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-APRESENTAÇAO 

"( ... )Foi um dia movimentado, aquele. Sua casca 
partia-se e refazia-se, entardecer sombrio e 
meio-dia cegante, intercalados. Fumou demais, 
sem tenninar nenhum cigarro. Bebeu muitos cafés, 
deixando restos no fundo das xfcaras. Exaltou-se. 
Ausentou-se. Nos Intervalos da ausência, 
distrafa-se, entre susto e fascfnio, em chamá-la 
também de A Grande Indiferença, ou A Grande 
Ausência, ou A Grande Partida, ou A Grande, ou 
A, ou. 

Na tentativa ou esperança, quem sabe,. de 
conseguindo nomeá-la conseguir também 
controlá-la. 

Náo conseguiu. Desimportou-se com isso. ( ... )" 

(Caio Fernando Abreu, Morangos Mofados) 

Como naqueles dias em que "a gente se 
sente como quem partiu ou morreu", sem 
clareza dos porquês, uma sensação de 
desconforto, pedra no calcanhar - mas 
cadê a pedra?-, no meio de tais 
inquietações apareceram as palavras 
re-inventadas do Rubem Alves e invadiram 
a solidão do meu ministério pastoral no 
interior de São Paulo. 

Faz já algum tempo ... Num movimento de 
vida em que colocava 
sentimento-sensações no lugar das 
idéias-conceitos, as "palavras que já tem 
gosto" foram fundamentais para que eu 
pudesse abrir o armário e escolher outra 
combinação de roupas possfvel, me 
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colocar frente ao espelho - silêncio e 
encontro- e ganhar a rua. Tem sido 
impossfvel para mim pensar e falar como 
antigamente. Tudo é bem mais obscuro e 
fragmentado. Passo a vida recolhendo 
cacos, tecendo a rede - uma rede 
possfvel? - e encontrando muita gente 
num movimento parecido ao meu. 
Comunhão de ausências. Partilha da falta. 
Condição comum. 

O Rubem Alves "aparecia" em quase tudo 
quanto era reunião, congresso, conversa, 
trecho de carta ... Fomos redescobrindo os 
sfmbolos, os "sacramentos" da vida 
("Tenho um pé de rosmaninho ... "), as 
reticências no lugar dos pontos finais ... 
Convite a entrar no jogo! 

E foi pensando em continuar esse jogo de 
conversar (e o Rubem gosta disso!. .. ) que 
surgiu a idéia de construir uma 
Comunicações do /SER a partir do 
Prefácio ("Sobre deuses e caquis") escrito 
pelo próprio Rubem Alves quando, após 
quase 20 anos, o seu Towards a Theology 
of Liberation aparece como Da Esperança 
entre nós. 

Algumas pessoas conheceram o Rubem 
por causa dessa idéia. Ao lado delas, 
solicitamos que velhos conhecidos do 
Rubem também entrassem na conversa. 



Teve até o "Encontro" de· verdade- foi em 
agosto, no IS E R. Quase oitenta pessoas 
numa sala que acabou ficando pequena. 

Esta Comunicações traz o Paulo César 
Botas buscando "sua lógica em outras 
paragens mais distantes", fugindo da 
"ortodoxia enganosa dos amargos e 
tristes", num caminho por certo inédito de 
falar do, sobre, com o Rubem Alves. 

Também a experiência da corda bamba é 
possfvel. Dela, se equilibrando ainda em 
recente aprendizado, nos fala o Otavio 
Velho. 

E um roteiro de cinema é ensaiado pelo 
João Biehl: o seu próprio (feito saudade 
que se projeta) e o roteiro possfvel do 
Rubem: novos argumentos. 

Nome que "nos é pedido lembrar mais uma 
vez e esquecer mais uma vez com o 
objetivo de nos arremessar no mundo da 
vida plena" - o indizfvel - tem a ver com o 
vazio, fragmentado. Sagrado. É por ar que 
o rabino Nilton Bonder conversa 
judaicamente com Rubem. 

E num tom parecido - fala e sentimentos 
marcadamente judaicos - Davi 
Bogomoletz escreve sua carta ao 
"Querido Reuvên". E, como que 
saboreando um caqui - vermelho, 
geladinho-, reage: "precisamos de um 
judafsmo com sabor!". 

Entre "indescritfvel sensação" e 
"penumbrosa intelecção", J. B. Libanio, 
como bom mineiro, caminha 
cuidadosamente ("teme pôr o pé em 
pinguela podre") à medida que procura 
sentir o "divertimento gostoso" proposto 
por Rubem Alves. Mas se pergunta sobre 
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a possibilidade de se "tirar do encontro 
com Deus ( ... ) todo o seu peso, gravidade, 
exigência" .. . 

Na busca de "qualquer janela em 
movimento", Nancy Pereira procura - com 
Octavio Paz e Cacaso - destacar como a 
"poética do Rubem tem sabido violentar 
nossas protestantes palavras sobre 
Deus". Contudo, os textos do Rubem o 
mostram "conformado no exnio da 
linguagem". 

Vasculhando memórias e experiências de 
68, Luiz Roberto Alves, a partir de seu 
corpo - e o de muitos outros - argumenta 
que "a trazida da teologia à polftica (ou sua 
similaridade) não é um jogo de contas de 
vidro, mas a luta de gente com rosto e 
determinação histórica". É possfvel o jogo, 

. ? a poes1a .... 

Edim Abumanssur, tocado profundamente, 
destaca que a teologia do Rubem "é a 
teologia da dor e do sofrimento". Feita, 
contudo, de sabor e divertimento. 

E, no jogo das frutas, José Jorge de 
Carvalho procura na sua preferida 
carambola as relações possfveis com o 
caqui do Rubem. Sua fala é marcada pelas 
lembranças que vêm à tona, entre 
confrontos e comparações. 
Noutro jogo possfvel, girar o dial e 
encontrar sintonia em "certa faixa musical 
que há tempos não ouvia", como diz 
Rubem César. 

É assim que oferecemos esta 
Comunicações. Diferentes sabores e 
sensações. Possibilidades múltiplas de 
jogos. 

Ernesto Barros Cardoso 
Organizador do volume 
Coordenador Programa Profeslantismo -/SER 



Sobre deuses e caquis 

RUBEM ALVES 

Peço desculpas por ter escrito um livro 
assim tão chato. Eu não queria, porque eu 
não sou assim. Se escrevi deste jeito foi 
porque me obrigaram, em nome do rigor 
acadêmico. Eles pensam que a verdade é 
coisa fria e até inventaram um jeito 
engraçado de escrever, tudo sempre no 
impessoal, como se o escritor não 
existisse, e assim o texto parece que foi 
escrito por todos e por ninguém. E foi por 
causa deste frio que se interditou o 
aparecimento da beleza e do engraçado 
nos textos de ciência. O saber deve ser 
coisa séria, sem sabor. 

O que me faz lembrar de um mural de 
Orozco, pintor mexicano que passou anos 
ensinando a sua arte num co/lege 
norte-americano, e foi certamente em 
virtude daquilo que ele via acontecendo 
com os moços que pi~tou A formatura: 

o professor, alto, magro, cadavérico, verde, 
entrega ao seu d1sclpulo, 
sua1magem, 

também alto, magro, cadavénco, verde, 
a prova final do saber, 
O diploma, 
um feto morto, dentro de um tubo de ensaio. 

As coisas mais bonitas que se 
escreveram em filosofia não seriam 
aceitas nos cfrculos acadêmicos nem 
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mesmo como uma modesta tese de 
mestrado. Assim falava Zaratustra, por 
exemplo. É um livro que transgride os 
interditos acadêmicos de várias formas: 

é belo, 
poético, 
metafórico, 
reticente, 
uma colação de fragmentos, 
e é escrito com sangue ... 

Mas se alguém se dispuser a fazer deste 
poema o objeto de suas dissecções 
analfticas, então sim, a dissecção virará 
dissertação, coisa de entrada permitida 
nos cfrculos do saber. O que tem vida fica 
de fora; entram as peças anatômicas, 
cheirando a formo!. 

Há aquele ditado Zen: 

"O dedo aponta para a lua, 
mas ai daquele que confundir o dedo com a lua." 

AqUI é o contrário: mais vale o dedo que a 
lua ... 

Como Nietzsche observou, a condição 
para se passar num exame de 
doutoramento é haver desenvolvido o 
gosto pelas coisas chatas. 



Assim escrevi feio, sem riso ou poesia, 
pois não me restava outra alternativa: 
estudante brasileiro, subdesenvolvido, em 
instituição estrangeira, tem mesmo é de se 
submeter, se quiser passar ... 

Hoje faria tudo diferente. 

Começaria por informar meus leitores de 
que teologia é uma brincadeira, parecida 
com o jogo encantado das contas de vidro 
que Hermann Hesse descreveu, algo que 
se faz por puro prazer, sabendo que Deus 
está muito além de nossas tramas verbais. 

Teologia não é rede que se teça para 
apanhar Deus em suas malhas, porque 
Deus não é peixe, mas Vento que não se 
pode segurar ... 

Teologia é rede que tecemos para nós 
mesmos, para nela deitar o nosso corpo. 

Ela não vale pela verdade que possa dizer 
sobre Deus (seria necessário que 
fôssemos deuses para verificar tal 
verdade); ela vale pelo bem que faz à 
nossa carne. 

Ah! Pensam que sou herege ... Nada disto. 
Estou apenas repetindo coisa muito velha, 
esquecida, da tradição protestante, que diz 
que "conhecer a Cristo é conhecer os 
seus benef(cios": de Deus, o único que 
podemos saber é o bem que faz ao nosso 
corpo. Com o que concorda o sábio 
Riobaldo: 

"Como não ter Deus? Com Deus 
existindo, tudo dâ esperança, o mundo se 
resolve. Mas, se não tem Deus, hã-de a 
gente perdidos no vai-vem, e a vida é 
burra. É o aberto perigo das grandes e 
pequenas horas ... Tendo Deus, é menos 
grave se descuidar um pouquinho, pois, no 
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fim, dâ certo. Mas, se não tem Deus, 
então, a gente não tem licença para coisa 
nenhuma." 

Aqui se resume a teologia; o resto são 
floreios. 

Hã palavras que moram na cabeça e são 
boas para serem pensadas. Com elas se 
faz a ciência. 

Mas há palavras que moram no corpo, e 
são boas para serem comidas. Chegam à 
carne sem passar pela reflexão. 

Magia. Ou poesia, que é a mesma coisa. 

Dito de forma clara, vi pela primeira vez na 
Emily Dickinson: 

"Se leio um livro e ele torna 
o meu corpo 
tão frio que nenhum fogo sena 1ama1s capaz 

de me aquecer, 
eu sei que aquilo é poes1a. 
Se eu sinto, 
fisicamente, 
como !'>e o topo de mmha cabeça tivesse sido 
arrancado, 
eu sei que aquilo é poes1a." 

Por isto que, pra mim, poesia e magia são 
a mesma coisa: 

a imagem é coisa bruxa que me possui, 
se encarna em mim. 

Teologia é um exercício de feitiçaria, 
variações sobre o tema da Encarnação ... 
Deus se fez Carne, 
Deus é a Carne em que se revelou, 
Deus acontece quando o poema toma 
conta do Corpo. 

Isto é o único que podemos dizer de Deus. 
Não que saibamos coisa alguma a seu 
respeito. 



Mas bem sabemos que aquilo que está 
acontecendo com o nosso corpo é coisa 
divina, que devena existir sempre, 
eternamente, e bem mereceria que o 
nosso corpo ressuscitasse, eterno retorno, 
para que o Poema fosse eternamente 
repet1do, gozo, orgasmo, ciclo que sempre 
volta ao início, canon, contraponto, 
variações sobre um mesmo tema. 

Damos o nome de Deus a este êxtase do 
corpo (ou da alma; não sei onde é que os 
do1s se separam) possuído pela beleza. 

