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Prefácio 

SENHORA APARECIDA 
Ulpiano Vásquez* 

A primeira estação do ano que chamamos Pri
mavera no hemisfério sul principia quando o 
Sol atinge o equinócio de setembro, no dia 22. 

Equinócio é o nome que os astrónomos deram 
àquele ponto de órbita do planeta Terra em que o dia 
e a noite têm igual duração. A partir da noite de 23 
de setembro, as noites vão decrescendo e os. dias 
aumentando até chegar ao solstício de dezembro, dia 
20. A primavera astronómica, essa luz sempre cres
cente, se manifesta e aparece, cá embaixo, na reno
vação, na renovação da natureza amortecida pelo 
inverno ... Da minha janela vejo o i pê florescendo e 
ouço a alegria do canto de um sabiá que prepara o 
ninho onde nascerão novos filhotes. 

Essa luz que aparece maior em cada aurora 
acordada mais cedo, essa natureza que aparece re
novada em flores e cantos foram desde sempre 
mo ti vos para que a humanidade sentisse que também 
ela mesma se renovava em primaveras. Contar os 
anos como primaveras tem sido sempre e em toda 
parte a maneira docemente poética de acreditar que 
todo aniversário, todo novo ano, é um primeiro 
ano ... primavera. Primavera que, por isso, é palavra 
que pertence, mais do que aos astrónomos que nos 
explicam sua causa, ao poeta que, escondido em 
cada um de nós, é sensível aos efeitos renovadores 
de tudo aquilo que a primavera faz aparecer. 

Como a poesia, também a religião foi desde 
sempre sensível ao ministério da primavera. O Cristo 
ressuscitado foi comparado com o "Sol invencível" 
que fez com que as trevas recuassem e o dia pleno 
pudesse aparecer num mundo novo, recriado, 
batizado. 

E como o Cristo, com Ele, a sua Mãe, Nossa 
Senhora. 

Não é um acaso que o Brasil celebre a sua 
Padroeira, Nossa Senhora Aparecida, no primeiro 
mês da Primavera. De fato, Ela apareceu entre nós 

não só na primavera, mas como a primavera. 
Lembram-se da história? 

Corria o ano de 1717. Os pescadores de Gua
ràtinguetá foram notificados pela Câmara da cidade 
que deveriam fazer-se ao rio Paraíba. O Conde de 
Assumar passava pela cidade e a Câmara queria 
honrá-lo com uma mesa farta. Três pescadores, com 
suas canoas, iniciaram uma pescaria. Trabalhosa e 
inútil. As redes não conseguiram arrastar um só 
peixe! Até que um deles, João Alves, puxando da sua 
rede de arrastão, tirou das águas o que não esperava, 
o que foi mais do que esperara, uma imagem de 
Nossa Senhora. 

O povo logo a chamou Senhora Aparecida. E 
nem a humildade do seu tamanho e da sua cor, nem 
a humildade da sua própria aparição, impediram que 
essa imagem- que como a Primavera surgiu da 
escuridão e do frio - começasse a irradiar a luz e 
calor que todos os romeiros, desde então até hoje, 
têm experimentado quando aparecem diante de Nossa 
Senhora Aparecida. 

Pois a força primaveril da Senhora Aparecida 
consiste nisso: Ela contagia o nosso olhar com a 
surpresa de poder enxergar a aparição do que as 
aparências não deixam aparecer mais; olhar para nós 
mesmos na luz e no calor de uma vida renovável, 
renascível, batizável. 

Elis Regina cantava pungentemente: Como 
não sei rezar, só queria mostrar meu olhar, meu 
olhar, meu olhar .. . O milagre da Senhora de Aparecida 
esta aí: que nós sejamos capazes de mostrar nosso 
olhar, que nós possamos aparecer diante da Aparecida 
acreditando que somos olhados por ela. Quando isso 
acontece, a Primavera se encarrega do mais! 

*Padre jesuíta, professor da Faculdade de 
Teologia do Instituto Santo lnácio/ISI-BH 
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ÀPRESENTAÇÃO 
Rubem Cesar Fernandes * 

A. campanha contra a fome, em 
1993, foi pródiga em gestos ino
vadores. Entre eles, a organização 
de uma romaria em pleno Fórum 

de Ciência e Cultura da Universidade Fe
deral do Rio de Janeiro. Apresentamos 
aqui uma série de memórias e reflexões 
sobre esta experiência. Os textos foram 
agrupados segundo a estrutura da peregrina
ção, composta de quatro partes: 1) pales
tras e debates sobre o sentido da Ação da 
Cidadania Contra a Fome e Pela Vida, no 
campus da UNESP em Guaratinguetá; 2) a 
caminhada de dois dias, descendo a Man
tiqueira, feita por um outro grupo, que veio 
juntar-se ao primeiro na noite do dia 11; 3) 
a vigília na Matriz de Santo Antônio, em 
Guaratinguetá, reunindo todos; 4) o per
curso de Guará a Aparecida, na manhã do 
dia 12 de outubro, dia da festa da Padroeira 
do Brasil, para participar da missa solene, 
onde Betinho e Dom Luciano Mendes. de 

· Almeida falaram ao povo na Imensa 
Basílica. 

Convidar a comunidade acadê
mica, professores, alunos e funcionários, . 
para este gênero de manifestação implica 
propor uma virada de quase 180° em seus 
hábitos expressivos. O núcleo de pessoas 
que tomou a iniciativa incluía, com certeza, 

intelectuais que por estudo ou por crença 
individual possuem os seus vínculos com o 
universo religioso. É gente que freqüenta o 
GER, sediado no próprio Fórum, o ISER, o 
!BRADES ou a PUC. No entanto, outros 
centros universitários juntaram-se à em
preitada, que em princípio não participam 
das coisas da fé. Colegas do IUPERJ, do 
Centro de Ética e Política do IFCS/UFRJ, 
da UNESP, alguns deles francamente ag
nósticos. Diria mais. Salvo exceções, tam
pouco os acadêmicos religiosos no Brasil 
costumam fazer romarias. Curiosamente, 
neste ano, em meio a esta campanha, a 
idéia frutificou com uma naturalidade 
simples, sem que provocasse maiores sur
presas ou reações contrárias. Ouvi muitas 
perguntas sobre o sentido da manifestação, 
mas em geral numa direção positiva -
indagações sobre a autenticidade do gesto. 
"Afinal, vocês vão mesmo se cpmportar 
como romeiros?" As respostas reunidas 
neste volume são diversas e mesmo em 
parte contraditórias, mas todas elas en
contram razões maiores para esta tentativa 
de aproximação entre as razões e os ritos da 
modernidade científica e as antigas 
manifestações de fé. 

*Antropólogo, Coordenador do Núcleo de 
Pesquisa do /SER 





Nas Trilhas 
da ·Mantiqueira 

OUTUBRO DE 1993. UM GRUPO DE 28 PESSOAS SE 

REÚNE NO RIO DE JANEIRO E PARTE PARA DELFIM MoREIRA, EM 

. MINAS GERAIS, DE ONDE SAIRIA EM ROMARIA A APARECIDA, 

ATRAVESSANDO A SERRA DA MANTIQUEIRA. 0 PERCURSO NÃO 

É NOVO: OUTROS ROMEIROS O PERCORRERAM ANTES, LEVANDO 

SUA FÉ AOS PÉS DA PADROEIRA DO BRASIL, NO DIA DA SUA 

FESTA. 

NovA, NO ENTANTO, É A PROPOSTA QUE A MOTIVOU. UM 

INUSITADO GESTO DE APOIO À "CAMPANHA DA fOME", 

CONVIDANDO INTELECTUAIS, ACADÊMICOS E ESTUDANTES A 

TESTEMUNHAREM QUE AÇÕES GE CAR;Á. TER CÍVICO PODEM SER 

INTEGRADAS ÀS DE NATUREZA RELIGIOSA E PESSOAL, NA LUTA 

POR UM BRASIL MELHOR. 

A DESCIDA DA MANTIQUEIRA ATÉ GUARATINGUETÁ É A 

PRIMEIRA ETAPA DESTA PEREGRINAÇÃO. MoMENTO EM QUE 

PESSOAS QUE JAMAIS SE ENCONTRARIAM NÃO FOSSE AQUELA 

OPORTUNIDADE PARTILHAM ALIMENTO, ALEGRIA, CANSAÇO, 

EMOÇÃO. TEMPO DE SE PERCEBER A RELAÇÃO DO FÍSICO COM 

O ESPIRITUAL QUE CONSTITUI A ESSÊNCIA DA ROMARIA. 



O CAMINHO DAS ÁGUAS 

M anhã ensolarada de sábado, 
véspera do feriadão de 12 de 
outubro. Por volta das 9 da ma

nhã começam a chegar à sede do 
ISER os primeiros futuros romeiros 
- um grupo de 28 pessoas que nos 
dois dias seguintes atravessaria a Ser
ra da Mantiqueira no sentido Minas 
- São Paulo, descendo até Guara
tinguetá onde intelectuais, artistas e 
gente de fé engrossariam a Romaria 
contraaFomeepelaVidaemdireção 
a Aparecida, levando a Campanha à 
festa da Padroeira do Brasil. 

Vínhamos dos quatro cantos da 
cidade, a maioria sozinha ou com, no 
máximo, um ou dois companheiros. 
Tínhamos ouvido falar da Romaria 
nas Universidades, nas pastorais da 
Igreja Católica ou no próprio ISER, 
onde alguns de nós participam do 
Movimentointer-ReligiosoedoCur
so de Meio Ambiente. 

Os motivos que nos traziam 
eram tão diversos quanto diferentes 
nossas origens. Mas desde a apresen
tação, meio tímida, que aconteceu ali 
mesmo, sob as velhas árvores do 
jardim, umacertezaqueseconfinna
ria durante o percurso começou a 
brotm em cada um: não era gratuito 
aquele encontro, não estávamos jun
tos por acaso e tínhamos em comum 
uma responsabilidade: dar um teste
munho de que ações de caráter civíco 
podem e devem integrar-se a outras, 
de natureza religiosa, pessoal, àmbi
ental, social na luta por um Brasil 
melhor. 

Foram momentos em que o sen
tido mais profundo de romaria se fez 
sentir: o de uma mística exterior, em 
que se busca a abordagem do divino 
por vias espaciais. Percorrer este es
paço, segundo Rubem Cesar Fernan-
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Renata Bernardes* 

des- o único entre nós que já havia 
participado desse tipo de manifes
tação religiosa-, "envolve a percep
ção de sua qualidade- um percurso 
que sai do profano em direção ao 
sagrado-e implica transfonnações 
existenciais". 

Saímos do Rio ao meio-dia. À 
tardinha, chegamos em Delfim Mo
reira, pequeno município encravado 
na Serra da Mantiqueira. André e 
Clara, do Núcleo de Pesquisas do 
ISER, já tinham estado lá na semana 
anterior para preparar nosso cami
nho, obtendo da Prefeitura a cessão 
das instalações de um hospit.:'ll desa
tivado para passarmos aquela noite. 

"Fome se 
transforma no 

tema principal do 
dia santo'' 

Vale Paraibano, 
13 de outubro de 1993 

Depois do jantar, o planeja
mento do dia seguinte: fomos infor
mados de que o trajeto que iríamos 
percorrer não era o único, mas um 
dos que se utilizam os romeiros que 
vão a Aparecida durante todo o ano. 
"De certa maneira ao entrar na trilha, 
estaremos repisando um caminho que 
não somos nós os primeiros a fazer 
com esta direção e com este sentido. 
Trata-se de uma caminhada que se 
inscreve numa dat.:'l, num trajeto e 
num movimento muito mais amplo, 

que não é só nosso, mas que se faz e 
de certa maneira independe da pró
pria Igreja", explicou Rubem. 

Combinamos que um grupo pre
pararia a cerimônia litúrgica que ce
lebraríamos no momento do café da 
manhã, antes da partida. Outra deci
são foi a de nos dividirmos em grupos 
para pensar algo que pudesse se trans
fonnar em tema de reflexão/ ação ou 
de conversa enquanto caminhás
semos, a ser partilhado com todos nos 
momentos em que parássemos para 
comer e descansar. 

O início 
da caminhada 

Acordamos cedo na manhã se
guinte. O primeiro exercício de ro
meiro foi aprender a levar consigo 
apenas o essencial. E é tão difícil 
saber o que é essencial... Mas poucas 
horas depois, coisas que pareciam 
leves na hora de colocar na mochila 
passam a pesar toneladas e no dia 
seguinte ninguém mais hesita em 
considerá-las dispensáveis. 

Depois tomamos o caminho da 
pracinha em frente à igreja. No chão, 
estendemos uma toalha, colocamos 
frut.:'lS . Na pousada em frente, algumas 
senhoras da cidade preparavam café 
e cort.:wam o pão fresquinho. 

"Louvemos ao Senhor. Louve
mos todos juntos, louvemos ao Se
nhor'' ... . O cântico deu início à litur
gia que celebramos na praça. Me
ditamos alguns minutos sobre a si
tuação de fome e miséria por que 
passa o povo brasileiro. Alguns le
ram textos, entoamos outras canções. 



As pessoas da cidade que co
meçava a despertar foram se apro
ximando para ver do que se tratava e 
foram sendo convidadas a repartir 
conosco o farto café da manhã, pre
parado com tanto carinho. 

Já estavam prontos os estan
dartes que marcariam o espaço de 
nossa romaria: a idéia era caminhar
mos todos entre dois entandartes. O 
da frente não deveria ser ultrapassa
do e os que gostassem de caminhar 
rápidoestavam convidadosacarregá
lo. O estadarte de trás faria o arrastão, 
não deixando ninguém se separar do 
grupo nos 18km de subida suave que 
tínhamos a percorrer. Estávamos a 
900 metros de altitude e alcançarí
amos os 1.300m. 

Antes da partida, uma proposta 
para a primeira manhã de caminhada: 
que cada um fosse observando a na
tureza durante o percurso e refletisse 
sobre o que - no nível ambiental, 
social ou pessoal-gostaria de deixar 
para trás e o que gostaria de levar até 
Aparecida. A ação correspondente a 
esta reflexão seria a de pegar e deixar 
sucessivamente pelo caminho obje
tos que simbolizassem isto. E chegar 
ao local do almoço com um objeto
síntese da proposta. 

Pé na estrada. Nas trilhas per
corridas, a beleza da serra não escon
de a agressão de tantos anos à Mata 
Atlântica: a vegetação original des
truída deu lugar a várias culturas 
como a do marmelo que abasteciam 
as indústrias que se instalaram na 
região. Hoje, os eucaliptos dominam 
a paisagem, fornecendo madeira para 
carvão e celulose. 

Mas a natureza teima em se 
oferecer bela e a Fazenda da Boa 
Esperança faz esquecer um pouco a 
tristeza de se ver tanta devastação. 

No meio de um vale, um local 
onde parece que o tempo parou. Nós 
também paramos ali, numa clareira 
ao lado do rio, e com o som da 
cachoeira ao fundo descansamos, nos 
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refrescamos na água gelada e re
partimos nossos faméis. Momento 
de descontração. Depois da refeição, 
sentamos em círculo em frente à 
pequena sede da fazenda, para refle
tir sobre o tema-proposta daquela 
manhã. Foi um dos momentos mais 
significativos de todo o percurso, a 
primeira grande emoção, talvez por
que ali começássemos a perceber a 
relação do físico com o espiritual que 
constitui a essência da romaria. 

Se juntaram a nós os propri
etários da Boa Esperança, e ao sen
tirmos que se interessavam em com
partilhar conosco daquele momento, 
aproximamos a roda da varanda da 
casa, onde havia sido colocada a cama 
do Rubinho, um dos donos, que 
quando morava no Rio de Janeiro foi 
atingido por um tiro perdido que o 
deixou tetraplégico. 

Abrindo 
o coração 

A roda se abriu, se abriu nosso 
coração. E se antes partilhamos ali
mentos e caminho, ali comungamos 
experiências. 

A proposta de " trabalho " para 
o percurso da tarde foi de que cada 
um refletisse sobre o que faz em sua 
profissão, como estudante ou como 
participante de algum movimento, 
pensando como nesta atividade se 
pode trabalhar por um Brasil melhor, 
dentro dos objetivos da Campanha, e 
que todos os brasileiros se tomem 
cidadãos e que ninguém mais passe 
fome ou necessidade no país. 

A romaria seguiu seu caminho. 
Esperávamos chegar à Pousada do 
Barão, no meio da serra, antes do 
anoitecer, pois nos alojamentos que 
nos haviam sido cedidos - antigas 

casas de leite-não havia luz elétrica. 

Do alto do morro, avistamos a 
Pousada. A primeira etapa tinha sido 

vencida e nos proporcionado mo
mentos de mui ta emoção. Estávamos 
cansados, mas não era ainda hora de 
parar. Era preciso tirar da kombi os 
sacos de dormir e outros objetos, 
transportá-los até os rústicos casebres 
que nos abrigariam, onde o único 
aquecimento previsto para a noite 
fria era o "calor humano". 

À noite uma surpresa: um gru
po de Folia de Reis tocou e cantou em 
nossa homenagem no salão principal 
da Pousada. 

O caminho das 
águas 

Já sabíamos que o segundo dia 
de caminhada seria mais longo e 
pesado que o anterior. Precisávamos 
continuara subir, desta vez um trecho 
bem ingreme,atéadivisaentreMinas 
e São Paulo e, em seguida, descer a 
serra, num percurso que duraria qua
se toda a manhã. Chegando em bai
xo, teríamos pela frente uma estrada 
de terra e poeira até pararmos para 
descansar. O percurso da tarde, sob o 
sol, não seria mais leve: asfalto até 
Guaratinguetá, onde esperávamos 
chegar a tempo do início da vigília, 
marcada para as 8 da noite. 

Uma cerimônia com cânticos e 
a leitura de um texto marcou o início 
das atividades da manhã, cujo mo
mento mais forte foi a parada exala
mente na divisa, de onde avistávamos 
muito ao longe a cúpula da Basílica 
de Aparecida e, um pouco à esquer
da, os contornos de Guaratinguetá. 
Parecia tão longe que era impossível 
acreditar que estaríamos lá no final 
do dia. 

Para reunir forças, meditamos 
por alguns instantes ao som do vento 
e do canto dos pássaros. A sensação 
de estar tão alto, tão distante e ao 
mesmo tempo tão próximo de nosso 
objetivo, nos envolveu num clima 
meio mágico, um outro grande mo
mento da nossa caminhada. 
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Só no iníciodatardefoipossível 
mais um pequeno descanso para co
mer e juntar forças para a reta final. 
Continuar, agora, era uma questão de 
honra. Pegamos o asfalto. Nossos 
estandartes, que haviam sido sopra
dos pelo vento forte da Mantiqueira, 
seguiam marcando nosso caminho, 
mas nem ao menos tremulavam: não 
havia sequer uma brisa. A estrada 
não era muito movimentada. Os pou
cos carros que passavam por nós 
reduziam a velocidade para observar 
aquele punhado de gente em romaria. 
Alguns acenavam, outros faziam 
comentários. Ninguém ficava indi
ferente. 

Os romeiros caminhavam aos 
pares, grupos de três no máximo. Já 
éramos amigos, assunto não faltava , 
mas a própria experiência que está
vamos vivendo era o tema principal. 
Aos poucos, foi sendo preciso eco
nomizar conversa. O fôlego começa
va a faltar. 

Caía a tarde. Calculamos pelo 
que ainda restava andar - cerca de 8 
quilômetros- que chegaríamos à Ma
triz ,nocentrodacidade,porvoltada 
hora do início da vigília. O caminho 
foi ficando escuro, o trânsito mais 
pesado. Era preciso andar pelo acos
tamento. Tentamos cantar para ani
mar, mas a voz faltava. Combinamos 

CoMPRE NO ISER 

"Romaria cruza 
serra pela cam
panha da fome. 

Grupos de S. Paulo 
e Rio caminham 

dois dias até Apa
recida; mi~sa será 
rezada no alto da 

M antiqueira" 

Folha de S. Paulo, 
7 de outubro de 1993 

guardá-la para entrar na Igreja rezan
do o terço. 

De repente, nossa primeira, 
única e injusta baixa. Ozéas, um dos 
mais animados e participantes ro
meiros e que vinha puxando as últimas 
canções, sentiu-se mal. Foi colocado 
na kombi e levado para o hospital, de 
onde só sairia na madrugada, feliz-

mente em condições de, no dia se
guinte,seguirdecarroatéAparecida. 
Mas não pôde participar fisicamente 
-só em comunhão de pensamento 
- de nossa inesquecível chegada à 
Igreja de Santo Antônio. 

Havíamos chegado à Matriz 
exatamente às 8 horas da noite, hora 
marcada para o início da missa que 
abriria a vigília. A visado poucos 
minutos antes de que estávamos pró
ximos , o povo reunido na Igreja nos 
aguardou e recebeu carinhosamente 
e acompanhou até o final o terço que 
continuamos rezando ao pé do altar. 
Assistimos à missa. Muitos de nós, há 
anos afastados da prática católica, 
tiveram vontade e se sentiram no 
direito de comungar. 

No final da missa solene, a 
entronização da imagem de Nossa 
Senhora Aparecida. Nós, exaustos, 
deixamos o local. Nos sentíamos 
quase heróis, tal a força daquela aco
lhida. Mas heróis de carne e osso, 
corpo doído, pés arrasados . Era pre
ciso dormir, recuperar as forças para 
caminhar até a Basílica na manhã 
seguinte. 

