu
tuamente como referência e in
vertendo a ordem brasileira 
multissecular: o igualitarismo 
segmentar popular substitui o 
patrimonialismo e a verticalidade 
estamental. As implicações 
políticas deste processo não 
devem ser subestimadas. Quando 
elites deixam de dirigir a cultu
ra, correm o risco de ceder o 
comando político. 5 

Mas é preciso resistir a es
peculações prospectivas. É hora 
de voltar ao "campo" e difun
dir entre os colegas a boa nova: 
parece que há deslocamentos 
"geológicos" profundos na cul
tura brasileira, com conse
qüências políticas significati
vas. Devemo-nos, a nós pró
prios, etnografias de qualidade 
sobre as manifestações empi
ricamente tangíveis da proble
mática. Invistamos na matéria 
e estimulemos nossos alunos e 
orientandos a se dedicarem a 
esta pesquisa tão urgente e re
levante, incorporando também 
hipóteses relativas às implica
ções sociais e políticas do avanço 
evangélico, do predomínio 
pentecostal, do conflito com o 
afro-brasileiro e do desloca
mento, ainda que parcial, da 

49 



hegemonia católica. Na Ingla
terra do século XIX , o re
vivalismo preparou a classe 
operária para a organização 
combativa, baseada na consci
ência de classe, assim como 
azeitou o desenvolvimento do 
capitalismo, estimulando, por 
baixo, ao nível do trabalho, uma 
ética adequada às exigências 
históricas, tal como ocorrera, 
de outro modo e por motivos 
distintos, com a expansão da 
ética protestante entre as no
vas classes dirigentes. Haveria 
alguma semelhança entre mo
mentos tão diferentes, vividos 
por povos culturalmente tão 
distantes? De qualquer forma, 
é preciso ser cauteloso e evitar 
analogias precipitadas. Por ora, 
só é possível constatar a im
portância das mudanças . Dei
xemos de lado, provisoriamen
te, as ambições preditivas. Afi
nal, mais do que nunca, "o fu
turo a Deus pertence" . 

Notas 

I . As reflexões que se seguem foram mo· 
tivadas pelo impacto produzido pela recente 
publicação do Censo Jn stilllcional Evangélico, 
realizado no âmbito do Ntícleo de Pesquisa do 
/SER, que acusou o ex traordinário crescimento 
do número de Igrejas Evangélicas, no Grande 
Rio, particularmente das pentecostais. Sou, por-, 

tanto, devedor a toda a equipe responsável pelo 
traballio, especialmente a seu coordenador, Rubem 

Cesar Fernandes. O Censo Institucional Evan
gélico está longe de ter esgotado seus desdo
bramentos, nos planos da refl exão política e da 
análise sociológica. O presente trabalho é ape
nas uma primeira reação e tem sobretudo a 
intenção de provocar o debate e ampliar seu 
alcance. Devo acrescentar, ainda, que sou mui
to grato a Rubem Cesar Fernandes e Patrícia 
Binnan por seus comentários e críticas, as quais, 

apenas em parte (e insuficientemente), pude 

incorporar, através de correções tóp icas. Algu
mas dúvidas e discordâncias de fundo perma
necem para a seqUência de nosso debate. 

2. Os modos de enfrentamento do mal são 
distintos, em cada denominação e Igreja. En
quanto a Igreja Universa l do Reino de Deus 
confere centralidade ao exorcismo, em seus 
cultos e principais temati zações doutrinárias, a 
Assembléia de Deus atribui maior importânc ia 
à inspiração divina do Espírito Santo via loqua
cidade pública, em línguas desconhec idas. En-
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tretanto, também pratica o exorcismo, à sua 
maneira. Para os propósitos do presente ensaio, 
as diferenças podem ser negligenciadas, ai nda 
que o aprofundamento do estudo ex igisse, é 
claro, sublinhá-las, assim como investigar seu 
impacto sobre a interpretação geral aqui expos
ta. Outro ponto merece atenção: a Igreja Cató
lica também recorre ao exorcismo, dispondo, 
para isso, de um especia.lista altamente prepara
do, cercado do máximo cuidado cerimonial e 
protegido pela maior discrição. Todavia, trata
se, neste caso, de uma prática absolutamente 
excepcional (pelo menos se considerarmos as 
informações que saltam os muros do mosteiro), 
que não poderia ser interpretada como a ponte 
permanentemente aberta para a, comunicação 
entre mundos opostos e cont(nuos : católico e 
quaisquer dos seus concorrentes religiosos . En
tretanto, vale assinalar o problema e abrir-se 
para futuras surpresas, nesta área. 

3. Esta modalidade de relação baseia-se , 
como vimos, na aéeitação, por parte do interlocutor 
(que pode ser o acusador ou o representante de 
religião em litígio com aquela à qual adere o 
locutor), da pretensão de verdade contida no 
relato de ex peri ência sobrenatural. Tal preten
são entende-se como pos tulação explícita ou 
tácita, embutida no simples caráter referencial 
do testemunho em causa, de correspondência 

mimét ica da desc rição ou dos enunciados emi
tidos pelo locutor à realidade ontológica, à qual 
se tem acesso pela via de um sex to sentido 
(anímico), responsável pela comunicação entre 

os seres humanos e outros domínios transcen
dentes, espirituais. A acei tação da pretensão de 
verdade não importa em aquiescência da pre
tensão de validade (moral) do discurso. É o que 
ocorre, no caso em pauta. Ricardo Benzaquen 
de Araújo observa que esta modalidade de 
relação carac terizou o confronto medieval en
tre autoridades inquisitoriais e acusadas(dos) 
de feitiçaria (e suas variantes). A aparição de 

entidades espirituais aos acusados não era posta 
em dúvida ; as entidades eram apenas renomeadas 
e submetidas a outro crivo valorativo , a partir 

da aplicação do código católico. O reconheci
mento de sua rea lidade, dramatizada pelas acu
sações do Santo Ofício, manteve viva, enquan
to perdurou, a própria " feitiçaria" . 

4. É preciso muito cuidado na precisão 
deste argumento: a sociedade brasileira não é, 
nem nunca foi, dividida em duas partes , domi
nantes/católicos e dominados/não-católicos. O 
povo tem sido católico, na velha e boa tradição 

ibérica (à qual tanto devemos, como não se 
cansa de nos ensinar Richard Morse - ainda 
que, por ela, também tenhamos pago um preço 
elevado). Por outro lado, o sincretismo não é 
obra unilateral das tradições afro-brasileiras; é 
linguagem plenamente compatíve l com a 
plasticidade do imaginário católico. O catolicis
mo não é puro , nunca foi, nem prec isa sê-lo, 
para afirmar-se como tal , reproduzir- se e di
fund ir-se (consulte-se, a propósito, a pesquisa 
que realizei com Leandro Piquet Carneiro, "Re
ligiosidade, estrutura soc ial e comportamento 

político", publicada no volume coletivo O Im
pacto da Modem idade sobre a Religião, orga
ni zado por Maria Clara Bingemer, Ed . Loyola, 
1992. Esta, aliás, é uma de suas virtudes estru
turais, como doutrina e como organização 
institucional. Daí seu êx ito adaptativo e integrador, 
mundo afora. Portanto, vale enfatizar: as clas
ses populares também são católicas , assim como 
as elites têm freqUentado - isso não é novidade 
- cultos afro-bras ileiros . A catolicidade tem 
sido constitutiva da cultura popular brasileira 
(alguns de nossos mais competentes antropólo
gos o têm demonstrado) . Nada disso, entretan
to, altera a interpretação que sugiro, uma vez 

que, não obstante o caráter popular do catoli
cismo (e seus esforços recentes de aprofundar 
este c ará ter, via comprometimento político, os 
quais talvez tenham tido resultados muitas ve
zes opos tos aos desejados) , a referência cultu
ral é a instituição historicamente matriz da 
vertebração po lítica de nossa sociedade, 
contraface, por seu conservadorismo crônico, 
dadiferenciaçãosociológico-econômica: a Igreja 
Cató lica, cuja hierarquia (doutrina e cultos) 
tem articulado, ao longo do período de forma
ção de nossa ordem política moderna, o poder 
federal às autoridades municipais e suas insti
tuições - a despeito das transgressões de mão 
dupla, que levam da religião à participação 
política ou do movimento social à Igreja 
(lembremo-nos do caso paradigmático, por sua 
ambigüidade, do "Padre Cícero"). 

5. Não é demais insistir nos riscos e limita
ções de uma interpretação assim genérica e, 
portanto, desprovida daquela sensibilidade fina 
para as mediações e nuanças, que diferenciam 
o que, de longe, parece uniforme e homogêneo, 
complex ificando a compreensão dos objetos 
em foco e re lati v izando as abordagens 
simplificadoras e unilaterais. A sutileza dos 

bons trabalhos antropológicos, que, por vezes, 
sequer é percebida por leitores não socializados 
na disciplina, certamente aqui foi sacrificada , 

seja por limitações do autor, seja pela natureza 

intencionalmente artificial e reducionista do 
recorte interpretativo adotado. O propós ito era 
produzir um quadro interpretativo global, que 

resultasse de um arranjo possível dos elemen
tos significativos que compõem acena focaliza
da . O puzzle montado atropela as miríades de 
diferenciações, através das quais o fenômeno 
estudado es tá sendo efetivamente vivido e per
cebido, particularmente pelas classes populares 

urbanas brasileiras . Fere a forte simpatia do 
autor pelo espírito da catolicidade e até mesmo 
pela instituição que o difunde. Mas o propósito 
terá sido cumprido se o tex to provocar um 
debate sério em torno de questões que, por 
enquanto, têm sido neg ligenciadas, sa lvo hon
rosas exceções. O reducionismo, simplifican
do, tem o mérito de introduzir um ângulo gestáltico 
eficiente para aproximar os leitores de uma 

problemática e es timular a reflexão crítica. Até 
pela recusa, isto é, pelo avesso, uma opinião 

abusada e ag ressiva pode contribuir para o 

início de um tratamento mais maduro do tema. 



BUDISMO 
E MEIO AMBIENTE 

Kyoya lmai 
Reverendo da linha Jodô Shinshu do Budismo Japonês, 
responsável pelo Templo Honpa Hongwanji de Brasília. 

m e todos os recurs~s q~e o homem já retirou da 
terra, a metade foi gasta nos milhares de anos 

anteriores a 19.2.2. A outra metade foi desenterrada 
de 19.2.2 para cá, ou seja, .em menos de 70 anos. 

A velocidade, na vida de hoje, é tremenda. 



Dizem que um dos melho
res indicadores da rique
za humana é a quantidade 

de gasto de energia. Esta quan
tidade é relacionada ao PNB 
(produto nacional bruto). Para 
ter a energia, o ser humano 
consome principalmente com
bustível fóssil. Como carvão, 
petróleo e gás natural, que quan
do são queimados descarregam 
gás carbônico na atmosfera. 
Agora são 20 bilhões de tone
ladas de gás carbônico por ano. 
E a cada ano essa quantidade 
cresce 0,2%. Isso está aumen
tando a temperatura da atmos
fera, e enquanto a "contamina
ção do calor" acaba com o equi
líbrio dos ecossistemas, causa 
uma alteração extraordinária 
nos fenômenos meteorológicos. 

A energia nuclear apareceu 
como uma solução para esses 
problemas. Mas a contamina
ção radio ati v a que sai do forno 
nuclear traz um novo risco, de 
outra dimensão. Para reduzir a 
radioatividade pela metade le
vará 6 mil anos. Isso significa 
que aradioatividade ficará quase 
eternamente nesta terra. E um 
forno nuclear resiste, no máxi
mo, 30 anos. Além disso, esse 
forno não pode ser destruído 
nem modificado. Terá de ser 
deixado como está, durante mi
lhares de anos. E mais, a ra
dioatividade continuará a va
zar em silêncio para o ar, para 
a água e para a terra. E com 
certeza ameaçará a existência 
de todos os seres vivos na ter
ra. O mais terrível é que, em 
nome do desenvolvimento eco
nômico e para resolver o pro
blema da falta de recursos, en
tregamos os problemas sem 
solução para nossos descenden
tes. 

No ano 2000, os habitantes 
do planeta serão 7 bilhões. Se 
todos eles ti verem o mesmo PNB 
dos americanos, a poluição at
mosférica será pelo menos dez 
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vezes maior do que a de hoje. 
Então, eu pergunto: o sistema 
natural da terra agüentará ta
manha perturbação? Nós não 
temos nenhuma resposta para 
esta questão. 

A civilização moderna sere
alizou espremendo a natureza. 
Mas não é possível que a natu
reza definhe para o homem se 
desenvolver. E, hoje, ser hu
mano e natureza estão ficando 
cada vez mais distantes um do 
outro. Deveríamos. equilibrar 
isso. Para tanto, é preciso or
ganizar um novo sistema para 
o mundo. O desenvolvimento 
tem de ser revisto e evoluir 
para uma simplificação da ma
neira de viver. Não é mesmo 
enganadora a idéia de "con
quistar" a natureza? 

O estatuto da UNESCO (Or
ganização Educacional, Cien
tífica e Cultural das Nações 
Unidas) diz: "A paz está dentro 
de nosso coração." 