Não há m1sténos fora d1sto sobre que 
possamos falar. 

Cito, como autoridade, outro teólogo, 
Alberto Caeiro: 

"Pensar em Deus é desobedecer a 
Deus ... " 

A única coisa que temos é o tremor na 
Carne quando nela acontece a. magia, e 
ela fica possuída pelo poema. E então que 
as Ausências se fazem Presenças 
(fugid1as ... ). Aquilo que Nietzsche sugeriu: 
"Será que não percebes que o que amam 
em ti é o brilho de eternidade em teu 
olhar?" O Corpo vira altar - , ou, como 
diriam os teólogos, "locus revelationis" - , o 
lugar onde se torna visível que somos 
habitantes de um outro mundo. Não, não 
me entendam mal quando falo de "outro 
mundo". Nada a ver com céu ou Inferno ... 
De novo é a Poesia: 

"Todos os d1as atravessamos a mesma rua ou o 
mesmo 1ard1m; todas as tardes nossos olhos batem 
no mesmo muro avermelhado, fe1to de tijOlos e de 
tempo urbano. De repente, num dia qualquer, a 
rua dá para um outro mundo, o jardim acaba de 
nascer. o muro fatigado se cobre de s1gnos. Nunca 
os trnhamos v1sto e agora hcamos espantados por 
eles serem ass1m: tanto e tão esmagadoramente 
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reais. Sua própna realidade compacta nos faz 
duvidar: são assim as coisas ou são de outro 
modo? Não, 1sto que estamos vendo pela primeira 
vez já havrarnos visto antes. Em algum lugar, no 
qual nunca estivemos, já estavam o muro, a rua, o 
jardim. E à surpresa segue-se a nostalgia. Parece 
que nos recordamos e querramos voltar para lá, 
para esse lugar onde as coisas são sempre assim, 
banhadas por uma luz antiqürssima e ao mesmo 
témpo acabada de nascer. Nós também somos de 
lá. Um sopro nos golpeia a fronte. Adtvinhamos 
que somos de outro mundo ... " (Octavio Paz) 

Se uso a palavra Deus é como metáfora 
poética, nada que eu conheça, o 
significante que nada significa, a não ser o 
espaço vazio onde aparecem as minhas 
nostalgias e onde se coloca o dizer 
poético. De Deus só temos o Verbo, 
Poema, coisa que se diz quando a 
saudade dói ... Isto não é Jeito que eu tenha 
1nventado. 

Aprendi lendo as Sagradas Escnturas, 
onde está interditado o Simples pronunciar 
do Nome Sagrado, que sempre que 
aparecia no texto era substituído por um 
outro- Tabu!- e, se o Simples pronunc1ar 
do Nome Sagrado era blasfémia, que dizer 
das tentativas de se escreverem 
anatom1as e fisiologias do Mistério Divino, 
1sto a que se dá o nome de teolog1a? 

Deus é símbolo que marca uma pro1b1ção 
de falar. Onde ele se d1z estabelece-se um 
!;}rande silêncio. E sobre ele surgem as 
metáforas, que é um Jeito de d1zer o que 
não pode ser d1to. 

Não podemos falar sobre Deus, mas 
podemos falar sobre as coisas humanas. 
Teologia são os poemas que tecemos 
como redes sobre a saudade de algo cujo 
nome esquecemos. 

Qual deles é verdadeiro? Poemas não 
podem ser verdadeiros. Mas devem ser 
belos. 



E é só por isto que eles têm o poder 
mágico de possuir o corpo. A verdade é o 
que é; o que está presente. Mas o Corpo 
se inclína para o que não é- Desejo! -, o 
que ainda não nasceu, ou que já morreu, 
contornos do "pedaço arrancado de mtm". 
E me veio esta tdéia msólíta de que Deus é 
o nome que damos a esta Ausência que 
habita o Corpo ... 

O que me leva a uma absurda conclusão: 
para fazer teologia não é necessário 
acreditar que Deus exista. 

A Cecnía Meireles só escreveu sua Elegta 
depois da morte de sua avó. O poema 
descreve o mundo mágico que ficou no 
espaço vazio detxado por um corpo 
que se foi. 

"Teu corpo era um espelho pensante do 
universo ... " Teologia não é coisa de quem 
acredita em Deus mas de quem tem 
saudades de Deus. 

Acreditar: sei que Deus existe em algum 
lugar. Ah! Se não existir, tudo estará 
perdido ... 

Te r saudade: mesmo que não exista lá 
fora, no meio das nuvens ou no fundo do 
mar, eu o mantenho como "pedaço 
arrancado de mim ... " 

''Oh! Pedaço arrancado de mim .. 
Oh! Metade arrancada de mim ... 
A saudade é o revés do parto. 
A saudade é arrumar o quarto 
do filho que já morreu ... " (Chico) 

Teologia, celebração de um Vazio que 
nada pode encher. É só por isto que 
dizemos que Deus é Infinito. Não porque o 
tivéssemos medido, mas porque sentimos 
o Infinito do desejo que coisa alguma pode 
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satisfazer. Dai que estamos condenados a 
ser eternos pranteadores ... 

Mas teologia é coisa bela, um Sonho ... 

Sonhamos com Deus e o sonho 
Interpretado detxa ver os cenános que 
ex1stem nos vazios da nossa nostalgta 
(ocultos pela bruma do esquectmento). E 
então nos tornamos poetas ... 

Acontece que o mundo está cheio de 
loucos. 

Mwtos pensam que o que dizem sobre 
Deus tem conseqüênc1as cósmicas (mais 
próximos da verdade estariam se se 
contentassem com as conseqüências 
cósmicas) ... O que me faz lembrar a 
estória de um galo que acordava bem 
cedo, todas as manhãs, amda escuro, e 
anunciava solene aos seus companheiros, 
bichos de galinheiro: 

"-Vou cantar para fazer o sol nascer. .. " 

E se empoleirava no alto do telhado, 
olhava para o horizonte, e ordenava, 
categórico: 

"- Co-co-ri-co-có ... " 

Dali a pouco a bola vermelha mostrava o 
seu primeiro pedaço e o galo comentava, 
confiante: 

"-Eu não disse? ... " 

E os btchos ficavam boquiabertos e 
respeitosos ante poder tão extraordinário 
contendo ao galo: cantar pra fazer o sol 
nascer. E nem havia sombra alguma de 
dúvida, porque tinha sido sempre assim, 
com o galo-pa1, com o galo-avô ... 



Aconteceu, entretanto, que o galo certo dia 
perdeu a hora, e quando ele acordou o sol 
Já estava lá, bnlhando no meio do céu ... 

Há teólogos que se parecem com o galo. 

Acham que, se não cantarem dtreito, o sol 
não nasce: como se Deus fosse afetado 
por suas palavras. E até estabelecem 
inquisições para perseguir galos de canto 
dtferente e condenam outros a fechar o 
btco, sob pena de excomunhões. Claro 
que fazem tsto por se levarem mUJto a 
séno e por pensarem que Deus muda de 
tdéta ou muda de ser ao sabor das cotsas 
que nós pensamos e dizemos. O que é, 
para mim, a mantfestação máxima de 
loucura, delfno maníaco levado ao 
extremo, este de atributr onipotência às 
palavras que dtzemos. 

Teólogos são, freqüentemente, galos que 
dtscutem qual a partttura certa: que canto 
cantar para que o sol levante? Neste 
senttdo, conservadores fundamentalistas 
não se dtsllnguem em nada dos teólogos 
ctentíftcos que se valem de métodos 
críttcos de mvesttgação. Todos estão de 
acordo em que extste uma partttura 
ongtnal, revelada, autontattva, e que a 
tarefa da teolog1a é tocar sem desafinar. 
As bngas teológicas são dtscussões sobre 
se a tonalidade é ma1or ou menor, ou se o 
stnal é bemol ou susten1do. Uns querem 
que seJa tocada com orquestra de câmara 
e outros af1rmam que o certo é tocar com 
banda. Qualquer que seJa a postção, todos 
aftrmam que existe um único jeito de tocar 
a música. Usando palavras de Lutero, 
··unun simp/icem solidum et constantem 
sensum" - o sentido uno, puro, sólido e 
constante. Desaftnações, variações ou 
modificações trazem consigo o perigo de 
alguma grave conseqüência. 
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Eu penso, ao contrário, que não é nada 
disto. 

O sol nasce sempre, do mesmo jeito, com 
galo ou sem galo. 

Assim, o galo pode dormir à noite, sem a 
aAgústta de ter de acordar na hora certa. 
Se dormir demais, o sol vai se levantar do 
mesmo 1e1to. O que, sem dúvtda, dtm1nu1 
seu senso de Importância, mas tem a 
compensação do sono tranqüilo, o que não 
é de se desprezar. 

Mats do que tsto: o galo pode mventar 
outros cantos, sabendo que o sol não vat 
se zangar e vai nascer como sempre, no 
mesmo lugar. 

Traduzido em jargão teológtco isto stgntfica 
"graça": a bondade de Deus continua a 
mesma, sempre, independente de nossas 
aftnações ou desafinações. Ele nem nasce 
melhor quando estamos af1nados e nem 
nasce pior quando estamos desafinados ... 
Temos, portanto, a liberdade de fazer o 
que quiser ... Eu não suportaria pensar que 
o meu pensamento é tão poderoso que, 
caso eu pense errado, Deus vai ficar torto. 

A partitura tem o nome de teologia, mas 
quem dança somos nós ... 

Uma outra parábola. 

Algumas pessoas dtscutem sobre uma 
casa, que todos vêem. 

Para um grupo, ela é habitada por um 
nobre, de hábttos aristocráticos e 
conservadores ... 

Outros afirmam o oposto: mora ali um 
operáno, membro de sindicato, 
revoluctonáno ... 



Alguns, por oposição, dizem que ela está 
vazia ... 

Eu me aproximo, apontam na direçáo da 
casa, pedem minha opinião, .e concluo que 
alguma coisa deve estar errada com os 
meus olhos, pois não vejo casa alguma, só 
nossos próprios reflexos, através dos 
vidros da vidraça. 

Trve, no meu aquário, um peixe de cores 
banars. Mas era um peixe guerreiro, que 
não suportava a presença de um 
competrdor. Se rsto acontecia ele se 
transfigurava, e o seu corpo era possuído 
por cores escondidas que ninguém 
suspertava morassem nele. Mas como 
nrnguém desejava o combate mortal, a 
magra podra se realizar com o auxOro de 
um srmples espelho. 

Pobre perxe: incapaz de reconhecer sua 
próprra rmagem no reflexo. 

As batalhas teologars me fazem lembrar 
meu peixe-de-brrga. Por não saberem que 
tudo não passa de um delicroso e drvino 
JOQO de espelhos - corsa própria para o 
nosso prazer de brincar -os teólogos 
mudam as suas cores e são possuídos 
por uma doença já catalogada: odium 
theologtcum Assim se iniciam as batalhas 
em nome de Deus. Seria tão mais honesto 
se reconhecessem que "Deus" é o nome 
que dão à sua própria imagem ... 

Faço meus poemas sobre um Vazio, o 
meu Vazio. Não conheço nenhum outro. 
Em obediência a um mandamento 
sacramental: que o pão fosse comido e o 
vinho fosse bebido na dor da Ausência. A 
magia não está nem no pão e nem no 
vinho mas nas Palavras que dizem a 
tristeza da Falta. O sacramento celebra a 
Ausêncra de Deus, ele enuncia os limrtes 
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dos espaços de espera que se drlatam 
dentro de mim, eroticamente. 

É a ausência que me excrta. 

Ou, na's palavras desta teóloga ímpar, a 
Adélra Prado: 

"Entre as pernas geramc. :; e sobre rsso 
se falará até o hm sem que murtos entendam: 
erótrco é a alma " 

Será isto que é a alma, a Ausêncra que 
mora em mim, e faz o meu corpo tremer? 
Não me canso de repetrr esta corsa linda 
que disse Valery: 

"Que seria de nós sem o auxOio das 
coisas que não existem?" 