*Jornalista, aluna do Curso 
Teoria e Práxis do Meio Ambiente 

do !SER 

O QUE O BRASILEIRO PENSA 
DA ECOLOGIA 
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Um retrato em preto e branco do Brasil na era verde, 
descrito por Samyra Crespo e Pedro Leitão. 

Indispensável pra quem trabalha com a questão do meio 
ambiente. 



ÜLHARES SOBRE A ROMARIA 

F ui motivada a ir à romaria por 
um trabalho concre to que 
desenvolvia no âmbito do Cur-

so de Teoria e Práxis do Meio Am
biente, do ISER, do qual faço parte 
como coordenadora. 

Tratava-se de envolver os alu
nos na Campanha da Fome (como 
popularmente ficou conhecido o mo
vimento nacional liderado por Be
tinho), a partir do campo específico 
da ecologia. A nossa reflexão acerca 
do tema ecologia e fome levou-me a 
convidar os alunos a integrarem a 
romaria e a mergulharem no poder 
simbólico que significa uma mobi
lização onde aspec tos éticos - tão 
reforçados entre os ambientalistas
se sobrepõem a outros de origem 
político-ideológica. 

A memória dessa vivência fiz 
questão de registrar em uma pequena 
crônica que escrevi logo que che
guei. A intenção era "contar" para 
todos, no ISER, todos aqueles que 
não tinham estado conosco, aquela 
forte experiência. 

Solicitada, depois, a integrar 
esses relatos sobre a romaria, achei 
que toda a emoção que senti está 
nesta crítica pequena, "caseira", con
densada. Não tinha sentido reescre
ver. Reproduzo, portanto, o que ent."io 
escrevi para companheiros, colegas 
de trabalho, parceiros de caminhada, 
ainda colada nas imagens da romaria . 

Olhar sociológico 

Um grupo de 28 pessoas, or
ganizado pelo !SER, desceu a Serra 
da Mantiqueira, caminhando dois 
dias, em direção a Guaratinguetá, 
onde um contingente de intelec tuais, 
artistas e gente de fé engrossou uma 
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romaria fi nal até Nossa Senhora 
Aparecida, no dia de sua festa maior, 
em 12 de outubro. Grupo eclético, 
relativamente jovem (média de idade: 
25-35 anos), integrava-o uma maio
ria católica, oriunda de di versas fren
tes pastorais da Igreja Católica (Pas
toral de Juventude, Pastoral de Fa
velas, Pastoral Universitáriaetc.) . Li
derado pelo antropólogo Rubem Ce
sar Femandes, o único a ter expe
riência nesse tipo de manifestação 
religiosa entre os 28, o grupo cumpriu 
seu objetivo: dar um testemunho de 
que ações de caráter cívico podem! 
devem integrar-seaoutrasde natureza 
religiosa, pessoal etc. na lu t.'l por um 
Drasil melhor. 

Olhar "iseriano" sobre 
a romana 

Nas trilhas da Mantiquei ra, 
descendo por "caminhos de água", 
esfolando os pés nas pedras de estra
das difíceis, refrescando-se em ca
choeiras ge ladas, partilhando ali-

''Romaria do Co
mitê de Combate à 

Fome cruza a 
Mantiqueira e 

chega a Aparecida 
no dia 12" 

Folha de S. Paulo, 
9 de outubro de 1993 

mentos, celebrações, canções, terços 
puxados em meio a cansaço e alegria, 
este grupo de pessoas, que não se 
conheciam e nem se amavam, pôde 
exercer solidariedade e viver emo
ções que se constroem neste tipo de 
experiência, onde o sagrado não se 
separa do profano, onde o leigo se 
erige em celebrante e pastor, e onde 
a fé, como disse em um momento o 
Rubem, reside na "canela", na força 
de andar e chegar. 

Momento pessoal/ 
forte/meu/na romaria 

Chegada em Guará. Estávamos 
exaustos, após mais de dez horas de 
caminhada. Encontraramos outros 
romeiros pelo caminho, economizan
do conversa, fôlego. Adentramos a 
cidade e o objetivo era chegar à igreja 
matriz, onde nos esperavam em vigí
lia. Parecia infinitamente longe. Reta 
final, todo mundo se superando, re
zando, dando forças para o compa
nheiro ao lado. Finalmente, no alto 
de uma ladeira, a igreja. Toda ilumi
nada, a população na porta, fazendo 
um cordão à nossa passagem, nos 
cumprimentando emocionada. Podí
amos divisar meninas vestidas de 
anjo, as luzes de gala, festa católica 
do interior. Tínhamos de chegar, e 
chegamos. A igreja nos acolheu e 
ajoelhamos (ou tombamos?) diante 
do altar. Daí em diante, foi choro, 
reza e o que mais Deus e os homens 
puderam testemunhar. 

Companheiros, a romaria foi 
demais! 

*Historiadora, coordenadora 
do Curso e secretária-executiva 

adjunta do !SER 
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De Delfim Moreira a Guará 

Q ueríamos uma caminhada de 
dois dias, mas não sabíamos 
ainda de onde partir. Seria de 

algum lugar na SerradaMantiqueira, 
descendo para a vargem que circunda 
Aparecida. Não queríamos, com 
certeza; a monotonia acelerada da 
Dutra. Algo em tomo de 50 a 60 
quilômetroséoque buscávamos- um 
bom pedaço que exigisse um esforço 
amais . Tínhrunos portanto uma certa 
idéia do caminho a percorrer, mas, 
repito, não sabírunos de onde partir 
nem por onde seguir. 

Na pequena cidade ao pé da 
serra, enviaram-nos à Guarda Rodo
viária, no alto da primeira vertente, 
junto à divisa do Estado de Minas 
Gerais. E, com efeito, posto o pro
blema para os guardas, em pouco 
tempo tínhamos um início de solu
ção. Não longe dali, uma trilha de 
romeiros poderia ser alcançada e 
seguida até Guará e Aparecida. 
Caminhantes de Itajubá e de outras 
cidades mineiras fazem o percurso 
regularmente, aproveitando as 
picadas de uso local em meio à serra 
e depois o cruninho feito pelas águas 
da chuva, numa longa e abrupta des
cida rumo à baixada. Desta fonna, a 
romaria imaginada numa sala do 
Fórum de Ciência e Cultura na Praia 
Vennelha ganhou um princípio de 
realidade: encontrou a trilha dos 
romeiros, aderiu a um movimento 
que nos antecede e que há de nos 
suceder. A idéia bizarra tomou-se 
concreta. A confmnação no cruninho, 
quando de fato cruzamos com 
"outros" romeiros, nos emocionou. 

O convite aberto visava o pes
soal das universidades, e sobretudo 
os jovens, os estudantes. Encharcados 
de um secularismo banal, talvez fos
sem atraídos pela novidade de um 
reencontro com as tradições. Poucos 
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responderrun, mas a experiência feita 
por aqueles que vieram demonstrou 
plenamente que aidéianão era desca
bida. Se os outros soubessem, se fos
sem tocados pela possibilidade, algo 
realmente not.:'ível poderia acontecer. 
Muito se perde, e em demasia, por 
falhas de comunicação e, em conse
qüência, por falta de conhecimento. 

''Aparecida espera 
350 mil romeiros" 

Folha de S. Paulo, 
9 de outubro de 1993 

O grupo que se fonnou assim 
aleatoriamente compôs um gracioso 
conjunto de surpresas. Não perten
cirun à mesma região da cidade, à 
mesma classe social, à mesma idade, 
à mesma escola ou à mesma religião. 
Não se encontrariamjrunais, não fos
se por esta oportunidade. Comparli
lhando uma situação precária, sem 
especialistas sobre os quais se apoiar, 
os dons e as vocações afloraram com 
sutileza, apenas rompendo a timidez, 
mostrando um pouco do que cada um 
e cadaumaseriacapaz: ocantosuave 
de Taisé, o hinário bem manuseado 
com as letras da igreja popular, uma 
palavra de meditação inaciana, 
fónnulas védicas trazidas sobre o 
si lêncio, a brincade1ra infantil que a 
todos diverte, a reza do terço com 
emoção, exercícios corporais, os pés 
descalços desafiando o chão 
pedregoso e o asfalto quente, a troca 
de comidas, uma confissão dolorosa, 
a promessa não cumprid a, a 
disposição para puxar a tropa, o apoio 

na estrada, um carinho, um namoro. 
Três dias e três noites é um tempo 
justo para se querer mais, sobretudo 
quando intensamente reunidos em 
torno a um movimento que visa o 
além. 

Curiosa intimidade. A infonna
ção anterior sendo quase nenhuma, 
poucosetinhaadizernomomentoda 
partida do Rio de Janeiro. Se fôssemos 
todos católicos e devotos, teríamos 
iniciado com as rezas de costume e 
est.:'lbelecido sem demora um rol de 
expectativas e falas comuns. Não era 
este o caso, porém. O ônibus que nos 
levava parecia resumir tudo que entre 
nós havia de comum. Desembarcados 
em Delfim Moreira, local escolhido 
para o iníciodacruninhada, entramos 
num outro ritmo, próprio dos rituais, 
onde o tempo não se deixa perder. As 
providências e as fal as se sucedem 
progressivrunente, as impressões se 
acumulam e se adensam. O ambiente 
rarefeito e individualizado composto 
pela fina coluna de caminhantes pro
duz uma fieira de sentimentos afi
nados que anseiam pelas composições 
profundas, ainda que resumidas num 
olhar. De tempos em tempos, a coluna 
se recolhe em círculos para descansar, 
numa proximidade crescente . 
Parrunos quatro vezes no primeiro 
dia, cinco no segundo, e cada parada 
foi singularmente diversa, como se 
ali se recolhesse, por diferentes 
entradas, os sentimentos purificados 
no cruninho. Os contatos incertos da 
primeira noite transfonnrun-se em 
festa prolongada na segunda. Ao 
runanhecer do terceiro dia, ainda mal 
nos conhecemos, mas somos um 
grupo coeso, pronto para participar 
em plenitude da cruninhada geral de 
Guará a Aparecida. 

O esforço em excesso foi im
portante. Diria mesmo que sem ele 



não teríamos aromaria desejada. Não 
éramos atletas nem monges ascetas 
em domínio perfeito sobre as suas 
condições. A maioria de nós não 
havia sequer "treinado" para a ca
minhada. Salvo algumas boas exce
ções, sentimos o esforço, sobretudo 
nas últimas oito horas, já no asfalto, 
quando só se queria chegar. É neste 
limiar que a fragilidade toma conta 
do corpo e questiona o espírito -
momento decisivo para a sensibi
lidade cristã. Mesmo os colegas não 
religiosos, e os de outras religiões, 
foram assim incorporados ao sentido 
oculto da romaria, expressão viajante 
da paixão de Cristo, que não nega 
nem evita a dor da morte, mas promete 
sobrevivê-la de maneira plena e 
triunfante . Assim foi para nós a 
chegada à Igreja Matriz de 
Guaratinguetá. O templo cheio e 
iluminado. Anjinhos na porta. Nossa 
Senhora ao fundo e no alto, 
compadecida. A humanidade rezando 
o mantra terço do rosário em saudação 

COMPRE NO ISER 

"Romaria contra a 
fome começa 

domingo em MG" 

Folha de S. Paulo, 
9 de outubro de 1993 

exuberante pela chegada daqueles 
pobres peregrinos, conduzidos por 
uma jovem mulher. A travessia da
quela igreja, dos portões ao altar, 
capturou o sentido da ressurreição. 
Quase todos choraram, mesmo os 
mais precavidos, porque era demais. 

Recolhidos nos bancos da igre
ja, já bem chegados, tínhamos o sen
timento da tarefa cumprida. A missa 

Ir 

prosseguia solene, envolvendo em 
bruma sonora o nosso descanso. 
Naquela missa, uma outra viagem, 
programada para e pelos colegas que 
escolheram os eventos; os debates 
universitários e a caminhada de Gua
ratinguetá. Principiavam, com ela, 
uma vigília notuma, até o amanhecer. 
Eu, no entanto, preocupava-me com 
os acertos organizativos para o per
noite dos recém-chegados. Deixei de 
atentar para a missa e fui atrás de um 
responsável pela produção, que se
guia o rito encostado numa coluna 
lateral. Alcancei-o pelas costas e fiz 
a pergunta prática a baixa voz aos 
seus ouvidos. Surpresa que me tirou 
o chão sob os pés: voltando-se para 
mim, exibiu um rosto iluminado, em 
prantos, viajante pelos meandros da 
missa. Recuei envergonhado, perce
bendo a armadilha egocêntrica em 
que havia caído. Na verdade, a ro
maria não terminara. Continuava de 
outro ponto, com outras pessoas, e 
haveria de continuar. 

VOCABULARIO 
DE IDÉIAS PASSADAS 

Ensaios sobre o fim do Social ismo. 
Rubem Cesar Fernandes nos prepara um 

roteiro que, escrito ao longo de 20 anos, 
percorre a trajetória do socialismo nos países 

do leste europeu. 
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UMA ROMARIA NO SÉCULO XX 

A ntes de nós - 32 pessoas; uni
versitários, agitadores culturais, 
professores universitários, pro

fissionais liberais, experimentalistas 
da cultura - passou pela Pousada do 
Barão uma romaria de 150 pessoas. 
Esta vem de Minas há 35 anos. Ape
nas dois caminhões cobrem a infra
estrutura dos 270 quilômetros per
corridos. Eles dormem ao relento, 
improvisam a comida, conhecem a 
trill1a. 

Nós fomos com um guia, uma 
cozinha e dois cozinheiros, uma en
fermaria e um enfermeiro, um video
maker, umajornalista, um mapa, uma 
bússola e três rádios. Além deste 
contraste em tennos de infra-estrutu
ra, João, morador local, nos chamou 
a atenção, enquanto acompanhava a 
celebração ao lado da Cachoeira de 
Boa Esperança: "Nunca vi romaria 
em que as pessoas estivessem tão 
conscientes de sua fé." 

Romeiros sem tradição de ro
maria, citadinos em busca de aventu
ra nas trilhas abandonadas entre Rio 
e São Paulo. Simulacros de romeiros. 
Fizemos a releitura da releitura da 
caminhada a Aparecida. Poucos eram 
devotos de Nossa Senhora Aparecida 
Poucos, também, militantes ortodo
xos da Campanha contra a Fome e 
pela Vida.Eaindaassim trilhamos60 
quilômetros juntos e nos encontramos. 

Acostumados como estamos a 
ser solitários, a pertencer a famílias e 
guetos, este encontro fica na memória. 

Acostumados como estamos a 
ignorar o desconhecido, a exaustão 
do corpo, a comunicação sobre o 
lúdico, este simulacro de romaria vale 
a pena. 
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Participar de uma romaria é 
caminhar com um destino, numa 
aproximação lenta ao lugar do santo. 
Aparecida era para mim muitas coi
sas, apenas uma entre .elas era que 
pessoas acreditam que.lá é um lugar 
santo. Quando pela primeira vez vi a 
cidade, percebi o quanto as muitas 
imagens que eu tinha criado na 
expectativa estavam ali: Aparecida 
tem de tudo, e em tudo multidões: na 
igreja, nos banheiros, na sala de pro
messas, nos inúmeros camelôs, na 
passarela, na "Casa da Mulher 
Serpente", no tenninal rodoviário . 
Ver Aparecida foi mais exuberante 
que imaginá-la. 

"Igreja prevê 
movimento 15% 

maior que em 92 e 
hotéis estão com 
95% das vagas 

ocupadas'' 

Folha de S. Paulo, 
9 de outubro de 1993 

Caminhar para Aparecida foi 
reconhecer e diferença dos corpos: 
Djavan até o último minuto cantava, 
pulava, fazia volteios e se exibia. 
Rubem respirava fundo, amansava o 
passo, suava, e dirigia sem alvoroço. 
Asmulheres,jovens e não tão jovens, 
exibiam as bolhas nos pés, as bolhas 
em ferida, os calos. Caminhar até 

Aparecida foi sentir o corpo como ele 
está: jovem, velho, ágil, enrijecido, 
queimado de sol, branco, redondo, 
esguio. Tal como estavam nossos 
corpos, eles estiveram juntos. 

Caminhar até Aparecida foi 
encontrar com uma religiosidade que 
tem nos ícones e na repetição uma 
forma de expressão. Rezar o terço, 
você quer algo mais repetitivo? 
"Salve Ave Maria" ... E a descoberta 
que a repetição não exige a 
cumplicidade das mentes. Que cada 
um contemple de seu jeito, no seu 
tom, com seu vocabulário. Salve. Eu 
contemplo a melodia na dissonância. 

Alguns foram a trabalho, al
guns como única forma de distração 
- baratíssima - num ano entre 
escritórios e ruas intransitáveis, al
guns porque querem ser romeiros, 
alguns porque nem sabem bem o que. 
Com alguns conversei, e muitos en
tre eles falaram de suas vidas, suas 
dúvidas, seus desejos, suas paradas, 
suas desventuras . Sal v e. A romaria a 
A parecida me ensinou, de novo, a ser 
gente. 

*Antropóloga e 
pesquisadora do !SER 



A REZA DO CAMINHO 

E u me lembro de que o sol era 
forte · e subíamos. Não havia 
sombra nesta parte do caminho. 

Naquele momento, tudo parecia luz 
e calor. Suados e cansados, subíamos 
cheios de fé. 

Nosso corpo é testado numa 
caminhada. Há que se ter fôlego e 
pés. "Peregrinar é orar com os pés", 
bem disse o Rubem, nosso general. 
Sim, porque há um quê de batalha 
nesta forma de oração. Uma guerra 
nos ensina a ficarmos só com o 
necessário. Muitas coisas somos 
obrigados a ir deixando pelo caminho. 
Bobagens que um dia julgamos tão 
úteis. Nada de adereços, fantasias e 
alegorias . Guerra é guerra. Carnaval 
é carnaval. Cada um tem seu lugar. É 
esse mesmo despojamento, coragem 
de encarar o desconhecido e, sobre
tudo, determinação que conferem a 
uma romaria um certo espírito 
guerreiro. Aqui aprendemos a lutar 
contra o cansaço, a preguiça, o 
desânimo, a sede, a fome, o frio, o 
calor, o desconforto, a saudade ... Aqui 
recebemos uma espécie de treina
mento para sermos um guerreiro 
espiritual cujas batalhas são travadas 
com o próprio eu . 

Romaria é ato penitencial. Por 
definição, um certo grau de di
ficuldade lhe é inerente. É a vivência 
de um pequeno sacrifício. Simples
mente tem de ser assim. Um deslo
camento no espaço que nos transporta 
a um outrotempoque não o cotidiano, 
cujo objetivo não é fazer turismo, e 
sim alcançar um s:ultuário ou venerar 
uma imagem . Embora isso não 
impeça de se desfrutar t:unbém dos 
prazeres com os quais Deus gene
ros:unente nos favoreceu : belas pai
sagens, águas refrescantes, boas 
companhias, o saciar da fome .. . 
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Romaria é, sobretudo, exercício 
espiritual. Após exercitannos nossa 
capacidade de despojamento somos 
recompensados com a chegada a um 
santuário. Um lugar muito perto do 
céu. Onde a graça de Deus, que está 
mais próximo, se derrama mais facil
mente sobre os homens. É clássica a 
ocorrência de graças e até mesmo de 
milagres nesses lugares. Memória 
preservada por gerações e gerações, 
que nunca é mera recordação do 
passado, mas sempre presença divina. 

''Combate à fome 
será prioridade na 
América Latina'' 

Governos endossam 
filosofia do programa 

brasileiro contra a 
miséria e ligam 

questão à 
democracia 

Folha de S. Paulo, 
13 de outubro de 1993 

Mas, como eu ia contando, 
cheios de fé, suados e cansados, subí
amos. De repente, ouvi dois compa
nheiros romeiros rezando uma A v e-

Maria e me aproximei para rezar com 
eles. Logo percebi que era um terço. 
Só que eles não carregavam um. 
Como eu estava com o meu no bolso, 
o ofereci. Um deles levava nosso 
estandarte ou, como eu prefiro, nossa 
bandeira. Comecei a "puxar" o terço. 
Naquele momento eu ainda não sabia 
que iria me transfonnar na "reza
deira" do grupo ... 

Aos poucos, outros membros 
do grupo se juntaram a nós. Alguém 
sugeriu que, ao invés de contem
plarmos os mistérios tradicionais, fi
zéssemos intenções livres em cada 
um deles. Assim foi feito. Mal tenni
n:unos esse primeiro terço e o Rubem 
me pediu para "puxar" outro para 
que nossos companheiros que esta
vam na retaguarda, e agora se apro
ximavam de nós, pudessem também 
participar. 