Precisamos construir a for
taleza de paz no coração de 
cada um. Enfrentaremos a ca
tástrofe? Ou devemos recriar a 
novaimagemdofuturo?Estamos 
numa encruzilhada, e, nessa si
tuação, como podem as religi
ões trabalhar e contribuir? Esta 
é a nossa questão. 

, , Gostaria de pen· 
sar que, como budis· 
tas, devemos obser· 
var a natureza e com 
esta observação con· 
tribuir para a socieda· 
de neste momento di· 
fícil do ser humano. t t 
De início, é interesante no

tar que nas escrituras budistas 
antigas não podemos achar ne-

nhuma palavra nem conceito 
de "natureza". Isto pode provo
car a desconfiança de que o 
budismo não tenha capacidade 
de observar a "natureza" como 
objeto. Mas, na verdade, no 
budismo não existe um pensa
mento que di vida a natureza e o 
ser humano. Ele considera na
tureza e ser humano uma coi
sa só. 

A palavra satva, da língua 
sânscrita, que é uma das pala
vras mais íntimas para os bu
distas e significa "seres vi ven
tes", "seres vivos", expressa a 
totalidade dos seres. Não so
mente os seres humanos são 
satvas. Animais, plantas, mon
tanhas, rios e terra também são 
satvas. Também não existe no 
budismo o pensamento de que 
o ser humano seja superior a 
outros seres vivos. Nas pala
vras de Mestre Dogen, da Es
cola Soto Zen, "quem vê a mon
tanha, vê o Buda". Ser ilumi
nado, tornar-se Buda ou ser 
despertado não é ser diferente 
deste mundo. 

Nós acreditamos que estamos 
vendo a montanha, mas será 
que estamos mesmo vendo a 
montanha?Na verdade, estamos 
vendo a montanha pensando 
assim: "Que tipo de animal vive 
nesta montanha?" Ou, "seria 
bom se eu pudesse construir 
uma casa nesta montanha". 
Então, não vemos a montanha 
como montanha. Estamos pen
sando em como aproveitá-la para 
nossa vida, como cultivar, quan
tos recursos minerais poderão 
ser desenterrados. Assim, não 
vemos a montanha simplesmente 
como montanha. E para quem 
vê dessa maneira é impossível 
ver o Buda. Isto é o que Mestre 
Dogen queria dizer. 

O budismo também diz: "As 
plantas, as árvores e a terra, 
todos serão iluminados." Não 
apenas o ser humano, mas plan-



tas, árvores, rio, montanha, terra, 
tudo tem a semente do ser Buda. 
Nós discriminamos entre ser 
humano, plantas e árvores por
que não estamos com olhos de 
verdade abertos. Vemos de 
maneira egoísta. Mas, ao con
trário, do ponto de vista de ser 
iluminado ou despertado, to
dos são iguais na condição de 
serem o Buda, como satvas. 

Existe a palavra "esponta
neidade" no pensamento budis
ta. É o conceito mais próximo 
do conceito de "natureza". Mas 
"espontaneidade" é "naturali
dade", "ser como se é", o "pró
prio acordo de ser". Estamos 
sofrendo e nos angustiando, por
que não estamos conseguindo 
vi ver com "espontaneidade". 

, , Ser Buda não é 
fazer algo que não 
existe, mas sim des· 
pertar aquilo que e xis· 
te e que negligenci· 
amos. ,, 
O gato não é mais gato se 

latir como um cão, ele perde a 
natureza de gato. Se ele quiser 
latir como cão terá sofrimento. 
Mas, na realidade, o gato não 
tenta latir bobamente. Ele mia 
como gato e vive como ele é. 

Mas o ser humano tem a 
capacidade de desejar fazer 
além de seu limite de ser huma
no. Não estando satisfeito com 
a natureza humana, tenta esca
par dela, e daí vem o sofrimen
to. 

Olhemos a árvore. Não existe 
nada melhor do que a árvore 
para nos mostrar a tolice do ser 
humano. Totalmente ao con
trário do ser humano, a árvore 
completa a sua natureza sem 
qualquer acusação. Alguém já 
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viu uma árvore chorar? Ou se 
mudar, dizendo: "Este lugar não 
tem conforto para mim"? Ou 
murchando e morrendo e so
frendo desejando água? 

A natureza da árvore é "tran
qüilidade", ela é "calma". Sem 
palavras, sem se mexer, sim
ples e calmamente, ela vive a 
vida recebida por ela. O que 
estamos fazendo para nossa 
companheira, que contribui com 
o oxigênio imprescindível para 
o ser humano? A maneira de 
viver da árvore nos dá inspira
ção e mostra a importância da 
vida. Ela é nossa mestra, nossa 
amiga e nossa irmã. 

Devemos refletir, ao tratar
mos com ela, que espontanei
dade e naturalidade têm rela
ção direta com liberdade. Li
berdade não é a qualidade do 
desregrado nem do libertino, 
nem a libertação de restrição 
ou obstáculo. Esta não é a li
berdade que o budismo procu
ra. Liberdade é ser seu próprio 
dono. Não existe restrição, nem 
repressão, nem constrangimento. 
Liberdade de informação, li
berdade de comércio, liberda
de de fé- estas também não são 
as "liberdades" do budismo. 
Completar a sua natureza pró
pria, como o gato; viver intei
ramente, como o gato - isto é 
liberdade. Despertamos a nos
sa situação e vivemos conosco 
mesmos: isto é a liberdade. Se 
fugirmos do sofrimento, dare
pressão ou da. tristeza, a liber
dade não existirá. · 

Se lutamos para solucionar 
o problema do meio ambiente 
não é porque queremos resol
ver "nosso" problema de crise. 
Limitados a esse ponto, não 
teremos solução fundamental e 
verdadeira. Lutamos com o fato 
de nos darmos conta de que 
estamos vivendo com a nature
za e sendo uma parte dela. Se 
não for assim, o problema não 

acabará. O que fizermos a ela, 
faremos a nós. Se procurarmos 
apenas um outro meio ambien
te e não ultrapassarmos o cam
po do "egoísmo", isto pode pro
vocar novo dilema. Mais uma 
vez, esclarecemos que tenta
mos resolver este problema: para 
que melhorar nosso meio ambi
ente? Ou, por que procuramos 
a nossa natureza, reconhecen
do a limitação do ser humano, 
através da grande sabedoria das 
árvores e da natureza? Dessa 
nova visão depende a mudança 
de rumos. 

No sutra do Lótus é dito que 
"o Buda fica no quarto da com
paixão, vestindo a roupa da 
paciência, humildade e diligên
cia, sentado no lugar vazio". O 
Buda iluminado não está ape
nas sentado. A compaixão traz 
em si o princípio da atividade. 
Ele entra no mundo cheio de 
sofrimento, com paciência e to
lerância, esforçando-se e tra
balhando compassivamente para 
a sociedade e para o mundo. E, 
nessa atividade, não esperare
tribuição. Ele trabalha com o 
objetivo sem objetivo. 

Precisamos aprender que não 
devemos ser precipitados em 
mudanças de situação, apren
der a ter paciência, e andar 
com coragem. O fundamento 
desta atividade é a compaixão, 
que não pensa em recompensa 
ou retribuição. E esta compai
xão nasce da "espontaneidade" 
e da "liberdade" . 

Quando compreendermos que 
nós e a natureza devemos nos 
unir e viver no mundo da "es
pontaneidade", então a nature
za doente ou o ser humano do
ente se tornarão Buda e obte
rão a nova vida. Esta é a fina
lidade de nossa atividade. 

Texto extraído da revista 
. Bodisatva, no 2 (outono 1991) , pp. 

21-24. 
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N a Europa Oriental, tor
nou -se um instrumento de 
crítica ao socialismo to

talitário. A independência (a 
"autonomia") dos indivíduos, 
associações e instituições em 
face do Estado foi o ponto prin
cipal na defesa da "sociedade 
civil". 

Na América Latina, onde não 
faltavam instituições privadas, 
dois outros pontos foram su
blinhados: diante de regimes 
autoritários, via de regra em 
mãos de militares, o compo
nente civil destacou-se, recla
mando os direitos legais da so
ciedade, em contraposição à 
violência estatal. Por outro lado, 
a crítica atingia as formas tra
dicionais de dominação perso
nalizada vigentes na América 
Latina. Hierarquias e populis
mos deveriam dar lugar a uma 
"sociedade civil", onde todos, 
em princípio, devem ter direi
tos iguais. 

No âmbito das ONGs, onde 
as viagens são uma constante, 
o conceito é aplicado com fre
qüência às relações planetári
as emergentes. Se a governa
bilidade das decisões interna
cionais está se tornando um 
assunto relevante, surge então 
o desafio de se pensar também 
na internacionalização da so
ciedade civil. 

Apesar de profundas dife
renças contextuais, os desen
volvimentos discursivas acima 
têm pelo menos três pontos em 
comum: 

e Ternaram-se socialmente 
significativos na passagem da 
década de 70 para a de 80, 
fazendo parte da universalização 
dos ideais democráticos carac
terística do período. Via de 
regra, quem passou a falar de 
"sociedade civil" considerava 
a "democracia" como uma pri
oridade em sua hierarquia pes
soal de valores políticos. 
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e Expressavam uma certa 
aproximação entre as corren
tes de pensamento de esquerda 
e liberal. Assim, na Europa 
Oriental, a palavra alternativa 
"Nação" era mais valorizada 
pelos setores conservadores da 
oposição ao Estado; ao passo 
que "o Povo" ou "os Pobres" 
eram mencionados com mais 
freqüência pelos setores da es
querda latino-americana que não 
haviam assimilado a crítica li
beral ao exercício do poder. 
Em ambas as regiões, algumas 
das principais vozes a favor da 
"sociedade civil" provinham do 
marxismo revisionista. 

• O conceito se apresenta 
como um objetivo a ser perse
guido, mais do que uma descri
ção de um estado de fato. "Cons
truir", "desenvolver", "refor
çar a sociedade civil" são ex
pressões comuns que transmi
tem um certo zelo missionário 
associado ao uso da palavra. 

I I I E os "pobres"? 

Faz diferença para ati vistas 
sociais imaginarem-se atuando 
numa "sociedade civil". Na 
América Latina, o uso do ter
mo foi associado a uma atitude 
crítica com relação aos movi
mentos que tendem (segundo 
alegam seus críticos) "a ideali
zar os pobres" . Eis alguns de 
seus argumentos: 

• A palavra "pobre" dá uma 
falsa idéia de unidade. Exis
tem significativas diferenças 
sociais entre os pobres: dife
renças de renda, de organiza
ção social, de relações de po
der, de religião, de cultura etc. 
São comuns as disputas vio
lentas em e entre grupos de 
pobres. Uma favela latino-ame
ricana típica compõe um uni
verso social complexo e hete
rogêneo. 

e A palavra dá uma falsa 
idéia de separação de classes. 
Os níveis de renda distribuem
se num continuum que não se 
presta à simplicidade das divi
sões dicotômicas. Na verdade, 
as diferenças existentes entre 
os pobres estão relacionadas a 
articulações diversas que man
têm com outros setores da so
ciedade. Articulam-se de vári
as formas, através do mercado, 
do calendário cívico, dos sím
bolos culturais, das associa
ções e instituições interclasses 
etc. Mesmo quando existe se
gregação, esta não é absoluta. 
Valores e formas comuns (como 
o dinheiro, por exemplo) dão 
suporte a trocas generalizantes. 

• A palavra possui uma aura 
de "inocência" que não se jus
tifica necessariamente. A po
breza pode gerar o bom e o mau 
c ará ter, conforme as circuns
tâncias, as questões e as pesso
as envolvidas. O crime organi
zado, o tráfico de drogas etc. 
introduziram-se profundamen
te em comunidades pobres, ser
vindo-se de sua condição mar
ginal como um escudo social. 
E o crime organizado, como 
bem sabemos, tem ligações ve
ladas com altas camadas do 
sistema legal. 

Tais argumentos críticos 
revelam outros sentidos que vêm 
sendo associados ao uso recen
te da expressão "sociedade ci
vil". 

• A ênfase na diversidade 
que entra na composição da 
sociedade. Um certo individu
alismo sociológico é implicita
mente assumido numa pródiga 
diferenciação de coletivos par
ticulares: "associações", "or
ganizações", "facções", "gru
pos de interesses", "identida
des étnicas", "instituições" etc. 
Ademais, presume-se que um 
mesmo indivíduo ou grupo pode 
fazer parte de várias conexões 



diferenciadas. Transitar pela 
soei edade c i vil é caminhar na 
multiplicidade. 

• A referência a um certo 
conjunto que abrange a diver
sidade social. Os "pobres", como 
qualquer outra categoria im
portante, entram no quadro, são 
diferenciados internamente e 
adquirem significado, na medi
da em que pertencem à "socie
dade civil" . "Pertencer" signi
fica sujeitar-se às regras co
muns de interação, participan
do dos direitos e deveres consi
derados necessários para. man
ter o conjunto. Os membros da 
sociedade civil são "cidadãos", 
cumpridores conscientes dos 
direitos e deveres comuns. As
sim, dois pontos críticos colo
cam-se em primeiro plano: 1. o 
teor dessas regras comuns; 2. a 
fronteira entre a inclusão e a 
exclusão da "sociedade civil". 