Estranho isto, que o que não existe possa 
ajudar ... 

Deus nos ajuda, mesmo não existindo: 
este o segredo da sua onrpotência. 

Teologia é um encantamento poético, um 
esforço enorme para gerar deuses ... 

Que deuses? 

Os meus, é claro. 

São os únicos que me é permitido 
conhecer. 

Lembro-me de Feuerbach. Compreendeu 
que estamos destinados ao nosso corpo, 
especralmente os olhos. 

Vemos. Mas em tudo o que vemos 
encontramos os contornos da nossa 
própria Nostalgia, o rosto da alma. 

Como Narcrso, que se enamorou de sua 
próprra rmagem, refletida na superfície lrsa 



da fonte. Também nós: o umverso sobre 
que falamos é a 1magem dos nossos 
cenános mtenores. Com o que concorda a 
psicanálise, e antes dela o Evangelho: a 
boca fala do que está che1o o coração. 

Nossos deuses são nossos deseJos 
projetados até os conf1ns do un1verso. 

"Se as plantas t1vessem olhos, capac1dade 
de sent1r e o poder de pensar, cada uma 
delas d1na que a sua flor é a ma1s bela." 

Os deuses das flores são flores. Os 
deuses das lagartas são lagartas. Os 
deuses dos cordeiros são corde1ros. E os 
deuses dos t1gres são tigres ... 

Tudo é sonho. Ou, como d1z Guimarães 
Rosa: 

'Tudo é real 
porque tudo é mventado " 

Também o real é uma Invenção ... 

E o mág1c0 é 1sto: que o corpo, 
desprendendo-se das ligações que o 
prendem àquilo que é, possa ser possuído 
por aqu110 que não é. Aquela coisa pesada, 
que se arrastava desajeitadamente pelo 
chão, repentinamente f1ca leve, 
transparente, utóp1ca, ao vento. E, ass1m, 
as co1sas que são, é como se não fossem; 
e as co1sas que não são, é como se 
fossem. (1 Cor. 1 :28-29). 

Teolog1a é um bnnquedo que laço. 
É possível plantar Jardins, p1ntar quadros, 
escrever poemas, jOgar xadrez, cozmhar, 
lazer teolog1a ... Claro que um jogo não 
exclui o outro. Alguns d1rão que 1sto não é 
coisa séna. 
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Eu os conheço mUlto bem e Já hav1a 
advertido o le1tor contra eles. 

Quem se leva a séno é, no fundo, um 
inquisidor. Está só à espera de que a 
ocasião apareça. 

As grandes atrocidades que se cometeram 
contra as pessoas foram todas levadas a 
cabo com espírito grave, com um senso de 
m1ssão, de salvação do mundo. 

O diabo está sempre vest1do de paletó e 
gravata e, a se acreditar em Nietzsche, ele 
nem sabe contar p1adas e nem sabe 
dançar: é o espfnto da gravidade. Já com 
Deus é o contráno, porque a oração 
começa com o riso. 

Jogo de contas de v1dro. Não são lindas, 
as contas? 

O v1dro sempre me fasc1nou. Como é 
possível isto, que haja algo tão duro e que 
seja transparenie? 

Em espec1al, os pesos de papel. Tenho 
vários. A forma lisa, arredondada, me faz 
lembrar um seio juvenil. 

Já as folhas que vejo, lá dentro, e que 
mudam seus reflexos de acordo com a 
pos1ção da luz, me fazem lembrar luas e 
só1s. Galáx1as, un1versos. 

Tudo dentro de um se10. Não sena bom 
que fosse ass1m? Elas não d1zem nada, 
por 1sto podemos d1zer tudo. Tudo é 
inventado. Tudo é real. O corpo treme ... 

Sonho. Teólogo: brinco com v1dros 
colondos sagrados, e de1xo que a luz 
passe por eles, e apareça multicolorida, 
mostrando sua beleza escond1da. 



Também eu sou um Vidro, transparente, 
peso de papel. 

Há, de fora, a superfícte do meu corpo e, 
de dentro, universos que desejo iluminar. 

Para isso, é prectso luz ... 

É que é escuro. 

Profundidades de fundo do mar. 

"Nosso olhar é submarino 
Nossos olhos olham para cima 
e vêem a luz que se fratura através de águas 
inquietas." (Eiiot) 

Com o que concorda a Cecnia: 

"Mas, neste espelho, no fundo 
desta fria luz marinha, 
como dois baços peixes, 
nadam meus olhos à minha procura ..• " 

"Tudo é nebuloso, 
neblina misteriosa, 
como se tudo víssemos na superffcie embaçada de 
um espelho mal polido". (São Paulo, 1 Cor. 1312) 

Ou sombra de mata encantada. 

"Os bosques são belos, sombrios, fundos ... " 
(Frost) 

·• seu mundo mtenor, caos selvagem, 
bosque ant1qüíss1mo e adormecidO, sobre cujo 
S1lenc1oso despertar verde-luz. seu coração se 
ergu1a ... (Rilke) 

O brinquedo é este. 

Não da luz total, que faz sempre mal aos 
olhos. 

Coisa que me ensinou um poeta, o 
Heládio, que lia meus textos com espanto 
e dizia: 

"- Luz demais, estou ofuscado, é preciso 
trazer um pouco de neblina ... " 
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Achei que ele era doido. 

Depois aprendi: Mallarmé, Debussy, 
Boulez. 

E me lembrei do mestre que lera tanto, 
mas nunca entendera, justamente porque 
eu queria entender: Kierkegaard. É preciso 
não dizer. Só a obscuridade modorrenta ... 
E não é justamente af que se caçam sacis 
e os faunos aparecem, lúbricos, para as 
ninfas ardentes? O encanto da hora da 
modorra, quando o corpo não está nem 
dormindo e nem acordado. Aí aparecem as 
visões ... 

Vocês, que leram O Saci, sabem que, para 
apanhá-lo, é preciso jogar peneira de cruz 
trançada sobre o olho do rodamoinho, pois 
é aí que o Saci fica pulando. Depois, enfiar 
o gargalo de uma garrafa por uma fresta da 
peneira, o Saci não resiste e passa. 
Arrolhar bem arrolhada, com rolha com 
cruz cortada a faca. E, depois, olhar ... E 
vem o desapontamento. Não tem Saci 
nenhum que se veja, dentro da garrafa. É 
que Saci é moleque mágico, não se mostra 
à toa. É preciso ir para o mato, depois do 
almoço, aquele calor de se fazer nada, as 
cigarras zinindo no ar, e hcar debaixo de 
uma árvore, sem pressa, o sono vat 
chegando, e o Saci começa a aparecer. 
Acontece o mesmo com as ninfas e os 
faunos -tanto assim que Mallarmé e 
Debussy fizeram seu poema 
erótico-onínco acontecer neste mesmo 
tempo em que o corpo fica suspenso entre 
dois mundos. 

As contas de Vidro: nelas se misturam 
lisuras erótícas e funduras de sonhos, 

seios e galáxias, saudades de paraísos. E 
a gente vai inventando o real, construindo 
o mosaico, experimentando com as cores, 



costurando distâncias com a luz, 
enchendo os espaços vazios com as 
criaturas da fantasia, e o nosso avesso vai 
aparecendo, terrível e maravilhoso. 

A teologia que laço é o avesso da m1nha 
carne. Deus é o meu avesso ... 

Não, não é que Deus seja o meu avesso. 
E I( ) é mistério grande, proibido. É a 
metáfora, o ponto que dou, com cor e luz, 
no jogo dos vidros. Digo o meu avesso 
com o auxRio de um outro nome, que não o 
meu. Eu não sou eu. Sou mais. Diferente. 
Ma1s bonito. Mais leio (porque no avesso 
também mora o diabo ... ). 

Por que laço este jOgo? 

Pelas mesmas razões por que se JOgam 
todos os JOgos. 

Puro prazer. 

VeJam que absurdo: para v1r escrever 
estas co1sas, neste teclado de máqu1na de 
escrever, silenc1e1 um outro teclado, que 
se tocava no aparelho de som, sonata de 
Mozart. Achei quase sacnlégio. Mas que 
posso fazer? Não se1 brincar com os sons 
como Mozart sabia, mas se1 bnncar com 
palavras, imagens, contas de v1dro. 
Receb1 um elOgiO tão grande, d1as atrás, 
que até vou vencer a modéstia que se 
deve ter, por educação, e d1zê-lo. Fo1 o 
Bemto Juarez, regente, comentando uma 
coismha que escrev1, e ele d1sse: "-Tenho 
a 1mpressão de que você faz com as 
palavras o que Mozart faz1a com as notas. 
Pura bnncade1ra. Dá-se um tema e a 
sonata aparece." Claro que hque1 feliz e 
quero que seja ass1m. Fazer mús1ca. 
Teolog1a é uma música que laço com 
palavras, um mób1le de contas de v•dro, 
uma tapeçana de luz. Faço por razões 
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estét1cas. E é por isto que nem mesmo 
necessito crer. Para se amar as Vanações 
Gotdberg não é prec1so acred1tar em nada. 
Basta ter ouvidos na alma (por lavor, 
nunca se esqueça de que "erót1co é a 
alma". Há excelentes ouv1dos que só 
percebem ruídos, barulhos, gUinchos e 
colisões). Para se amar Chagai também 
não é prec1so acreditar em nada, basta ter 
olhos na alma. Se os olhos estão cegados 
por catarata, a le1tura de Bachelard, sobre 
o mundo de Chagai, fará a dev1da magia. 
Não é prec1so acred1tar em nada para se 
gozar um copo de vinho: basta ter olhos 
para ver o vermelho que a luz atravessa, 
ollato para deixar que parreirais maduros 
entrem nos lugares ma1s primitivos da 
memória corporal, e gosto para sentir a 
forma como o líquido agrada o corpo. 

Não é preciso acreditar em nada. Basta 
sent1r. 

Teolog1a é um morango que se colhe e que 
se come, pendurado sobre o ab1smo
sem nenhuma promessa de que ele nos 
fará flutuar .. 

Pode parecer co1sa Irresponsável, num 
mundo tão che1o de graves problemas. 

Mas eu me pergunto se a gravidade dos 
problemas não é causada pela gr2v1dade 
das pessoas que Julgam que o destino do 
mundo depende de sua ação. 

Justtf1cação pelas obras. 

Se elas não se levassem tanto a séno 
talvez não construíssem tantas armas e 
não fossem tão 1mplacáve1s na cobrança 
dos seus JUros e tão autontánas na 
mpos1ção dos seus pensamentos. 



Teologia é um exercício de beleza e de 
humildade. Brincamos, como a própria 
Santíss1ma Trindade que, nos jogos 
intelectuais do venerável Santo Agostinho, 
só fazia uma coisa, nas transas 
1ntratrinitárias: brincar. Auto-erotismo. 

É preciso expulsar o espírito de gravidade 
que aparece nas gravatas e nos rostos 
dos senhores constituintes, nas roupas 
colondas dos senhores cardea1s, na 
eloqüênc1a estudada dos senhores 
pastores, nas fardas herói'cas dos 
genera1s, na fala Científica dos professores 
catedráticos, nas contas 1mplacáve1s dos 
banqueiros, no ngor educador das mães e 
dos pa1s ... 

Levar a v1da a sério é compreender que 
"tudo é real porque tudo é Inventado" ... O 
que não se pode d1zer sem que um riso 
enorme tome conta do corpo ... 

Escrevi para me d1zer. Brincadeira com1go 
mesmo. 

Se outros gostarem do jogo das contas de 
vidro, são bem-vindos. 