O terceiro terço da nossa ro
maria foi o mais importante de todos 
e com ele completamos um rosário. 
Foi o da nossa chegada a Guaratin
guetá para a vigília. Havíamos com
binado de adentrar na igreja rezando 
o terço; ao nos aproximannos da 
entrada, opovodacidadenosesperava 
e imediatamente abriu um corredor 
nos aplaudindo enquanto passávamos. 
Foi um momento de grande emoção 
para todos, lágrimas e sorrisos 
saudando os bravos romeiros que 
chegav:un. Para alguns, alívio, para 
outros, espanto. E eu concentrada 
nesta que era naquele momento a 
minha missão: o terço de Nossa 
Senhora. Ajoelhados diante do altar e 
com toda a igreja rezando conosco, 
assim se completava aquilo que eu 
chamei de nossa entrada triunfal. 
Naquele dia, Deus, através da figura 
de Maria, foi louvado até o limite de 
nossas forças . 
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Confesso que não sentia ainda 
o meu cansaço. Ao contrário, antes 
mesmo de nossa chegada na cidade, 
era eu a empunhar nossa bandeira à 
frente do grupo com uma força que 
não era minha. Mesmo estando já 
cheia de bolhas nos pés e com uma 
unha roxa que até hoje todos os dias 
me faz lembrar da romaria, eu e uma 
companheira disparávamos na di
anteira e era preciso que pedissem 
para pararmos ou desacelerarmos o 
nosso passo. Sentíamo-nos tão dis
postas e fortes que brincávamos de 
nos autodenominar "guerreiras da 
luz". Era como se um ímã me atraísse 
em direção ao objetivo. Posso dizer 
que vivi ali uma experiência de êxtase 
religioso. A presença do Espírito 
Santo não era teórica, mas vivida e 
sentida como realidade manifestada. 

Permaneci acordada a noite 
toda durante a vigília. E a exaustão 
também alterou meu estado de 
consciência para Deus. Um estranho 
compromisso me obrigava a ir até o 
fim. Sentia medo. de tombar, mas 
fazia questão de estar ali, não tão 
atenta quanto gostaria, mas sufi
cientemente desperta para vigiar e 
orar. Ao amanhecer, o poder res
taurador da água me foi ofertado por 
companheiras que me proporcio
naram tomar um banho no hotel em 
que haviam ficado. Deus envia seus 
anjos para nos ajudar na hora certa: 
aquele banho me fez recobrar as 
energias para a última etapa do 
caminho: chegar ao Santuário em 
Aparecida. 

Meu esforço pessoal começou 
a ser recompensado com uma 
entrevista na rádio, na qual queriam 
saber se eu havia aprendido o terço 
especialmente para a romaria ou se já 
costumava rezá-lo antes. Ao vivo, 
para todo o Brasil, respondi que cos
tumava rezar o terço quando ia visitar 
minha avó. De fato, infelizmente, 
minha geração já não foi ensinada a 
cultivar esse hábito de reza repetida 
que propicia concentração, contem
plação e meditação. Poucos sabem 
que os gregos e outras religiões tra-
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dicionais usam instrumentos de con
tas muito semelhantes ao terço, cujo 
objetivo é conduzir seu usuário a 
estados que o nosso tão conhecido 
terço também conduz. 

"Comitê lança 
campanha por 

empregos" 

Sociólogo Herbert de 
Souza anuncia em 
Aparecida segunda 
fase da Campanha 

Contra a Fome 

Folha de S. Paulo, 
13 de outubro de 1993 

Após uma infância vivida numa 
tradicional família católica- cuja 
matriarca era terceira franciscana e 
passou sua vida na Igreja, tendo 
mesmo participado ativamente da 
construção de uma - me afastei do 
catolicismo durante grande parte de 
minha juventude, e me encontro ainda 
em um processo de reconversão que 
já conta alguns anos. Foi neste período 
que pedi à minha mãe que me en
sinasse a rezar o terço , para rezarmos 
juntas, eu, ela em inha avó de mais de 
90 anos. Sentia necessidade de res
gatar de alguma forma essa tradição 
que não me havia sido transmitida. 

Minha avó foi morar defini
tivamente no céu quatro meses antes 
da romaria, e eu, que ainda cumpro 
minha sina andando aqui por esse 
mundo sem porteira, fico sincera
mente feliz de poder contribuir com 

a minha parte na perpetuação das 
nossas melhores tradições. Mesmo 
com dúvidas , e desconfiando das 
nossas adaptações pós-modernas. 

Na verdade, se dependesse de 
mim, humildemente não teria 
escolhido a função que me foi de
signada nesta romaria, pois não me 
sentia sinceramente capacitada para 
exercer tal papel. Como leiga, con
fesso que senti a ausência de um 
padre nos acompanhando em nossos 
caminhos de romeiros. A questão da 
permanência da tradição na mo
dernidade é delicada e repleta de 
nuanças e enganos. Não à toa, diz o 
ditado, que o inferno está cheio de 
boas intenções ... Por outro lado, 
quando Deus chama, os carismas 
simplesmente aparecem! 

Já lá se vão quatro meses desde 
a nossa volta. Minha participação na 
romaria foi um ato puramente 
devocional. Eu realmente queria me 
entregar aDeus e louvá-lo. Enquanto 
caminhava pedi pra mãe do céu que 
eu também achasse o meu caminho. 
Quero agora encerrar este depoimento 
testemunhimdo que todas as graças 
que pedi foram alcançadas e meus 
caminhos foram abertos. Consegui 
finalizar minha tese de mestrado, 
passei para o doutorado e vou agora 
me casar e realizar o sonho de formar 
minha família. 

A experiência de participar de 
uma romaria foi emocionante, eficaz 
e inesquecível. Uma verdadeira lição 
de cristianismo. Que permaneçam 
para sempre romarias, rezas, pro
cissões, santuários e relíquias! Que 
sempre existam velas acesas e que os 
sinos nunca parem de tocar! E ines
gotáveis sejam as bênçãos de Deus 
nos corações dos homens ... Amém. 

*Doutoranda do Programa 
de Produção da COPPE/UFRJ, 

membro do Grupo de Estudos das 
Religiões do Fórum de Ciência e 

Cultura da UFRJ 



A ROMARIA CONTRA A FOME/ 
A 

VIOLENCIA PELA VIDA 

N unca fui a Roma. No entanto, 
· recentemente- outubro 1993 

- participei de uma "Roma+ 
r+ ia". Como peregrino, fui descalço 
na minha humildade. E nu nas mi
nhas pretensões. O que eu estava 
buscando nessa peregrinação? Tal
vez compreender um pouco mais por 
que multidões se reúnem com fervor 
e caminham impulsionadas pela fé 
na intenção de se chegar em algum 
lugar. Mas, não a qualquer lugar. E 
sim a um lugar santo. Ou melhor, um 
lugar que represente a vida sagrada e 
a dimensão transcendental da 
existência humana. 

Mas, pensando bem , acho que 
minha participação na romaria não 
tem uma explicação racional. Fui 
porque "algo" subjetivamente me 
convidou para ir. Era talvez ne
cessário conhecer ou presenciar o 
desenrolar de algum acontecimento 
importante. Um acontecimento em 
que eu era o peregrino e o próprio 
caminho de peregrinação. E nessa 
peregrinação precisava continuar 
confirmando a beleza desse "ca
minho-ser", em cada passo, os 
princípios sagrados da minha essência 
divina. 

"Pastoral 
reafirma opção 
pelos pobres" 

O que eu vi nessa romaria? Vi 
muitas coisas.Emuitascoisaseu não 
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Bernardo Melgaço da Silva* 

''Betinho denuncia 
indústria 

da miséria " 

O Estado de S.Paulo, 
13 de outubro de 1993 

quis propositalmente ver. Pois, apren
di a ver e a não ver. Prefiro olhar a 
beleza de um sorriso amigo, o gesto 
sincero, o beijo irmão, o andar des
compromissado, o discurso da fé, a 
oração com fervor. E quanto às 
"desromarias", prefrro acreditar que 
foram em decorrência das minhas 
vistas mal-educadas. Na minha 
memória ficou a qualidade das pes
soas. A amizade do amigo-irmão. A 
vontade do peregrino-filho em busca 
do santo-Pai. A simpatia do moço 
alegre e cantador. A doce moça 
irrequieta e saltitante. O religioso 
político e fiel ao Pai. 

A romaria era também para mim 
uma forma de eu conscientizar a mim 
mesmo de que todos os esforços de
vem ser feitos para que um dia o mais 
miserável dos homens tenha sua 
condição humana respeitada "não 
passando fome de comida". 

A romaria foi uma peregrinação 
de vidas, de visões, de crenças, de 
corpos, de expectativas e da tentativa 
de homens e mulheres manifestarem 
o reencontro sagrado da relação íntima 

do sagrado com o profano. Tudo isso 
num trajeto de vários quilômetros de 
inseguranças, receios, desejos, 
carências afetivas, incertezas e fé. 

A romaria se dividiu na exis
tência de cada ser caminhante. Uma 
romariaprofanaextemaeoutrasagra
da interna. A primeira objetivando 
alcançar o altar santo de um templo 
ou igreja. E a segunda movendo-se 
na relação amistosa de duas cons
ciências em busca do Amor santo de 
Deus-Pai. A primeira servia de apoio 
para a manifestação dos princípios 
ou marcos sagrados que conduzem 
ao altar subjetivo do Amor sagrado e, 
portanto, de Deus-Pai. Pois, Deus é 
Amor Puro. O Amor é uma espécie de 
"energia" criadora de todo o universo. 

"Basflica de 
Aparecida recebe 

150 mil fiéis" 

Em síntese, a romaria serviu 
para que cada um descobrisse um 
pouco de si mesmo. E nessa des
coberta de si mesmo cada ser teve a 
oportunidade de revelar a presença 
imanente Dele (Deus). Em outras 
palavras, toda descoberta de si leva 
ao encontro Dele: um encontro 
verdadeiramente sagrado, ou melhor, 
uma verdadeira romaria. 

* Mestrando do Programa de 
Produção da Coppe!UFRJ 
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Exercício 
Maria de Fátima Medeiros Barbosa• . 

O que aqui se procura fazer é 
transmitir uma experiência. 
Recordá-la procurando revi

ver uma memória. 

A idéia de realizar uma roma
ria ao principal santuário do Brasil, 
reunindo leigos, religiosos e homens 
da universidade, nasceu entre ami
gos, em meio a risos e brincadeiras. 
Um antigo projeto começava a se 

. concretizar num ato ousado. Nesse 
momento, ainda não prevíamos a 
grandiosidade do evento em que 
nos lançávamos. 

Grandiosamente dada, tanto 
pelo intenso trabalho de organiza
ção, que nos absorveu durante três 
meses, como pela novidade do ato: 
convocar a intelectualidade para um 
evento de cunho religioso e popu
lar. O desafio estava posto: reunir 
pessoas com histórias de vida tão 
diversas em tomo de um objetivo 
comum, qual seja: refletir e orar 
pela melhoria da situação de miséria 
e violência vivida por grande parte 
da população brasileira. 

Mas, apesar de todas as incer
tezas, conseguimos nos encontrar. 

A fase preparatória da roma
ria foi marcada por constantes 
adesões. No princípio, era um gru
po de intelectuais universitários e 
leigos, que se reunia no Fórum de 
Ciência e Cultura e no Centro João 
XXIII-IBRADES. Deste grupo 
originário, alguns permaneceram e 
outros se dispersaram. O !SER, 
desde o início, se envolveu com a 
preparação da caminhada. 

A associação com a Ação da 
Cidadania contra a Miséria e Pela 

... "OS SENHORES NÃO 
SÃO LETRADOS 

. .. E FAlAM DE VIRTUDES 
E VÍCIOS. 
ORA, DISSO NINGUÉM 
PODE FALAR SENÃO 

DE DUAS MANEIRAS: 
OU POR LETRAS OU 
PELO ESPÍRITO SANTO. 

NÃO POR 
LETRAS, LOGO PELO 
ESPÍRITO SANTO!" 

(SANTO INÁCIO DE LOYOLA) 

Vida foi de fundamental impor
tância para o crescimento do evento. 
Após esta união estávamos orga
nizando uma Romaria Contra a 
Fome e pela Vida. O auxflio de 
pessoas ligadas ao comitê da 
campanha em Guaratinguetá esteve 
presente todo o tempo. O apoio de 
D. Luciano· Mendes de Almeida, 
com sua presença e dedicação, 
proporcionou grande firmeza para 
organização da romaria. A UNESP 
nos ajudou a viabilizar as mesas e 
debates. Com o desenvolvimento 
do nosso trabalho e a participação 
de diferentes pessoas conseguimos 
reunir estudantes, artistas, inte
lectuais, religiosos e leigos em torno 
de um ato comum. 

Alguns momentos foram 

especialmente marcantes. Perceber 
o envolvimento e a dedicação da 
comunidade de Guaratinguetá, que 
nos recebeu de braços abertos; a 
realização da oficina Brinquedos 
para a Paz e Brinquedos para a 
Guerra; ser vigilante; encontrar com 
nossos amigos andarilhos que 
desciam a Serra da Mantiqueira e 
juntos caminharmos até Aparecida. 

Para alguns, a romaria foi a 
oferta de um sacrifício, com toda 
sua carga violenta e dolorosa. Foi 
uma experiência de êxodo de si 
mesmo, trabalhar com alegria e 
paciência, vencer o cansaço e as 
carências, buscando encontrar o 
rosto de Deus na face daqueles que 
estavam ao nosso lado. Antes de 
tudo, foi um serviço nascido da 
liberdade. 

Foi, também, uma viagem para 
explorar o fundo do nosso próprio 
coração. A romaria nos possibilitou 
uma passagem da esfera terrestre 
para a esfera religiosa. Nos colo
camos em constante mobilidade: 
recusando-se a se fixar no imo
bilismo, a viver encerrado sobre si 
mesmo, cedemos ao encanto dos 
vastos espaços, compelidos a 
comunicarmo-nos com o infinito. 

Nesse mundo vivemos uma 
condição errante, hóspedes de 
passagem, buscando encontrar a 
verdade e o bem. E hoje, quando 
olho para trás, fico com a sensação 
de que algo agia através de nós. 

* Mestranda do Programa 
de Produção da Coppe/UFRJ, 

membro do GER 



A Jornada 
de Debates 
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.A UNIVERSIDADE DIANTE DA MISÉRIA: 
pensando acerca de um debate apenas iniciado 

Maurício Delamaro* 

Porque " .. . ter um amigo é a única maneira de amar a humanidade", 
este artigo é dedicado a Luís Henrique Abegão 

"Penso que a cultura intelectual, longe de dar direitos a privilégios, é, em 
si mesma, um privilégio quase terríve{ que exige, em contrapartida, 
responsabilidades terríveis ... " 

A maioria das intervenções da 
Mesa "A Universidade diante 
da miséria" da "Jornada de 

Debates contra a Fome e pela Vida" 
foi marcada por uma sincera angústia 
frente à constatação de que as ins
tituições universitárias brasileiras têm 
se mostrado extremamente incapazes 
de combater a miséria humana. 
Incapazes e insensíveis frente à 
miséria humana. 

Mesmo assim, algumas inici
ativas que contrariam esse quadro 
for:un apontadas, buscou-se levantar 
as causas dessa triste realidade e 
algumas tentativas de pistas para se 
sair das trevas foram ousadas. 

DISTÂNCIA 

O mundo universitário coloca
se a uma confortável distância da 
realidade que o cerca. Forma um 
"gueto ao contrário", onde domi
nam a soberba e o corporativismo e 
que consome preciosos e parcos 
recursos de uma sociedade em pobre
cida e miserável. 

A situação é muito bem indicada 
por Edgard Batista Jr. através de duas 
imagens. A primeira é retirada de um 
folder(panfletodeevento) . O folheto 
em questão dá ciência de um evento 
a realizar-se dentro da UNESP. 
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"Betinho defende 
mudanças na 

estrutura social do 
país'' 

Sociólogo participou 
de romaria até 

Aparecida 

Folha de S.Paulo, 
13 de outubro de 1993 

Na sua primeira página está o 
nome do evento e constitui já um 
convite. O nome é "Venha nos co
nhecer". Se esta ati v idade é louvável 
sob muitos aspectos, ela deixa trans
parecer toda a distância que a uni
versidade guarda da realidade cir
cundante. Mesmo quando convida 
toda a comunidade para uma apro
ximação, é esta que deve vir e, pre
tende-se, admirar-se com as mara
vilhas da academia. Ao invés de sair
mos de nossos muros para o "mundo 
real", ficamos com a soberba de quem 

Simone Weil 

se julga digno de ser conhecido e 
admirado, de quem se acha superior 
-ou quer parecer sê-lo. 

A segunda imagem aproveita 
uma carta de leitor num grandejomal. 
O título é: "Fim da polícia militar". 
Frente às chacinas, crimes e corrup
ção de integrantes desta instituição, o 
propósito da carta merece, ao menos, 
respeito e consideração: " ... para que 
nos serve esta polícia?" e, afinal," ... 
o que é mesmo esta polícia?". Mas, 
quem pode garantir que ainda por 
estes dias também não possamos en
contrar posições similares em relação 
à universidade? Se o "Pelo fim da 
universidade" fosse parar nosjomais 
e ganhasse o espaço do debate públi
co, quem em sã consciência, sem 
repelir chavões e que não estivesse 
apenas oll1:U1do para o próprio um
bigo, poderia sustentar que o ataque 
é tot:'llmente descabido? Quem diria 
que, pelo menos em relação à maioria 
da população, a reivindicação não 
atende ao bem comum? 

Sem meias palavras, como fez 
Pe. Mário Bonatti durante ajomada, 
se a universidade for incapaz de pro
duzir uma sinergia positiva com a 
realidade onde se encontra e, muito 
especialmente, não contribuir para 
minimizar o sofrimento e a fome, ela 
mecere ter um fim. É bom que ela 
morra. 



IDOLATRIA 
Na universidade cultua-se mui

tos dos bezerros de ouro do nosso 
tempo. Entre eles, o "futuro", o "de
senvolvimento", o "progresso", o 
"moderno'~. São palavras que se tor
nam mágicas e justificam os mais 
disparatados projetos e ações. 

A fé no progresso não necessita 
mais da providência divina, no seu 
lugar está" ... a razão que luta até a 
vitória final de seu domínio, o conflito 
benéfico de interesses que força a 
igualdade pacífica, o progresso ima
nente da técnica que coloca nas mãos 
do homem a natureza com todas as 
suas riquezas e forças, a lei natural da 
economia que conduz à harmonia e 
ao bem-estar, ou a ordem dos enge
nheiros, organizadores e positivistas 
que institui o futuro por meio do 
trabalho planificado."1 

A realidade social -com seus 
problemas, conflitos e, particular
mente, carências-é entendida como 
um campo passível de intervenção, 
organização e gestão de soluções de 
cunho puramente técnico. Qualquer 
consideração referente a uma ética 
substantiva não necessita - nem 
deve, muitas vezes- ser levantada, 
pois o "bem-estar", a "afluência a 
bens" e a "evolução" são entendidos 
como resultados da própria natureza 
do curso objetivo das coisas. 

Esta fé no progresso, dentro da 
universidade, serve como uma ilusão 
de autojustificação. 

MIOPIA 

A universidade distante da 
realidade e idólatra do progresso sofre 
de cegueira radical. A " ... cegueira 
radical não impede ver. Ao contrário, 
possibilita ver qualquer coisa, por já 
ter reduzido tudo a formas padroni
zadas de visão. A cegueira radical só 
é cega para a essência das coisas." 2 

Pode-se, hoje, pertencer aos 
meios universitários " ... sem ter 

CoMUNICAÇÕEs oo !SER 46 

nenhum conceito a respeito do destino 
humano".3 Lembrou-nos Eduardo 
Gontijo que o esquecimento do te los 
da vida humana, na sociedade con
temporânea, impõe um imenso vácuo 
ético. 

Dentre outras graves conse
qüências, no mundo do conhecimento, 
o conceito de razão fica amputado, 
pervertido. Agora, ser racional é ape
nas e mo-somente saber calcular. Ra
zão toma-se cálculo utilitário de con
seqüências. Adequação de meios e 
modos com o intuito de se atingir um 
fim predeterminado. Eclipsou-se o 
conceito tradicional de razão, que 
dizia respeito à capacidade humana 
de buscar o Bem. Onde se era L:1o 
mais racional quanto mais se era 
virtuoso. Onde só é racional aquele 
que procura o Bem. 

A culturauniversitáriaatual " .. . 
se desenvolveu num meio muito 
restrito, separado do mundo, numa 
atmosfera confinada, uma cultura 
orientada para a técnica e influenciada 
por ela, muito tingida de prag
matismo, extremamente fragmentada 
pela especialização, completamente 
desprovida ao mesmo tempo de 
conta to com este nosso universo e de 
abertura para o outro mundo". 4 

INSENSIBILIDADE 

A cegueira para a essência faz 
da educação um processo onde 
estudantes, docentes e pesquisadores 
assumem uma posição adaptativa e 
confonnista. Quando se elimina a 
possibilidade· de vivência da uni
versidade como um espaço reflexivo 
e de autofdrmação ética da pessoa, 
não há mais um lugar reservado à 
solidariedade e à caril as na busca da 
Verdade. 

Aqui, ocorre ainda outra am
putação. A Verdade começa a ser 
concebida como mera verdade ope
rativa-do tipo: se x, enliioy-edaí 
a educação só pode promover a pa-

dronização dos indivíduos, intro
duzindo-os num mundo onde se pre
tende que tudo seja quantificável, 
especialmente os valores e o próprio 
homem. O resultado é uma comuni
dade que não merece este nome, pois 
é só um aglomerado de indivíduos 
egoístas-conformistas. 

Esse ambiente é insensível ao 
sofrimento e à miséria do Outro. É 
insensível à miséria de um povo. 