• Um ethos pragmático. Den
tro da "sociedade civil", somos 
constrangidos a agir segundo 
escolhas racionais, perseguin
do nossos objetivos por meios 
que se enquadrem nas regras 
públicas. Seja por motivos ego
ístas ou altruístas, para o bem 
de uns poucos ou para o bem de 
todos, o cálculo de meios e fins 
parece uma necessidade no es
paço simbólico aberto por este 
conceito. Evidentemente, está 
mais perto do iluminismo do 
que da tradição romântica. 

e O conceito de "sociedade 
civil" não implica, a priori, um 
valor positivo a ser atribuído 
aos "pobres". Ele coexistiu, em 
sua história, com a exclusão de 
amplas camadas - "escravos", 
"estrangeiros" etc . Os mem
bros do "Clube", zelosos dos 
privilégios dados pelo perten
cimento, são tentados a fechar 
os portões . O problema da se
gregação é uma constante para 
este conceito. Pode também , 
aliás, conviver com profundas 
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desigualdades internas, como 
ocorre em di versos países de
senvolvidos. Tudo depende das 
regras que governam, por um 
lado, a inclusão/exclusão e, por 
outro, a interação em seu seio. 

• Nos meios que estou re
senhando, há uma outra per
cepção: diz-se que as questões 
da pobreza e da desigualdade 
tornam-se cruciais para a pró
pria sobrevivência da "socie
dade civil". Duas razões sim
ples e complementares expli
cam por que: 1. a noção de 
"direitos iguais para todos" tende 
a se expandir até seus limites 
universais, dificultando justi
ficar a exclusão. Uma vez que 
haja a participação de fato, a 
reivindicação por uma partici
pação de direito tende a se tor
nar implacavelmente legítima. 
2. O fluxo crescente de pesso
as, coisas e idéias inibe as fron
teiras discriminatórias. Nestas 
circunstâncias, a exclusão e a 
desigualdade extrema geram 
reações violentas que podem 
minar os alicerces da própria 
ordem civil. A menos que a 
erradicação da pobreza se tor
ne uma preocupação prioritária 
de todos os interessados, a vida 
há de ficar insuportável, mes
mo nos melhores rincões da 
"sociedade c i vil". 

• Assim, em princípio, não 
há contradição entre a "opção 
preferencial pelos pobres" e o 
conceito de "sociedade civil". 
Ao contrário,, a presença da
quela opção.pode ser um fator 
importante para o alargamento 
e mesmo, eventualmente, para 
a sobrevivência da sociedade 
civil. No entanto, "a opção pre
ferencial pelos pobres" sofre 
uma qualificação importante: 
os meios e os fins das ações 
contra a pobreza devem ser 
conciliados com os limites e as 
possibilidades implicados nas 
regras instituintes da socieda
de civil. A luta pela justiça 

deve incluir a luta pelos direi
tos e deveres da cidadania. 

III E a "Nação"? 

As regras que governam o 
conjunto devem ter força de 
lei. O Estado e a sociedade 
civil estão unidos como as duas 
faces de uma moeda, o primei
ro definindo e aplicando as leis 
gerais de acordo com as quais a 
segunda se movimenta. Daí a 
importância dos mecanismos 
reguladores do relacionamento 
entre ambos. Devem ser 
estabelecidas formas de repre
sentação, participação e con
trole que- sendo aceitáveis para 
a sociedade civil - emprestem 
legitimidade aos regulamentos 
impostos pelo Estado. Ocorre, 
no entanto, que este conceito 
desenvolveu-se juntamente com 
o "Estado Nacional". 

• Não há conexão lógica 
entre as idéias de "sociedade 
civil" e de "nacionalidade" , mas 
a história combinou-as de tal 
forma que sempre conviveram 
lado a lado. O casamento nun
ca foi fácil. Por um lado, a 
personificação do conjunto, 
fazendo deste uma espécie de 
indivíduo coletivo, proporcio
nou coesão ao todo. Além da 
concordância consciente quan
to às regras comuns, uma con
dição supostamente suficiente 
para a constituição da socieda
de civil, os membros foram le
vados a partilhar um só idioma 
e até mesmo um só caráter e 
destino. Por outro lado, contu
do, a "nacionalidade" feria al
guns princípios básicos da "so
ciedade c i vil": a diversidade foi 
absorvida pela unicidade, agra
vando o problema das "mino
rias". 

• A aliança é particular
mente difícil na Europa do Leste. 
Nações formadas sob vastos 
impérios territoriais (Prussiano, 
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Russo, Austro-Húngaro, Oto
mano) viram-se ulteriormente 
submetidas ao internacionalismo 
da legalidade marxista-leninista. 
Longas histórias subterrâneas 
de formação da identidade na
cional estão agora vindo à tona 
com uma força explosiva. Por 
outro lado, porém, a oposição 
arduamente conquistada con
tra a onipresença do Estado 
acrescentou um valor especial 
às liberdades a serem obtidas 
numa sociedade civil. Portan
to, os dois parceiros emergem 
com grande força e fica pen
dente a questão sobre qual de
les há de ter a preeminência. 
Boa parte das notícias prove
nientes da Europa Oriental pode 
ser entendida como sinais das 
procuras de resposta a esta 
pergunta. 

e O argumento apresenta
do por algumas ONGs pode ser 
relevante neste caso: aviões 
cruzam fronteiras nacionais em 
horas, satélites o fazem em 
minutos, os sinais da mídia ins
tantaneamente; ati vos financei
ros são transferidos de Tóquio 
para Nova Y ork nas 24 horas 
do dia; acidentes ecológicos 
desencadeiam ondas de conse
qüências sobre terras e ocea
nos . A sociedade civil interna
cionalizada, alegam, deve en
globar e regular as diferenças 
nacionais. A sociedade civil sob 
o abrigo exclusivo da Nação
Estado é um fato histórico que 
pertence ao passado. 

• Este discurso francamen
te cosmopolita não é enunciado 
com freqüência na Europa · do 
Leste; mas aqueles que por lá 
alinham-se com a "sociedade 
civil" gostam de se autode
nominar "europeus". "Europa", 
naturalmente, significando uma 
sociedade democrática multi
nacional em formação. 
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III E o "povo"? 
Eis outra palavra nobre que 

perde substância. O adjetivo 
"Popular", usado para qualifi
car as Repúblicas Socialistas, 
desqualificou a idéia naquelas 
regiões. Em seu lugar, usa-se 
"Nação". Já na América Lati 
na, a crítica ao "Populismo" 
desgastou o apelo de um símbolo 
profundamente enraizado na cul
tura política regional. A pala
vra ainda é utilizada, mas fre
qüentemente soa"demagógica". 

• O termo fez carreira no 
pensamento político moderno, 
acrescentando um contraponto 
aos conceitos e~ discussão. 
Enquanto "sociedade civil" re
mete a um conjunto de iniciati
vas particulares, "Povo" deno
ta a conjugação oe múltiplas 
opiniões numa só vontade, uma 
diferença que lembra a distin
ção de Rousseau entre a "von
tade de todos" e "a vontade 
geral". Ademais, está associa
do particularmente às classes 
trabalhadoras. Quando se fala 
em "pueblo" ou "povo" na 
América Latina, opera-se um 
ato de linguagem metonímico, 
tomando-se as classes subal
ternas pelo conjunto da socie
dade . Por outro lado, "Povo" é 
diferente de "Nação" na medi
da em que pode ser referido a 
conjuntos de variada abran
gência. Pode-se dizer : "povo 
de Havana" , "povo cubano", 
"povo latino-americano" etc. 

• Além das conotações de 
classe, é talvez o legado de 
Rousseau que está sendo dei
xado para trás . Os símbolos 
que representam uma vontade 
coletiva totalizante, como se a 
sociedade se movesse pela his
tória à maneira de um Sujeito 
consciente, não dão conta das 
relações extremamente comple
xas da sociedade civil contem
porânea. O governo da maio
ria, os direitos das minorias, 

associações privadas, múltiplos 
níveis de tomada de decisões 
compõem um cenário em aber
to, sem espaço para o sujeito 
unificador uni versai. O conceito 
de "Povo" perde sua substân
cia, ficando reduzido a uma 
figura simbólica a ser usada 
em ocasiões rituais (mesmo que 
importantes). A substantivação 
de nomes coletivos não deixou 
de ser praticada, mas sofre a 
subdivisão numa série indefi
nida de sujeitos particul ares. O 
número de "ateres sociais" 
multiplica-se (a Mulher, o Ne
gro, o Chicana, o Favelado, o 
Menino de Rua etc.), seguindo 
padrões de segmentação em lugar 
da dialética da unificação pela 
síntese. 

• Esta percepção levanta 
sérias objeções para uma linha 
de trabalho que mereceu gran
de aceitação entre os ativistas 
sociais da América Latina nos 
anos 70. A maioria deles se 
autodefinia como "educadores 
populares" . A "pedagogia do 
oprimido" de Paulo Freire foi 
muitas vezes citada como guia 
para um processo de "cons
cientização" que deveria trans
formar o "povo", de "objeto" 
de manipulação heterônoma em 
"sujeito" da libertação históri
ca. Toda esta linguagem pare
ce estar comprometida pelo que 
foi dito nos parágrafos anteri
ores . Como e ntão redefinir 
"conscientização", uma vez que 
os símbolos derivados da "Von
tade Geral" foram deixados para 
trás, quando as parcerias e ações 
são tópicas e parciais, nunca 
alcançando um ponto (ou che
gando a um momento) de sín
tese? 

III E o "indivíduo"? 

• A individualização é uma 
condição necessária para a par
ticipação na sociedade civil. A 
menos que o indivíduo se pense 



como uma fonte autónoma de 
juízos de valor, cuja autono
mia é tão boa como a de qual
quer outra pessoa, ele (ou ela) 
não terá como partilhar os di
reitos e deveres que compõem 
a sociedade civil. O conceito 
de um indivíduo moralmente 
responsável é condição sine qua 
non para o funcionamento da 
lei cívica. Isto, é claro, implica 
profundas transformações nos 
códigos tradicionais que regu
lam o comportamento dos indi
víduos na sociedade. O indivi
dualismo transporta o confron
to cultural para dentro de nos
sas casas . 

• Contudo, o indivíduo au
tónomo, como tal, é na realida
de uma abstração. O fato de 
alguém ser criado em Los 
Angeles numa família irlande
sa, chicana, negra ou coreana 
terá implicações diferenciai s 
sobre a percepção que cada um 
guarda de si. Pessoas com an
tecedentes culturais variados, 
vivendo na mesma cidade, não 
são apenas "iguais" colocados 
em "lados" diferentes na com
petição pelos recursos ali dis
poníveis. Suas diferenças po
dem ser mais profundas. Elas 
podem exprimir respostas al
ternativas aos problemas colo
cados pelo processo de in
dividualização. Podem inte
grar, de maneiras diferentes , 
hierarquias tradicionais com a 
liberdade do eu. Relações de 
dependência (família, grupo 
étnico, organizações, gerações, 
comunidade religiosa etc.) não 
se tt:ansformam todas simulta
neamente para dar lugar ao "in
divíduo autónomo" . As trans
formações ocorrem em vários 
tempos . Além do mais, as for
mas de mudança não são idên
ticas . Partindo de condições 
diferentes, elas evoluem de 
maneira diferente . Conflitos e 
compromissos de muitos tipos 
ocorrem na socialização pri
mária, dando forma a possibi-
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!idades alternativas de ser um 
"indivíduo" hoje. Viajando de 
uma região para outra, de um 
país para outro e mesmo de um 
bairro para outro, fica-se ex
posto às muitas facetas de um 
novo tipo de seres humanos : 
híbridos de conceitos moder
nos e tradicionais, indivíduos 
relacionais . A autonomia do 
eu, para a maioria das pessoas, 
não é um dado adquirido, mas 
um problema pessoal, cujas 
possíveis soluções ainda estão 
em elaboração. ' 

• A "sociedade c i vil" con
voca os "indivíduos" , mas es
tes trazem consigo não apenas 
os seus parentes, como múlti
plos vínculos e signos herda
dos. Por outro lado, as hierar
quias tradicionais resistem à 
individualização, mas não con
seguem se afirmar sem o apelo 
ao direito de educar seus pró
prios filhos de sua própria 
maneira . Em suma, as hierar
quias locais não conseguem 
sobreviver no contexto mais 
amplo sem absorver o vírus 
individualista que torna possí
vel a sociedade civil. As conci
liações resultantes podem ser 
complicadas, mas c.om freqüên
cia são bastante funcionais para 
a atuação dos grupos. Parado
xalmente , a competição indi
vidualizante estimula a forma
ção e o desempenho de redes 
sociais baseadas em princípios 
não-individualistas. 

Soci~dade civil 
e mais nada? 

• Englobando as "nações", 
integrando (ou excluindo) os 
"pobres", desgastando o "povo", 
há de ficar sozinha a "socieda
de civil" comoumconjuntoauto
suficiente? Eu não creio. Ela 
nasceu a partir de um determi
nado ambiente cultural (indivi
dualismo racionalista europeu), 

em combinação com outras 
noções ("nação", "povo") que 
exprimem o corpo político como 
um todo. Nunca se manteve 
sozinha. Seus pressupostos não 
chegaram a ser testados isola
damente. A experiência recen
te sugere que continua a funci
onar em variadas combinações. 