Só que não adianta e nem faz sentido 
tentar me entender. Nem sei se eu mesmo 
me entendo. Quem é dono dos próprios 
sonhos? No jogo o importante não é 
compreender a conta de v1dro. Ela não se 
oferece para ser objeto de análise. Num 
jogo de palavras impossível de ser dito em 
português: a questão não é to understand 
it, mas antes to stand under it. 

Não os meus pensamentos, supostamente 
escondidos naquela conta de v1dro, mas 
os seus pensamentos, que aquela 
entidade mágica evocou. É preciso pensar 
os própnos pensamentos. 
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Ass1m, é como se fosse um duelo de 
1mprov1sadores-repent1stas: um va1 
d1zendo seus temas, e o outro va1 
contraponteando com os pedaços seus 
que vão aparecendo. 

Que mnguém me acuse de heresia, po1s 
não tenho a menor pretensão de d1zer 
verdades sobre entidades do outro mundo. 
Este mundo me basta. Pra dizer a 
verdade, o outro mundo me provoca 
sempre profundo terror, acho que deve ser 
chatíssimo- se por acaso ex1st1r. Sou um 
ente deste mundo. Lembro-me da Cecília 
Meireles, angustiada, Indagando se depo1s 
de muito cam1nhar a algum lugar enfim se 
chega. "O que será talvez até mais triste. 
Nem barcos, nem ga1votas, apenas 
sobre-humanas companh1as ... " O que eu 
quero é esta terra. Abro de novo a Suma 
Teológica da Adélia Prado: "Depois da 
morte ... eu vou querer o prato e a fome, um 
dia sem tomar banho, a gravata pro 
domingo de manhã ... Quando eu 
ressuscitar, o que quero é a vida repet1da 
sem o perigo da morte, os nscos todos, a 
garantia; de no1te estaremos juntos, a 
camisa no portal. Descansaremos porque 
a sirene apita e temos que trabalhar, 
comer, casar, passar dificuldades, com o 
temor de Deus, para ganhar o céu." 

Minha teolog1a nada tem a ver com 
teolog1a. É víc10 Há mu1t0 que devena ter 
abandonado este nome. E d1zer só poes1a, 
ficção. Descansem os que têm certezas. 
Não entro no seu mundo e nem deseJO 
entrar. Jard1ns de concreto me causam 
medo. Pref1ro a sombra dos bosques e o 
fundo dos mares, lugares onde se sonha ... 
Ali moram os m1sténos e o meu corpo f1ca 
fascinado. 

Era uma tarde comum, na Cidade de Nova 
Iorque. F1m de um ano de sofnmentos. 



T1nha de1xado esposa e filhos no Bras11 
para fazer um mestrado. Mas a saudade 
era grande dema1s. Arrume1 m1nhas malas 
vánas vezes para voltar, convencido de 
que nenhum grau acadêmiCO valia a dor da 
separação. No meu quarto eu hav1a 
colocado um calendáno regress1vo, com o 
número dos d1as que a1nda faltavam para a 
volta. E, pela manhã, a pnme1ra co1sa que 
faz1a era riscar ma1s um. Agora eu estava 
feliz. Faltava só um mês. Já term1nara 
todos os meus comprom1ssos 
acadêmicos. mclus1ve a tese de mestrado. 
O seu título revelava o que n&dava pela 
m1nha cabeça. Aqueles eram anos de 
fervllhamento polí!lco-soc1al no Bras11, e a 
gente sab1a, com uma conv1cção 
escatol6g1ca, que era mev1tável que 
alguma transformação profunda 
acontecesse. E fo1 com estes 
pensamentos que escrev1 A Theo/OgJcal 
lnterpretatJOn ot the Meanmg ot lhe 
RevolutJOn m Braz11. Agora, tudo term1nado, 
eu pod1a me entregar aos prazeres que 
aquela c1dade oferec1a: os museus, os 
concertos, as livranas e o s1mples andar 
pelas ruas. Estava voltando para casa, 
contente e sonolento, num trem de metrõ. 
Preparava-me para um curto cochilo até a 
Rua 119, onde devena saltar. À minha 
frente um homem ha o seu JOrnal. E fo1 
então que hque1 Instantaneamente 
congelado, o medo c~rculando pelo corpo, 
o v1dro liso estilhaçado por um golpe de 
pedra. Lá estava, letras enormes, na 
pnme1ra folha: "Revolut1on 1n Brazll''. 

Era o d1a 111 de abnl de 1964. 

Em um segundo f1que1 sem saber se 
podena regressar. 

Pátria, este lugar qu& a saudade enche de 
co1sas boas, se transformou em terra 
1nvad1da: g1gantes verdes, dragões 
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amarelos.· No seu lugar uma noite 
permanente, as pnsões, as delações, o 
cnme de se pensar, de ter idéias 
diferentes. 

Meu pensamento enlouquecia, na solidão 
do quano, dando voltas sobre s1 mesmo, 
amarrado e Impotente. 

O medo e o ód10 se transformaram em 
d1arré1a, olhos arregalados pelas no1tes, 
náuseas, claustrofobia. 

E não era possível me comumcar com o 
Bras11. Falar e escrever se tornaram 
co1sas pengosas. Em 1984, um homem 101 
preso porque falou enq!Janto sonhava. A 
ficção se transformara em realidade. Era 
prec1so cu1dar para que nenhuma palavra 
traísse o pensamento - hábito que ve1o a 
se transformar num estilo, por muito 
tempo. Cartas e telefonemas eram 
confissões de cnmes ... 

Passou-se o mês ma1s longo de minha 
v1da. O tempo se esvaziou de qualquer 
co1sa que nele pudesse ocorrer e se 
transformou em espera, no seu estado 
puro, todos os m1nutos sofndos no seu 
conteúdo de medo e ra1va. 

Eu conhec1a a psJcolog1a daquele 
momento que se v1v1a rio Bras11: "caça às 
bruxas". Eu a aprendera no estudo e na 
expenênc1a das lnquJSIÇões, períodos em 
que desaparece a 1nocênc1a e a s1mples 
delação Já constitUI vered1cto. A polít1ca 
ec1es1ástJca aparec1a como protec1a da 
política secular. As duas são uma mesma 
co1sa. A diferença está em que se numa 
os deuses aparecem com vest1mentas 
sagradas e perfumes de 1ncenso, na outra 
as roupas são de outras cores e os ntua1s 
litúrg1cos seguem outros ntmos. 



São momentos metaffsicos, em que o 
sent1mento do Absoluto é resp1rado, de 
forma embnagadora, pelos Inquisidores. 
Na verdade sena possível definir um 
InquiSidOr como alguém que "cheirou" o 
Absoluto, e ficou fora de si. A experiência 
é psicodéhca: a pessoa f1ca possuída pela 
certeza de estar pisando em terra santa, 
no centro mesmo do universo, no lugar 
onde se dec1de o futuro da h1stóna. Ali, 
naquele lugar, naquele momento, está se 
travando a batalha pela salvação do futuro. 
Ela e Deus - não importa o nome que se 
lhe dê- se con-fundem numa mesma 
coisa. 

Ocorre então uma fantást1ca 
transformação na 1magem que as pessoas 
tazem de s1 mesmas. As ma1s 
ms1gnif1cantes, perdidas no sem-sentido do 
d1a-a-dia que se repete, se descobrem 
part1c1pantes de uma coisa enorme. Elas 
podem ser cúmplices daqueles que 
empunham a bande1ra d1v1na, na luta 
contra o Mal. Os v1tonosos, é claro. 
Porque os perdedores são sempre 
def101dos pelos nomes do Demôn1o: 
bruxas, hereges, subversiVOS, 
comun1stas, pequeno-burgueses. Tanto a 
d1re1ta quanto a esquerda possuem os 
seus deuses, só que adoram em altares 
diferentes e seus textos inspirados são 
outros. Efetua-se uma operação algébrica: 
aparece um conjunto daqueles que 
participam do tnunfo do Bem contra o Mal 
- uma nova Igreja. E, como na 
matemática, são essenciais os símbolos 
que afirmam esta relação de pertinênc1a. 
Na religião são os atos sacramentais, as 
mesmas formas litúrgicas repetidas, os 
gestos idênticos: assim os "irmãos" se 
dão a conhecer. E assim também os que 
não pertencem se deixam trair: não 
participam dos mesmos sacramentos, não 
repetem as mesmas ladainhas e nem 
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fazem os mesmos gestos. A diferença é a 
prova da cumplicidade com o demôn1o, 
pqrque quem não é igual a nós só pode ser 
cdntra nós. 

O mundo se d1v1de entre Deus e o Diabo, 
Verdade e Erro, 
Salvação e 
Perd1ção, 
Nós e os 
Inimigos. 

Os momentos de "caça às bruxas" são 
sempre rehg1osos, apocalípticos. Confronto 
entre o Bem e o Mal, no Armagedon. Tudo 
é Absoluto. E com o Mal absoluto não se 
pode ter nem complacência e nem 
escrúpulos éticos. A ética é suspensa 
porque, para ser aplicada, é preciso que 
haja, por parte das pessoas envolvidas, o 
reconhecimento de uma qualidade comum, 
que liga todas elas. A ética nasce da 
empatia, esta capacidade que temos de 
sentir aquilo que está acontecendo com o 
outro. Mas 1sto só é possível se se 
acred1tar que somos parec1dos, moradores 
de um mundo comum, de alguma forma 
irmanados. 

A "caça às bruxas" abole este elo de 
ligação. A "bruxa" é uma em1ssária de um 
mundo infernal que não tem dire1tos. Por 
isto a luta contra ela é semelhante à luta 
contra a AIOS: algo contra o qual todos os 
métodos são válidos. Contra o SuJO não há 
"guerra suJa". Contra os em1ssános do 
Inferno todas as torturas se JUStificam. 
Ass1m, quando os torturadores se 
defendem, alegando inocência, eles estão 
absolutamente certos. No mundo em que 
viviam, e que agora se encontra retraído 
provisoriamente aos seus espaços 
mentais, não podia existir a ética, porque o 
inimigo era uma entidade de um outro 
mundo, não-humano. 



A étrca só ex1ste quando se aceita que 
todos oscilamos entre o Bem e o Mal, 
entre Deus e o D1abo. Todos somos 
tentáve1s, seres divididos, misturados, 
permanentemente se defrontando com a 
necess1dade da decisão e da culpa. Mas 
no Mundo Absoluto da "caça às bruxas" 
tal situação não rPais existe, porque Bem e 
Mal se separaram. Todas as decisões Já 
foram tomadas e não ex1ste a possibilidade 
de culpa. Assim, é possível torturar peta 
manhã e bnncar com os filhos à tarde ... 

Voltar ao mundo anterior à culpa é, de 
certa forma, recuperar o paraíso; a 
participação nesta comunidade sagrada 
(que pode ser tanto uma igreja, um partido 
ou uma orgamzação de torturadores) é 
algo que produz muito prazer: a sensação 
de poder, de verdade, de estar ao lado do 
futuro ... 

É aí que a v1olênc1a se transforma em ato 
sacramental. Por me1o dela se definem 
lealdades, se delineiam conJuntos. Os que 
torturam são 1rmãos. Recusar-se a torturar 
é afirmar-se corro não pertencendo ao 
conjunto. Como re1e1tar o pão e o vinho. 
D1sseram-me que, num país da Aménca 
Lat1na, encontravam-se cadáveres 
perfurados por "'1uitas dezenas de balas. É 
ev1dente que a função de tantas balas não 
era prfltlca: para matar basta uma. Sua 
função era outra: um r trios os 
part1c1pantes num mesmo ato sacnflc1al. 
Cada bala no corpo da vítima era um elo 
que ligava os part1c1pantes uns aos outros. 
Torturas, rP ' ssacres, linchamentos, mais 
que puros atos políticos, são atos 
ectesia1s: por me1o deles se estabelecem 
laços de conspiração entre os membros 
de uma comun1dade que se define como 
vivendo nos últimos tempos, além das 
m1sturas entre o Bem e o Mal. 