SERVILISMO 

A educação de caráter adap
tativo-confonnista tem por objetivo 
formar os experts e gerentes do 
tecnocracismo-cientificista, os quais 
serão os responsáveis pela manu
tenção, aprimoramento e reprodução 
da sociedade industrial e seus aparatos 
produtivo-destrutivos. 

A universidade rendida ao 
"compromisso pragmático", com as 
estruturas de poder de uma sociedade 
centrada no mercado, só sabe culti
var um saber de dominação de Tudo 
e de Todos, visando a maximização 
do progresso econômico e da 
eficiência produtiva. 

EXÍLIO 

Este servilismo - mais, ser
vidão- necessita de um processo de 
profundo desenraizamento cultural 
para se fazer vigente. 

Somos hoje treinados para que 
vejamos o mundo e nosso país com 
olhos estrangeiros. É muito difícil 
sermos genuinamente brasileiros e 
universitários dentro de nossa uni
versidade. Não convivemos com nos
sa realidade e não desenvolvemos 
conceitos explicativos desta reali
dade. A longo prazo, os resultados 
deste exílio cultural são gritantes: 
uma fé cega no industrialismo, o 
êxodo rural, cidades destruídas, equi-
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líbrio ecológico mortalmente ferido, 
juventudes que se tomam estranhas 
às suas próprias sociedades. Pobreza 
muita. 

Esta verdadeira cruzada contra 
a identidade cultural e religiosa do 
Brasil- como de resto acontece em 
toda a América Latina - implanta 
conceitos de progresso e emancipa
ção dogmáticos totalmente alheios à 
nossa herança cultural, acaba dene
grindo a gente simples e criando um 
verdadeiro exército de excluídos e 
miseráveis . 

Esse desenraizamento coloca 
problemas de dificílima solução. Por 
exemplo, para se enfrent.:'U' a situação 
de fome e miséria cert.:'Unente terá seu 
papel a expansão da atividade indus
trial, econômica e tecnológica. Mas o 
cerne da questão não é apenas a apli
cação de modelos ou métodos que 
levem a esses resultados. O funda
mental é, sim, que a industrialização, 
a tecnologia e a economia possmn ser 
informadas, limitadas e conduzidas 
por meio de conceitos culturais -
filosóficos e religiosos - inatos à 
nossa própria fonnaç.~o histórica. Para 
tanto, é necessário que nos voltemos 
para nosso país e nosso passado com 
um olhar amoroso e não de desprezo 
(desprezo L:~o necessário para quem 
deseja parecer crítico nos dias atuais). 
Sempre deixando claro que " ... o 
mnor pelo passado não tem nada a ver 
com uma orientação política 
reacionária", Simone Weil nos lembra 
que " ... nessa situação quase deses
perada, só se pode achar socorro nas 
ilhotas de passado que pennaneceram 
vivas na superfície da terra ... Seria 
vão volt.:'U' as costas ao passado para 
só pensar no futuro. É uma ilusão 
perigosa acrediL:'U' que haja aí uma 
possibilidade. A oposição entre pas
sado e futuro é absurda. O futuro não 
nos traz nada; nós é que, para cons
truí-lo, devemos dar-lhe tudo, dar
lhe nossa própria vida. Mas para dar 
é preciso ter, e não temos outra vida, 
outra seiva a não ser os tesouros 
herdados do passado e digeridos, 
assimilados, recriados por nós" . 5 
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Alguns grupos, raros, dentro da 
universidade brasileira, sempre ten
taram combater a distância, o servi
lismo, a insensibilidade, o exílio, a 
idolatria. Mais, algumas iniciativas 
recentes aparecem e se contrapõem 
ao triste quadro geral. Testemunham 
isto: Olinto Pegoraro, Luiz Wemeck 
Vianna, Luiz Alberto Gomes de 
Souza, Mário . Bonatti, Marcelo 
Azevedo. Maria Clara Bingemer 
constata que a própria realização da 
Jornada contra a Fmhe e pela Vida, 
dentro do ambiente universit.:"'rio e 
ligada a outras atividades que com
pusermn uma romaria a Aparecida é 
um dado novo e nos traz esperanças. 

A Ação da Cidadania contra a 
Fome, a Miséria e pela Vida tem 
represent.:'\do um chamado ao com
promisso, à solidariedade. Pessoas e 
grupos de todo o país sentem-se co
movidos com a situação de miséria 
de muitíssimos de nossos innãos bra
sileiros. Por que L:'Unbém a univer
sidade não se deixaria tocar? Ou me
lhor, as pessoas do mundo univer
sit.:"'rio. Em todas as fases previstas da 
campanha, a universidade poderia 
contribuir, muito. 

A campanha de arrecadação de 
alimentos tem sido para muitos um 
aprendizado e umarelembrm1ça. Para 
quem não estava acostumado a tais 
ações - e a maioria de nós não 
estava e ainda não está - a cmnpa
nha tem ensinado que a solidariedade 
e a caritas não fazem apenas -nem 
principalmente - bem àquele que 
recebe. Aprendemos, ou reaprende
mos, a ter vergonha da omissão. A
prendemos que, mesmo implicando 
vivenciannos e estannos sujeitos à 
dor e ao sofrimento do qual, antes, 
nos protegíamos com nossa indife
rença, é bom que sejamos compro
missados com o Outro. Nos faz senti r 
pertencentes à comunidade humana. 

À arrecadação emergencial de 
alimentos, deverão somar-se esforços 
para geração de empregos e a I u ta por 

mudanças estruturais no país. Este é 
o esquema do programa da campa
nha. Mas muito já foi feito se apren
demos com a solidariedade. A pos
sibilidade de comoção das pessoas 
do ambiente universitário tem essa 
grande novidade. Só não é novidade 
que ela venha do Outro, do pobre e do 
humilhado. 

Para nós da universidade fica o 
desejo. Utópico, claro. Que consiga
mos (pelo menos mais de nós) deba
ter, ajudar a aprender, aprender, pes
quisar, elaborar e executar projetos, 
intervir na vida pública com a 
solidariedade e a vergonha de quem 
doa um "quilo" de arroz olhando nos 
olhos do irmão faminto. Com 
sentimento de gratuidade, promo
vendo o diálogo verdadeiro com o 
Outro, contribuir para a erradicação 
da miséria. Ilusão? ... Talvez, mais 
uma vez possmnos aprender com 
Simone Weil, quando nos diz que 
quem escolhe "deliberadamente e 
quase sem esperança" colocar-se "do 
ponto de vista dos que estão em baixo, 
não há nenhuma dificuldade em 
guardar no plano da ação a esperança 
que um exmne crítico mostra ser 
quase sem fundmuento: é a própria 
essência da coragem." 6 

NOTAS BIBUOGRÁFICAS 
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desafios da informatização" in Anais do 
I Seminário Nacional de História da 
Ciência e Tecnologia, CNPq I PADCT, 
Rio ele Janeiro, 1986. 

3· Ver Simone Weil, A condição 
operária e outros es tudos sobre a 
opressão, Paz e TetTa, Rio de Janeiro, 
1979, p. 351. 

4 · Idem, p. 352. 

5· 1bidem, p. 353. 

6 · lbidem, p. 52. O grifo é meu . 

*Docente da UNESPI 
Guaratinguetá, coordenou a Mesa 

"A Universidade diante da 
miséria" 



SABER!CoM/P AIXÃO 

E slaS notas relatam aspectos da 
minha experiência pessoal de 
participação nos debates reali-

zados recentemente em Guaratingue
tá, durante a comemoração de N.S. 
Aparecida, e que fizeram parte de um 
programa mais extenso de atividades 
organizado pela UFRJ, pelo ISER, 
pela UNESP, pelo IUPERJ, dentre 
outras instituições, com o objetivo de 
vincular a Campanha contra a Fome 
e a Miséria à peregrinação em ho
menagem à Padroeira do Brasil. 

Convém deixar esclarecido 
desde o início que essa minha parti
cipação foi parcial,jaque tive que me 
ausentar para outros compromissos 
em meio à jornada. Tal condição faz 
com que estas notas sejam menos um 
relato factual das atividades ocor
ridas e mais um conjunto de impres
sões sobre a sensação de fazer parte 
de um movimento de articulação soli
dária entre a ciência e a sociedade. 
Articulação esta construída sobre a 
consciência da necessidade do en
volvimento direto da academia na 
discussão e encwninhamento de so
luções para os problemas nacionais. 

Assim, com esse propósito, 
reuniu-se em Guaratinguetá um gru
po bastante heterogêneo de profes
sores, escritores, pesquisadores, de 
várias áreas, na maioria das ciências 
sociais, profissionais de formação 
diversa, participantes de diferen
ciadas escolas do pensar, filiados a 
distintas correntes ideológicas, com 
a finalidade de discutir temas espe
cific~unente associados ou pertinentes 
à compreensão do problema da fome 
e da miséria no Brasil. Sua par
ticipação foi planejada para ocorrer 
em mesas-redondas organizadas para 
o público universitário local ou para 
quem mais se interessasse. 
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PEDRO LEITÃO * 

''Fiéis de 
Aparecida 
aplaudem 
Betinho-" 

Campanha contra a 
Fome foi o destaque 
da festa de 93 para a 
Padroeira do Brasil 

Jornal do Brasil, 
13 de outubro de 1993 

Minha primeira impressão des
se evento aponta para aquilo que me 
pareceu um dos seus êxitos: uma real 
troca acadêmica interdisciplinar. Nes
se encontro, testemunhei obstáculos 
e limites escolares e ideológicos se
rem ultrapassados. Tive a rara expe
riência de verificar como essa fonna 
de debate tem capacidade de efetiva 
contribuição para o avanço do pen
samento ao reunir e contrapor visões 
e experiências diversas. Verifiquei 
que o esforço dos presentes, no que 
pesem suas difere1lças, era o de somar 
conhecimentos, era ode tentar uniras 
pontas do particular com as do geral. 
Era o de pensar o local com o olho 
posto nacional e de apoiar o nacional 
na conjuntura mundial. Era de elu
cidar o peso relativo desses vários 
âmbitos visando a compreensão de 
uma situação de crise nacional que se 
expressa na violência, no caos urbano, 

na marginalidade, na criminalidade, 
no extennínio de menores, no con
trole impositivo da natalidade, na 
discriminação e a violência contra a 
mulher, na degradação ambiental, 
na manipulação da opinião pública, 
no escanteimnento do Estado por 
agentes anti-sociais annados, verda
deiros poderes paralelos e marginais. 

Uma segunda impressão apon
ta para além da difícil experiência da 
transdisciplinaridade, centra-se nu
ma atitude cívica que extrapola os 
limites da prática acadêmica, ainda 
que guarde relação direta com ela. 
Tem a ver com a paixão dos exposito
res, com seu envolvimento pessoal 
com seus objetos de estudo. Na mesa 
de que participei e nas que presenci
ei, assisti à exposição emocionada e 
engajada (expressão/atitude fora de 
época?!) de expressivos intelectuais 
contemporâneos que conseguiram 
situar seus temas no contexto de suas 
vidas e, com isso, dar-lhesumaimpor
tância e significado que, parece-me, 
não seri~un capazes de transmitir, 
caso houvessem se mmltido dentro 
do estreito procedimento fonnal da 
comunicação acadêmica. 

Não assisti em Guaraünguetá 
nenhuma preocupação com o excesso 
de adjetivos . Talvez isso argumente 
que a objetividade do conhecimento 
não se vê necessariamente tolhida 
pelo envolvimento apaixonado do 
pensador com o seu tema, desde que 
seu penswnento tenha conteúdo e 
que represente uma significativa 
contribuição para o desvendrunento 
de aspectos importantes da realidade. 
Essa atitude de indignação com a 
realidade e, ao mesmo tempo, a cora
gem de enfrentá-la olho no olho em 
corpo-a-corpo diário, desvendando 
seus mistérios via pesquisa aca-
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dêmica, pareceu-me ser uma marca 
que destaca as apresentações a que 
assisti em Guaratinguetá. 

Uma terceira impressão, tam
bém positiva, tem a ver com um certo 
estadodeespíritoquesentisercomum 
amuitosdosqueestavam lá. Pareceu
me que os ligava uma atitude de 
cumplicidade que ia além da trans
gressão de barreiras teóricas ou 
ideológicas. Pareciam-me estarem 
todos unidos num ato de ousadia 
pouco comum à academia. Ousadia 
de se verem envolvidos publicamente 
numa manifestação de caráter nitida
mente religioso, e assim doutrinário. 
Transgredia-se um certo código de 
suposta isenção ético/valorativa 
exigido pela ciência modema em 
nome daquilo que todos assumiam 
como uma boa causa. Uma causa 
ética, justa, correta e necessária. Cer
tamente maior e mais importante que 
as diferenças conceituais e meto
dológicas dos presentes. Essa trans
cendência de certos elementos de 

COMPRE NO ISER 

"Betinho quer 
ampliar adesão" 

Folha de S. Paulo, 
7 de outubro de 1993 

identidade ideológico/profissional 
pareceu favorecer a sintonia com uma 
outra transcendência, aquela inerente 
à natureza maior do ato público com 
o qual se estava envolvido, ato de
claradamente religioso. Parecia-me, 
portanto, estarem todos envolvidos 
numa celebração religiosa, plena de 
respeito,compaixãoeamor,aqual se 
realizava de forma também litúrgica, 
na forma da liturgia pagã do saber. 

Para não me ater apenas ao que 
funcionou em Guaratinguetá, prin-

cipalmente com vista a outras 
atividades semelhantes, menciono 
também aquilo que me pareceu não 
ter funcionado: uma divulgação maior 
de eventos programados entre alunos 
e cidadãos locais. O encontro havido 
teve pouca repercussão. Nada que 
invalidasse a experiência daqueles 
imediatamente participantes dos de
bates e mesas-redondas, mas cer
tamente uma oportunidade perdida 
de conquistar corações e mentes para 
um justa causa e para vivência rara, 
que merecia ser compartilhada por 
muitos mais. 

Pessoalmente, vivi uma expe
riência de aprendizado. Sempre bem
vinda. 

*Cientista social, pesquisador 
do CNPq, coordenou a Mesa 

"Meio ambiente, população, sexo e 
procriação" 

O RIGOR DA INDISCIPLINA 

22 

Ensaios de Antropologia Interpretativa. 
Integrante, ousado, definitivo. 
Luiz Eduardo Soares nos leva 
para dentro do furacão, 
investigando, como poucos, 
o universo dos dilemas 
das ciências humanas. 



GUARATINGUETÁ E APARECIDA: 
DUAS CIDADES, OU UMA? 

A s jornadas de outubro, que 
reuniram intelectuais em nome 
do movimento contra a fome 

em tomo do dia nacional de N. S. 
Aparecida, nasceram e transcorreram 
sob um duplo signo: o da manifestação 
da Universidade, visando formas no
vas de denúncia de exclusão social, e 
o de intelectuais de igual origem que, 
por meio de uma romaria. sem deixar 
de procurar os mesmos fins, aspira
vam também a vivenciar uma expe
riência de adesão religiosa. 

Longe de serem incompatíveis, 
as duas atividades incluíam lógicas 
distintas, e admitiam, por definição, 
uma tensão entre elas, que não neces
sariamente se traduzia numa con
tradição entre as suas naturezas. O 
ponto de partida comum às duas 
iniciativas convergentes para o eixo 
Guaratinguetá - Aparecida- a pri
meira cidade lugar dos debates uni
versitários, e, a segunda, da manifesta
ção religiosa -, se foi percebido, 
não o foi devidamente explicitado: 
era a descrença, de um lado, na mo
bilização das estruturas universitárias, 
cada vez mais restritas às suas agen
das específicas; e, de outro, o forte 
desajuste dos intelectuais quanto aos 
partidos políticos. Foi esse duplo 
distanciamento que presidiu a 
motivação dos intelectuais em direção 
do eixo Guatatinguetá-Aparecida, 
dando origem ao ressurgimento de 
uma pauta de intelligentziaorientada 
por valores próprios e interpeladora 
dasociedadeem geral e não de grupos 
segmentados em particular. 

Ainda mais difuso, esteve 
presente naquela reunião a coin
cidência com um processo novís
simo, qual seja, o da reemergência da 
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identidade do intelectual católico en
quanto tal , especialmente o da es
querda católica, depois de pelo me-

"Multidão 
calculada em 30 

mil pessoas 
acompanhou a 

missa das 1 O horas, 
ponto alto da 

programação" 

O Estado de S. Paulo, 
13 de outubro de 1993 

nos três décadas de exposição à vida 
partidária, inclusive a clandestina na 
época da ditadura. e de quase uma 
década de andata a/ popo/o no inte
rior dos movimentos sociais anima
dos pela Teologia da Libertação. 

Evidente que o terreno consen
sual encontrado foi o da religião, com 
a idéia de justiça se sobrepondo a 
quaisquer outras dimensões. Mas tal 
solução, que na verdade permitiu a 
inesperada intervenção do tipo 
intelligentzia tida .por muitos como 
anacrônica, depois de tantos anos de 
rígido alinhamento dos intelectuais 
às instituições acadêmicas e parti
dárias, trazia consigo severas limi
tações diante de uma cultura univer
sitária tradicionalmente secularizada. 
Superar essa restrição dependeria de 

um amplo processo de discussão no 
interior da Universidade, o que não 
ocorreu, e cuja pauta provavelmente 
giraria em torno das exigências éticas 
da ciência moderna num país peri
férico e de crônico apartheid social. 

Nesse contexto, nada de sur
preendente que as chamadas jornadas 
universitárias de Guaratinguetá não 
tenham seduzido as grandes persona
lidades de seu meio e que a produção 
das mesas de debates tenha sido 
desigual, em geral muito além do 
nível de conhecimento e de reflexão 
já existente. Contudo, elas existiram 
e sua realidade se constitui num fato 
exitoso, cuja experiência pode ser 
reelaborada para outras oportunida
des futuras . Muito particularmente 
se continua a se reforçar a tendência 
às manifestações do tipo intelligen
tzia, como há algum tempo vem 
sucedendo na campanha contra a 
fome, e, mais recentemente, no Viva 
Rio, em que se reúnem especialistas 
sem conotação imediata político
partidária a fim de firmarem posição 
e planos de ação em questões subs
tantivas de interesse geral. Registre
se, como indicador de fraqueza do 
encontro de universitários em Gua
ratinguetá, a inexistência de qualquer 
documento que viesse a reclamar uma 
participação mais incisiva e aberta da 
Universidade nalutacontraamiséria 
e a exclusão social. 

De um outro ponto de vista, sob 
um ângulo tópico mas de valor 
intrínseco, é de se mencionar a larga 
ressonância do movimento, que 
conseguiu abrir espaço, graças ao 
esforço de eminentes personalidades 
da sociedade civil católica, em uma 
das maiores festas religiosas do país 
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para o pronunciamento do coorde
nador da luta contra a fome, Betinho, 
cuja fala para os fiéis reunidos em 
Aparecida foi amplificada pelamídia. 
Tudo isso reverteu no sentido de 
conferir maior legitimidade, religiosa 
e de massa, às lutas pela incorporação 
dos excluídos e marginalizados ao 
mundo dos direitos. 

São incertos, porém, os cami
nhos dereiteração daquelas jornadas. 
Uma possibilidade está na sua tra
dução num movimento exclusivo dos 
intelectuais da sociedade civil ca
tólica, quer conversando a forma de 
participação que revelou sua qua
lidade de homens de saber, como se 
deu em outubro de 1993, quer ab
dicando dela, para se converter num 
ato puro de dimensão da fé. Outra 
alternativa está na retomada do im
pulso originário de aglutinar, com 
audácia pluralista, os especialistas da 
Universidade para que não só 
aprofundem seu diagnóstico sobre a 
questão social brasileira, como se 
instituam em nova identidade que 
aproxime a própria Universidade dos 
problemas do povo. As lições de Apa
recida são muitas, mas retenho aquela 
que sinaliza para a rica idéia de va
lorização do que é distinto e diverso, 
quando se procura realizar um claro 
e preciso objetivo comum, escapando 
do dialélica das superações totali
zantes, que muitas vezes levam à 
fonnação de identidades fortes mas 
inteiramente isoladas . 

*Professor do IUPERJ e do 
CPDA /UFRRJ, coordenou a Mesa 

"Violência" 
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,.. 

VIDEOS DO /SER 
Leve cidadania pra casa, implante 
a coleta s.eletiva ou reúna-se com 

divers~s tradições religiosas. 
Programe uma nova visão de 

mundo na sua TV. 

Conheça nosso catálogo e adquira 
os VÍDEOS DO I SER . 

Aluguel e compra 

RAÍZES DO 
DESPERDÍCIO 

Junte 1 O dos mais conceituados 
autores em variados campos 

do conhecimento humano. 
A preocupação comum: 
o desperdício em seus 

muitos matizes. 
RAÍZES DO DESPERDÍCIO, 
uma visão abrangente e 

ousada sobre uma das mais 
graves questões do 

ser humano. 



COMUNICAÇÃO DE MASSA, RÁDIO APARECIDA 
E A CAMPANHA CONTRA A FOME 

Os meios de comunicação de 
massa são de fundamental 
importância em toda e qualquer 

campanha que se pretenda fazer, 
principalmente por seu poder de 
mobilização da sociedade e a influ
ência da opinião pública. 

No Vale do Paraíba, os pri
meiroscomitêsdeAçãodaCidadania 
contra a Fome, a Miséria e pela Vida 
foram organizados entre maio e julho 
de 1993, sempre procurando o apoio 
da imprensa local c regional para a 
divulgação de suas atividades . 