• O cálculo pragmático é 
um instrumento maravilhoso que 
ninguém pode dispensar. No en
tanto, permanece abstrato en
quanto os objetivos a serem 
alcançados não são bem defini
dos, e objeti vos específicos so
mente fazem sentido em refe
rência a valores gerais . O "in
teresse individual", um valor 
essencial dentro da "sociedade 
civil", ajuda a esclarecer toda 
uma camada de significados, 
mas ainda é bastante vago. A 
configuração do "indivíduo" está 
sujeita a uma ampla variação 
cultural e "interesse" é um dos 
termos mais complexos do di
cionário. A diversidade encon
trada na sociedade civil depen
de precisamente das variações 
no entendimento de que "itlte
resses" aquele "indivíduo" se 
dispõe a perseguir. Neste pon
to, ficamos sem saída, a menos 
que abramos nossas mentes para 
outros padrões de referência, 
fora do âmbito da "sociedade 
civil". 

• Os cristãos falam em 
"amor", os budistas em "consci
ência plena", o candomblé diz 
"proteção", os puritanos "au
tocontrole" , os mediterrâneos 
"honra" , os artistas "beleza", 
os ecologistas "respeito pela 
natureza", os poderosos "leal
dade" e assim por diante. Tais 
palavras compõem um horizonte 
de fins cujo apelo e cujos signi
ficados provêm de níveis de 
experiência e de padrões sim
bólicos que não estão encapsu
lados na lógica contratual prag
mática. Elas trazem direção e 
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energia para a sociedade civil a 
partir de outros contextos. 

• Eis aqui um ponto crucial 
para diferenciação entre os en
tendimentos atual e clássico da 
"sociedade civil". Os 
philosophes basearam-na na 
razão natural , como se fora uma 
expressão social da própria es
trutura do Ser. A lógica con
tratual, em sua opinião, estaria 
destinada a substituir as cren
ças tradicionais. Adeptos des
ta visão modernista radical ainda 
são encontráveis hoje em dia, 
mas a maioria dos ativistas 
sociais estão abertos à idéia de 
que há mais na vida pública do 
que uma "sociedade civil" . A 
filosofiadaciênciaUácomHume 
e Kant) , a comparação antro
pológica das culturas e as trá
gicas experiências da história 
moderna combinaram-se para 
introduzir um desvio relativista 
no conceito. Pode ser um exce
lente instrumento para a arti
culação de um certo nível de 
experiência, mas não é sufici
ente para descrever tudo o que 
acontece em seu interior. 

• O que vem de ser dito 
ajuda-nos a entender a possibi
lidade de vários desenvol vimen
tos reais da "sociedade c i vil". 
O peso relativo dado a certos 
valores (digamos, "liberdade" 
diante de "igualdade", ou vice
versa), sob a coerção de cir
cunstâncias históricas especí
ficas, leva a profundas varia
ções nas atuais regras do jogo. 
As sociedades civis, definiti
vamente, não são todas iguais. 
O conceito abstrato torna-se 
concreto (e diverso) à medida 
que assimila uma variedade de 
condicionamentos histórico
culturais. 

e A abordagem relativista 
também ajuda a lidar com o 
problema do etnocentrismo. O 
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conceito de "sociedade civil" é 
francamente "ocidental" . Sua 
universalização implica graves 
confrontos culturais. No entanto, 
abrindo-se para outros princí
pios culturais, deixa uma saída 
para a estúpida guerra simbó
lica entre modernismo e 
fundamentalismo. A alternati
va continua a ser trágica, pois 
valores fundamentais são aba
lados ou mesmo destruídos no 
confronto da sOciedade moder
na com as muitas sociedades 
tradicionais. Contudo, um nú
mero indefinido de invenções 
(combinações) valiosas podem 
vir à luz uma vez que se procu
re interações positivas . Tragé
dia e diálogo andam juntos, ape
sar das terríveis perdas envol
vidas (ou mesmo por causa 
delas) . 

• A "sociedade civil" é ju
ridicamente concebida. Presu
me uma ética de princípios e o 
império da lei. É reunida pela 
racionalidade formal e costu
ma ser descrita como "socieda
de organizada". Os próprios 
ati vistas sociais são freqUen
temente chamados de "organi
zadores sociais". No entanto, 
as relações informais ainda 
contam mesmo nas burocraci
as modernas. A própria pala
vra "informal" expressa o bias 
formalista da sociedade civil, e 
nós sabemos que, através da 
"informalidade", continentes in
teiros de relacionamentos soci
ológicos são colocados em jogo. 
Ainteração entre conexões for-· 
mais e informais é um dos me
canismos decisivos para trocas 
positivas entre valores moder
nos e tradicionais. Em regiões, 
como a América Latina, a ci
dadania formalmente organizada 
cqmpõe apenas a ponta do 
iceberg social. Abaixo da li
nl)a-d' água, encontram -se 
''informalidades" de todo tipo 
condicionando a vida em 
sociedade. 

• Assusta, nesse contexto, 
a crescente associação de 
informalidade com "margina
lidade" . A cegueira cultural mo
dernista, exacerbada pelas de
sigualdades no desenvolvimento, 
causa uma polarização que é 
análoga (embora simetricamente 
inversa) ao que se passa com o 
fundamentalismo: tradições 
marginalizadas são capturadas 
pelo crime organizado (portan
to modernizado) . Enquanto o 
fundamentalismo transforma a 
tradição numa doutrina racio
nalizada, o crime faz dela um 
suporte para a corrupção siste
mática . A história do cultivo 
da coca nos países andinos ou 
do carnaval nas favelas do Rio 
de Janeiro são exemplos 
paradigmáticos desta alterna
tiva paradoxal - o crime orga
nizado valorizando, a seu modo, 
símbolos, ritos e lealdades tra
dicionais. 

• Meu último ponto quanto 
à relatividade da "sociedade ci
vil" refere-se à sua crescente 
escala global. Existe uma con
trapartida. Simultaneamente à 
internacionalização, dá-se um 
retorno aos valores territoriais, 
a lealdades locais, identidades 
diferenciais, hierarquias sagra
das etc. Este movimento ocorre 
em todos os continentes, mui
tas vezes dentro de limites que 
não coincidem com as frontei
ras do Estado-Nação. O tecido 
social de um centro metropolita
no é formado por fios de lín
guas, crenças e histórias trazidas 
de vários cantos do mundo. A 
sociedade civil é internamente 
trabalhada pela diversidade 
cultural. O "direito de ser dife
rente" ganha uma proeminên
cia que subverte as idéias clás
sicas do iluminismo sobre con
senso e cidadania. A noção 
individualista do "direito à di
fe rença" importa para a socie
dade civil uma perturbadora e 
fasci nante variedade de valo
res culturai s. 



"Construção 
da cidadania" 

Em vista do que vem sendo 
dito, as tarefas de "construção 
da cidadania" assumem carac
terística.s novas. Mencionarei 
algumas idéias nesse sentido. 

• A internacionalização da 
economia, a multiplicação de 
instâncias decisórias no interi
or de cada sociedade, o retorno 
às lealdades locais limitam as 
competências do Estado nacio
nal. A função compensatória 
dos desequilíbrios sociais já não 
pode ser atribuída por inteiro 
às políticas de governo. Como 
então controlar o lucro e o po
der? O interesse por esta per
gunta há de ser especial entre 
as instituições da própria soci
edade civil, não-governamen
tais e não-lucrativas, cujo man
dato está associado à promo
ção de algum valor. Grupos 
religiosos, círculos científicos 
e artísticos, filantropias, asso
ciações comunitárias, movimen
tos voluntários, ativistas de 
direitos humanos, associações 
de classe etc ., todos estão en
volvidos na política e no mer
cado, mas o seu trabalho de
pende da afirmação de valores 
que só podem ser realizados 
com uma imposição de limites 
ao exercício do poder e à busca 
do lucro. Organizações deste 
gênero tornam-se estratégicas 
sob as novas circunstâncias, 
como pontos de apoio para in
teresses gerais no interior da 
própria sociedade civil. Fala
se delas como um "Terceiro 
Setor", em contraponto ao Es
tado, por um lado, e ao merca
do, por outro. A definição ne
gativa ("não-governamental", 
"não-lucrativa") é completada 
por uma variedade imensa de 
mandatos positivos específicos. 
Assim, a "construção da cida
dania" envolve, além e aquém 
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da política, um novo conceito: 
instituições privadas com man
dato público auto-atribuído. 
Altruísmo e solidariedade, va
lores essenciais para uma soci
edade civil, dependem em boa 
medida do desempenho de tais 
instituições. 

O conceito de um "Terceiro 
Setor" abrange organizações de 
muitos tipos e tamanhos. Defi
nidas por injunções locais, se
guem múltiplas dinâmicas si
multâneas, acompanhando a 
complexidade crescente das 
interações sociais. Formam re
des de comunicação que dão 
passagem constante da provín
cia para esferas de ação nacio
nais e internacionais. Parceri
as são criadas que recobrem 
parcialmente diferentes tipos e 
escalas institucionais. Algumas 
privilegiam interações com go
vernos, outras com o setor pri
vado, muitas dependem de do
ações voluntárias e todas se 
legitimam pelos serviços que 
prestam em função de necessi
dades socialmente reconheci
das . 

• Diversamente da políti 
ca, que se organiza em torno do 
eixo vertical que une a socie
dade "em baixo" ao Estado "no 
alto", as instituições não-go
vernamentais e não-lucrativas 
são tipicamente multidirecionais. 
Circulam porlinhas oblíquas e 
transversas que não pressupõem 
a necessidade de um ponto con
vergente. As convergências 
obtidas em momentos especi
ais são tópicas e passageiras. 
Obedecem à lógica do aconte
cimento e da mobilização vo
luntária, diversa da regulari
dade própria às estruturas que 
se querem permanentes. Por 
outro lado, ao contrário dos 
partidos políticos, não procu
ram a representação. São, pro
priamente, "particulares" . Só 
precisam de reconhecimento para 
legitimar o seu trabalho. Po-

dem pois cruzar fronteiras so
ciais com desembaraço. 

• "Mediação", eu diria, é 
uma das palavras-chave para 
dizer o que se faz no Terceiro 
Setor. Multipolaridade e seg
mentação potencializam con
flitos locais, exclusões parci
ais, exemplos extremos de de
sigualdade, mal-entendidos. Em 
lugar do confronto global, te
mos uma multiplicação de con
flitos tópicos que tendem a ge
neralizar um sentimento bási
co de insegurança. As regras e 
os limites da sociedade civil 
são tensionados, abrindo espa
ço para tendências autoritári
as e exclusivistas, bem como 
para o crime organizado. 

Assim, organizações do Ter
ceiro Se to r são chamadas a a tu ar 
em múltiplos contextos, onde 
valores em prejuízo devem ser, 
de alguma forma, articulados 
com os direitos e os deveres da 
sociedade civil. Cultura e na
tureza, moderno e tradicional, 
formal e informal, inclusão e 
exclusão, utilitarismo e religi
osidade, vizinhos que não se 
entendem, injustiças sociais etc. 
proporcionam uma agenda cheia 
para a ação pública não-gover
namental. Para escapar aos 
becos sem saída dessas polari
zações impossíveis, a arte da 
mediação torna-se um elemen
to crucial no enfrentamento dos 
conflitos. A possibilidade de se 
entrar e sair dos territórios sim
bólicos em questão, o reconhe
cimento dos lados envolvidos, 
a capacidade de traduzir, a 
criatividade na busca de alter
nativas, a ousadia para desafi
ar os padrões estabelecidos, o 
gosto por soluções positivas, o 
desejo profundo de paz etc. tor
nam-se atributos importantes 
para a ação social. A constru
ção da cidadania, nestes ter
mos, requer uma nova geração 
de militantes, não necessaria-
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mente tão competentes nas 
manhas das lutas pelo poder, 
mas certamente melhor treina
dos nas artes do entendimento 
social. Evidentemente, além 
das boas intenções, interesses 
concretos (e até mesmo pode
rosos) podem ser articulados 
através da atuação destes "me
diadores" não-oficiais . 

• Outro ponto a ser revisto 
é a noção corrente de "mudan
ça soei al" . A alterna ti v a nasci
da no século XIX, entre Refor
ma ou Revolução, pressupu
nha um sistema piramidal. O po
der do Estado daria acesso ao 
corpo político como um todo, o 
qual deveria ser transformado 
por partes ou por uma cirurgia 
radical. Hoje, quando a pró
pria idéia de se agir sobre a 
"totalidade" soa como uma boba
gem, a dinâmica da mudança 
precisa ser reconsiderada. Ações 
oriundas de várias fontes ge
ram processos sociais que es
tão na verdade alterando o meio 
ambiente natural e social; mas 
o seu resultado combinado esca
pa ao controle dos agentes. Os 
decision makers, em qualquer 
nível, dependem de tantas ou
tras instâncias de decisão que a 
"ação" assume dimensões niti
damente relativas. É essencial
mente parcial. Não é fácil pre
vercomo e quando os movimen
tos parciais hão de compor uma 
configuração que faça diferen
ça; e ainda então conseqüênci
as não intencionadas trazem sur
presas para os melhores proje
tas. 