21 

A delação é também parte desta liturgia de 
participação. Delatar é dizer ao carrasco 
quem é que deve ser sacnficado. E, com 
isto, uma nova operação matemática: sou 
diferente dele, separo-me do inimigo, 
entrego-o ao sacrifício, e ass1m afirmo-me 
como membro do corpo sacerdotal. A 
delação faz 1sto: ela afirma a pertinência a 
um grupo através do estabelecimento 
prático do ódio a um outro. Delatar, 
portanto, não é transgredir a ética; é 
enunciar uma metafís1ca e confessar uma 
lealdade. 

E era d1sto que eu tinha medo. 

Somente muito tempo depois compreendi 
os fundamentos sociais dos meus 
temores. A Igreja Católica tem uma 
eclesiologia forte - na verdade é uma 
eclesiologia forte. Suas fronteiras 
institucionais e sua teologia delimitam um 
espaço e um tempo imensos, 
transbordando das limitações apertadas 
dos espaços e tempos políticos. Ela 
aprendeu a arte da sobrevivência. E esta 
arte tem a ver com a manutenção da 
integridade institucional, sempre que algum 
perigo surge. Assim, em me1o à "caça às 
bruxas", a Igreja Católica se constituiu 
numa "c1dade refúgio", "santuáno" onde os 
persegu1dos encontravam abngo. O fato 
de pertencerem à IgreJa era mais forte que 
sua pertmência ao Estado. Mas com as 
IgreJaS Protestantes a Situação era 
diferente. Comunidades pequenas, 
marginais, sem reconhecimento, 
desejosas de "pertencer" a algo ma1or: 
nada melhor oue uma s1tuacão de "caça 
às bruxas" para afirmar, perante o Estado, 
a sua lealdade, garantindo assim o seu 
direito de participar do poder. E que melhor 
prova de lealdade pode existir que entregar 
os seus próprios filhos ao sacrifício? 



Voltei ao Brasil. 

Comecei a aprender a conviver com o 
medo. Antes eram só as fantasias. Agora, 
sua presença naquele homem que 
examinava o meu passaporte e o 
comparava com uma lista de nomes. Ali 
ficava eu, pendurado sobre o abismo, 
fingindo tranqüilidade (qualquer emoção 
pode denunciar), até que o passaporte me 
era devolvido. No caminho do aeroporto 
para a minha casa, no carro de um amigo, 
o início das confirmações: 

"-Olha, Rubem, foi enviado ao Supremo 
Concnio um documento de acusações a 
seis pastores, e você é um deles. E circula 
também o boato de que você foi 
denunciado à ID-IV, de Juiz de Fora ... " 

Era o início de uma grande solidão. 

Primeiro, eu tinha de voltar à paróquia da 
qual eu era pastor, lâ em Minas. E eu me 
lembro daquela noite, no ônibus, a cam1nho 
de Lavras, a viagem mterrompida pelos 
militares que fiscalizavam a Fernão Dias, e 
eles, pausadamente, indo de pessoa a 
pessoa, no escuro, eu não I"Odia ver os 
seus rostos, as lanternas iluminando a lista 
dos procurados, que traziam nas mãos, 
iluminando os documentos de cada um e, 
finalmente, o foco de luz sobre o rosto. Eu 
já vira coisas assim no cinema: a qualquer 
momento a possibilidade de ser arrastado 
para o escuro, sem saber se voltaria. 
Estas coincidências: justamente naquele 
dia a cidade tinha sido tomada. Militares 
vindos de fora realizavam o seu trabalho. 
O quartel da polícia jâ estava cheio de 
presos. Como explicar,· quando chegasse 
a minha vez, os livros da minha biblioteca? 

Foi uma noite inteira abrindo caixotes, 
separando livros, que1mando, enfiando 
outros em sacos para serem jogados no 
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rio. Lembro-me que um deles foi 
Commumsm and the Theologians, de 
Charles West, coisa perfeitamente 
inocente. Mas a capa era vermelha, e 
havia a foice e o martelo. Lá se foi ele, 
consumido pelas chamas - e em tudo o 
sentimento de um grande e absurdo 
pesadelo. Cedo, de manhã, meus am1gos 
me aconselharam a sa1r da cidade. Só 
voltei um mês depois. E havia aquelas 
acusações contra os seis pastores Junto 
ao Supremo Concnio da Igreja 
Presbiteriana do Brasil. Dingi-me à 
autondade competente, solicitando uma 
cópia do documento. Foi-me dito que eu 
não podia ser informado das acusaçõs que 
pesavam sobre mim. Só obtive uma cópia 
do mesmo porque um amigo a furtou. Eram 
mais de quarenta acusações: que 
pregávamos que Jesus tinha relações 
sexuais com uma prostituta, que nos 
deleitâvamos quando nossos filhos 
escreviam frases de ódio contra os 
americanos, nas latas de leite em pó por 
eles doadas (eram os anos do programa 
Alimentos para a Paz), que éramos 
subvencionados com fundos v1ndos da 
União Soviética. O bom do documento 
estava justamente na sua virulência: nem 
os mais obtusos podiam crer que 
fôssemos culpados de tantos cnmes. Mas 
o trâgico era precisamente 1sto: que 
pessoas na igreja, irmãos, pastores e 
presbíteros, não tivessem um mínimo de 
sentimentos éticos, e estivessem assim 
tão prontos a nos delatar. 

Depo1s foi a delação d1reta aos militares. 
Era uma tarde bem fna, sâbado. O Sílvio 
Memcucc1, prefeito, am1go, me telefonou. 

- Venha aqUI ao Hotel Central. Há um 
advogado de Juiz <!e Fora com 
documentos que são do seu interesse. 



Não disse mais nada. Não precisava. 
Compreendr. E gelei. Lá estava o dossié. 
resultado da incursão militar de meses 
antes. Eu era um dos indiciados. O que 
mais doeu foi que uma das peças básicas 
da denúncia era um documento da direção 
do Instituto Gammon, escola protestante, 
que funcionava numa chácara que 
pertencera ao meu brsavô, e que a 
vendera aos missionários que fugiam da 
eprdemia de febre amarela em Campinas, 
nos fins do século passado. As acusações 
não eram frontais. Sugestões. Nada temos 
a ver com este senhor. Mãos lavadas. Vim 
a Campinas, para pedir que o Board diretor 
me defendesse. Mas o que encontrei, de 
novo, foram mãos bem lavadas. E for 
sempre assim. Parecia-me que os 
protestantes tinham horror absoluto a 
qualquer pessoa que estivesse sendo 
acusada. "Quem não deve não teme": o 
temor Já era prova suficrente da culpa. 
Além do mais, é murto perigoso ser amrgo 
de quem foi delatado. Está lá no 
Cancionerro da Inconfidência: "Quando a 
desgraça é profunda, que amigo se 
compadece?" Amigo de bruxa deve gostar 
de bruxana. Quem apareceu para ajudar, 
de forma absolutamente graturta, for o 
Eugênio, maçam, que eu mal conhecia. 
Enfermeiro, parterro, destas pessoas que 
conhecem a crdade rnteira. Bateu à mrnha 
porta. Fur atender. 

"- Nós soubemos que o senhor está em 
dificuldades. Queremos nos oferecer para 
ajudá-lo ... " 

E lá for ele comrgo, até Jurz de Fora, 
abnndo portas com os mágicos sinais da 
maçonaria. Não o esquecr. Mas não havia 
nada que pudesse ser feito. 
Eu estava murto cannado. Compreendi a 
rnutilidade da luta. Queria ir embora, para 
longe do medo: poder amar e brincar sem 
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sobressaltos, recuperar o prazer perdido 
de falar meus pensamentos sem virar a 
cabeça, à procura de ouvidos, sem baixar 
minha voz ... 

Foi então que a United Presbyterian 
Church - USA (Igreja Presbiteriana Unida 
dos Estados Unidos da América do Norte), 
em combinação com o presidente do 
seminário teológico de Princeton me 
convidaram a fazer um doutoramento. Não 
me esqueço nunca do momento precrso 
quando o avião decolou. Respirei fundo e 
sorri, descontrafdo, na deliciosa euforia da 
liberdade. Ainda hoje, quando um avião 
decola, sinto de novo aquele momento. 

Mas, se na partida está a euforia da 
liberdade, na chegada está a tristeza do 
exnio. Aquele não era o meu mundo. 

Olhava os meus colegas, passeando 
pelos gramados, sólidos. claras definiÇÕes 
profissronais à sua frente, a luta por 
credenciais que lhes permit~nam 1ngressar 
na hierarqura do saber. Mas o meu desejo 
estava longe. Parodiando a Cecnra 
Merreles: 

"O corpo naquelas salas, 
a alma por longe terra, 
em cada vrda exrlada, 
que surda perdrda guerra ... " 

O que o doutoramento exrgra de cada um 
de nós era o domínro de um campo de 
saber: "to dommate the fiefd", 
"scholarsh1p". Acontece que eu sonhava 
com um mundo que perdera. E me 
assombrava com as questões que 
estudantes haviam escolhido como 
aquelas a que dedicariam quatro ou crnco 
anos de suas vidas. Para mim eram 
fantásticas abstrações. que eu não 
conseguia ligar a corsa alguma. 



Lembro-me dos famosos colóquios com os 
estudantes doutorais de ética. As 
questões ma1s dolorosas, de vida e morte, 
eram transformadas em trapézios onde se 
executavam virtuosismos intelectuais. 
Porque o que estava em jogo não era nem 
a vida e nem a política, mas os exercícios 
analíticos em que se jogava uma 
habilidade intelectual. Mas não me 
restavam alternativas: ao exilado só resta 
obedecer às leis do país que o acolhe. 
Teria de aprender a jogar o jogo que todos 
jogavam. 

O qué eu desejava era pensar o meu 
destino. 

E o pensamento é algo que acontece 
como na construção de casas. Em São 
Tomé das Letras, as casas são feitas de 
pedra, nas florestas elas são construídas 
com madeira, e entre os esquimós se usa 
o gelo para fazer iglus. É preciso usar os 
materiais à mão. O pensamento faz assim 
também: busca os materiais de que dispõe 
para com eles representar-se. Os 
matenais para o pensamento são os 
símbolos. Cada época se pensa com os 
símbolos que possui. E nem poderia ser de 
outra forma, pois o pensar não pode 
acontecer no vazio. Acontece que os 
símbolos de que eu dtspunha eram, em 
grande parte, rehgtosos, precipitados de 
uma vida, e se eu iria sugerir um "jogo de 
contas de vidro", os símbolos religiosos, 
partes do meu próprio corpo, teriam de 
aparecer. 

Este livro é uma meditação rude sobre o 
meu próprio corpo: o seu espaço, o seu 
tempo, seus valores, suas esperanças, 
suas lutas. Se percorremos caminhos 
aparentemente tão distantes da carne que 
ri e chora é porque o rigor acadêmico 
proibiu que o corpo falasse. E é por isto 
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que, para falar, ele tem de se valer das 
falas de outros, portadores de dignidade e 
reconhecimento. Se eu simplesmente digo, 
isto não passa de minha opinião. Mas se 
eu cito, já a fala adquire o peso de 
evidênc1a e comprovação. 

Eu precisava encontrar palavras que 
ajudassem o meu corpo a se gerar de 
novo, agora nesta triste condição de 
exilado. Porque eu entendo que teologia é 
basicamente isto -Já o disse -, um 
exercíc1o de feitiçana sobre este misténo, 
de que a Palavra se faz Carne, e 1sto no 
sentido mais absolutamente literal. 