No início, o movimento encon
trou algumas resistências e questio
namentos, logo superados, por parle 
daimprensaedesetoresdasociedade. 
A principal resistência era quanto à 
possibilidade dessa campanha contra 
a fome ser utilizada por partidos ou 
políticos com objelivos eleitorais. O 
comitê de Guará chegou a ser 
chamado de "Comitê do PT", mas 
logo esse conceito errôneo foi 
ultrapassado graças às adesões de 
diversas lideranças e de entidades 
representativas da sociedade . 

Quanto à acusação de "as
sistencialismo", outro questio
namento que os comitês enfrentaram, 
também caiu por terra, logo que foi 
divulgada a segunda etapa da 
campanha, a ser iniciada em 1994, 
cujo objelivo é mnpliar a discussão 
sobre o enfrentmnento da miséria 
com alternativas para geração de 
empregos e melhoria da renda fmni
liar da população carente de todo o 
país. 

Superados esses primeiros 
obstáculos, hoje, a imprensa local e 
regional abre grande espaço para a 
divulgação das atividades dos comi-
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tês em todo o Vale do Paraíba e teve 
importante participação na campa
nha "Natal sem Fome". Destacrur.ps, 
aqui, o excelente trabalho de cobertura 
jornalística e de engajamento mesmo 
da Rádio Aparecida. Por ser uma emis
sora católica, preocupada com as 
questões sociais, vem se dedicando 
com carinho a impulsionar a Cam
panha contra a Fome e pela Vida. 

Durante as atividades culturais e 
religiosas da Romaria contra a Fome 
c pela Vida, realizada entre os dias 10 
e 12 de outubro de 1993, a Rádio 
A parecida participou efeti vamente da 
organização, divulgação e cobertura 
dos eventos. Com total apoio da 
direção da rádio, a jornalista Maria 
Elizabeth Rabello coordenou a pro
dução de espotes sobre o tema, que 
foram veiculados durante toda a 
programação da emissora, inclusíve 
na chamada "Rede Azul e Branca", 
composta por cerca de 20 rádios 
católicas espalhadas pelo Brasil. 

O número de entrevistas com os 
organizadores e participantes, antes e 
durante a romaria, chegou a apro
ximadmnente 30, onde formn abor
dados aspectos os mais diversos: o 
proprimnente organizacional, o pas
toral, o político, o cultural e o teoló
gico, sempre com a preocupação de 
estar retratando a rica realidade ca
racterística do movimento. 

A missa solene da festa de Nossa 
Senhora, celebrada no dia 12 de 
outubro no Santuúrio Nacional, que 
contou com a presença de D. Luciano 
e do Betinho, foi transmitida ao vivo 
por uma rede de emissoras comanda
da pela Rádio Aparecida. A mensa
gem do Betinho durante a missa e as 
palavras de D. Luciano sobre a Crun-

panha-tantoduranteamissacomo 
durante uma entrevista posterior
foram reprisadas nos dias seguintes, 
com destaque, durante a progra
mação jornalística da rádio. Esse 
material foi ainda repassado para 
diversas emissoras de todo o Brasil. 
A frase do Betinho, "a solidariedade 
é grande oração", pôde, assirn, eco
ar em muitos corações que não es
tavam presentes conosco na Basílica. 

Diariamente, a Rádio Apa
recida veicula os espotes produzi
dos pelo !BASE para a Campanha 
contra a Fome e, em sua programação 
jornalística, leva ao ar entrevisL:'ls 
com lideranças, tal como D. Mauro 
Morelli, presidente do Conselho 
Nacional de Segurança Alimentar, 
sobre os rumos do combate à miséria 
em todo o país. 

A direção e os funcionários da 
Rádio Aparecida entendem ser papel 
inescapável assumir essa cmnpanha 
que, se nasceu de uma proposta do 
governo paralelo do PT, passou pelo 
governo Itrunar e foi encmnpada 
pelos setores mais ativos e 
conscientes da sociedade. O Brasil 
começou a redescobrir a solida
riedade e, "à margem de qualquer 
tutela oficial, a Campanha contra a 
Fome e pela Vida mobiliza a nação 
e reacende a esperança de que a 
união e a organização da sociedade 
civil são capazes de iniciar um 
processo de reversão do quadro de 
miséria que envergonha o país". 

*Jornalista da Rádio 
Aparecida, coordenou a mesa 

"Os meios de comunicação 
no combate à fome e à miséria" 
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Brinquedos: 
Para a Guerra ou Para a Paz? 

E 
sta oficina dirigida a crianças e 
adultos foi realizada na abertura 
da vigília, na Praça de Santo 

Antônio, em frente à igreja de 
Guaratinguetá - SP. Faz parte de um 
projeto maior, Desarmar o Futuro, 
que tem como objetivo criar condições 
para reflexão e ação na busca da 
erradicação da violência nas suas 
diversas manifestações. Encontrar 
formas que desmontem o armamento, 
seja bélico, nuclear, químico, seja a 
nível dos espíritos, das relações ( etno
centrismo, intolerância entre pessoas, 
sexo, povos, sociedades, nações), de
ve se tomar um compromisso entre 
aqueles que ainda acreditam na po
tencialidade de ser humano para en
contrar a sua felicidade e liberdade, 
respeitando as diferenças e recriando 
a convivência. 

A maioria dos participantes 
eram crianças. A oficina Brinquedos 
Para a Guerra ou Para a Paz? iniciou
se com todos fazendo gestos e movi
mentos corporais que lembrassem a 
guerra, transformando-se em movi
mentos que evocassem a paz para 
cada um. 

Em seguida, em três grupos, 
cada um no silêncio possível (crianças 
tagarelam), após amassarem e repar
tirem o barro, esculpiram o brinquedo 
que significasse paz, e que lhes suge
ria brincadeiras, relações de paz, 
afeto, comunhão. Depois de cada brin
quedo/símbolo concretizado, o mo
mento de compartilhar, de falar para 
o grupo sobre o mesmo. 

Todas as criações foram colo
cadas na escadaria da igreja e, então, 
dissolvendo-se os pequenos grupos, 
os participantes da oficina e mais 
quem chegou tiveram a oportunidade 

Solang~ Dacach * 

de ver os produtos materiais da ofici
na e se envolveram, junto a algumas 
velas acesas, num clima de vigília e 
luz. 

Uma grande roda foi feita e 
então lida, e repetida por todos, como 
se fosse uma oração, uma adaptação 
do texto de Hélio Pellegrino: 

OS TUMULTOS DA PAZ. 

Não há paz sem liberdade 
não há progresso sem liber

dade 
Não há nada de verde

dei ramente humano, sem liberdade. 
A violência compromete a 

liberdade 
A violência destrói corações e 

relações 
Costuma-se confundir paz 

com imobilismo, com conformismo 
submisso 

Na verdade, paz nunca é pas
maceira 

nem turbulência coagulada 
pela força do arbítrio 

muito menos silêncio das tum
bas, ou do medo 

Ao contrário, paz é •~nsão 
criadora e implica agonia ativa e 
apaixonada vigília. 

Paz é possibilidade de 
comunicação autêntica 

de diálogo 
de palavra plena 
Para que exista paz é ne

cessário que haja humildade, trans
parência, paciente busca da justiça. 
Se quero construir a paz junto com 
os outros seres humanos tenho que 
saber que não sou onipotente nem 
perfeito 

radical, respeito ao outro, 
escuta, atenção modéstia. 

Paz é a assunção-mais do 
que dolorosa, porque crucificadora 
-de que nós, os humanos, somos 
carcaças feitas pelo tempo, 
marcados pela finitude, que constitui 
nossa dimensão mais radical. Paz é 
a possibilidade de nos sabermos 
sem rancor excessivo, fa~veis, finitos, 
limitados. 

Paz é a coragem de pôr-se de 
acordo com a verdade, a justiça, a 
liberdade. Como a verdade, a jus
tiça, a liberdade implicam a exis
tência dos outros, paz é coragem 
de consentir na existência deles, 
inferno muitas vezes, escândalo 
quase sempre, mas porto e destino 
de tudo o que é humano. 

Pazétensãocriadoraeimplica 
agonia ativa e apaixonada vigília. 

{Adaptação do texto Os Tu
multos da Paz, de Hélio Pellegrino, 
J.B., 02.07.86} 

Terminada a "oração",cada um, 
com seu trabalho na mão, elevou-o 
na porta da igreja dizendo uma pa
lavra. Amor, solidariedade, paz, 
amizade, força, energia, comunhão, 
alimento, foram algumas. Depois dis
to, entraram na igreja depositando o 
seu símbolo e o seu desejo aos pés de 
Cristo crucificado. 

As vozes das crianças, a brisa 
na praça, o entardecer trouxeram o 
tom e o espírito da romaria que se 
fortaleceu e impregnou a todos com 
a chegada dos romeiros. 

*Coordenadora de Metodo
logias da REDEH- Rede de Defesa 

da Espécie Humana 



EM 
, 

VIGILIA 

DEVENDO COOEO\R ÀS 20 -:::=SII!!=J 
HORAS CXJ DIA 11 DE amJBRO, NA. 

MATRJZ DE SANTOANrâ-Jo, EM GuA
RAnNGUETA, COO A Sá.NT"A MISSA. 

NA VERD.ADE, A VIGÍLiA TEVE SBJ INÍCIO ALGUNS MINUTOS ANTES, COO A 

GIEG.ADA E ACa.J-IIMENTO DOS CAMINHANTES QJE PERCORRERAM AS TRILHAS 

DA SERRA DA MANTIGvBRA. A ALEGRIA E EMo;:ÃO DESSA GIEG.ADA 

PERMANECER.AM DURANTE Ta.JA A VIGÍLiA E ERA VISÍVEL NOS ROSTOS DAS 

PESSOAS GXJE LOTAVAM A MATRJZ. 

AK>s A MISSA, TEVE SEQÜÊNCIA A VIGÍLiA GXJE IRIA SE ESTENDER ATÉ O 

RAIAR CXJ DIA 12, NJMA SUCESSÃO DE MOOENTOS FORTES E BONITOS: A 

ENTRo.JtzAÇÃo DE NoSSA SENHORA, A VIA SACRA, ORAÇÕES ESKNTÂNEAS, 

CANTOS, MEDfrAÇÃO SILENCIOSA, A DEClARAÇÃO DE FOESIAS-ORAÇÕES, A 

REZA CXJ TERÇO, TESTEMUNHOS E REFLEXÕES SOBRE A LUTA CONTRA A MISÉRIA 

E A FaviE, A Co.JTEMA.AÇÃO CXJ SANTfSSIMO. 

As PESSOAS EM VIGÍLIA CONTARAM COO O AFOlO CARINHOSO DE lM 

GRUFO DE PAROQUIANAS GXJE, N:J SALÃO PAROGXJIAL, NÃO PARAVAM DE 

SERVIR CAFÉ, LEITE, PÃO, Ba.OS E 

SALGADOS. 

OUTRO CARNHO VEJO DA ~E

SENÇA DE D. LUCIANO MENDES DE 

AIMBDA, GXJE GIEGOJ N:J MBO 

DA MADRUGADA. 

DURANTE A CONTEMA.AÇÃO 

ro SANTisstMo RAIOU o DIA. Os 

GXJE PASSARAM A NorTE EM VIGÍLIA 

ESTAVAM ~OS PARA CAMINHAR 

ATÉ A BASÍUCA DE APARECIDA. 

QuERIAM "MOSTRAR SEU 

OLHAR" PARA A M<\E. 



EM VIGÍLIA 

{reflexões de uma calóhca} 

F ui à romaria com bastante 
desejo, mas algum ceticismo. E 
mesmo medo. Medo de que 

fôssemos apenas alguns poucos lou
cos que acreditavam que intelectuais 
e acadêmicos pudessem se motivar 
para um evento assim: peregrinar em 
busca do rosto da Senhora Negra 
Aparecida, um dia surgida das águas. 
Medo de que nosso gesto, unido à 
Campanha da Fome de Betinho, não 
chegasse a ter a repercussão que de
sejávamos, em mt;:io ao mar de 
romeiros que inunda a Basílica e seus 
arredores quando vai chegando a festa 
da Virgem, em 12 de outubro. Medo, 
por outro lado, de que houvesse des
virtu:unenlo, de nossa parte e de par
tes outras, do verdadeiro objetivo da 
romaria e que o religioso, o acadêmi
co e o ético - três dimensões que 
desejávamos ver bem equilibradas 
- não se integrassem harmo
nios:unente. 

A Jornada de Debates foi bela e 
dura. Com momentos allos e estimu
lantes, a inclemência do calor e o 
acúmulo de material para retlexão 
nos havia feito chegar ao fim do dia 
cansados "e movidos interiormente 
pelas dificuldades através das quais 
passavam os companheiros que, 
desde dois dias antes, desciam a pé a 
Serra da Mantiqueira. 

O começo da vigília, com a 

Maria Clara Lucchetti Bingemer* 

Participei da missa com grande 
consolação e contemplei, estarreci
da, o poder de verdadeira imantação 
que a pequena imagem de Nossa 
Senhora exercia sobre a assembléia 
ali reunida. Oll1os fixos na estátua 
escura vestida de azul e dourado, as 
cabeças como que giravam sobre os 
pescoços e ombros, buscando o 
encontro do oll1ar com a figura da 
santa. As mãos se estendiam e to
cavam o manto de leve, expressando 
naquele ardor todo o rio de anseios e 
dores que vinha desaguar no remanso 
materno da Senhora. 

Filha da secularização e nor
malmente prudente e pudica em re
lação a tais manif~st.'lções, estendi a 
mão direita. E o toque azul do veludo 
penetrou-me na alma enquanto for
mulava meu pedido. 

A vigília foi, ent.'io, um longo e 
paulatino desenrolar deste primeiro 
gesto de confiança e entrega. Um 
progressivo redescobrir de devoções 
e experiências escondidas no baú da 
infância e meio adormecidas pela 
intensa atividade teológica dos últi
mos tempos. Às voltas sempre com 
idéia e elaborações, reencontrei como 
graça o sabor da repetição lilftnica 
das dezenas do terço, a emoção das 
pessoas da Via Sacra, o encanto das 
ladainhas. 

chegada dos romeiros, que, ajoelha- Lutando contra o frio, a fome, o 
dos diante do altar, desfiav:un os sono, o cansaço, podia sentir meu 
mistérios do Rosário, sua exausL.'io 
empoeirada e cheia de devoção co
meçou a dissipar meus medos e 
aumentar minha fé . 
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corpo que rezava e buscava a atitude 
de vigilância e fidelidade para além 
de seus limites e muito mais que a 
cabeça ou mesmo os sentimentos. 

Quando o Santíssimo Sacra
mento foi exposto, já 1nadrugada 
avançada, ajoelhei-me para a ado
ração, sentindo-me vencida. Vencida 
por Deus, que é mais forte que eu e 
meus medos e insegur:ulÇas. Acom
panhada pela fé da Igreja que, junto 
comigo, também dobrava os joelhos 
e adorava a presença real ai i ex posta. 

Sentindo cada vez mais o can
saço, baixei a cabeça e creio que 
adonneci. Ao erguê-la, com susto, 
dei-me conta de que havia ador
mecido. Muitas pessoas entravam na 
igreja para o encerramento da vigília. 
O sol, já nascido e forte, penetrava 
pelas janelas, vitrais e portas, 
inundando e aquecendo todos os 
espaços. 

E sobre o altar, Cristo, o único 
e verdadeiro sol, resplandecia no 
fulgor de sua divindade encarnada e 
feita pão. Ali me havi[un conduzido 
a Senhora Aparecida e seu manto 
azul, aos pés d' Aquele que é pão 
eucarístico, carne dada para a vida do 
mundo. 

Com sua força me dispus a 
c:uninhar até a Basílica onde, pela 
voz de Betinho, encontrei novo 
sentido para viver o mandamento 
novo: "Amai-vosunsaosoutroscomo 
eu vos :unei." 

*Teóloga, professora do 
Departamento de Teologia da 

PUC/RJ 



" .. . ME DISSERAM, PORÉM, QUE EU 
VIESSE AQUI PRA PEDIR DE ROMARIA A 
PRECE PAZ NOS DESALENTOS; COMO EU 
NÃO SEI REZAR, SÓ QUERIA MOSTRAR 

MEU OLHAR ... " 

Maria Nazareth Cupertino* 

C reio que foi isso que eu vivi na Grande Romaria 
contra a Fome e pela Vida. Foi o momento de 
mostrar o olhar, não para uma imagem de barro, 

mas para uma realidade concreta que grita aos nossos 
ouvidos e mexe com as nossas vidas e nos toma Romeiros. 

Tenho diante dos olhos e coração, cada passo da 
romaria, em um encontro aqui, outro no Rio, outro sei lá 
onde ... Eram muitos Encontros: encontro de famintos e 
sedentos, de justiça e solidariedade. O encontro só tem 
sentido quando muda as relações e acredito profundamente 
que nossas relações não são mais as mesmas. Alguma 
coisa dentro de nós se transfonnou em Reino de um 
Mestre que prometeu um grande banquete para os coxos, 
aleijados, cegos, surdos, leprosos, desempregados. 

A romaria, a meu ver, trouxe uma contribu.ição 
muito importante para a nossa história nos aspectos 
fundamentais que garantem a sobrevivência humana: 
aspectos sociais, econômicos, políticos e religiosos, que 
despertaram nas pessoas a consciência e convicção de 
que as soluções estão nas mãos dos pequenos, da sociedade 
que se organiza e pede um sistema político e econômico 
com mais justiça e transparência, que dê a todos direito 
de participar do destino do nosso país . 

Do meu lado, na Basílica Nacional de Aparecida, 
estava uma romeira, que se confunde com tantas outras 
romeiras vindas de lugares distantes, foi olhar de Maria 
e como mulher que gera a vida, foi pedir pelos seus. Ao 
ouvir a prece do Belinho, respondeu com uma força, 
vinda do alto: "Obrigada, Senhor, por esse homem, ele é 
seu." 

Continuamos ainda hoje em romaria para uma nova 
terra "que mana leite e mel, uma terra boa e espaçosa ... " 
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" FOME ... QUE GRANDE MISTÉRIO 

TRAZEM SI. 

UM PAÍS: BRASIL 

TANTA RIQUEZA. .. 

TANTO SOFRIMENTO. 

FOME ... QUERO TIRAR VOCÊ 

DO MEIO DO MEU POVO. 

UM JOGO ... 

UM QUILO DE ALIMENTO 

MUITA XINGAÇÃO ... POUCA 

COMPREENSÃO. 

FOME ... SEU LUGAR NÃO É AQUI 

SAIA! DÊ O FORA. .. 

42 MILHÕES E SEISCENTOS MIL 

COMPROMISSO COMPROMETIDO. 

MUITA CONFUSÃO ... CONFLITOS. 

FOME. INGRATIDÃO VOCÊ TRAZ 

CONSIGO 

DEIXE-NOS EM PAZ ... " 

* Irmã Salesiana 
da Casa Bethânia de Guaratinguetá 
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ESPERANÇA, VIDA, 
COMPROMISSO 

Maria Aparecida da Silva* 

"Bendito seja Deus que nos fez 

família no amor de. Cristo, 

por causa de nosso irmão" 

A grande vigília do dia 11 de 
outubro de 1993, em sinal de 
solidariedade e de adesão ao 

movimento contra a fome, a miséria 
e pela vida, foi uma experiência 
inesquecível. Especialmente porque 
foi um acontecimento que fez muita 
gente se unir, em defesa da vida, 
independente de raça, classe social, 
religião, partido político, lugar de 
onde vinha. 

Éramos uma família só, levan
tando alto a bandeira da Esperança, 
que, mesmo no silêncio, no canto ou 
na dança, tremulava nas mãos do 
jovem, do velho e da criança, 
clamando aos céus: 

-Não queremos mais matanças! 

Este é o país da paz só porque 
não há guerra? Mas o sistema político 
e econômico mata ainda mais que as 
guerras. Diante disso, somente um 
gesto aparentemente "louco" para 
muitos -como uma noite de oração, 
uma romaria a pé - para despertar 
tantos que, inconscientes da reali
dade, donnem acordados. Ou, ainda, 
os que, mesmo conscientes, estão 
paralisados pelo egoísmo, pela ganân
cia e pela sede de poder. Estes obstá
culos, que causam toda sorte de fome 
e miséria humana, só serão removidos 
quando os miseráveis e excluídos 
começarem a chacoalhar o trono dos 
poderosos pela organização e ação. 
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Como disse a Mãe de Deus: "Os 
poderosos serão derrubados de seus 
tronos" (Lc 1,52). 

"Romaria a 
Aparecida leva 

hoje 350 mil fiéis" 

Jornal do Brasil, 
12 de outubro de 1993 

Na verdade, o movimento con
tra a fome e pela vida vai mostrando, 
pouco a pouco, que o poder de trans
formação está nas mãos dos próprios 
pobres, que por sofrerem muito são 
os que mais partilham o que têm e o 
que são. São esses que, verdadei
ramente, com um quilo de arroz, 
farinha ou feijão, repetem evange
licamente, hoje, o grande milagre da 
multiplicação (Mt 15). 