Meu propósito aqui não é 
negar a importância dos ins
trumentos mais antigos, como 
a educação popular que leva a 
uma política partidária, mas 
dar um sinal de alerta, cha
mando a atenção para a urgen
te necessidade de outras for
mas e estilos de ativismo soci
al. Além e aquém da política, 
há muito para ser feito em fa-
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vor da mudança. Além do eixo 
vertical do poder, existem múl
tiplas linhas de força transver
sas a serem articuladas. O mo
delo de uma mobilização "das 
bases" para derrubar as"cú
pulas" de uma caixa piramidal 
fechada deve dar passagem a 
outras alternativas, onde múl
tiplas conexões possíveis res
tam por fazer numa sociedade 
civil de limites indefinidos. Se 
isto for compreendido, uma outra 
atitude deverá emergir: de sa
tisfação, e mesmo ·de alegria 
intensa, com as oportunidades 
que surgem em meio às incerte
zas da ação parcial positiva. 

• "Mediação" e "relativi
dade" não estão necessariamente 
vinculadas a políticas concili
atórias e atitudes pias . Posi
ções firmes e atitudes radicais 
podem ser exigidas. O que se 
pede, sim, é o reconhecimento 
do c ará ter contextu al (e mutante) 
de tais situações. Dito de outra 
forma, propõe-se o abandono 
da tendência ideológica para a 
generalização dos conflitos lo
cais. É preciso audácia para 
continuar na batalha sem con
tar com a falsa segurança ofe
recida pelos maniqueísmos so
ciológicos. 

• As incertezas incluem pos
sibilidades assustadoras: 
apartheid, marginalização de 
povos inteiros, reações defen
sivas contra a expansão da so
ciedade civil, rejeição eugênica 
de sua diferenciação interna. 
Ameaças não faltam. Deixa
mos para trás o cenário do fi
nal feliz proposto pelas ideologi
as em disputa na Guerra Fria 
(desenvolvimento com liberda
de e/ou justiça para todos). 
Passamos a assimilar notícias 
de progressos cujas promessas 
talvez não sejam para uso uni
versal. As incertezas incluem 
desastres, absurdos, desperdí
cio. No entanto, no momento 
em que aprendemos que as coi-

sas sempre podem piorar, pre
paramos simultaneamente o ter
reno para a descoberta de que o 
movimento inverso, de melhoria, 
também é sempre possível. 

... E o movimento 
ecumênico? 

A tarefa do ecumenismo é 
semelhante em forma ao desa
fio proposto à sociedade civil: 
incorporar uma diversidade de 
tradições e de instituições par
ticulares num conjunto integra
do. Ademais, uma ética dares
ponsabilidade social tem sido 
um elemento constante na res
posta do movimento ecumênico 
àquele desafio . Ele está, por
tanto, em boa posição para con
tribuir na "construção da cida
dania" em escala mundial. Que 
conseqüências decorreriam desta 
percepção para o movimento 
ecumênico? Citarei apenas al
gumas idéias a esse respeito, 
num estilo telegráfico e afir
mativo. 

• Tomar o "Terceiro Se
tor" como porta de entrada para 
a dinâmica da sociedade civil. 
O conjunto de organizações não
governamentais e não-lucrati
vas forma o contexto dentro do 
qual o movimento ecumênico 
pode desempenhar um impor
tante papel cataüsador. Na ver
dade, ele já está aí, mas uma 
clara definição conceituai po
deria ajudar a explorar suas 
potencialidades. 

• Buscar a renovação das 
dimensões propriamente reli
giosas da fé. As igrejas inte
grat1tes do movimento ecumênico 
foram particularmente sensíveis 
aos desafios impostos pela se
cularização. Chegaram mesmo, 
por vezes, a uma quase redu
ção da fé à dimensão ética da 
existência. No entanto, sabe-



mos que ao reduzir a religiosi
dade a uma ética, a seculariza
ção acabou por enfraquecer as 
fontes dos valores; esvaziou, 
paradoxalmente, as referênci
as éticas condicionantes do 
Estado e do mercado. A vitali
dade do "Terceiro Setor" de
pende de crenças voluntárias 
fundamentadas em experiênci
as que transcendem o cálculo 
utilitário. 

• Explorar as diferenças que 
podem ser encontradas (ou in
cluídas) no movimento ecu
mênico. A internalização de 
diversas culturas e histórias num 
mesmo conjunto distingue a 
sociedade civil contemporânea 
de seu padrão ocidental clássi
co. A substância comum ("Na
ção", "Povo", "ln di víduo Es
clarecido") , que serviria como 
suporte para a lei comum na 
imaginação sociológica dos 
séculos XVIII e XIX, não mais 
oferece um fundamento sólido. 
Pelo contrário, o desafio hoje 
está na incorporação de dife
renças substanciais numa lei 
comum. Assim, a busca ecu
mênica da unidade há de se 
tornar socialmente relevante , 
na medida em que seja ela mes
ma capaz de explorar a profun
didade das diferenças que se 
encontram em seu interior. 

• Reconsiderar suas alian
ças e suas oposições. O Conse
lho Mundial de Igrejas nasceu 
juntamente com a Guerra Fria, 
e teve um papel bastante signi
ficativo naquele contexto. No 
entanto, o mundo religioso es
tava condicionado pelo meio 
ambiente e foi dividido segun
do os padrões vigentes. Com o 
fim da Guerra Fria, todas as 
instituições mundiais são cha
madas a reconsiderar sua posi
ção relativa. Vejo cinco áreas 
principais de relacionamento 
religioso, onde tal revisão po
deria abrir possibilidades para 
o trabalho ecumênico: 

COMUNICAÇ(F.s 00 isER 4 4 

- Relacionamento com as 
igrejas e movimentos evan
gelicais. A separação neste cam
po data do início do século e 
tem profundas conotações es
pirituais. Agravou-se, no en
tanto, com a Guerra Fria, so
mando contradições ideológi
cas às diferenças de teologia. 
Convenhamos, contudo, que as 
diferenças existentes entre 
ecumênicos e evangelicais não 
deveriam ser mais profundas 
do que as obtidas entre protes
tantes e ortodoxos. Somente as 
circunstâncias conjunturais da 
história podem explicar a maior 
habilidade do Conselho Mun
dial de Igrejas de se relacionar 
com os últimos do que com os 
primeiros. As recentes mudan
ças globais poderiam propor
cionar uma oportunidade pri
vilegiada para o restabele
cimento das linhas de comuni
cação com as tradições evange
lísticas do mundo protestante. 

- Relacionamento com os 
pentecostais. Eles formam a 
cmTente mais dinâmica do mundo 
cristão entre os pobres dos paí
ses em desenvolvimento, e há 
anos o movimento ecumêniço 
vem tentando estabelecer com 
eles um melhor relacionamen
to. Os resultados, contudo, fo
ram magros. O fim da Guerra 
Fria deveria derrubar algumas 
barreiras ideológicas, mas as 
diferenças espirituais e cultu
rais restam profundas. O desa
fio aproxima-se da radicalidade 
do problema da sociedade civil 
contemporânea, onde diferen
ças substanciais d~vem ser in
tegradas. Novos padrões de 
comunicação e de parceria ne
cessitam ser experimentados. 
Em regiões como a América 
Latina, o ecumenismo continu
·ará a ser um fenômeno isolado, 
a menos que consiga dialogar 
com os pentecostais. 

- Relacionamento com mo
vimentos alternativos nas Igre-

jas Orientais. As circunstânci
as da Guerra Fria impuseram 
uma parceria com as mais altas 
hierarquias da Europa Orien
tal. Criou-se, em decorrência, 
um desequilíbrio entre as alas 
ocidental e oriental do ecume
nismo. Enquanto que os "mo
vimentos" foram primordiais 
para o e thos ecumênico no 
Ocidente, o Oriente foi carac
terizado pelo oficialismo. É 
hora de se descobrir os "movi
mentos de base" e as expres
sões "dinâmicas" das Igrejas 
Orientais, em seus próprios ter
mos, oferecendo-lhes o suporte 
da experiência e dos recursos 
relacionais acumulados no ecu
menismo do Primeiro e do Ter
ceiro Mundos. Num contexto 
de identificação entre religião 
e nacionalidade, permeado de 
conflitos, a palavra ecumênica 
poderia ter um valor excepcio
nal, ainda quando associada a 
grupos minoritários distantes 
do poder. 

-Relacionamento com a Igre
ja Católica. Os católicos tor
naram-se vítimas tardias da po
larização ideológica da Guerra 
Fria, conforme exemplificado 
pela controvérsia sobre "o ins
trumento de análise marxista" 
sugerido pela Teologia da Li
bertação. Bem sintonizada com 
seu tempo no Leste Europeu e 
na América Latina durante a 
década de 70, a Igreja Católica 
parece um tanto perdida nos 
anos 90. O movimento ecumê
nico acomodou-se ao quadro, 
chegando-se mais aos católi
cos "progressistas" (liberais e 
socialistas) e afastando-se dos 
"conservadores". Este mapa 
ideológico é por demais simplista 
para as novas circunstâncias e 
aqui também a abertura para a 
complexa diversidade da soci
edade contemporânea pode ser 
relevante. A Igreja Católica da 
Polónia, por exemplo, produ
ziu uma combinação especial 
de movimentos conservadores-
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liberais que necessitam do re
lacionamento ecumênico para 
crescer em extensão e em aber
tura. O ecumenismo hoje pre
cisa descobrir como é possível 
ser liberal, conservador e soci
alista ao mesmo tempo, e em 
variadas combinações, confor
me o contexto (a história do 
Solidarnosc é particularmente 
instrutiva neste sentido). A co
erência ideológica não é mais 
uma condição necessária (tal
vez nem mesmo desejável) para 
o desenvolvimento de parceri
as na construção da cidadania. 

- Relacionamento com reli
giões não-cristãs. A síndrome 
do "diálogo" pressupunha um 
relacionamento externo, como 
num encontro de civilizações. 
A atitude respeitosa que tal abor
dagem transmitia estava asso
ciada, no entanto, a uma condi
ção marginal dentro da agenda 
ecumênica. Atualmente "os ou
tros" encontram-se dentro de · 
"nosso próprio" território. So
mos convidados a um "diálogo 
interno". Os confrontos cultu
rais tornaram-se rotineiros- cada 
região do mundo enfrenta o 
problema de uma forma dife
rente, muitas vezes com um forte 
componente cristão, devido à 
propagação mundial do cristi
anismo. O diálogo entre as re
ligiões impõe-se como uma 
questão central. 

e Explorar as múltiplas co
nexões sociais das igrejas cris
tãs. O ambiente da Guerra 
Fria tendia a provocar divisões 
ideológicas dicotômicas e glo
bais. Alianças deveriam se tra
duzir em compromissos subs
tanciais . A pergunta: "de que 

lado você está?" vinha so
brecarregada de julgamento 
moral. Na sociedade civil ex
pandida, ao contrário, ocorrem 
múltiplas linhas de associação 
e oposição, que se cruzam en
tre si em vários sentidos. Ali
anças parciais e temporárias 
tornam-se mais aceitáveis e 
comuns. Conflitos de classe 
num determinado contexto po
dem se transformar em coope
ração num contexto seguinte. 
Os movimentos. articulam-se em 
torno de problemas; mais do 
que em torno de programas ge
rais . Num panorama assim di
nâmico, a capacidade que as 
igrejas têm de se relacionarem 
com praticamente todos os se
tores da sociedade é um trunfo 
precioso a ser cultivado. 

• Buscar a cooperação mais 
do que o confronto. Os confli
tos globais recuando, cresce 
proporcionalmente o valor es
tratégico dos esforços de coo
peração. Reduzir o risco da 
generalização dos conflitos e 
ampliar o escopo da coopera
ção possível para enfrentar os 
problemas urgentes, eis algu
mas diretivas estratégicas para 
o fortalecimento da sociedade 
civil no novo contexto. 

• Valorizar as várias for
mas de contribuições voluntá
rias, não-governamentais e não
lucra ti v as no enfrentamento das 
necessidades sociais. A poli
tização da ação social durante 
a Guerra Fria levou a uma pro
funda divisão entre as formas 
de atuação "caritativa" e "po
liticamente consciente". Vol
tando-se para a sociedade ci
vil, no entanto, a dimensão moral 

do comportamento recupera uma 
importância fundamental. O 
cultivo de atitudes altruístas, 
em oposição às que visam ape
nas o lucro ou o poder, é crucial 
para o tipo de socialização que 
pode induzir ações por melhorias 
na qualidade de vida. Por outro 
lado, considerando-se os recur
sos disponíveis dentro da soci
edade civil, as múltiplas for
mas da dádiva podem vir a ter 
um significativo impacto eco
nómico e social. lndi víduos, as
sociações voluntárias de todos 
os tipos, igrejas, institui_ções 
filantrópicas, ONGs etc. po
dem expandir o valor dos fru
tos de seu trabalho na medida 
em que aprendam a cooperar 
entre si. 

• Organizar-se de modo a 
poder cumprir, ao mesmo tem
po, tarefas diversas e mesmo 
parcialmente contraditórias. A 
lista de sugestões acima impli
ca algumas tarefas que se con
tradizem mutuamente, ao me
nos em parte. Não poderia ser 
diferente para uma agenda 
ecumênica num mundo como 
este. Desenhar um quadro orga
nizativo capaz de acomodar li
nhas de ação substancialmente 
diversas pode ser um trabalho 
fascinante. Sintonizado com o 
tempo presente, terá, quem sabe, 
alguma valia teológica. 