Aprendi a repetir, como nunca o fizera, 
aquele salmo terrível, o 137: 

"Sentados às margens dos nos de Bab1lón1a, 
ali chorávamos, 
com saudades de S1ão. 
Nossas harpas, 
Já não as carregávamos em nossas mãos: 
nós as penduramos chorosos nos galhos dos 
chorões ... 
Po1s aqueles que nos haviam levado cativos 
exig1am 
que cantássemos. 
ordenavam que estivéssemos alegres: 
'Cantai-nos canções da sua terra!' 
Mas como poderíamos cantar as canções do nosso 
Deus 
em terra de exrtio? 
Babilôn1a, 
destrUidora, 
feliz aquele que se v1ngar por tudo o que nos 
f1zeste! 
Feliz aquele que tomar os teus filhos 
e os despedaçar sobre as rochas." 

Sei· que não é edificante, mas é muito 
verdadetro. A nossa verdade nem sempre 
é bela; às vezes é terrível. 

Pensar a espera. 

V1ver sobre a saudade. 



Ser capaz de plantar árvores à cuja 
sombra nunca me assentana. 

Jeremias o disse por mim. Havia, em 
Babilôn~a, um bando de revolucionários 
que anunc1avam para logo o fim do 
cativeiro. E o profeta lhes escreveu aquela 
linda-medonha carta, que deve ter s1do 
amaldiçoada como produto de uma mente 
derrotada e conservadora: 

"Plantar árvores, 
comei dos seus frutos. 
Construr casas 
e habitar nelas. 
Gerai filhos, 
e dar vossos filhos em casamento. 
A demora será longa. 
Enquanto se espera é preciso vrver." 

E então, aquele gesto maravilhoso, 
Jerusalém sitiada, a invasão era certa. E o 
profeta toma os seus bens e compra um 
campo. Seus am1gos devem tê-lo julgado 
um louco. É tnvestmento suicida comprar 
terra que va1 v1rar morada de chacais, 
onde va1 crescer o cap1m ... Mas ele d1z: 

"- A1nda se plantarão vinhas neste lugar." 

E me pareceu, então, que "Deus" era um 
nome que se pronunc1ava sempre que 
alguém queria indicar a teunos1a da 
esperança, quando não hav1a nenhuma 
razão para esperar, o absurdo do sornso, 
quando não havia nenhuma razão para 
sorrir, Abraão construindo um berço, 
sendo Sara Já velha, de seios e ventre 
murchos. 

"Ser que não há brotos nas hguerras 
e nem frutos nas parrerras. 
Não se colhem azeitonas 
e nos pomares não se encontram frutos. 
Nos pastos não se vêem rebanhos 
e nos currars não se vê o gado. 
Todavra, 
eu me alegro ... " 
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Não, Deus não é um substantivo. 

É esta estranha conjunção, todavia, que 
enuncia a absurda ligação entre a morte 
que se anuncia e a vida que brota, a 
despeito de tudo. 

Se fosse isto, eu poderia continuar a falar 
de Deus, como fundamento misterioso de 
uma teimosia de ter esperança. Foi então 
que encontrei Bloch como precursor; ele já 
escrevera aquilo que naquele momento eu 
estava me dizendo: "onde está a 
esperança ali está a religião". 

Eu queria re-mventar as palavras. 

Porque as palavras, de tantas repetiÇÕes, 
vão ficando gastas e, de repente, nada 
ma1s são que cascas de cigarra, vaz1as, 
agarradas aos troncos rugosos das 
árvores, testemunhos de um espaço onde 
esteve a vida. Era 1sto que eu sentia, em 
relação aos símbolos da mmha tradrção: 
contas de v1dro, opacas e sem bnlho. Mas 
eu as amava. E 1magmava que, quem 
sabe, tal como acontec1a com a lâmpada 
mágica do Aladim, elas voltanam a bnlhar 
transparentes, se fossem aquec1das com 
sofrimento e esperança. Era esta mmha 
dOida-presunçosa esperança: fazer viver 
um corsa que, para m1m, estava morta. 

Este livro é isto: um exorcismo para a 
ressurreição dos mortos. Quem sabe (eu 
pensava), estas coisas que vou escrever 
serão capazes de ajuntar os 
conspiradores que amo, mesmo sem ver ... 
E não é este o segredo de qualquer livro? 
Que ele seja capaz de dar nomes e de 
criar imagens vivas para nossos sonhos 
de amor? Eu Já concordava com 
Bachelard: para se converter é preciso 
restaurar às pessoas os caminhos para os 
sonhos primordiais. 



Sonhar Deus de novo, de um outro jeito. 
O pedaço arrancado do nosso corpo, 
nome não d1to da saudade, satisfação 
fugaz (como a bnsa que passa} do desejo 
(1nesquedvel. .. }. Conspiradores: 
companheiros a quem não prec1sana 
explicar co1sa alguma, po1s que 
resp1rávamos o mesmo ar: con/sp1rar ... 
P01s não é ass1m? 

Entendem não porque expliquemos com 
clareza, mas porque já o sab1am mUltO 
bem, antes que t1véssemos dito qualquer 
palavra. D1zem que hã, permeando as 
coisas físicas que fazem o corpo
músculos, sangue, ossos- uma co1sa 
Invisível, a que deram o nome de alma. 
Nunca a vi mas acred1to, porque sempre 
me dó1 com dor que nenhum remédio pode 
curar. E ouço, lá no fundo, um gnto 
sufocado contra a solidão. Po1s é, nos 
misténos da alma mora a nostalg1a pelos 
amigos. Era isto: eu pensava naqueles 
com quem pode na compartilhar, irmãos 
por termos comido o mesmo pão am.::rgo. 
Eles poderiam ser companhe1ros de 
batalhas futuras. Numa lmguagem 
teológica, eu buscava os contornos de 
uma eclesiologia nova, que fosse f1el à 
minha experiência. O venerável Santo 
Agostmho, que tem estado a ler as 
Sagradas Escnturas por mu1tos anos, 
S1lenc1osamente às mmhas costas, do 
poster em que o pendurei na parede, já me 
hav1a d1to que uma comunidade se define 
em função de um amor comum. Com o que 
eu concordo. Não é a ongem, é o dest1no ... 
E como eu me sentia longe e distante 
daquela igreja que um dia fora Objeto do 
meu amor! Me lembro do pnme1ro d1a 
quando chegue1 a Lavras e emre1 na 1greja 
vazia, com seus vitrais colondos e o órgão 
de tubos: pensei que seria um bom lugar 
para passar a vida toda. Agora, que 
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restava da Igreja Presbiteriana do Brasil 
que eu amara? Absolutamente nada. Meu 
desprezo era total, irremediável, absoluto. 
A questão das notae ecclesiae- as 
marcas da Igreja. Não é nada abstraio. É 
como quando se sai a procurar um lugar 
onde se morar, e o coração diz que deverá 
ter árvores, e a casa deverá ser velha, 
para contar mUltas estónas (casas novas 
pouco falam, porque nunca foram 
cúmplices de m1sténos), e será bom se, 
dela, se puder ouv1r, de vez em quando, o 
SinO de alguma 1greja; para que a gente 
não se esqueça nem da infância perd1da e 
nem da velh1ce que chega. Assim, a boca 
va1 falando das marcas da casa onde a 
gente gostana de morar. E a mesma co1sa 
pode ser fe1ta em relação às pessoas com 
quem a gente gostana de v1ver: terão que 
saber bnncar, os olhos com um brilho de 
etern1dade, e haverá tanta confiança que, 
àqu1lo que um d1sser, todos d1rão "amém", 
sem que haja necess1dade de uma 
com1ssão de exame de contas. Igreja, aqu1 
na mmha tP.olog•a, é apenas o nome da 
comumdade com que sonho. O problema é 
que tan1o católicos quanto protestantes 
pensam que eles já a encontraram. E eu 
acho d1ferente: a Igreja é uma Ausênc1a 
permanente, nome de um DesejO, 
honzonte que conv1da e se afasta ... 

No pnncíp1o este livro era para ser uma 
ecles1olog1a. Traduzindo em linguagem que 
todos entendem. um exercíc1o em utop1a, 
as marcas de uma comumdade que não 
ex1ste em lugar algum (é Invisível) e que, 
por ISto mesmo, estâ em todos os lugares 
(é católica, un1versal), um honzonte do 
desejo, algo que a1nda não nasceu mas 
que. se nascesse, o mundo todo sornria. 
Como o Übermensch de Nietzsche: 
homem que ainda não existe, mas que 
está em gestação dentro de m1m. 



A vantagem disto? Acho que, sobretudo, 
abrir o espaço para o sonho. No cativeiro 
os presos sonham com a liberdade e no 
exB10 aparecem as canções do retorno. 
Um honzonte de esperança. 

E quando se espera, o futuro se torna um 
julgamento sobre o presente. 

Esta tem sido uma das grandes funções 
da utopia. 

Mostrar que um mundo diferente é 
possível. E: com 1sto, o absurdo do 
presente. 

O presente se torna ObJOto de riso. Rir das 
tgreJas, dos partidos, dos estados. 

Se a comuntdade sagrada é uma 
Ausêncta, futuro de que se tem saudades, 
então todas as coisas ~resentes só podem 
ser cotsas humanas, para sempre. 

Não se lhes é permitido erigtrem-se como 
altares. Nada é sagrado: nem torres, nem 
programas, nem bandeiras. Sagrado é 
apenas o vazio do desejo. 

Os altares têm de se abnr para os 
espaços livres do futuro, onde moram as 
co1sas atnda não chegadas. 

Sobretudo, está vedado a qualquer poder o 
d1re1to de v1da e morte sobre as pessoas. 

··aue as espadas seJam transformadas em arados, 
que as fardas ttntas de sangue seJam quetmadas, 
que as pnsões se1am abertas, 
que os escravos se1am libertos ... " 

A ecles1olog1a se transforma em política: é 
política, em sua forma onínca. Senti que a 
tarefa do teólogo é a de ser o bobo da 
corte: quando todos proclamam a beleza 
qas vestes do re1, dos paramentos dos 
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cardeats, dos ternos dos banqueiros, das 
fardas dos genera1s, ele proclama a nudez 
universal. 

Quando o Nome Sagrado é pronunciado 
todas as fantasias ficam invisíveis. 

Só que eu não percebia o perigo da mmha 
proposta: quem se propõe a ser bobo da 
corte acaba sendo boi para o corte. Lá 
mesmo o corte começou. 

Disseram que eu não poderia escrever 
uma tese como aquela que me propunha 
escrever. Tese de doutoramento, 
aolegavam, tem de ser um exercício 
analítico, pura demonstração de mestna 
técnTca. Trabalhar sobre o pensamento de 
outros. Mas eu me propunha a pensar 
meus própnos pensamentos. M1nha tese 
era construtiva. E 1sto estava mterd1tado. 

Acontece que eu vtvta em exnto, 
aguardando a volta; e era preciso pensar a 
v1da. A mmha dor não me permitia outra 
co1sa. É sempre ass1m: o pensamento 
aparece no lugar do sofnmento. Se o meu 
coração vai pulsando sem problemas, até 
me esqueço que ele ex1ste. Mas basta que 
dê uns tropeções para que se transforme 
no centro do meu mundo. Ah' Como me 
torno consctente dele! O pensamento mora 
no lugar onde o corpo me dó1. E o rr.eu 
doía num lugar diferente: mtnha dor era a 
luta para continuar a ter esperanças. Serta 
terrível se a vida ftcasse só tnsteza. 

Só pude dizer que a mmha tristeza não me 
detxava alternativas, que eu tinha de 
escrever com o meu sangue os 
pensamentos nasctdos no meu próprio 
corpo. Faria análise sim, tomando a minha 
própria carne como texto. 



E não é isto que dizem os textos 
sagrados, que somos um verbo 
encarnado? 

Só que à minha carne faltavB: a 
respeitabilidade acadêmica de texto a ser 
Investigado. 

Para mim a verdade era bem outra: eu 
como o ún1co texto merecedor do meu 
trabalho intelectual. 

Não há nenhuma arrogância nisto. 