Às vezes, fico me perguntando 
como é possível tant.:'l gente ficar 
olhando, indiferente, para esse 
movimento ousado que envolve toda 
a nação e todos os gestos apontam 
para uma mesma direção: "Que todos 
tenham vida e vida em abundân
cia"(Jo 10,10). Espero que esse mo-

vimento provoque em cada grupo 
social um desejo de conhecer sua 
própria realidade, por mais dura que 
seja, mesmo que chegue a ferir; e 
com amor e coragem conjugue o 
verbo "agir". 

A vigília foi um momento de 
profunda contemplação e comunhão 
com Deus e com todos os cristãos, um 
diálogo na fé, no amor e no perdão, 
sem tirar os pés do chão. Rezamos a 
dura realidade de milhões de innãos, 
sem família, sem teto, sem pão. 

Foi importante esssa vigília 
para nos fortalecer, porque de todos 
os lados, continuamente, chegam con
vites para a gente desistir, amolecer. 
Mas nós estamos aí, segurando firme 
o rojão, para transfonná-lo em beleza, 
em favor de nosso innão. Mesmo que 
isso, às vezes, nos custe sacrifício e 
sofrimento. 

Creio que Deus continuará 
realizandoomilagredamultiplicação 
pelas mãos do povo, pelas minhas 
mãos, pelas tuas mãos. Através de 
cada mão que se abre generosamente 
em doação. 

* Irma Salesiana da Casa 
Bethânia de Guaratinguetá, 

participante do comitê local da 
Açao da Cidadania 



LANÇANDO AS REDES DA ESPERANÇA 
Sobre a missa na capela de São Geraldo, Porto do Iquaçu, 

Aparecida, em 10 de outubro de 1993 

Ortodoxos. Sim, simplesmente 
ortodoxos. Quisemos começar 
onde tudo começou. À beira do 

rio Paraíba, onde o pescador João 
Alves, quem sabe num último fio de 
esperança de pescado, de uma 
pescaria já aparentemente fracassada, 
pescou a esperança. A esperança de 
um povo que, quando em ninguém ou 
nada mais confia, reza uma prece: 
" A v e-Maria". 

Já um pouco atrasados, diri
gimo-nos à capela de São Geraldo, 
erguida à beira da estrada e próxima 
às margens do Paraíba. No ônibus, 
em clima de expectativa e oração, 
entoávamos cânticos em louvor à 
Senhora Aparecida. Como seria a 
missa, como era a capela, ninguém 
tinha idéia. Fomos chegando com a 
tarde caindo. Hora da Ave-Maria, 
hora em que a natureza se recolhe. E, 
assim como os passarinhos se 
refugi:un em seus ninhos à espera da 
aurora, um motHinho de povo, de lá e 
de fora, se aninhava pela fé sob o 
manto de Maria. Ali, naquela capela, 
tão humilde, l:u1çrunos nossa redes . 
Redes de fios de esperança, pela 
dignidade de um povo, por um Brasil 
novo. 

Há momentos em que tudo 
parece providencial. Desmontar 
nossos esquemas preestabelecidos e 
encher-nos de alegria com coisas 
singelas e singulares me parece ser 
uma forma I údica de Deus dar o ar de 
sua graça. A missa na capela de São 
Geraldo foi assim: tudo se encontrou 
no não-premeditado. Uma missa 
domingueira e tão singular! 

Logo que chegamos, ainda 
descobrindo o lugar, já for:un sendo 
distribuídas as t.vefas. Um grupo de 
jovens com violão e instrumentos de 
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Antonio José da Silveira* 

"Ide às encruzilhadas e 

convidai para as bodas 

todos quantos achardes." 

( Mat. 22,9) 

percussão animou a missa, os vindos 
de fora fizeram as leituras e houve até 
um diácono para ler o evangelho. 

O espírito de fraternidade nos 
tomou de assalto logo no começo 
com a infom1alidade com que se 
misturar:un estas duas faces de Brasil, 
numa oração simples por dignidade e 
paz. Os bacharéis, mestres e doutos 
do saber acumulado, com os sábios 
da luta da vida, teimosamente vivida 
apesar da ordem contrária, laureados 
"povo". Dentre o grupo de romeiros 
universitários, um grupo de 
comunistas. 

Assim, fizemo-nos um só povo, 
aos pés de Maria, unidos em esperan
ça e solidariedade. Gente pouca, mas 
de todo jeito: homens e mulheres; 
crianças, jovens e velhos; leigos e 
religiosas; crentes e não crentes. 

O folheto de missa era o comun 
para todas as missas, mas parecia 
especialmente preparado para a nossa. 
Logo de início a profecia de Isaías 
nos enchia de esperança: " O Senhor 
Deus enxugará as lágrimas de todas 
as faces e tirará de toda a terra o 
opróbrio que pesa sobre o seu povo, 
porque o Senhor o disse." ( lsa. 26,8 ). 
O salmista, contra ·toda pretensão 
humana de senhorio do mundo e do 
próximo, cantava: " Do Senhor é a 
terra e tudo o que ela contém ... " (Sal. 
23 - 24 ) . E Paulo como que nos 
falava por esse povo L:1o religioso que 

vive a duras penas: " Tudo posso 
naquele que me conforta. Contudo, 
fizeste bem em tomar parte de minha 
tribulação" (Fil. 4 , 13 - 14 ). Mas 
providencial, mesmo, foi o 
evangelho. Jesus ensinava a utopia 
do Reino com a parábola da festa das 
bodas ( Mat. 22, 1 - 14 ). Aquelas 
bodas, às quais os convidados, muito 
preocupados com seus afazeres, dei
xaram de ir, irritando o rei, que man
dou os empregados espalharem-se 
pelos caminhos, convidando, então, 
toda sorte de gente. Era o próprio 
espírito da romaria. Gente de todo 
jeito foi convidada para fazer uma 
grande mesa de solidariedade com o 
filho do rei: a multidão, vítima da 
violência da fome e medo. 

Na homilia, Padre Paulo 
fundamentou nossa solidariedade, o 
sentido de nossa romaria e aquele 
nosso primeiro encontro com o povo. 
Em nossas orações, lembramos de 
todos, pedimos justiça, vida nova 
com Deus, dignidade para todos, e 
aproxirnatno-nos pelo Espírito dos 
companheiros que desciatn a Man
tiqueira numa caminhada de oração. 

Naquela capelinha de cores 
terrosas por fora, morena como o 
povo, azul e branca por dentro, as 
cores de Maria; começou para um 
grupo a história de um encontro que, 
provavelmente, será lembrado mui
tas vezes. Um aprendizado de ser 
irmão. Um aprendizado de ser povo, 
de ser nação. 

Assim foram lançadas as redes 
da esperança. 

*Artista plástico, membro do 
GER 
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SOBI2E A VIGÍLIA DE li DE OUTUBI20 

Quis a Providência Divina que 
em nossa paróquia, mais preci
samenteem nossaqueridalgre

ja de Santo Antônio, acontecesse, na 
noite de 11 de outubro de 1993, a 
vigília em favor da vida, da cidadania 
e contra a fome. 

Não. Não foi por acaso que 
nossa matriz de Santo Antônio 
acolheu inúmeros peregrinos que, a 
pé ou de ônibus, chegaram vindos do 
Rio de Janeiro ou de Minas, em ca
minhada de prece, rumo a Aparecida. 
Essa vigília movimentou crianças, 
jovens e adultos, uniu idéias e exigiu 
esforços para que acontecesse da 
melhor forma possível. E penso que 
isso aconteceu replmente. 

Já bem antes da hora marcada, 
nossa matriz adquiriu um clima de 
festa, ao receber vários grupos de 
romeiros ou caminhantes, que che
gavam. Muitos rezando, outros 
cantando, numa demonstração forte 
de fé e que emocionou a todos os que 
estavam na igreja. A vigília teve início 
com a Santa Missa que, muito par
ticipada e alegre, prenunciou uma 
noite rica de bênçãos, graças e 
emoções. 

Antes de ser entronizada em 
seu altar de honra, a imagem da 
Virgem Aparecida percorreu o inte
rior da igreja, levada por nosso páro
co, Pe. Paulo, e recebeu aplausos e 
vivas de todo o povo que lotava a 
igreja. Aplausos como há muito tem
po não se via nem ouvia. E muita 
gente emocionada chorou nessa 
hora ... Cá pra nós, muitas pessoas de 
nossa cidade não vão a Aparecida por 
ocasião da festa de Nossa Senhora e 
preferem, comodamente, ouvir pelo 
rádio e TV, no conforto do lar, as 
notíciasdamesma,enquantomilhares 
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e milhares de romeiros não medem 
sacrifícios para estar juntos e homena
gear de perto a Virgem Aparecida. 

Por isso tudo, a vigília em seu 
"momento Mariano", .nos propor
cionou uma maravilhosa oportu
nidade de louvor a Maria, com cantos 
e preces; enfim, com uma demons
tração singular de fé e esperança em 
seu poder. E ela, em sua imagem 
pequena e simples, passando por en
tre o povo da igreja, deve ter ouvido 
muitas preces, atendido muitos pe
didos e derramado muitas-bênçãos .. . 

"B etinho prega 
'mudanças 

estruturais' no 
país" 

Folha de S. Paulo, 
13 de outubro de 1993 

O segundo momento forte da 
vigília foi a Via-Sacra. Meditada 
sobre os passos sofridos por Jesus e 
os fatos sofridos pelo nosso povo. 
Cristo em sua caminhada dolorosa 
nos levou a refletir sobre a situação 
de milhares e milhares de pessoas 
que passam fome, marginalização, 
injustiça, violência e brutalidade de 
toda sorte. A reflexão sobre fatos 
verídicos ocorridos em nossa socie
dade, a triste situação a que crianças, 
jovens e adultos estão expostos -

sem teto, sem comida, sem trabalho, 
sem saúde, sem liberdade e sem 
dignidade. 

Tudo isso nos questionou! Co
mo o evangelho de Jesus ainda hoje 
não é vivido pornós! Como o amor ao 
próximo ainda é pequeno! E a refle
xão dessa Via-Sacra nos levou a pen
sar: o que estou fazendo por meus 
irmãos necessitados? Como mudar 
esse estado de coisas? Foi uma re
flexão que lá no íntimo do nosso 
coração colocou a exigência de uma 
mudança em nós, de uma ação con
creta de nossa parte em favor de 
nossos irmãos necessitados. 

Outro momento importante de 
nossa vigília foi o que contou com a 
presença carismática de D. Luciano. 
Um pastor no meio das ovelhas ... Ele 
também Igreja, liderando e partici
pando da luta contra a vida indigna de 
nossos irmãos. D. Luciano, com sua 
figura frágil por fora, mas fortíssima 
por dentro, nos levou a enxergar mui
to bem o Cristo no meio dos pobres e 
oprimidos. Seguiram-se a estes mo
mentos de oração cantos de louvor e 
muitos testemunhos importantes. 
Todos nos levaram a meditar se
riamente sobre o tema da vigília: a 
vida injusta e indigna que muitos de 
nossos irmãos vivem hoje. 

Finalmente, a manhã ia che
gando e, com ela, a úllima parte de 
nossa vigília. E foi a mais importante! 
A mais bonita! O ponto culminante: 
a presença de Jesus Eucarístico no 
meio de nós. Já era de manhã. Nem 
sono, nem cansaço. Muito pelo con
trário, a igreja até se iluminou mais 
com a chegada de Jesus e também 
com os primeiros raios de sol. Pes
soalmente, poucas vezes passei por 
uma experiência tão rica e feliz! Pare-



cia a mim que Jesus também estava 
contente por estar ali conosco, fe
chando com chave de ouro aquela 
Santa Vigília de orações, cantos e 
jejum! 

Meditar sobre as necessidades 
de nossos irmãos, falar de suas 
carências ao próprio Jesus, tendo a 
certeza de estarmos sendo atendidos! 
Era maravilhoso! Por isso, a adoração 
transcorreu em clima de grande 
espiritualidade, calma e suavidade. 
Foi também profundamente tocante. 
A emoção de um momento tão forte 
nos reportava àquela passagem da 
"Transfiguração" e como São Pedro 
sentíamos vontade de dizer: "Mestre, 
é bom estarmos aqui. Poderíamos 

COMPRE NO ISER 
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fazer uma tenda para Ti e para cada 
um de nós que estamos participando 
desta vigília." Que bom se o tempo 

"Caminhantes 
saem de S. Paulo e 
Rio em direção a 

Aparecida" 

Folha de S. Paulo, 
9 de outubro de 1993 

RELIGIAO E SOCIEDADE 
Leia RELIGIÃO E SOCIEDADE. 
Há mais de 20 anos a revista 
mais conceituada quando 
se fala em sociologia e 

antropologia da religião. 

parasse naquele momento! Mas os 
romeiros ou caminhantes deveriam 
ainda prosseguir até Aparecida. 

Por isso disse que não foi por 
acaso que essa vigília aconteceu em 
nossa matriz. Sei que em muitas ou
tras igrejas do Brasil inteiro também 
aconteceram vigílias pela vida e 
contra a fome ... Mas a nossa foi espe
cial! Rica de bênçãos, graças e 
emoções. Foi uma noite de profunda 
espiritualidade e que, com certeza, 
marcou a todos nós que tivemos a 
graça de participar. 

*Membro da equipe respon
sável pela organização da vigília 

NOVOS GESTOS, NOVOS OLHARES 

de Nancy Pereira e Ernesto Cardoso, 
é uma leitura celebrativa e nova do 

Evangelho de Lucas, em que conceitos 
como justiça, solidariedade e liberdade encontram, 

na liturgia, o espaço propício 
para serem vivenciados. 
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O COMITE CONTRA A' FOME DE GUARA 

A Ação da Cidadania contra a 
Fo~~· a Miséria e pe~a Vida é o 
mrus 1m portante movimento so

cial dos nossos dias. Como todo 
movimento que brota da iniciativa 
popular, é o somatório de inúmeras 
iniciativas que, no seu conjunto, dão 
identidade ao movimento. 

Em julho de 1993, foi or
ganizado em Guaratinguetáo Comitê 
Municipal contra a Fome e pela Vida. 
A iniciativa imediatamente contou 
com a adesão de forças significativas 
da comunidade, tais como entidades 
sociais, ADUNESP, sindicatos, 
funcionários do Banco do Brasil, 
paróquias e voluntários. 

As principais atividades do 
comitê no ano de 1993 foram: a) 
arrecadação de alimentos e 
distribuição através de entidades 
sociais previamente cadastradas; b) 
realização, com participação e 
coordenação de docentes da UNESP, 
de pesquisa sobre as condições de 
vida e as características da população 
pobre da cidade, onde foram 
pesquisadas 430 famílias, num total 
de 2.036 pessoas. Esse "mapa da 
fome" da cidade, como comum ente é 
chamado, terá importância funda
mental para as fases subseqüentes da 
campanha; c) trabalho de agitação 
junto a escolas, entidades e em presas, 
as quais realizaram em seu meio cam
panhas de arrecadação de alimentos; 
d) promoção da campanha "Guara
tinguetá: Natal sem Fome", que, num 
único dia, mobilizou mais de 200 
pessoas e arrecadou por volta de 12 
toneladas de alimentos; e) promoção 

E A ROMARIA 
Zeila Pozzatti da Silva* 

de atividades culturais vinculadas às 
campanhas e de debates sobre as 
formas de enfrentamento da fome e 
da miséria; f) participação na 
organização da Romaria contra a 
Fome e pela Vida, promovida por 
uma gama de entidades (ISER, 
ffiRADES/CentroJoãoxxni,Fórum 
de Ciência e Cultura da UFRJ, 
UNESP, ADUNESP, IFCS, entre 
outras). 

Em relação à romaria, desta
camos alguns pontos altos: a) a re
alização da noite artística, com apre
sentação de música, poesia e artes 
plásticas serviu principalmente para 
engajar os artistas locais na campa
nha, além de reforçar o caixa do 
comitê; b) o excelente conteúdo da 
Jornada de Debates, realizada dia 11 
de outubro, forneceu subsídios im
portantes para o aprimoramento das 
atividades do comitê. Esta primeira 
iniciativa, ocorrida em nossa cidade, 
de fazer de forma sistemática a análise 
e a reflexão sobre o quadro de pobre
za e miséria em nosso país, inaugurou 
uma prática que já foi repetida após 
aquela jornada e tem todas as con
dições de ter continuidade no futuro; 
c) a vigília e a caminhada atá Apa
recida, além de terem uma finalidade 
nelas mesmas, propiciaram a divul
gação e o posterior engajamento de 
setores e pessoas até então distantes 
da campanha e do comitê. 

A participação na organização 
da romaria foi, em primeiro lugar, 
motivo de preocupação e temores, 
pois era o primeiro grande evento em 
que o comitê local se envolvia e 

faltava-nos experiência. No entanto, 
nosso balanço foi de que as tarefas 
assumidas foram razoavelmente 
desempenhadas e ficou a certeza de 
que os erros e deficiências serão 
menores da próxima vez. Mas, o 
balanço geral foi considerado ex
tremamente positivo, principalmen
te quando se olha para os frutos 
colhidos pelo próprio comitê local: 

a) a motivação dos grupos e 
movimentos de Paróquias aumentou 
de forma sensíyeJ. Isto foi perceptível 
já na campanha "Natal sem Fome"; 

b) a motivação dos integrantes 
do comitê se mostrou redobrada após 
a romaria; 

c) ajudou a desmentir as acu
sações de partidarização da cam
panha. Inicialmente, o comitê tratava
se de uma novidade e uma iniciativa 
de setores progressistas, tendo sido, 
algumas vezes, considerado como 
uma iniciativa político-partidária. A 
realização da romaria, a sua divul
gação na grande imprensa, ajudou a 
mostrar que a Ação da Cidadania 
extrapola pessoas e interesses parti
culares, indo ao encontro das ne
cessidades daqueles que ainda não 
têm vez nem voz. E que sua grande 
arma é a solidariedade. 

*Coordenadora do Comitê 
Municipal da Ação contra a Fome , 

a Miséria e pela Vida de 
Guaratinguetá 





MEMÓRIAS DE ROMARIA 

A té hoje, passados mais de três 
meses do evento, escuto, sem 
querer, aqui e ali, os sons frag

mentados do hino à Senhora Apa
recida. Isto às vezes ocorre pela ma
nhã, ao acordar, às vezes em outros 
momentos do dia ou da noite. Os sons 
são sempre acompanhados por fla
shes de imagens: os estandartes ao 
vento ou a imagem de um ou outro 
companheiro de caminhada. Com o 
passar do tempo, a gente vai esque
cendo as palavras e trechos da melo
dia, mas uns pedacinhos pennanecem, 
voltam sempre. Acho que jamais sai
rão da minha memória. Acontece, às 
vezes, que trechos de outras canções 
se misturam, e me pego cantarolando 
"sal v e a mãe de Deus e Nossa Senhora 
de Aparecida". 

A experiência foi fortíssima. 
Uma daquelas vivências intensas que 
não mais abandonam a gente. A noite 
anterior já tinha sido de uma inten
sidade ímpar. Desde um "tríduo" de 
JEC, nos anos 60, eu não passava 
uma noite meditando em uma igreja. 
Meditando e participando de uma 
liturgia. Desta noite de meditação é 
inesquecível o momento em que a 
Virgem é recolocada em seu trono. A 
atmosfera solene que envolve o 
evento, a firmeza da fé, singeleza 
bonita da devoção, o poder do toque 
físico na imagem da rainha padroeira. 
Em alguns momentos, eu fugia da 
liturgia para dedicar-me à reflexão. 
Ia ao café ou para a pracinha defronte 
à igreja, no silêncio vazio de uma 
cidadezinha que donnia. 

Quando, já com o dia claro e o 
sol por aparecer, nos reunimos na 
lateral da igreja, apareceram a faixa 
e os estandartes. Estandartes? Sur
preendi-me ao ver o ressurgimento 
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deste símbolo. O estandarte me 
perturbou. Já os tinha visto, na minha 
infância, nas procissões de quatro 
décadas atrás, no interior do sertão 
mineiro, onde nasci. Depois, só em
punhei ou estive próxim.o de faixas e 
cartazes. Teriam os cartazes substi
tuído os estandartes? Ou de fato o 
cartaz era um estandarte? 

"Bispo fala sobre 
-corrupçao e 

revisão das leis'' 

Vale do Paraíba, 
13 de outubro de 1993 

Após alguns instantes de inde
cisão, partimos. Amigos carregavam 
a faixa e outros erguiam com segu
rança os estandartes. Naquele mo
mento se dissolvia o "projeto roma
ria" . Ele se realizou e se transfonnou 
na existência física dela mesma. 
Pronto! Estávamos ali, no meio da 
rua e tínhamos começado a cami
nhar. A romaria, presente até então 
na nossa imaginação e no nosso 
desejo, se descobria, saía à I uz do dia, 
num ato público, real e definitivo. 

Naqueles primeiros passos se 
iniciava para mim uma experiência 
inédita: ser romeiro. Já c:uninhei para 
rezar, sozinho ou em grupo, mas nada 
que tivesse a ver com uma romaria . 

Agrup:uno-nos, os poucos que 
éramos, com o apoio entusiasta de 

um pequeno grupo de paroquianos 
locais, de Guará. Não éramos mais 
que cinqüenta, talvez até um pouco 
menos. Agrupamo-nos em tomo dos 
estandartes e atrás da faixa. Após 
caminhar os primeiros metros, co
meçamos a cantar. Algumas canções 
de romaria somente os locais can
tavam, junto com alguns poucos de 
nós, como o Marcelo, o Olinto. As 
vozes se tornavam uníssonas e 
vigorosas somente quando ento
ávamos "Pra não dizer que não falei 
de flores", de Vandré e a canção 
"Romaria", imortalizada por Elis. 
Er:un as músicas do imaginário dos 
anos 60 que podi:un se articular com 
a situação. E ésta era, de algum mo
do, a proveniência existencial da mai
oria dos participantes do pequeno 
grupo de intelectuais presentes. 