Este texto f oi escrito a pedido do 
Grupo de Trabalho sobre "Pobreza, 
Economia e Meio Ambiente"da Uni
dade III do Conselho Mundial de 
Igrejas. Espero que seja útil para 
sessões de troca de idéias, sem um 
objetivo sistemático. 

· A Reforma Protestante e a Teologia da Libertação", de Richard Shaull. 
nasceu de intenso diálogo com cristãos pobres e simples empenhados em 
lutas por libertação na América Latina. Neste livro, o autor aponta para uma 
Segunda Reforma , que está ocorrendo em nosso continente; propõe a 
recriação da Igreja, mostrando caminhos para a aventura do Reino de Deus. 
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O conceito de desenvolvi
mento não passa, hoje, 
de uma ruína na paisa

gem intelectual. Sua sombra, 
surgida em uma época passa
da, ainda nos obscurece a vi
são. É tempo de insistir em 
fazer a arqueologia deste concei
to e de limpar suas fundações, 
eliminar as numerosas cons
truções superpostas sobre ele 
para vê-lo tal como é realmen
te: um monumento caduco à 
memória de uma era arrogante. 

Uma potência 
mundial em busca 

de sua missão 

O vento e a neve sopravam 
raivosamente soQ.re a avenida 
Pensylvania, em 20 de janeiro 
de 1949, quando o Presidente 
Harry Truman, em seu discur
so inaugural diante do Con
gresso, definiu a maior parte 
do mundo como "regiões sub
desenvolvidas". 

O conceito tornou-se, subi
tamente, parte permanente da 
paisagem, um conceito fecha
do que agrupava a inumerável 
diversidade do hemisfério sul 
em uma única categoria: sub
desenvolvida. Ao mesmo tem
po, e pela primeira vez, foi anun
ciada uma nova visão de mun
do: todos os povos da terra de
viam seguir o mesmo caminho 
e aspirar a um único objetivo, o 
desenvolvimento. O caminho a 
seguir parecia evidente ao Pre
sidente: "Aumentar a produ
ção, eis a chave da prosperida
de e da-paz." Afinal, não eram 
os Estados Unidos os mais pró
ximos desta utopia? A partir 
deste critério, as nações foram 
classificadas, como corredores, 
entre líderes e lanterninhas. E 
"os Estados Unidos se distin
guem entre as nações pelo de
senvolvimento das técnicas in
dustriais e científicas". 
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Camuflando o interesse par
ticular sob o manto da generosi
dade, Truman traçou um progra
ma de ajuda técnica concebido 
para "aliviar o sofrimento des
sas populações" com a ajuda 
"de atividades industriais" e 
"um nível de vida mais eleva
do". Quarenta anos depois, nos 
damos conta de. que o discurso 
de Truman inaugurou a corrida 
do Sul para alcançar o Norte. 
Hoje, no entanto, vemos tam
bém que o bloco de corredores 
dispersou-se. Alguns caíram pelo 
caminho, enquanto outros come
çam a desconfiar de que estão 
correndo na direção errada! 

A idéia de definir o mundo 
como uma arena económica era 
estranha ao colonialismo. É uma 
linguagem que data da época 
de Truman. Na verdade, as po
tências coloniais viram-se como 
que envolvidas em uma corrida 
económica. Os territórios além
mar deviam servir de fonte de 
abastecimento de matérias-pri
mas e de acesso aos mercados. 
Mas foi so.mente após a Pri
meira Guerra que eles ti v eram 
que contar apenas com eles mes
mos, e entrar na competição da 
arena económica global. Para 
a Inglaterra e a França, duran
te o período colonial, a autori
dade sobre suas colónias foi, 
antes de mais nada, uma obri
gação cultural que emanava de 
sua missão civilizatória. Lord 
Lugard formulou a doutrina do 
"duplo mandato" assim: bene
fício económico, evidentemen
te, mas antes de mais nada a 
responsabilidade de elevar as 
"raças de cor" a um nível supe
rior de civilização. Os coloni
alistas viam-se como senhores 
encarregados de governar os 
autóctones, e não como pla
nificadores encarregados de 
acelerar a espiral da oferta e da 
demanda. Os impérios coloni
ais eram vistos como espaços 
políticos e morais, onde as re
lações de autoridade davam o 

tom, e não como espaços eco
nómicos articulados sobre as 
relações comerciais. 

Desenvolvimento 
como imperativo 

Segundo a visão de Truman, 
os dois mandamentos do duplo 
mandato estavam a serviço do 
im per ati v o do "desenvolvimento 
económico". Era uma nova vi
são de mundo, que acabava de 
nascer, dando ao conceito de 
desenvolvimento status de lei 
universal. Na lei sobre o de
senvolvimento de 1929, ele ainda 
sentia as influências das estru
turas coloniais. Era visto como 
uma simples fórmula provisó
ria. O conceito era aplicado 
exclusivamente ao primeiro de
ver do duplo mandato, e repre
sentava a exploração económi
ca de recursos como a terra, os 
minerais e os produtos flores
tais; o segundo era definido como 
o "progresso" e o "bem-estar". 
Apenas os recursos podiam ser 
desenvolvidos, à diferença dos 
seres humanos e das socieda
des. Foi nos corredores do De
partamento de Estado, durante 
a Primeira Guerra, que nasceu 
o novo conceito: o "progresso 
cultural" foi absorvido pela 
"mobilização económica", e o 
desenvolvimento foi coroado 
como conceito reinante. Assim, 
uma nova visão de mundo en
controu·esta definição resumi
da: o grau de civilização de um 
país pode ser medido pelo nível 
de sua produção. Não havia 
mais razões para limitar o do
mínio do desenvolvimento aos 
recursos. As pessoas e todas as 
sociedades podiam, e até devi
am, passar a ser consideradas 
objetos do desenvolvimento. 

Esta definição da explora
ção económica da terra e de 
suas riquezas como desenvol
vimento for herança da arro-



gância produtivista do século 
XIX. Di storcendo uma metá
fora biológica, uma simples ati
vidade económica tornava-se um 
processo natural e evolutivo, 
como se qualidades ocultas de
vessem ser progressivamente 
conduzidas a seu estado final. 
O sentido da metáfora, assim, 
é que a verdadeira finalidade 
dos bens naturais reside em sua 
utilização económica: todo uso 
económico é um passo que apro
xima deste objetivo o potencial 
que está nele. 

Incluindo a 
hegemonia ocidental 

É neste contexto metafórico 
que se situa o imperativo do 
desenvol virnento de Truman. Ele 
permite ao axioma universal 
"desenvolvido/subdesenvolvi
do" transformar-se em um cre
do teleológico: as sociedades 
do Terceiro Mundo não são vis
tas corno possibilidades, di ver
sificadas e sem_ comparações 
possíveis, dos modos de vida 
humana. Elas são jogadas num 
mesmo saco, o da corrida do 
"progresso", em posição mais 
ou menos avançada dependen
do dos critérios e da direção 
imposta pelas nações hege
mónicas . Esta reinterpretação 
da história global não só era 
politicamente lisonjeira , mas 
também inevitável epistemo
logicamente. Nenhuma filoso
fia do desenvolvimento pode se 
esquivar de uma espécie de 
teleologia retroativa, pois o sub
desenvol virnento só pode ser 
identificado à luz de um estado 
de maturidade. Desenvolvimento 
sem dominação é corno uma 
corrida sem direção. É por isso 
que a hegemonia ocidental foi 
logicamente apresentada na pro
clamação do desenvolvimento. 
Não é urna coincidência que o 
preâmbulo à Carta das Nações 
Unidas ("Nós, povos das Na-
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ções Unidas") faz eco à Consti
tuição americana ("Nós , povo 
dos Estados Unidos ... "). Falar 
de desenvolvimento não signi
fica mais do que projetar o mo
delo americano de sociedade so
bre o resto do mundo. 

Na realidade, Trurnan pre
cisava desta reconceituação do 
mundo. A perda de seus sujei
tos coloniais significava para 
as potências européias a derro
cada de um mundo. Os Estados 
Unidos, a nação mais potente 
ao fim da guerra, foram força
dos a agir como a nova potên
cia mundial. Tinham que ter, 
assim, a visão de uma nova or
dem global. O conceito de de
senvolvimento apresenta o mun
do como uma coleção de enti
dades homogêneas que não se 
ligaram urnas às outras pela 
dominação política do período 
colonial, mas pela interdepen
dência económica. É por isso 
que a hegemonia americana não 
tinha nenhuma relação com a 
posse de territórios, mas sim 
com sua abertura para a pene
tração económica. A partir deste 
cenário, abria-se a porta ao pro
cesso de independência dos pa
íses jovens, de maneira que, pro
clamando-se candidatos ao de
senvolvimento económico, eles 
caíam automaticamente na rede 
dos Estados Unidos. O desen
volvimento foi o veículo concei
tuai que permitiu aos Estados 
Unidos agir como arauto da au
todeterminação nacional, ins
talando ao mesmo tempo um 
novo tipo de hegemonia mundi
al, ou seja, . um imperialismo 
anticolonial. · 

Regimes 
em busca de uma 
razão de Estado 

Os chefes das nações forma
das recentemente - de Nehru a 
Nkrumah, de Nasser a Sukarno 

- aceitaram a imagem que o 
Norte tinha do Sul, e a divulga
ram internacionalmente corno 
sendo sua própria imagem. O 
subdesenvolvimento tornou-se 
o conceito de base sobre o qual 
as nações se edificaram no Ter
ceiro Mundo. Em sua luta con
tra o colonialismo, alguns dos 
novos líderes haviam adquiri
do conhecimentos quanto à he
gemonia do produtivismo oci
dental, seja através da Rússia, 
seja pela Terceira Internacio
nal. Essencialmente, contudo, 
não fazia muita diferença. Nehru 
- incidentemente falando con
tra Gandhi- definiu a situação, 
em 1949: "Não é uma questão 
de teoria. Quer se trate do co
munismo, do socialismo ou do 
capitalismo, o método mais efi
caz de efetuar as mudanças ne
cessárias e de satisfazer as mas
sas será o que se estabelecerá 
de forma autónoma ... Nosso pro
blema, hoje, é elevar o nível 
das massas ... " O desenvolvimen
to económico visto corno o ob
jetivo primordial do Estado- a 
mobilização do país para au
mentar seu rendimento, acima 
de qualquer engajamento ideo
lógico: este objetivo enquadra
va-se magnificamente na visão 
ocidental do mundo concebido 
como uma arena económica. 

Corno em todos os tipos de 
competição, esta também equi
pou-se, rapidamente, com seu 
staff de fiscalização profissio
nal. O Banco Mundial enviou, 
em julho de 1949, a primeira de 
suas inúmeras missões. Quan
do voltaram da Colômbia, os 
14 especialistas apresentaram 
conclusões finais irrefutáveis: 
"Esforços a curto prazo e es
porádicos dificilmente poderão 
melhorar a situação corno um 
todo. O círculo vicioso( ... ) não 
pode ser seriamente quebrado 
sem uma reestruturação de toda 
a economia, sem esquecer os 
setores da educação, saúde e 
alimentação." Para aumentar a 
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produção em níveis constan
tes, era preciso nada menos que 
a transformação fundamental 
de sociedades inteiras. Houve, 
em algum outro momento da 
história, objetivo de Estado tão 
ambicioso? Desde então, uma 
quantidade sem precedentes de 
agências e administrações apre
sentaram-se, oferecendo-se para 
atender a todos os setores da 
vida - para contar, organizar, 
intervir desconsideradamente e 
sacrificar o todo em nome de 
um conceito de "subdesenvol
vimento", visto "à luz" de vári
as teorias . Hoje, ao contrário, 
encontramo-nos antes frente a 
um espetáculo de alucinação 
coletiva. As tradições, as hie
rarquias, os hábitos mentais -
todo o tecido social-, tudo está 
sob os modelos mecânicos do 
planificador. Desta maneira, 
contudo, os especialistas pu
deram aplicar o mesmo plano 
diretor a todas as reformas ins
titucionais do mundo. Plano cu
jas linhas gerais eram, quase 
sempre, modeladas segundo o 
estilo de vida americano. Não 
se tratava mais de deixar as 
coisas "amadurecerem durante 
séculos" como no período colo
nial. Depois da Segunda Guer
ra Mundial, os engenheiros em
preenderam o desenvolvimento 
de sociedades inteiras, uma ta
refa que era preciso concluir 
em poucos anos ou, pelo me
nos, em umas duas décadas . 

Erosão e choques 

Durante os anos 60, racha
duras profundas começaram a 
aparecer na construção - as 
promessas do conceito de de
senvolvimento haviam sido er
guidas sobre areia. A elite in
ternacional, que havia se dedi
cado a empilhar planos de de
senvolvimento uns sobre os ou
tros, franziu o cenho. Na ILO e 
no Banco Mundial, os especia
listas deram-se subitamente 
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conta de que as políticas de 
crescimento não funcionavam. 
A pobreza aumentava preci
samente na sombra da riqueza; 
o desemprego mostrava-se re
sistente ao crescimento e a si
tuação alimentar não era alivi
ada pelas fábricas de aço. Fi
cou claro que a identificação 
do progresso social com o cres
cimento econômico era pura fic
ção. 