É que não é possivel, a ninguém, estar 
fora de si mesmo: somos nossos temas 
permanentes. Como dizia Feuerbach: o 
homem é o seu próprio Absoluto. 

E assim aconteceu, contra a interdição 
acadêmica. 

Eu sab1a que, para se pensar uma 
comun1dade, é preciso pensar pnme1ro a 
linguagem. Ê nela que se encontram os 
seus sonhos de amor. É somente 1sto que 
faz um povo. Os homens e mulheres se 
dão as mãos quando possuem um ObJeto 
comum de lealdade. Assim, ded1que1-me a 
1nvest1gar duas corsas apenas: os Ob}etos 
do deseJO (em Jargão psrcanalftiCO) ou 
Ob}etos de fruição (na fala de Agostinho). 
Uma meditação sobre "o obscuro ObJeto 
do desejo". E, com rsto, as vicissitudes do 
poder, para chegar ao objeto do amor. Na 
verdade, parece que. este é o resumo de 
tudo o que exrste: o poder e o amor. A v1da 
nada mais é do que uma tapeçaria que se 
tece sobre estes dois deuses: Marte e 
Vênus. No meio deles está a nossa bela 
Terra, onde a vida acontece ... 

Quando cheguei ao fim da investigação 
sobre a linguagem, entretanto, já havia 
escrito mais de trezentas páginas, e o 
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tempo estava se tornando cada vez mais 
curto. Como disse o sábio do Eclesiastes, 
"escrever livros e mais livros não tem 
limite, e o muito estudo desgasta o corpo". 
Pedi então ao meu orientador que 
aceitasse a minha introdução a uma 
eclesiologia futura como minha tese. Com 
o que ele concordou. Já não se tratava 
então de eclesiologia. Era outra coisa: uma 
meditação sobre a possibilidade de 
libertação. E lhe dei, então, o tftulo de 
Towards a Theology of Liberation. Era o 
ano de 1968. 

Por que escolhi este nome, que até aquele 
momento não havia aparecido como tftulo 
de teologra alguma? 

Eu havra abandonado completamente a 
Ilusão de que a teologra pudesse ser um 
conhecimento de Deus. Deus é um grande 
e inominável m1stério e o que podemos 
drzer se refere apenas àqurlo que acontece 
em m1m, ao me conlrontar com aqL 110 que 
Rudolf Otto chamou de "O Totalmente 
Outro", "Mysterium Tremendum". Teolog1a 
é antropologra; falar de Deus é talar de nós 
mesmos (Feuerbach). Não, não estou 
transformando o homem em Deus. Estou 
só dizendo que Deus é um nome que só é 
pronunciado nas profundezas do corpo 
humano. Ass1m, não me rnteressava 
absolutamente o esforço "crentíflco" de se 
escrever tratados de anatomia, fisiologia e 
psicologia drv1nas, em moda nos 
semrnários. Como é que tal tarefa rncrfvel 
podia sequer ser rmagrnada como 
possível? Porque se acreditava que hav1a 
uma revelação escnta, nas Sagradas 
Escnturas. Tanto teólogos 
fundamentalistas quanto exegetas 
crít1cO-c1entrticos comungam nesta crença 
comum: se chegarmos à verdade mesma 
do texto teremos chegado ao 
conhecimento de um segredo de Deus. 



Mas eu não pod1a pensar assim. As 
Escrituras me eram Sagradas somente 
porque elas diziam em linguagem poética 
aqu110 que, dentro de mim, já era um 
gem1do inarticulado: revelação dos meus 
desejos, do Thánatos que me habita, da 
Vida que me faz brincar e lutar. Somente 
eu podia dizer isto: são sagradas, divinas, 
por serem um espelho de mim mesmo; 
experiência de revelação. Assim, o nome 
da coisa que eu escrevera não poderia se 
referir a Deus. Era coisa modesta, 
humana ... 

Mas também não poderia ser modesta 
demais. O amor está sempre em busca de 
um mundo. A moda, naqueles dias, era a 
teologia da esperança, de Jürgen 
Moltmann. Esperança é coisa bela, que 
amo. Mas ela mora dentro da 
subjetividade, é coisa interior. E isto não 
me bastava. Eu não queria só continuar a 
ter esperança. Queria ser capaz de 
perceber os sinais de sua possível 
realização, na vida dos indivíduos e dos 
povos. Não me bastavam sonhos de 
Jardins: era prec1so saber que Jardins 
poderiam e 1nam ser plantados. O amor 
pelos jardins t1nha de se transformar em 
manual de Jardmagem. A esperança tinha 
de se exprimir como poll1ica. 

Estranho 1sto: esta metamorfose da 
teolog1a em política, este trazer dos céus à 
terra. Mas eu estava convencido de que, 
naquele jogo de contas de v1dro que 
estava jogando, esta substituição era 
possível. Este é o segredo da metáfora: 
isto é aquilo, este pão é o meu corpo, 
coisas diferentes são 1guais. Mas, de 
teologia à política? Teologia é polnica? De 
que forma executar este salto mortal sobre 
o abismo? Acontece que a teologia cristã 
se constrói sobre a absurda afirmação da 
encarnação: Deus se fez homem, 
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eternamente. O que siÇJnilica que Deus 
desaparece, mergulha para todo o sempre 
na invisibilidade, e a única coisa que resta 
para ser vista é o rosto do homem e o 
jardim que lhe é prometido. Não Deus, mas 
o Reino, não o Rosto impossível de ser 
contemplado, mas a terra transfigurada. 
"Eis que laço novas todas as coisas ... " 
Era isto: falar sobre este fazer que traz um 
novo amanhã. A esperança safa do mterior 
da subjetividade e se derramava sobre a 
terra: os desertos se transformam em 
jardins ... E me pareceu que uma bela 
imagem poética para descrever este 
movimento era aquela de um povo que fora 
escravo, caminhando pela esperança, 
através do deserto. Ou Jeremias, na 
amargura de um longo cativeiro, 
comprando um pedaço de terra na sua 
cidade, sitiada, afirmando a teimosia da 
esperança. Eu sentia que estas eram 
metáforas poéticas que reverberavam na 
minha experiência. Esperança em 
movimento, lutando por um futuro, (a)feto 
que deseja sair, mesmo que pela angústia 
de passagens apertadas, parto: libertação. 
"A criação inteira geme, em dores de 
parto ... " E assim eu balizei esta tese/filha: 
Towards a Theology of Liberation, nome 
que se encontra lá no original e no registro 
de direitos autorais. 

A defesa foi uma batalha. Compreendo. 
Por decisão própria escrevi o que quis. 
Pecado de "superbia". O texto deve ter 
ofendido gostos acostumados a teologias 
mais gentis. Alguma punição deveria ser 
imposta. Desejava-se ou a reprovação ou 
que eu escrevesse tudo de novo. Meu 
amigo R. Shaull, entretanto, deixou claro 
que eu nunca faria isto. Não suportaria um 
ano a mais nos jardins suspensos de 
Babilônia. Passaram-me com a nota mais 
baixa possível. Não sabia que aquele era 
um primeiro afluente, quase sem água e 



sem nome, de um grande rio: teologia da 
libertação ... 

Um editor católico se interessou pelo meu 
texto. Ele fez uma reserva apenas. O 
nome do livro era meio esquisito: 
libertação, nome sem respeitabilidade 
teológica, sobre que ninguém falava. O 
que estava na crista da onda era a teologia 
da esperança. E ele me sugeriu mudar o 
tftulo, para entrar no debate. É sempre 
mais fácil pegar um trem que já está 
correndo que fazer um outro novo, a partir 
de nada ... E assim ficou: A Theology of 
Human Hope (Washington, Corpus 
Books, 1969). E, com isto, o nome 
"teologia da libertação" me escapou ... 
Harvey Cox escreveu 9 prefácio. 
Generoso. Nunca me havia visto. Nada 
sabia a meu respeito. E o nome dele já era 
chave mágica que abria todas as portas 
teológicas. E foi assim que ele abriu o que 
outros quiseram trancar. Foi o início de 
uma amizade profunda. Ontem, 
sexta-feira, 1 O de julho de 1987, celebrei a 
Páscoa judaica em sua casa. O sol estava 
se pondo e sua esposa iniciou a liturgia 
acendendo as velas e cantando uma 
canção cujas origens se perdem no 
passado. Depois foi a vez dele, 
abençoando o v1nho e cantando uma outra 
canção, em hebraico. Estranho isto: ver 
um teólogo batista dizendo palavras nesta 
língua sagrada, numa tradição diferente ... 
Mas ele logo comentou: "Todos nós 
pertencemos a este passado ... " Senti os 
bons sentimentos de estar ali comendo e 
bebendo com con/spiradores, celebrando 
memórias e esperanças. 

Agora sinto-me em paz com algo que já se 
anunciava no meu texto, mas eu não tinha 
coragem de dizer, nem mesmo para mim 
mesmo: acho que consigo viver sem 
Deus. 
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Um caqui é um caqui: mágico, erótico. 
Efêmero. Maravilhosamente divino. Um 
caqui eterno não poderia ser comido: não 
seria objeto de gozo. 

Gozo o caqui e, para isto, não necessito 
de provas encontradas mais além das 
estrelas. 

O caqui não tem porquês ... Ele é vermelho 
porque é vermelho. Assim é a vida, assim 
sou eu, caquis, companheiros de "barcas 
e gaivotas", e a sua tranqüila simplicidade 
de existir. Tem uma tristeza, sim. Todos os 
pores-de-sol, todos os abraços de amor, 
todas as coisas belas são tristes. Somos 
pranteadores. Viver é con-viver com a 
perda. É isto que nos torna belos: "o olhar 
de eternidade ... " 

Não que tenhamos visto a eternidade, e 
que ela se encontre morando em nós. É a 
eternidade do desejo, a imensidão da 
nostalgia, os espaços sem fim. O Pai 
nosso mora nos céus, onde voam as 
aves, espaço vazio, pura permissão, 
ausência. 

Presença de uma ausência. 

Por que escrevo teologia, se não preciso 
acreditar em Deus? Não deve, qualquer 
tratado de teologia, começar com o 
capítulo "Provas da Existência de Deus"? 
Se houvesse provas eu não precisaria 
fazer teologia. Quando vou à praia não 
necessito munir-me de provas da 
existência do mar e provas da existência 
do sol. Na praia não penso nem sobre o 
sol e nem sobre o mar. Simplesmente 
gozo, usufruo. 

Quem precisa de provas da existência do 
mar e do sol são os habitantes dos 
infernos, onde não existe nem sol e nem 
mar. 



Quem faz ciência de Deus não deve estar 
muito confiante: carência de calor, 
carência do azul... 

Na praia o que se faz não é provar: 
ciência. É gozar: poesia. Poesia é o 
discurso da irUição, da união mfstica. Faço 
teologia por isto. Porque é belo. Teologia é 
como brinquedo: alegria sem metatfsicas ... 
Gozo no próprio texto. Porque ele faz bem 
ao meu corpo. Sacramento que distribuo 
aos conspiradores. Um jeito de fazer amor 
universalmente, espalhar minhas 
sementes, buscar a suprema alegria de 
ver, no rosto dos outros, a alegria de se 
encontrarem no que escrevo. Sou-lhes, 
pelo meu texto, um caqui. Tomai e comei: 
isto é o meu corpo. 

E é só isto que eu peço, quase vinte anos 
depois: que leiam este texto pensando no 
poema que poderia ter sido, mas não foi. 
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Bem que quis ser poema, mas não sabia 
como, e nem pôde ... 

P.S.: Se você não é teólogo não é preciso 
ler A Linguagem do Humanismo Polflico 
como Crítica da Linguagem Teológica 
(cap. primeiro, III). Lá o caqui está verde, 
pega na boca, adstringente, e quem não foi 
treinado tem vontade de cuspir. Se servi o 
caqui assim, verde, é porque havia 
pessoas que gostavam. Lembra-se do que 
disse Nietzsche? O segredo do 
doutoramento é aprender a gostar de 
coisas chatas ... 