Sentir-me coberto pelo espaço 
imagin{trio dos estandartes me con
duzia a uma experiência ancestral. 
Era, no mínimo, uma coisa com al
gum ar medieval. Eu estava vivendo 
uma experiência milenar- aroma
ria, a peregrinação -, uma expe
riência própria do homem mesmo, 
que jamais deixou morrer este ritual. 
Ao contrário, sempre cria novos 
motivos para "romeirar". Enquanto 
estava vivendo esta experiência mi
lenar que existe em todas as grandes 
religiões, me senti mais integrado 
com a prática e a memória de minha 
própria espécie. 

Percebi também que caminhá
v:unos no asfalto, em pista dupla 
bem-cuidada, com suas laterais to
madas por construções modernas, 
iluminadas por um néon que aqui e 
ali resistia à luz do sol e insistia em 
brilhar. O moderno, e sobretudo o 
urbano moderno, se estabeleceu des-



sacralizando e afastando a população 
dos rituais tradicionais, criando e 
integrando estas populações em novos 
ritos, sempre em torno de seus novos 
mitos, materiais ou não. 

E lá estávamos nós, poucos 
intelectuais e alguns devotos paro
quianos, com símbolos medievais, 
atravessando, caminhando e cantando 
o espaço urbano-industrial contínuo 
entre Guará e Aparecida, no vale do 
Paraíba. A romaria era um contra
ponto ao modemo. 

Caminhávamos. Nossas vozes 
se tornavam mais fortes e nossos 
passos mais resolutos. O hino de 
Aparecida se repetia mais e cada vez 
mais forte. Aprendíamos a cantá-lo. 
Ele é, na realidade, uma marcha, com 
astral solene, como que para uma 
rainha de verdade. A população da 
beiradaestradaobservava. Um sorriso 
aqui, palmas ali, um apoio no cântico 
acolá. Nosso gruposeguiacoesoatrás 
da faixa da Romaria contra a Fome e 
Miséria e pela Vida, e entre os dois 
estandartes. A partir de um certo 
ponto pude perceber que romeiros 
solit:'lrios, ou, quem sabe, os próprios 
habitantes locais, se aglutinavam nos 
passeios e nos acompanhavam. Ca
minhavam em paralelo. Aos poucos 
foran1 se chegando e o grupo começou 
a crescer. No limite de Guará com 
Aparecida, um grupo de Aparecida 
nos recepcionou com a faixa de 
saudações. Respondemos com pal
mas e cantamos com mais energia. 
Naquele ponto, observei o grupo. 
Éramosjáalgumascentenas. As vozes 
eram mui L:'lS, vigorosas, e, para minha 
alegria, Vandré e Elis eram tan1bém 
unanimidade. 

Ao perceber que nosso simples 
testemunho, a nossa romaria modesta 
e pequena, para muitos a descoberta 
pioneira de uma devoção, começava 
a arrastar consigo uma pequena massa 
de fiéis, fui tomado por uma emoção 
especial. Acho que isto ocorreu com 
todos. E parece que esta emoção 
inundou a caminhada e começou a 
arrast:'\.f gente . Pouco adiante e já 
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ocupávamos toda uma pista, no espa
ço de quarteirão. Senti-me ligado à 
alma brasileira como em raros mo
mentos de minha vida. Ao ser 
entrevistado pela Rádio Aparecida, 
que nos acompanhava com uma repór
ter volante, percebi que as palavras 
não saíam e os pensamentos se con
fundiam. A única resposta que tive 
para a importância da romaria foi 
declarar que estava descobrindo ali 
que, de fato, o Brasil possui uma 
padroeira. É por este motivo que 
dentro de todos nós mora uma de
voção mariana. A minha, eu a estava 
descobrindo ali. 

Na juventude, fui convidado 
para a Congregação Mariana. Por 
razões religiosas, políticas e éticas, 
recusei, como muitos de minha ge
ração. Esta organização era de direi
ta, conservadora, atrasada e se con
trapunha ao nosso povo. Já romeiro, 
naquela caminhada contra a Fome e 
a Miséria, senti que a devoção maria
na tinha sobrevivido silenciosmnen
te dentro de mim. Rezei. 

A romaria continuava aumen
tando. O sol, esquentou mas cami
nhávamos com vigor e cantávamos 
com entusiasmo e alegria. 

A hora da chegada se 
aproximava. Eu, que nunca tinha ido 
a Aparecida, não podia imaginar o 
que estava por vir. Correram de boca 
em boca os avisos para as pessoas não 
se dispersarem, pennanecendo todas 
em torno dos estandartes. Temíamos 
a dispersão. As ruas já estavam 
repletas . A população que as enchia 
abria passagem e se manifestava. 
Milhares de palmas para a Romaria 
contra a Fome e pela Vida. A 
população, romeira ela mesma, se 
identificou e apoiou a nossa romaria 
e o significado que ela carregava. 

Quando nos aproximávamos do 
Santuário, oespetáculosecompletou. 
Uma multidão. Centenas de milhares 
de pessoas. Avaliações posteriores 
deram conta da existência de qui
nhentos mil a um milhão de fiéis. O 

povo se movia, vindo de todas as 
direções, do chão e do ar, pela pas
sarela. As dimensões do cenário eram 
gigantescas. A passarela, a própria 
Basílica e os espaços. Como em um 
Mar Vermelho, a multidão se abriu 
para dar passagem à romaria. Aplau
dia e cantava conosco. Não nos 
dispersamos, mas grande parte da 
romaria se disso! v eu naquele oceano 
de devoções. 

Olhei a multidão. Gente de to
do tipo, que cantava, rezava e con-

. versava. Grupos folclóricos se espa
lhavam, difundindo uma grande ri
queza de roupas, cores, instrumentos 
e danças . Um camelódromo imenso 
vendia recordações. Muitas barracas 
serviam comida e música. Aqueles 
espaços colossais eram preenchidos 
por gente de todas as proveniências, 
de todas as classes sociais. Grande 
espetáculo! 

Quando nos aproximamos da 
entrada da Basílica, estávamos outra 
vez reduzidos ao número de partida. 
Levantamos a faixa e os estandartes 
e entramos cant:'lndo. Foi um mo
mento de grande realização. Os fiéis 
abriram espaços e aplaudiram. Sons 
de palmas que pareciam vir de todos 
os lados. Acomodamo-nos em uma 
das naves, próximos ao altar. 

A missa e o que se seguiu nos 
encheram de alegria e emoção. Com 
olhos brilhantes que filtravam lá
grimas contidas, nos despedimos no 
santuário, na presença e sob as 
bênçãos de nossa padroeira. 

*Cientista político, coorde
nador do Programa de Políticas 

Públicas da UFRJ 
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RuMo À TERRA PROMETIDA 

A Romaria Contra a Fome e a 
Miséria e Pela Vida, ocorrida 
em Aparecida, cumpriu o obje

tivo de consolidar o papel político da 
Igreja na luta contra a desigualdade 
social existente em nosso país. Este 
processo foi simbolizado pela 
presença do sociólogo Herbert de 
Souza, o Betinho, na celebração da 
missa principal, no dia da Padroeira 
do Brasil. Eram as cores de Jó. A 
presença de Betinho teve repercussão 
nos meios de comunicação de massa 
-como na coluna de Márcio Moreira 
Alves, no jornal O Globo - e 
representou a possibilidade de aber
tura de espaço na "grande imprensa" 
para as demandas das classes su
balternas. 

A adesão de laicos ao espírito 
solidário da romaria serve de exem
plo a um possível fortalecimento de 
unidade dos se tores democráticos da 
sociedade em prol de refonnas sociais 
que promovam o desenvolvimento 
econômico acompanhado de uma ra
dical redistribuição da renda nacional. 

Assim, a idéia da Jornada de 
Debates sobre a Fome, ocorrida no 
campus universitario da UNESP, 
deve ser aprofundada numa próxima 
oportunidade, pois o encontro entre 
socied:'lde, intelectuais e Igreja reforça 
o papel de intercâmbio pennanente 
das diversas esferas da vida pública. 
Foram as palavras de Jó. 

O revigoramento da dimensão 
pública de nossas atividades rede
senha os caminhos para uma vida 
justa. Um desses caminhos passa pela 
incorporação dos desvalidos à dig
nidade humana, ou seja, ao espírito 
da "Terra Prometida", bem 
entendido, como possibilidade. Nes
te "êxodo", necessitamos de estar 
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atentos ao perigo proporcionado pela 
adoração de um maldito bezerro de 
ouro do chamado neoliberalismo, pois 
sua política vemconseguindoadeptos 
entre os formadores de ·opinião do 
país. Desta forma, o neoliberalismo 
apresenta-se forte em nossa sociedade 
como se fossem as "muralhas de 
Jericó" . 

"Fome se 
transforma no 

tema principal do 
dia santo'' 

V ale do Paraíba, 
13 de outubro de 1993 

Entretanto, para que as "trom
betas" da democracia comecem a 
tocar em favor dos excluídos é vital a 
constituição de nosso "Josué", ou 
seja, a formação de uma amplíssima 
frente democrática que articule o Es
tado com os interesses heterogênos 
da sociedade. Esta frente não pode 
descartar as regiões atrasadas do país 
como se elas fossem o estorvo perdi
do, produtor do clientelismo, do cor
porativismo e dos métodos corrup
tos . Norte, Nordeste e Centro-Oeste 
representam mais de 1/3 de nossa 
população e lugar de maior con
centração fundiária do país, o que, 
por outro lado, o verdadeiro e cruel, 
não implicou o fim da fome nesta 
região. "Conheces o Leviatã ?" 

Portanto, nosso "Josué" deve 

estar solidário com estas regiões e 
denunciar a aliança de suas classes 
dominantes com a política conser
vadora germinada nos gabinetes do 
Centro-Sul. Para além de simples 
fanáticos, devemos ver os religiosos 
do atraso como brasileiros explora
dos e sem esperança, pois , "sofrem 
que nem Jó". 

Neste sentido, nosso movimento 
- a Romaria Contra a Fome e a 
Miséria e Pela Vida- deve estreitar 
os laços com este enorme contingente 
de religiosos e miseráveis levando a 
bandeira do desenvolvimento 
associada à defesa de uma Reforma 
Agrária que multiplique nossa 
produção de alimentos em benefício 
de nossos milhões de indigentes. Uma 
interpretação de Jó. 

Devemos dobrar nossos esfor
ços para possibilitar a realização de 
uma nova romaria para marcar nossa 
opção pela justiça social . Não po
demos perder a oportunidade de 
estarmos num ano eleitoral para 
divulgarmos nossas propostas de 
unidade a favor das classes su
balternas como tão bem o fizeram 
Moacyr Goes com o Livro de 16 e 
Francisco J. C. Dan tas com Os Desva
lidos. Desta maneira estaríamos sa
bendo aproveitar os ainda parcos 
espaços conquistados na mídia para 
consolidar uma opinião democrática 
capaz de unificar religiosos e laicos 
no rumo à "Terra Prometida". 

*Membro no Núcleo de Estudos 
Antonio Gramsci - RJ 

**Membro do Comitê daAção 
da Cidadania Contra a Fome e a 
Miséria e Pela Vida da Universidade 
Federal Fluminense - RJ 



A RoMARIA, o TEMPLO E o TEMPLO 

E 
ram umas 22 horas do dia 11 de 
outubro quando desci na rodo
viária de Guará. Tinha o corpo 

cansado e uma vagueza urbana nos 
pensamentos. Não era com essa dis
posição que gostaria de entrar na 
Matriz de Guará, para a vigília que 
desembocaria na manhã do dia de 
Nossa Senhora Aparecida. Mas, en
fim, sem o silêncio interno e o frescor 
desejados, cumprimentei os compa
nheiros do Grupo de Estudos da Reli
gião, acostei-me num canto de banco 
de igreja e ali fui me concentrando 
para a via-sacra que então ja 
começava. 

Detalhe: a essas alturas, a ma
triz já tinha ela mesma um outro 
frescor espiritual. Uma outra vibração 
e piedade romeira. 

É que ali pelas 19 horas, quando 
o movimento para a vigília apenas 
começava, o grupo de romeiros do 
ISER irrompera matriz adentro: des
fiando o terço, arrepiando um fervor 
acumulado em dia e tanto de cami
nhada. Pareciam, disse depois um 
companheiro de Grupo, um bando de 
penitentes medievais. E errun, quase 
todos, jovens universiL.'írios-intelec
tuais encabeçados por Rubem Cesar 
Fernandes, do ISER. Jovens, univer
sitários, intelectuais. E romeiros. 
Quase penitentes medievais . 

Terminada a via-sacra -tecida 
de leituras bíblicas, orações, cantos, 
contemplação de arte sacra-, se
guiu-se uma variedade de mrulifes
tações cuja seqüência confesso não 
lembrar. O que me lembro, isto sim, 
é de ter havido muito canto. Aliás, 
não sei se até às 5 da manhã (hora da 
missa de encerrrunento) houve algum 
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quarto de hora em que, não havendo 
nenhum tipo de atividade, não se 
ouvisse alguma música religiosa. E 
registre-se aqui que todo esse pique 
musical ficou em sua maior parte por 
conta de um grupo local de caris
máticos, que à música e ao canto 
acresciam ainda o seu conhecido fer
vor gestual, ajudando a manter os 
ânimos acesos. 

Outros preferiam a oração 
silenciosa. Outros compartilhavrun, 
dois ou três, as suas experiências. 
Outros conversavam. Outros se con
fessavrun. Entrementes, houve ainda 
a leitura de um jogral sobre tema 
franciscano, um oratório dedicado a 
San to Antônio (padroeiro da Matriz), 
e um momento em que os presentes 
testemunhavrun ao microfone as suas 
experiências de fé. Não sei se me 
esqueci de algo. Mas para mim t:Iío 
importante quanto essa vasta gama 
de expressões de fé, culminada com 
a missa matinal, foi ter percebido na 
organização da vigília uma abertura 
a quaisquer outras manifestações que 
a criatividade dos fiéis reservasse 
para o momento daquela ou para a 
organização de outras vigílias por 
vir. Com o que, me parece, a "or
ganização" cumpria a sua tarefa, que 
é sempre secun~ária - isto é, a de 
ordenar por d~ntro as iniciativas da 
fé, e não deterpliná-las de fora, pres
crevendo inteinunente o que deve e o 
que não deve entrar no script. 

Após a missa das 5 horas, to
mamos o café o seguimos em direção 
a Aparecida. 

Érrunos um povinho de umas 
trinta pessoas. O estandarte da ro
maria passava de mão em mão. As 

iniciativas de canto pipocavam 
ininterruptas, daqui e dali (sobretudo 
entre os romeiros do ISER, aquecidos 
pela descida da serra). Apesar do 
pouco tempo de percurso, e da 
inexperiência da maioria de nós, ha
via uma sensação difusa de que ali se 
caminhava junto. 

Em Aparecida, nos arrancha
mos num dos inúmeros ângulos do 
santuário. O santuário enorme, os 
painéis multicoloridos, a multidão 
munnurante, o calor ingrato do meio
dia: havia em tudo isso um quase 
convite à dispersão. 

Para minha surpresa, o ritual 
acabaria reforçando essa impressão. 

Na procissão de entrada, logo 
atrás dos padres concelebrantes, 
marchava a passos marciais um cor
tejo de ... soldados imperiais, com 
seus capacetes de lru1ças. Pela lenti
dão da marcha adivinhei que o ritual 
não pouparia o nosso cansaço, o que 
só fez confirmar-se no sennão do 
celebrru1te. 

Já não o favorecirun o sotaque 
arrastado e a voz monocórdia; assim 
mesmo, pareceu-lhe importante de
longar-se em minúcias históricas, 
nomes, datas, locais etc. Noutros mo
mentos a sua fala gru1hava uma ca
dência acentuadrunente retórica, e, 
ao desfecho de um frase mais troante, 
o povo aplaudia de imediato, esque
cido de que ali não se tratava de 
comício, mas de sermão. 

De onde estava, mal se podia 
ver o altar. Ao meu lado, via o esforço 
de uma senhora de seus setenta anos 
para permanecer de olhos abertos; já 
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outras duas cochilavam francamen
te: uma, apoiada com as mãos na 
parede, a outra, também escorada na 
parede, de cócoras. Quem se mantinha 
aceso não escondia o ar de resistente; 
quem não resistia, preferia conversar 
com o vizinho ou ir logo embora. Era 
o caso de boa parte de nossos ro ~ 

meiros, para os quais a romaria ter
minava justo quando deveria estar 
chegando ao seu clímax. 

Também houve música na ca
tedral, claro. Mas por sua amplitude 
comicial, sua falta de melodia e sua 
monotonia desfibrada, o canto que 
ali se cantou não parecia querer mo-

ver os fiéis; parecia menos destinado 
a ser cantado que a ser repetido, com 
alguma entonação. E digo isso por
que novamente vi na voz de outra 
senhora ao meu lado, que tentava 
cantar, foi outra vez cansaço e 
resistência. 

Concluindo as impressões de 
minha experiência romeira, sou ten
tado a registrar aqui uns fiapos de 
teologia que vêm me cutucando ao 
longo desse depoimento.. Parece-me 
que a grandeza de uma. romaria de
pende, entre outras coisas, de tanto 
que nela não falte sensibilidade para 
considerar os romeiros em conjunto 

como autêntico povo de Deus, e não 
"massa de manobra"; e que o corpo 
de cada um dos fiéis, chamado pelo 
Apóstolo dos Gentios de "templo do 
Espírito Santo", seja reconhecido em 
sua dimensão sacramental e infinita 
vocação criativa, e não reduzido à 
condição de coisa ou repositório do 
que quer que seja. 

*Professor de Filosofia da 
Universidade do Estado da Bahia, 

mestrando em Filosofia da UFRJ e 
membro do GER 

O ROTEIRO DA ROMARIA 

Minas Gerais 

I DELFIM MOREIRA I • 

I APARECIDA I 

São Paulo 
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Rio de Janeiro 

7h de domingo, dia 10 
Início da caminhada em Delfim 
Moreira, de 48 quilômetros por 

estrada de terra e atalhos 

17h de domingo, dia 10 
Chegada na Fazenda São 

Francisco em Delfim Moreira, na 
Serra da Mantiqueira 

10h de segunda, dia 11 
Missa no ponto mais alto da 

Mantiqueira, divisa entre Minas 
e São Paulo 

18 h de segunda, dia 11 
Chegada na Matriz de Santo 

Antônio, em Guaratinguetá, para 
a vigília 

7h de terça, dia 12 
Saída da matriz e caminhada até 

a Basílica Nacional de Aparecida 



GOTAS DE ORVALHO NO CORAÇÃO 
POUCAS PALAVRAS SOBRE UMA ROMARIA 

Roberto S . Bartholo Jr. * 

... e nosso coração está inquieto, enquanto não descansa em ti. 

P ensando na Romaria Contra a 
Fome e Pela Vida, revisitei a 
"linguagem das formigas", pe-

queno reh:tto de ensinamento do 
místico muçulmano persa Suhrawardi 
deAlepo(mortoem 1191).Encontro, 
na boca de um "outro", palavras que 
me atravessam a pele e penetram na 
alma: gotas de orvalho no coração. 

" ... fonnigas saídas das trevas 
para buscar comida encontraram 
ramos onde o orvalho da 
madrugada deixou algumas gotas. 
Uma perguntou: 'o que é isso 
afinal?'. Outra respondeu: 'o lugar 
dessas gotas é a terra'. Outra 
discordou: 'é o mar'. Logo, muitas 
começaram a discutir, debater, 
argumentar. E uma velha fonniga 
sábia disse: 'vamos esperar e ver 
para onde as gotas vão. Todas as 
coisas são atraídas por sua origem. 
Todos buscamos, com saudades, 
nossa fonte'. As fonnigas ainda 
falavam, quando o sol aqueceu as 
gotas, elevando-as em vapor de seu 
altar de folhas para o céu. E com
preenderam. 

'Luz sobre luz. Deus guia para 
sua luz quem Ele quer , e Deus dá 
aos homens exemplos' (Corão 24/ 
35), e 'para o Senhor é o lugar do 
retorno' (Corão 53/ .42). 

Para o Senhor elevam-se a 
boa palavra e a ação piedosa" 

Falar da romaria é falar de um 
retomo que nunca acontece, se temos 
a pretensão de sermos nós o início. 
Essa foi a primeira dificuldade: ven
cera tentação de inventar o inédito, 
na arrogância de se pretender fazer 
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das formas religiosas uma folha de 
papel branco, onde escrevemos nossas 
vontades, nossas vaidades. A primeira 
bênção recebida foi compreender 
como seria vã essa "romaria dos in
telectuais", pretensos crentes "no
táveis", que se querem fazer árbitros 
do "de onde" e do" para onde". A 
vergonha diante dessa soberba foi 
parteira da romaria a Aparecida, 
chegando ao Santuário na manhã da 
festa do 12 de outubro, para diluir-se 
no oceano dos crentes. Um gesto
síntese do reconhecimento dos limites 
e da dignidade da "razão crítica", 
feita adesão e compromisso com o 
povo brasileiro e sua fé. 