Em 1973,RobertMcNamara, 
então presidente do Banco 
Mundial, resumiu da seguinte 
forma o estado das coisas: "Ape
sar de uma década de cresci
mento sem precedentes do pro
duto nacional bruto, ... os seto
res mais pobres da população 
tiraram relativamente pouco 
proveito ... Os mais favoreci
dos da população, cerca de 40%, 
recebem normalmente 75% de 
toda a renda." 

Ao mesmo tempo em que 
admitiu o fracasso da estraté
gia de Truman, McNamara pro
clamava outra estratégia de 
desenvolvimento, junto a outro 
grupo - o desenvolvimento ru
ral e os pequenos agricultores . 
A lógica desta operação 
conceituai é bastante evidente: 
a idéia de desenvolvimento não 
havia sido abandonada; seu 
campo de aplicação, ao contrá
rio, havia sido ampliado. Da 
mesma forma, um por um, o 
desemprego, a injustiça, a luta 
contra a pobreza, as necessida
des essenciais, as mulheres e, 
finalmente, o meio ambiente fo
ram prontamente transforma
dos em um número e qui valente 
de problemas, e tornaram-se 
objeto de estratégias específi
cas. O sentido do desenvolvi
mento explodiu, estendendo-se 
progressivamente sobre um le
que de práticas contraditórias. 
O negócio do desenvolvimento 
tomou-se automotor: acadanova 
crise, podia ser imaginada uma 
nova estratégia para resolvê-

la. E mais: a motivação sub
jacente ao desenvolvimento evo
luiu lentamente. Vozes se ele
varam, denunciando que o de
senvolvimento não tinha como 
objetivo o crescimento, mas pro
teger contra o crescimento. Era 
o perfeito caos e o desmante
lamento do conceito. 

Conceito vazio 

De repente, a palavra "de
senvolvimento" tornara-se uma 
ameba informe. Não podia ex
primir o que era, nem que fosse 
somente porque seus contor
nos encontravam-se apagados . 
Mas ela continua arraigada, pois 
sua difusão não causa nenhum 
problema. Qualquer um que pro
nuncie esta palavra não se re
fere a nada, mas manifesta suas 
melhores intenções. 

O desenvolvimento não tem, 
conseqüentemente, nenhum con
teúdo, mas exerce uma função: 
ele permite que toda interven
ção seja santificada em nome 
de um objetivo superior, a evo
lução. O desenvolvimento es
vaziou-se de seu conteúdo, mas 
deixou uma estranha herança. 
Atenção! Os pressupostos de 
Truman viajam sob seu manto, 
como passageiros cegos. Seja 
qual for a aplicação, ela sem
pre subentende que há um pe
lotão de choque à frente que 
mostra o caminho aos retarda
tários; ela sugere que o avanço 
é resultado de uma ação plani
ficada. Mesmo sem considerar 
o crescimento econômico, quem 
fala de desenvolvimento evoca 
noções de universalidade , de 
progresso e de factibilidade . 
Mostra que é capaz de escapar 
da influência de Truman. 

Esta herança é como um peso 
que puxa sempre para o mesmo 
lugar. Ele impede as pessoas -
em Michoacan, Gujarat ou ou
tros lugares -de identificar um 



direito que lhes pertence, o de 
se recusar a ser classificadas ·•~ilJ~a 
segundo o esquema avançado/ · , ~ ~~'I!W. 

atrasado; e uma liberdade que --·,11
'
11r· 

lhes é própria, a de usufruir de 
sua diversidade e de sua inteli
gência. O desenvolvimento su
gere sempre que julguemos os 
outros mundos em função do 
que lhes falta, e é obstáculo 
para a riqueza de alterna ti v as 
internas que poderiam ser fon
te de inspiração. E o contrário 
de desenvolvimento, é preciso 
deixar claro, não é estagnação. 
Do swaraj de Gandhi ao ejidos 
de Zapata, vemos exemplos 
notáveis de mudança em cada 
cultura. As distinções de tipo 
atrasados/avançados ou tradi
cionais/modernos tornaram-se 
absolutamente ridículas, dado 
o impasse do progresso no Norte, 
desde os solos envenenados até 
o efeito estufa. A visão de 
Truman vai, assim, dissipar-se 
do curso da história não por
que a corrida não foi bem ad
ministrada, mas porque ela leva 
a um precipício. 

A idéia de desenvolvimento 
já foi um grande monumento, 
que provocava o entusiasmo na
cional. Hoje, a estrutura esgo
tou-se, e ameaça cair. Mas suas 
ruínas imponentes recobrem tudo 
e bloqueiam a saída. A tarefa, 
assim, é retirar os escombros 
para criar um espaço novo. 

Tradução do texto em francês 
"Splendeur dispa rue", publicado na 
revista lnterculture, vol. XXI//, n° 4 
(1990) , pp. 2-8. 
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Desenvolvimento 

No momento em que pre
senciamos o acúmulo dos ma
les do "desenvolvimento" e de 
suas recaídas, ainda não existe 
nenhum estudo histórico sobre 
o advento do "desenvolvimen
to" como visão de mundo. A 
única obra que se aproxima do 
tema é a de H. W. ARNDT 
(1987), Economic Development. 
The History of an ldea. Arndt 
publicou também um artigo, em 
abril de 1981, sobre a ruptura 
que o sentido da palavra desen
volvimento sofreu em sua pas
sagem de uso colonial ao uso 
moderno ("Economic 
Development: A Semantic 
History" , in Economic 
Development and Cultural 
Change, 26). Devemos a A. 
ESCOBAR,noinvernode 1984-
1985, uma abordagem particu
lar ("Discur&e and Power in 
Development: M. Foucault and 
the Relevance of His Work to 
the Third World", in 
Alternatives, 10). 

Também podemos encontrar 
elementos válidos para a análi
se do desenvolvimento como 
categoria social em S. 
LATOUCHE (1985), Faut-il 
refuser le développement .. . , 
Lauzanne, e Th. VERHELST 
(1987), De racines pour vivre, 

Paris-Gembloux. G. ESTEVA 
nos apresenta um obituário: 
"Development: Myth, Metaphor, 
Menace" em Development: 
Seeds of Change, enquanto G. 
ASENIERO (1985) aborda al
gumas das tradições intelectu
ais centradas no desenvol vimen
to: "A Reflection on 
Developmentalism", em H. Addo 
e outros, Development as So
cial Transformation, Londres . 

Os melhores estudos sobre 
o contexto colonial podem ser 
encontrados em R. BETTS 
(1985), Uncertain Dimensions: 
Western Overseas Empires in 
the Twentieth Century, 
Minneapolis, e A. NANDY 
(1983), The Intimare Enemy: 
Loss and Recovery ofSelfunder 
Colonialism, Nova Delhi. So
bre as condições históricas do 
desenvolvimento como concei
to da hegemonia americana, ver 
G. KOLKO (1972), TheLimits 
of Power, Nova York. A. 
HIRSCHMAN (1981) desenha 
a história da economia do de
senvolvimento: "The Rise and 
Decline of Development 
Economics", em A. H., Essays 
in Trespassing, Cambridge. R. 
NISBET (1969) põe em pers
pectiva o evolucionismo social 
em Social Chang e and History. 
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Aspects ofthe Western Theory 
of Development, Nova York, e 
P. ROSENTHAL (1984) faz 
uma crítica severa da noção de 
desenvolvimento, particular
mente em psicologia humanista, 
em Words and Values, Nova 
York. 

Produção 

O aparecimento do desen
volvimento como conceito cha
ve, no fim do século XIX, é 
descrito no verbete 
"Produktion", em O. Brunner, 
W. Conze, R. Koselleck, ed., 
1984 , Geschichtliche 
Grundbegriffe, Vol. 5, e por J . 
BURKHARDT (1974): "Das 
Verhaltensleitbild 
'ProduktivWit' und seine 
historisch-anthropologischen 
Voraussetzungen", em 
Saeculum, 25. A maneira pela 
qual a natureza foi eclipsada 
pela força do trabalho humano 
na economia clássica é estuda
da por H. IMMLER (1985) em 
Natur in der okonomischen 
Theorie, Opladen. Para R . 
WILLIAMS (1976), a palavra 
"work" em R. W. KEYWORDS, 
A Vocabulary of Culture and 
Society, Glasgow, mostra como 
o "trabalho" ganhou importân
cia, enquanto O. GIARINI 
(1980), em Dialogue on Wealth 
and Welfare, Oxford, observa 
seu lado ilusório e I. ILLICH 
(1981), em Shadow Work, 
Boston, o reverso da medalha 
desta corrida. Podemos encon
trar elementos de história re
cente do imperativo da produ
ção em H. W. ARNDT (1978), 
The Rise and Fall of Economic 
Growth . A Study in 
Contemporary Thought, Mel
bourne. 

S. GUDEMAN (1986) mos
tra como as diferentes 
cosmologias emprestam seu 
sentido à produção (Economics 
as Culture. Models and 
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Metaphors of Livelihoos, Lon
dres. D. GROH (1986:3), com 
"How Subsistence Economies 
Work", emDevelopment: Seeds 
of Change, expõe as razões da 
autoproclamada subprodu
tividade das economias pré
modernas. H. APPLEBAUM 
(1984),em WorkinNon-Market 
and Transitional Societies, 
Nova York, ilustra a encarnação 
do trabalho, e W. MINGE
KLEVANA Uunho de1982) ,. 
com "Does labor Time Decrease 
with Industrialization?", em 
Current Anthropology, 21, 
examina o que mudou no de
senvolvimento. 

Mercado 

O autor que se tornou um 
clássico da história do merca
do enquanto instituição social 
é Karl POLANYI ( 1944), com 
seu estudo sobre o aparecimento 
da sociedade dominada pelo 
mercado: The Great 
Transformation, Nova York, e 
sua obra mais sistemática so
bre a antropologia económica: 
The Livelihood of Man, Nova 
York, 1977 . Opondo-se a 
Polanyi e apoiando-se em uma 
infinidade de dados, encontra
mos F. BRAUDEL, (1981-
1984), Civilization and 
Capitalism, 15th -18th Century, 
3 vols., Nova York. 

Podem também ser consul
tadas várias incursões na his
tória intelectual do capitalis
mo, como o elegante ensaio de 
A. HIRSCHMAN (1977), The 
Passions and the lnterest: 
Politicai Arguments for 
Capitalism before its Triumph, 
Princeton, a análise dos deba
tes de J. APPLEBY (1978) no 
decorrer do século crucial em 
Economic Thought and Ideology 
in Seventeenth Century 
England, Princeton, ou o estu
do de W . BARBER (1975) so
bre as controvérsias em torno 
do mercado livre : British 

Economic Thought and lndia, 
1600 - 1858: A Study in the 
History of Development 
Economics, Oxford, sem esque
cer as reflexões de J. VINER 
(1972) sobre "a mão invisível" 
(The Role of Providence in the 
Social Order, Filadélfia. Quanto 
ao estudo antropológico de um 
mercado pré-moderno, ver C. 
GEERTZ (1979), "The Bazaar 
Economy in Sefrou", em C. G. 
e outros: Meaning and Order 
in Moroccan Society, 
Cambridge. 

Os pressupostos fundamen
tais subjacentes ao pensamento 
económico são expostos por L. 
DUMONT (1977), From 
Mandeville to Marx: The 
Genesis and Triumph of 
Economic Ideology , Chicago, 
e por A. CAILLE (1986:3) "The 
Two Myths: Scarcity and 
Rationality", em Development, 
Seeds ofChange, e mais recen
temente por R. HEILBRONNER 
(1988), Behind the Veil of 
Economics, Cambridge. 

Pobreza 

As evoluções do sentido da 
pobreza no decorrer da Idade 
Média são traçadas por M . 
MOLLAT (1986), The Poor in 
the Middle Ages, New Haven, 
enquantoB. GEREMEK(1986), 
em La pie tá e la forca . Storia 
della miseria e della carità in 
Europa, Roma, estuda as atitu
des variáveis do público em 
relação ao pobre. Sobre a ma
neira com que os pobres eram 
percebidos no começo de nossa 
época e como a pobreza foi 
interpretada, ver G. 
HIMMELFARB (1984), The 
idea of Poverty: England in 
the Early Industrial Age, Nova 
York. 

Para ter fácil acesso às dife
rentes formas e concepções da 
pobreza, consultar o verbete 



"pobreza" (The Encyclopedia 
of Religion, 1987). Os ensaios 
de A. FUGELSANG (1982), 
About Understanding: Ideas 
and Observation on Cross
Cultural Communication, 
Uppsala, podem ser um convi
te para descobrir a 
engenhosidade e a sabedoria do 
"pobre" na África, enquanto 
A. TEVOEDJRE (1979), em 
Poverty: Wealth of Mankind, 
Oxford, propõe uma mudança 
nas percepções convencionais. 
I. ILLICH (1971), com "Planned 
Poverty: The End Result of 
Technical Assistance", em I. 
ILLICH, Celebration Of 
Awareness, Londres, forjou a 
expressão "modernização da 
pobreza", e A. SEN (1981), 
com Poverty and Famines: An 
Essay on Enlightenment and 
Deprivation, Oxford, apresen
tou a análise clássica de um 
economista esclarecido. 

Necessidades 

A história da conversão dos 
povos da auto-suficiência ao 
consumo beneficiou-se de vá
rias contribuições. Ch. 
MUKERJI (1983), From Graven 
Images: Patterns of Modem 
Materialism, Nova York, ex
plora o advento da moda na 
produção nos séculos XVI e 
XVII, e N. McKENDRICK e 
outros (1982), a difusão de bens 
de consumo no começo da era 
industrial, em The Birth of 
Consumer Society: The 
Commercialisation of 18th 
Century England, Londres. M. 
DOUGLAS e B. ISHERWOOD 
(1979), em World of Goods, 
Nova York, insistem no fato de 
que as mercadorias são mais 
do que simples mecadorias, 
enquanto A. APPADURAI, ed. 
(1986) divulga estudos de ca
sos (The Social Life ofThings: 
Commodities in Cultural 
Perspective, Cambridge. I. 
ILLICH (1978), em Toward a 
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History of Needs, Nova York, 
revela a lógica institucional que 
gera necessidades insaciáveis, 
e M. SAHLINS (1972), com 
Stone Age Economics, Chica
go, vê na ausência de necessi
dades ilimitadas a condição para 
realizar a "sociedade afluente 
original". 

M. IGNATIEFF (1988), em 
The Needs of Strangers, Nova 
York, e M. GRONEMEYER 
(1988), em Die Macht der 
Bedürfnisse, Reinbeck, ofere
cem análises penetrantes das 
contradições inerentes a uma 
política de necessidades bási
cas. W. LEISS (1976), The 
Limits to Satisfaction. An Essay 
on the Problem of Needs and 
Commodities, Toronto, e F. 
HIRSCH (1978), Social Limits 
to Growth, Cambridge, elucidam 
as razões da insatisfação do 
consumidor moderno. Uma his
tória do conceito de necessida
de pode ser encontrada, enfim, 
em P. SRPINGBORG (1981), 
em The Problem of Human 
Needs and the Critique of 
Civilization, Londres, 1981. 

Tecnologia 

As figuras dominantes na 
reflexão sobre o sentido da 
tecnologia moderna são L. 
MUMFROD (1967-1970), com 
The Myth of the Machine, 2 
vols., Nova York, bem como J . 
ELLUL (1964), em The 
Technological Society, Nova 
York. Muito esclarecedor e em 
um estilo que privilegia os 
aforismos, G. ANDERS (1980) 
escreveu Die Antiquiertheit des 
Menschen (2 Bde. Munich). L. 
WINNER (1977) mostra um 
estudo aprofundado sobre a 
experiência moderna da 
"tecnologia fora de controle" 
com Autonomous Technology. 
Cambridge, como também com 
uma série de excelentes ensai
os: The Whale and the Reactor. 

A Search for Limits in an Age 
of High Technology, Chicago, 
1985. O. ULLRICH (1980) em 
Weltniveau: ln der Sackgasse 
des Inustriesystems, Berlim, 
critica de forma particular o 
gosto socialista pela tecnologia 
moderna em nome da ecologia 
radical. 

Podemos estudar a maneira 
pela qual tecnologias particu
lares mudaram os espíritos e 
estilos de vida com W. 
SCHIVELBUSCH (1980), The 
Railway Journey, Oxford, S. 
STRASSER (1982), Never 
Done: A History of American 
Housework, Nova York, ou W . 
SACHS (1984), Die Liebe sum 
Autmobil: Ein Rückblick in die 
Geschichte unserer Wünsche, 
Reinbeck. Um clássico a este 
respeito continua sendo S. 
GIEDION (1948), 
Mechanization Takes 
Command, Nova York. A ma
neira pela qual as próprias 
tecnologias, por sua vez, são 
produto do poder e do interesse 
pode ser vista em W. BIJKER e 
outros (1987), The Social 
Construction ofTechnological 
Systems, Cambridge. 

Duas bibligrafias muito úteis, 
por fim: C. MITCHAM e R. 
MacKEY (1973),Bibliography 
ofthe Philosophy ofTechnology, 
Chicago, cuja seqüência foi 
publicada em diversos volumes 
da Research in Philosophy and 
Technology, e a bibliografia 
anual sobre a história da 
tecnologia no periódico 
Technology and Culture. 

Meio Ambiente 

A história do conceito de 
natureza foi abrangentemente 
explorada por C. GLACKEN 
( 1967) em Traces on the Rhodian 
Shore: Nature and Culture in 
Western Thought, Berkeley . 
Podemos encontrar uma inicia-
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ção à antropologia cultural da 
natureza nos verbetes "nature
za", "montanhas", "árvores", 
"metais" etc. em The 
Encyclopedia of Religion, 
1987. Ver também C. 
SIVARAMAMURTI (1980), 
Approach to Nature in lndian 
Art and Thought, Nova Delhi. 
C. MERCHANT (1980), em 
The Death of Nature: Women, 
Ecology and the Scientific 
Revolution, San Francisco, 
percorre a ruptura-mornas ati
tudes ocidentais, enquanto D. 
WORSTER ( 1977), em Nature' s 
Economy, San Francisco, e L. 
TREPL (1987), em Geschichte 
der Okologie, Frankfurt, apre-

sentam as histórias intelectu
ais da disciplina universitária 
da ecologia. Informação com
pleta pode ser encontrada no 
anuário "State of the World", 
do Worldwatch Institute, cujos 
pressupostos implícitos são 
criticadosporW. SACHS(nov.
dez. 1988) com "The Gospel of 
Global Efficiency", no Ifda
Dossier, 68. M. REDCLIFF 
(1970) sobrevoa o debate so
bre a duràbilidade em 
Sustainable Development, 
Londres, enquanto J. 
BANDYOPAHDYAY e V. 
SHIVA (11 de junho de 1988), 
com "Politicai Economy of 
Ecology . Movements", em 

Economic and Politicai Weekly, 
Nova Delhi, fazem uma exce
lente síntese da experiência in
diana. Podemos aproveitar igual
mente as observações inusita-' 
das de R. RICHARDS (1985) 
em lndigenous· Agricultura[ 
Revolution. Ecology and Food 
Production in West Africa, 
Londres. A mais valiosa obra 
bibliográfica é o The New Earth 
Catalogue, Sausalito, 1986. 

Tradução do texto em francês 
"Notes bibliographiques ", publica
do na revista lnterculture, vol. XXIII, 
n°4 (1990), pp. 36-40. 

~~~Htr~~ 
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t'ENSO (CJNSTITUCIONAL t~VANGÉLICO 

Ü Censo Institucional Evangélico (CIN) é um cadastro das 

instituições evangélicas existentes na região metropolitana do Rio 

de Janeiro. Apresentado em disquete, possui duas versões: a 

simplificada, para uso somente em mala direta, e a completa, que 

inclui o módulo "pesquisa" . O CIN pode ser utilizado de diversas 

formas, atendendo necessidades especificas do usuário: 

V' Mala direta - com entradas alternativas por área (bairro, cidade , região 

metropolitana), por denominação ou tipo de Instituição; 

V' Diretório- com descrição de todas as denominações que possuem mais de 

·quatro templos na região do Grande Rio; 

V' Fonte de pesquisa - Informações originais podem ser obtidas através das 

combinações lógicas dos seis campos arrolados no CIN (Grande Rio , Cidade, 

Bairro, Denominações, Tipos e Sub-tlpos de Instituição) . 

Vendas no ISER 



V Acorda Raimundo, 
Acorda 
A rotina de uma famflia 

é repentinamente rompida 
com a inversão de papéis 
do casal. Com Paulo Betti, 
Zezé Motta e outros. Di
reção de Alfredo Alves . 
115' . 1990. (ISER-Vfdeo/ 
IBASE) 

V Avante, Soldados 
de Cristo 
O avanço da chamada 

"igreja eletrônica" nos Es
tados Unidos, Equador, 
Brasil e Chile ultrapassa o 
âmbito da igreja e torna-se 
campo de pesquisa socio
lógica. Direção de Gaston 
Ancelovici e Jaime Bar
rios . 58 '. 1989. 

V Benedita da Silva 
Atuação da primeira 

deputada negra eleita para 
o Congresso, Benedita da 
Silva, a Bené, moradora 
de uma favela do Rio de 
Janeiro. Direção de Eunice 
Gutman. 30 '. 1990. (ISER
Vídeo/CINE-QUA-NON) 

Vnocaina-
Caminhos do Alto 
A destruição de matas 

e a extinção de espécies 
animais no Parque Nacional 
daBocaina, entre os estados 
do Rio de janeiro, Minas 
Gerais e São Paulo. Diração 
de Nina Almeida Braga e 
AdrianaMatos.30' . 1990. 
(!SER-Vídeo/PAU 
BRASIL) 

V Fala Mulher 
da Vida 
Documentário sobre o 

I Encontro Nacional de 
Prostitutas, no Rio de 
Janeiro, em julho de 1987, 
com a participação de 50 
prostitutas vindas de nove 
estados. Direção de Bien
venido Gómez. 15 '. 1987. 

Estes são alguns dos 
títulos disponíveis 

para compra e 
locação na loja 

do ISER. 
Confira! 

V Flor do Amanhã 
Documentário sobre a 

escola de samba de meninos 
de rua organizada pelo car
navalesco Joãozinho Trinta. 
Direção de Jorge Bodansky. 
15 '.1991. Veiculado pela 
Rede Manchete. 

Víndia: Caminhos 
dos Deuses 
Viagem à Índia, guiada 

pela atriz 1tala Nandi, em 
busca das fontes místicas 
e religiosas deste pafs . Di
reção de Ítala N andi. 90 '. 
1991. (ISER-Vfdeo/Ítala 
Nandi/Marco Produções) 

V O Lixo é Nosso 
Uma experiência comu

nitária do cotidiano de uma 
favela ao redor de Petró
polis, estado do Rio, e as 
formas de organização e· 
de sobrevivência dos mo
radores. Direção de Jo·sé 
Inácio Parente. 12 '. 1990. 

V Luz do Mundo 
Videoclip com a canção 

de Djavan e Chico Buarque, 
composta para o projeto 
"Se Essa Rua Fosse 
Minha", que beneficia 
meninos de rua no Rio de 
Janeiro. Participação de 
vários artistas da MPB. 
Direção de Roberto Ber-

liner. 4 '. 1991. Veiculado 
pela TV Globo, TV Man
chete, SBT e BBC. 

V Não Jogue Fora 
Seu Lixo 
Com apresentação da 

atriz Lucélia Santos, aponta 
alternativas para a coleta 
seletiva do lixo doméstico 
e sua reciclagem. Direção 
deBienvenidoGómez. 14'. 
1990. VeiculadopelaTVE. 

V Santa Marta: Duas 
Semanas no Morro 
A vida diária e a visão 

dos moradores da favela 
Santa Marta, zona sul do 
Rio de Janeiro, com 1 O mil 
habitantes. Direção de Edu
ardo Coutinho. 54' . 1987. 
Veiculado pelo Chanel 4, 
Inglaterra; TV Espanhola; 
Channel 13, Nova Iorque; 
TV Cultura, São Paulo. 
Prêmio de Melhor Docume
ntário Internacional do I 
Festival da Cidade de 
Bogotá, em 1989. 

V Surfista de Trem 
Documentário sobre o 

cotidiano de Lobão, surfista 
de trem que vive na periferia 
do Rio de Janeiro . Direção 
de Jorge Bodansky. 9 '. 

1991. (ISER-Vfdeo/Jorge 
Bodansky) Veiculado pelo 
Canal Plus, França e TVE. 

VTá Limpo 
O menino Pipoca e seu 

amigo Bico, um urubu, 
percebem que lixo não é 
lixo e mudam a vida da 
comunidade. Desenho 
animado sobre a coleta 
seletiva e a reciclagem de 
lixo. Direção de Christina 
Koenig. 9 '. 1991. 

V Todos os Corpos 
As realidades múltiplas 

que envolvem o ato cele
brativo. Os corpos, distin
tos, apontam para a plura
lidade das situações vivi
das, destacando as formas 
plurais de relação com 
Deus. Direção de Maurício 
Lissovski. 26 '. 1992. 

V Todos os Sentidos 
As linguagens variadas 

na experiência celebrati v a. 
Arte e Liturgia, articuladas, 
despertam a criatividade e 
a participação, dão vez e 
voz ao conjunto da comu
nidade. Direção de Mau
rício Lissovski. 27 '. 1992. 

V Um Novo Dia 
Para a Terra 
Documentário sobre a 

vigfliade 25 diferentes tra
dições religiosas ocorrida 
no Fórum Global, durante 
a ECO 92. Edição de João 
Moreira Sales. 33 '. 1992. 

Vvênus de Fogo 
Valéria, proprietária de 

casa noturna, inventa loteria 
para difundir o uso de 
preservativos e combater 
o vilão Celso Aids. Obra 
de ficção que usa o bom 
humor para propagar o uso 
da camisinha. Grande 
elenco de estrelas da 
televisão. Direção de Vito r 
Lopes. Roteiro de Fausto 
Fawcett. 45 '. 1992. 
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