Foi a romaria da razão comovi
da. Que não quer tudo explicar, nem 
faz de si mesma a razão de ser, mas se 
deixa misteriosamente levar pela so
lidariedade. Razão em lágrimas. Go
tas de orvalho no coração. Comoção 
da beleza das núpcias de cristianismo 
e política, imagem feita a todos visível 
em D. Luciano e Betinho no Santuário 
da Virgem. Razão feita território de 
encontro, diálogo, aprendizagem jun
to aos amigos não-católicos e não
crentes. Razão feita sinal da possível 
e necessária convivencialidade de um 
catolicismo plural no Brasil da 
democracia. E a política se deixou 
então identificar com a delicada 
tessitura da solidariedade dos 
múltiplos eu/tu, chamados a ser um 
forte e vulnerável nós. 

Estação maior · dos retornos e 
encontros foi a noite de vigília na 
Igreja Matriz de Santo Antônio, em 
Guaratinguetá. Onde a orquestra 
encarnada do nós elevou ao céu, em 

memória e festa, a celebração da 
vontade divina de solidariedade com 
os que têm fome. De comida, de 
dignidade, de vida, de beleza, de 
verdade, de amor, de Deus. 

Fazer a Romaria contra a Fome 
foi partilhar mais que um saber, um 
sabor. Foi saborear com Betinho, que 
a solidariedade é nossa melhor ora
ção. Foi saborear com D. Luciano, 
que a caridade cristã é solidariedade 
potente. E foi partilhar com Rubem 
Cesar o gesto profético, que cala a 
prudência dos "sábios desse mundo", 
afogando-a na oferta de nossos corpos 
em movimento: "rezar com os pés". 

Rezando com os pés, 
regressamos à Fonte. 
Rezando com os pés, 
elevamos ao Deus de Jesus Cristo, 
palavras e gestos. 
Rezando com os pés, 
tiramos as sandálias e entramos no 
lugar santo. 
Rezando com os pés ao Deus da 
solidariedade, 
vivemos a alquimia da alma, 
que sobe a Jerusalém/ Aparecida. 

E os lábios repetiram o canto 
mariano, cobrando a concordância 
do coração: 

sobe a Jerusalém, Virgem oferente 
sem igual. Vai, apresenta ao Pai 
teu menino: Luz que chegou no 
Natal. 

*Professor da Coppe !UFRJ e 
coordenador do GER 
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Na Basílica: 
A mensagem de Betinho 
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A GRANDIOSIDADE DA BASÍUCA E O ESPETACULAR RITUAL QUE ENTRONIZA A PEQUENA IMAGEM 

DE NossA SENHORA EM SEU SANTUÁRIO DESTACAM A FIGURA FRÁGIL DO HOMEM QUE DO ALTAR 

SE DIRIGE AOS "IRMÃOS E IRMÃS 11AU PRESENTES. BETINHO, COMO A SENHORA APARECIDA, TEM 

NA SIMPUCIDADE SUA FORÇA. 

foRÇA QUE O FAZ AFIRMAR PERANTE 500 MIL PESSOAS QUE O BRASIL VAI MUDAR. NÃO PELA 

AÇÃO DOS PODEROSOS, MAS ATRAVÉS DA PARTICIPAÇÃO DE CADA CIDADÃO. f GARANTIR QUE A 

SOUDARIEDADE- NOSSA GRANDE ARMA E GRANDE ORAÇÃO- SERÁ ESTENDIDA A TODOS, SEM 

BARREIRAS DE PRECONCEITOS E DE DIFERENÇAS, E SERÁ TÃO GRANDE QUANTO GRANDE É ESTE PAÍS. 



' ' Irmãos e irmãs aqui presentes e que 
nos escutam em todo o país. É com 
alegria e emoção que me dirijo a todos e 
a todas para pedir, para propor, para dizer 
que neste país não pode mais haver gente 
passando fome. Que nós não podemos 
mais conviver com a miséria, conviver 
com a indiferença, conviver com a 
solidão, conviver com um país rico e um 
povo pobre. Um país que exporta 
alimentos para o mundo e não é capaz de 
alimentar seus próprios filhos. 

Nós sabemos que essa é uma longa 
história com que foi produzida a pobreza, 
a miséria e que agora, além de tudo, 
produz a indigência. Os dados oficiais 
nos dizem que 32 milhões de pessoas no 
Brasil não têm o suficiente para comer. 
Esta é a cara do Brasil, nós sabemos 
disso. 

Mas eu não quero somente falar do 
que sofremos, da miséria e da indigência. 
Eu quero falar principalmente do des
pertar da solidariedade que está ocorrendo 
no país : mais de 300 comitês da Ação da 
Cidadania contra a Miséria e a Fome se 
mobilizam hoje para recuperar um 
sentimento, um valor ético e moral que 
nós havíamos esquecido. O valor da so
lidariedade, o valor do abraço, da mão 
dada, a comida oferecida, da participação: 

Vim aqui porque neste lugar, sob a 
proteção de Deus e de Nossa Senhora, 
sob a inspiração que corre em tantos 
corações pelo Brasil inteiro, eu sei que 
existe uma energia de amor e de 
solidariedade que deve, que tem, que fará 
o milagre de acabar com a fome, acabar 
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com a miséria, restabelecer este país para 
nós e libertar este país de todos os seus 
males. 

É uma tarefa de cada um, de cada 
uma. Na volta para sua casa, para sua 
cidade, para o seu trabalho, para sua 
fallli1ia, a tarefa de fazer com que o Brasil 
se liberte. Se liberte da fome, da miséria, 
da indiferença que atinge principalmente 
as crianças, mas que também atinge os 
idosos, os deficientes; que atinge os 
trabalhadores sem trabalho que recebem 
baixos salários, os sem terra, que não têm 
o que produzir, que não têm onde produzir. 

Estou aqui para dizer que o Brail 
acordou, que o Brasil vai mudar. E que 
ele não mudará pela ação dos poderosos, 
não mudará pela ação do que vem de 
cima, mas mudará através da nossa 
participação, da ação de cada um. A 
Ação da Cidadania tem essa marca que 
coincide plenamente com a inspiração de 
N. S. Aparecida, com a inspiração de 
Deus, que é a marca da solidariedade. 

Estamos aqui para expressar essa 
solidariedade e prometer que nós vamos 
estendê-la a todos e a todas as pessoas. 
Que a nossa solidariedade será tão grande 
quanto grande é este país, quão grande é 
o nosso próprio coração. Que a nossa 
solidariedade não terá limites e não 
respeitará barreiras de preconceitos e de 
diferenças. Que a nossa solidariedade é a 

nossa grande arma e grande oração. ' ' 

* Betinho (Herbert de Souza) é sociólogo 
e diretor do IBAS :!: 
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Vozes da romaria 

"A princípio não entrei na 
idéia de participar como romeiro. 
Meu envolvimento seria de assistir 
na produção, ajudar nos contatos. 
Como gosto de andar, acampar, 
fazer trilha, achei que seria uma 
oportunidade de, além de trabalhar, 
fazer minha própria romaria. Mas 
não deu para ficar de fora. Aliás, 
como tudo que se faz no ISER, é 
difícil ter uma postura apenas 
profissional. 

Como organizador, vi falhas 
minhas e da produção em geral. 
Como participante,o mais positivo 
para mim foi o contato entre as 
pessoas de diferentes classes 
sociais, níveis culturais, de forma 
harmoniosa e integrada." 

André Porto, coordenador do 
Movimento Inter-Religioso pelo 

1.{\F.R 

"Eu estava acostumado a 
fazer romarias. A Aparecida já 
tinha vindo umas três ou quatro 
vezes, de ônibus, com o pessoal da 
Igreja. Vi o cartaz dessa Romaria 
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lá no CAMPO e me interessei pela 
idéia de vir a Aparecida em 
benefício da Ação da Cidadania, 
um movimento que está 
acontecendo e todo mundo está 
querendo ajudar. 

Agora que estamo.s voltando 
para casa, vejo que nij,o tem 
comparação com as outras, mesmo 
com as da minha paróquia, onde eu 
conhecia todo mundo. Nesta eu não 
conhecia ninguém. Não podia nem 
imaginar que seria um grupo assim 
tão especial. Das outras vezes foi 
um programa, desta vez uma 
romaria de verdade." 

Jorge Luis Alves da Silva, 
office-boy do Centro de Apoio a 

População da Zona Oeste
rAMPf"l 

"Três motivos me animaram 
a participar desta caminhada. O 
primeiro deles é que faço parte do 
comitê da campanha contra a fome 
da UERJ. O segundo motivo é o 
meu trabalho pessoal, na Igreja, 
que tem muito a ver com esse 
espaço de conversão que é uma 
romaria - um espaço de mudança 
de vida. O terceiro é a minha 
propria ligação com a Ecologia, 
com o meio ambiente, relacionada 
ao curso que faço . 

Mas de todas as minhas 
expectativas sobre a romaria, a 
unica que se confirmou foi o fato 
de eu imaginar que o grupo seria 

bastante heterogêneo, como de fato 
foi. Mas não pensei que fosse ter a 
coesão que teve, que se fosse 
conseguir aprofundar as coisas 
como foi aprofundado, nem que 
para mim fosse ser tão forte. Foi 
uma das experiências mais ricas e 
mais profundas da minha vida. 
Nunca rezei tão bem quanto nessas 
noites." 

Ozéas da Silva Costa ]unior, 
estudante de Oceanografia/UERJ 

"Todo ano vamos em romaria 
até Aparecida, na festa de Nossa 
Senhora. O que tem de diferente 
este ano é que esta é pela 
Campanha da Fome, para 
conscientizar mais as pessoas para 
este trabalho. Eu também ajudo 
nesta conscientização porque 
trabalho com crianças pequenas e 
mostro para elas que a Campanha 
não é só para adultos, que desde 
cedo se pode ajudar" . 

Ethel, professora em 
GuaratingueUí 

"Desde o tempo em que eu 
estudava, a gente vinha sempre a 
pé a Aparecida, mas por outra 
estrada, onde passava o bonde. 
Este ano meu marido queria me 
trazer e cu disse: -"Quero ir a pé. 
Se eu não agüentar , fico no 
caminho, esperando o ônibus." 



Acho importante levar a Campanha 
da Fome até Nossa Senhora. Mas 
muito antes da Campanha eu já 
trabalhava nisto, ajudando a fazer e 
servir refeições para as crianças 
pobres, perto da rodoviária. Cada 
dia da semana um grupo se 
encarrega disso. O comércio 
fornece as verduras, a carne. A 
Prefeitura ajuda com o pão e o 
feijão. Sou católica, tenho fé em 
que se Deus quiser e todo mundo 
ajudar a gente consegue melhorar a 
miséria no Brasil." 

Maria Nogueira, 74 anos, 
dona de casa em Guaratinguetá 

"Nossa idéia nessa caminhada 
é de sensibilizar o povo. O mundo 
de hoje em dia tem muita guerra, 
muitas mortes como a dos meninos 
de rua. Mas podemos tentar colocar 
no mundo mais Paz. Só que isso é 
muito difícil se as pessoas estão 
sozinhas, quando só três ou quatro 
se movimentam. Mas fica possível 
quando a gente consegue milhões e 
milhões de pessoas para trabalhar." 

Sheila, estudante, membro 
do Comitê da Fome de 

Guaratinguetá 

"A romaria surgiu de uma 
idéia do Roberto Bartholo e 
cresceu a partir de uma conversa 
com o Rubem Cesar. De repente, 
várias faculdades estavam 
envolvidas, uma porção de 
professores e alunos universitários, 
todos eles traduzindo no cotidiano 
da vida do povo essa grande idéia 
do Betinho, de uma cidadania que 
realmente tome a iniciativa de 
dizer o que é preciso para a 
transfonnação do Brasil. 
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Não adianta ficar só 
esperando o que venha de cima, 
somos nós que temos que 
incorporar isto. E a resposta aqui 
no Vale do Paraíba foi fantástica. 
As mesas-redondas lá no campus 
da UNESP, tratando de vários 
temas, depois uma vigília 
maravilhosa, preparada com muito 
carinho pela paróquia de Santo 
Antônio. 

E agora nós aqui, marchando, 
quase trezentas pessoas, para 
Aparecida, somando-nos a essa 
multidão que está hoje aqui . Nós 
somos apenas um pequeno símbolo 
do mundo universitário que quer se 
juntar ao povão, nesta e em todas 
as outras fonnas de manifestação, 
para que o Brasil saiba como tomar 
as rédeas do seu destino." 

Marcelo Azevedo, diretor do 
/BRADES no Rio de Janeiro 

"Viemos por causa da fome e 
tudo o que temos visto no caminho, 
é terra improdutiva. Porque temos 
espaço, terra, sol, um povo 

extremamente criativo e temos 
fome? A natureza, como Nossa 
Senhora, é a provedora. Costuma
se chamá-la de Mãe Terra. Onde 
está o erro desta nossa relação com 
a natureza provedora? Talvez seja 
no nosso caminhar acumulando 
coisas. A história de nossa 
civilização é mais de acúmulo, e a 
relação com a natureza se toma 
extremamente utilitarista. O que eu 
gostaria era chegar a Aparecida 
com a resposta sobre o que temos 
de fazer para mudar esta relação. 
Uma joaninha que pousou no meu 
braço e caminhou um trecho 
comigo simboliza esta natureza 
com a qual a gente precisava ter 
outro tipo de relação." 

Leila Mattos, engenheira 
agrônoma, aluna do Curso Teoria 

e Práxis do Meio Ambiente do 
/SER, durante o exercício de 

reflexão na Mantiqueira 

"Um amigo me convidou a 
participar da romaria e acabou não 
vindo. Ao decidir vir sozinho, 
pensava que as pessoas do grupo já 
se conhecessem. Não sou muito 
sociável e achava que ia chegar 
num grupo onde eu seria o 
estranho. Mas por outro lado sabia, 
e por isso vim, que no fundo a 
gente comunga da mesma coisa e 
que, a princípio, eu já teria alguma 
coisa em comum com vocês. 

Quanto à proposta de 
trabalho desta manhã, também me 

45 



impressionei muito com a natureza: 
a situação geográfica tão bonita, e 
no entanto tanto eucalipto. Penso 
que-a natureza sente uma dor, mas 
insiste em permanecer bonita, 
apesar de estar sendo transformada 
num campo de produção. Em 
determinado momento peguei um 
carvão, e era como pegar um 
pedaço da dor da natureza morta. 
Mas ao mesmo tempo ele era preto 
e brilhante e me sujava as mãos. E 
neste sentido refletia um desejo 
meu muito forte que é de sujar as 
mãos, participar de alguma forma 
diante deste quadro, não dá pra 
ficar alheio." 

João, estudante de 
arquitetura da USP, durante o 

exercfcio de reflexão na 
Mantiqueira 

"Viemos do Rio, como 
vocês, e decidimos viver aqui 
depois do acidente com o Rubinho. 
Aqui é um local por onde passam 
romarias todos os anos. Já vimos 
passar aqui várias, até de 500 
pessoas, mas a romaria que vimos 
passar com mais consciência é esta, 
a menorzinha de número. Vocês 
pararam para pensar o que cada um 
está fazendo até por motivos 
diferentes." 

Luis Carlos, proprietário da 
Fazenda Boa Esperança, primeira 

parada dos romeiros na 
Mantiqueira 
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"Desde o momento que 
cheguei para encontrar o grupo e 
fui participar do café da manhã na 
praça, comecei a me emocionar. 
Durante o primeiro trecho dg 
caminhada, esta emoção aumentou 
ao acompanhar o terço q1,1e vocês 
puxaram." 

Expedito, guia do grupo nas 
trilhas da Mantiqueira 

"Trabalhei oito anos no 
exterior, como engenheiro, o que 
me deu chance de pensar sobre 
minha insatisfação na profissão. 
Voltando ao Brasil, resolvi dar uma 
parada na engenharia. Tenho 
participado de militância 
ecológica, organização 
comunitária. Quanto à romaria, 
sempre tive um certo fascínio pelo 
romeiro. Acho incrível esta 
capacidade das pessoas se 
mobilizarem, envolvendo 
sacrifício. É uma prova de que 
existe uma força muito grande de 
outro nível. Quando um amigo me 
convidou para participar dos 
debates em Guaratinguetá, fiquei 
sabendo da caminhada e resolvi 
procurar o ISER. Achei que a 
romaria, além da minha atração, 
vinha de encontro a um momento 
meu, de necessidade de uma 
reflexão. 

Ao mesmo tempo permite 
um engajamento numa causa como 
a Ação da Cidadania, de militância 
pelo próximo. Já vivi momentos de 
profunda emoção nessa caminhada, 
causada principalmente pelos 
gestos, palavras e atitudes das 
pessoas." 

José Lavrador, engenheiro 

"Eu gosto muito de andar e 
um colega me disse que tinha um 
programa bom para mim. O que 
mais me atraiu no início foi a 
caminhada. Só tinha participado de 
romaria de ônibus. Também fiquei 
sabendo do sentido desta romaria, 
ligada à Campanha da Fome, o que 
me deu mais vontade de vir, pois 
também me considero um carente: 
de justiça, de direitos." 

Paulo Roberto da Cruz 
Santos, eletricista, membro da 

Pastoral Jovem de Cavalcanti/RJ 

"Sou aluna do Rubem Cesar 
na UERJ, e foi assim que fiquei 
sabendo da romaria. Na Igreja 
desenvolvo um trabalho com 
jovens do grupo Vicentino ao qual 
pertenço, e participo da pastoral da 
saúde, com famílias em Campo 
Grande. Resolvi participar porque 
tem a ver comigo, com meus 
objetivos de vida que se deparam 
realmente com os objetivos 
coletivos". 

Vanice Souza Santos, 
estudante de Ciências Sociais/ 

UERJ 



"Trabalho na Paróquia de 
Cavalcanti há 13 anos e atualmente 
faço a coordenação de grupos de 
base na Paróquia e nas favelas que 
cercam o bairro. Vim à romaria 
primeiro porque nunca tinha ido a 
Aparecida, depois porque achei que 
era uma maneira de eu contribuir 
para a Campanha, da qual já 
participo informalmente através do 
Comitê do Banco do Brasil. O 
grupo é bem eclético e estamos 
podendo ter momentos de forte 
espiritualidade, seguidos de 
momentos de forte descontração. A 
reflexão de ontem, na fazenda, foi 
até agora o momento mais 
significativo para mim: havia no ar 
uma energia diferente ." 

Carlos Wagner, funcionário 
do Banco do Brasi~membro da 

Pastoral da Juventude em 
Cavalcanti/RJ 

"Li um trabalho do professor 
Rubem sobre uma romaria da qual 
ele participou. O assunto me 
interessou e quis participar desta. 
Vim também pela proposta contra a 
Fome e pela Vida. Embora não 
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tenha religião, acredito em Deus, e 
acho que rezando também se pode 
ajudar a Campanha. No plano 
pessoal, vim também pedir pelo 
meu marido, que está desem
pregado, para que tenha uma 
oportunidade. Aqui me chamou a 
atenção a fé de pessoas simples, 
que não têm nada a ver com o 
mundo acadêmico, como o rapaz 
que está carregando o estandarte." 

Marcia Ribeiro, aluna de 
Ciências Sociais da UERJ 

"ALGUMAS OBSERVA
ÇÕES TOTALMENTE PES
SOAIS: Primeira. Certamente 
novas romarias serão realizadas por 
esse grupo. Penso que a inclusão de 
jornadas similares é de fundamen
tal importânci~ . Minha proposta é 
que elas tenham um caráter geral: 
'Jornadas sqbre temas urgentes do 
Brasil' . Em 93, foi a fome e a 
miséria. Em 94, podemos repetir o 
tema ou não. Vamos discutir, e 
muito. (Lembrar que, no dia 12 de 
outubro de 1994, estaremos entre o 
primeiro e o segundo turnos da 
eleição presidencial.) 

Segunda. Poucas vezes senti
me lão bem durante um encontro 

universitário como durante a 
Jornada. Foram momentos de 
diálogo e de encontro e não de 
mera verborragia. Foi um lugar de 
pensamento verdadeiro, onde a 
atenção voltou-se para uma 
situação real existente, numa 
atitude de comoção frente a este 
país. Coisas significativas foram 
ditas . Por isso, insisto na 
importância de uma publicação que 
retrate em pormenores a riqueza da 
Jornada. 

Terceira. A Jornada foi um 
centro de fundamental importância 
da romaria. Para algumas pessoas 
ela foi o centro. Para mim ela foi 
um centro relativo: uma espécie de 
estação de passagem, onde 
percorremos, talvez, caminhos lão 
difíceis como aqueles enfrentados 
pelas pessoas que desceram a serra. 
Nossa caminhada também teve 
espinhos, tivemos medo da 
escuridão, convivemos com o 
perigo das ribanceiras. 
Encontramos, por outro lado, 
belezas insuspeitas nesse caminhar. 
Caminhar que teve um destino, 
mesmo que não o soubéssemos de 
todo, a todo momento. A própria 
palavra -jornada- implica uma 
espécie de travessia, com direção a. 
Esse centro, estava a apontar 
outros: a Matriz de Santo Antônio 
-a vigília- e o Santuário de 
Aparecida." 

Maurício De/amaro, 
UNESP/Guaratinguetá 
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