Julho 1987 

• Sobre gigantes verdes e drag6es amarelos leia O 
Flautista Mágico (Loyota), estória para crianças. 



Rubem Alves, 
o arcano nove: luz e prazer 

PAULO CEZAR LOUREIRO BOTAS 
Fl/6sofo; diretor do Departamento de Aç4o Cultural 

da Fundaçbo Cultural de Curltiba 

"Cipó não trepa em pau velho" 
Guimarães Rosa, 
Manuelzáo e Míguelim 

São poucas as pessoas que nestes anos 
de aggiornamento clerical não perderam a 
sua dimensão existencial e espiritual. 
Rubem é uma delas. Nele a vida se 
apresenta em toda a sua inquietude e, ao 
1nvés de conformá-la aos ajustes 
modernistas ou pós-modernistas, tem sido 
a "pedra de escândalo" drummondiana: faz 
acordar os homens e adormecer as 
crianças. 

Ler o prefácio "Sobre deuses e caquis" é 
uma aventura existencial e espiritual. Não 
é uma leitura impune, se nos atiramos a 
ela com todo nosso corpo ou fragmentos 
que dele restaram nestes anos todos de 
travessia e indagações. 

Não desejei fazer do texto-corpo do 
Rubem um pretexto-razão para polemizar. 
Desejei me embriagar da sedução da sua 
vida e procurar a sua lógica em outras 
paragens mais distantes. Não na ortodoxia 
enganosa dos amargos e tristes, nem na 
cartesiana razão dos academicistas que 
acumulam citações para esconder a 
covardia da sua verdade e vida. Busquei 
nos arcanos maiores do T arot que, 
densamente, sintetizam, em sfmbolos, a 
sabedoria do mundo e das civilizações. 
Para os mais sensrveis poderramos 
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chamar de "arquétipos"; para os iniciados, 
a contemplação engenhosa das relações 
onfricas entre as utopias dos homens. 

Foi desta maneira que a sedução me 
possuiu. A cada momento deitei a carta do 
Tarot e procurei a sua srntese. 

Por favor, os que quiserem caminhar neste 
trecho comigo acendam um incenso, 
despojem-se da sua lógica formal e 
passeiam pela sua luz interior. 

'Teologia é uma brincadeira ... 
algo que se faz por puro 
prazer, sabendo que Deus 
está muito além de nossas 
tramas verbais( ... ) Teolog1a 
não é rede que se teça para 
apanhar Deus em suas 
malhas, porque Deus não é 
peixe, mas Vento que não se 
pode segurar" (p. 10). 

Teologia é alquimia. A carta primeira foi o 
arcano 14: A ARTE. Rubem, o artista. O 
que faz a mistura alqufmica das oposições 
- sol e lua, fogo e água, leão e escorpião, 
vermelho e azul. Sua teologia tece a nova 
srntese do coração. Para o Tarot, ser 
cheio de arte é dissolver formas antigas e 
velhas e entrelaçar, dentro do arco-fris de 
sagitário, a mente, o coração e o 
corpo-espfrito. Em sagitário, a imagem do 
arqueiro lança a necha num arco e isto 



simboliza o construtor de pontes, o tecelão 
e o comunicador. O elemento principal é a 
luz do fogo que nos aponta o novo 
amanhecer, o idealismo imponente e 
arrogante, mas sublime. Rubem, o 
Visionário, nos confirma: 

"Teologia é uma música que 
faço com palavras, um móbile 
de contas de vidro, uma 
tapeçaria de luz. Faço por 
razões estéticas ( ... ) 
Auto-erotismo" (p. 17-18). 

Rubem, o artista que penetra no interior da 
terra e descobre a pedra secreta 
revelando o mundo do sonho. Sua teologia 
comunica o mundo das utopias e por esta 
mesma razão é polarizadora e crftica. 
Habita o domfnio da regeneração do corpo 
e regeneração esta que só pode ser 
realizada pela alquimia da arte. 

"Ela [a teologia] não vale pela 
verdade que possa dizer 
sobre Deus (seria necessário 
que fôssemos deuses para 
verificar tal verdade); ela vale 
pelo bem que faz à nossa 
came" (p. 10). 

Deitei a segunda carta. Surge o arcano 11: 
A LUXÚRIA. Não se espantem os 
incautos. A luxúria no Taro! não tem nada 
a ver com a luxúria pecaminosa e capital 
da teologia ocidental. No T arot, a luxúria é 
pela vida e pelo seu querer de vivê-la 
intensamente. Em outras lâminas, este 
arcano é chamado de FORÇA. E a raiz 
latina de HOMEM é VIR e VIR é FORÇA 
que gera a palavra VIRTUDE. A luxúria é a 
virtude do homem ciente de que sua força 
de ser está dentro dele mesmo. E que 
quanto mais vive em profundidade mais 
encontra o deus escondido no seu rntimo 
inesgotável. Viver luxuriosamente é ser 
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possufdo pela luz do espfrito expressa na 
beleza do corpo. A luxúria é a carta de 
Leão cujo sol irradia a vida e a 
extravagância do viver. 

"Damos o nome de Deus a 
este êxtase do corpo (ou da 
alma; não sei onde é que os 
dois se separam) possuído 
pela beleza" (p. 11 ). 

Deitei a terceira carta. O arcano 1: O 
MAGO. E Rubem novamente desvela o 
seu ser: 

"Magia. Ou poesia, que é a 
mesma coisa ( ... ) Teologia é 
um exercício de feitiçaria, 
variações sobre o tema da 
Encarnação( ... ) Deus 
acontece quando o poema 
toma conta do Corpo" (p. 10). 

O Mago é a expressão do mensageiro. O 
que traz a BOA-NOVA. O que anuncia a 
Encarnação. E ele mesmo é a própria 
encarnação. O que transforma e manifesta 
a riqueza da vida, o risco do cotidiano 
vislumbrado "como se visse o invisfvel". A 
plenitude do milagre da vida. O Mago é 
Mercúrio. O trabalhador dos mílagres, que 
molda os corações, que prega a 
conversão e que apela para o novo que 
sempre vem: "O novo céu e a nova terra 
pois o mar já não existe." O Mago é o 
revelador das tramas dos homens e é ele 
que lhes passa a rasteira. 

"O sol nasce sempre do 
mesmo jeito, com galo ou sem 
galo ( ... ) Traduzido em jargão 
teológico isto significa 'graça': 
a bondade de Deus continua a 
mesma, sempre, independente 
de nossas afinações ou 
desafinações" (p. 13). 



Desvela-se a quarta carta. O arcano 19: O 
SOL. 

O sol é a dança, o fogo da vida. O prazer 
de ser. Deus é sol porque ilumina a todos 
e a todos se oferece como calor e ternura. 
E, como ilumina, tem o dom de colocar 
tudo às claras. Rubem faz isto no seu 
texto. Revela todo o mecanismo de poder 
existente nas igrejas. 

"A polftica eclesiástica 
aparecia como profecia da 
política secular. As duas são 
uma mesma coisa. A 
diferença está em que se 
numa os deuses aparecem 
com vestimentas sagradas e 
perfumes de incenso, na outra 
as roupas são de outras cores 
e os rituais litúrgicos seguem 
outros ritmos" (p. 19). 

Durante séculos, e até hoje, esta polrtica 
de caça às bruxas permanece nas nossas 
instituições. A busca incessante do bode 
expiatório. As igrejas não suportam a 
pluralidade dos carismas que brotam 
dentro de suas estreitas paredes. É como 
se o Esprrito voasse por dentro das 
masmorras, aparentemente indefensáveis, 
das grandes ordens e igrejas. Como 
Rubem. Como o sol avassalador que, 
dialeticamente, dá a vida e queima ao 
mesmo tempo. Revela que nossa visão 
maniquersta sempre procura o Bem ou o 
Mal, Deus ou o Diabo e, por isso mesmo, 
não consegue incorporar a diferença: o 
Outro. Maitre Eckart pregava sobre o 
Espelho: quando não sou capaz de amar o 
outro, mas apenas a minha imagem 
refletida nele. Não foi diferente com a 
catequese jesurtica dos nossos rnd1os. A 
projeção no Outro do Mal que acreditava 
existir em Mim. E a purificação só poderia 
vir pela dor. Sexta-Feira Santa que jamais 
alcança o Domingo do Ressuscitado. 
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Nesta separação absoluta, uma ética 
também absoluta se impõe. Como· afirma o 
teólogo: 

"Assim é possível 
torturar pela manhã e brincar 
com os filhos à tarde ( ... ) 
Torturas, massacres, 
linchamentos, mais que puros 
a tos políticos, são atos 
eclesiais: por meio deles se 
estabelecem laços de 
conspiração entre os 
membros de uma comunidade 
que se define como vivendo 
nos últimos tempos, além das 
misturas entre o Bem e o Mal" 
(p. 21 ). 

Inútil relembrar os idos de março ou a 
farsa de abril. .. Foram tantos que pagaram 
com seu corpo ó preço deste pesadelo. 

Rubem ilumina a teologia da Traição. O 
traidor quando trai fala a verdade. Ele não 
mente. Faz parte do grupo, conhece suas 
regras, seus objetivos e sua visão de 
mundo. Mas no seu interior tem medo do 
sol, do Novo que o sol trará. Conspira nas 
trevas. E procura o-que-tem-o-poder para 
entregar e trair. E trai dizendo a verdade. E 
quando o-que-tem-o-poder prende, tortura 
e mata, ele o faz em nome da Justiça, da 
Verdade e do Bem. A única coisa que o 
traidor desconhece é que ele ficará sendo, 
publicamente, conhecido. Para que 
o-que-tem-o-poder possa transparecer 
como fazendo Justiça, ele precisa de uma 
testemunha: essa é o traidor. O traidor se 
torna público porque ele é a única 
testemunha que pode legitimar a violência 
do Poder. 

"A delação é também parte 
dessa liturgia de participação. 



Delatar é dizer ao carrasco 
quem é que deve ser 
sacrificado. E, com isto, uma 
nova operação matemática: 
sou diferente dele, separo-me 
do inimigo, entrego-o ao 
sacriffcio, e assim afirmo-me 
como membro do corpo 
sacerdotal. A delação faz isto: 
ela afirma a pertinência a um 
grupo através do 
estabelecimento prático do 
ódio a um outro. Delatar, 
portanto, não é transgredir a 
ética; é anunciar uma 
metafísica e confessar uma 
lealdade" (p. 21 ). 

Continua o jogo. Desvela-se a quinta carta. 
O arcano 2: A SACERDOTISA. A que 
procura a verdade. Diana, a caçadora. A 
que, como Ísis, levanta os véus da 
ignorância. Como a lua, ela sente a 
imensidão do subconsciente do seu ser e 
reflete a verdade. A Luz. Seus conselhos 
são dignos de credibilidade e crença. 
Rubem, o psicanalista. O que vê atrás dos 
véus a verdade profunda. Aquele cuja 
clareza foi conseguida através da própria 
vida, e vida na carne. 

"A eclesiologia se transforma 
em política: é política em sua 
forma onírica. Senti que a 
tarefa do teólogo é a de ser o 
bobo da corte" (p. 27). 

Nada diferente de Francisco que se 
declarava o bobo de Deus. Ele que só 
queria que as pessoas rissem da sua vida 
para que, através do riso, pudessem 
descobrir o caminho de Deus. Francisco 
declarava que para atingir a Deus é 
necessário muitos lazeres e preguiça. 
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Esta a teologia de Rubem: o Francisco 
encarnado numa Koinonia de bobos. 

"Quando todos proclamam a 
beleza das vestes do rei, dos 
paramentos dos cardeais, dos 
ternos dos banqueiros, das 
fardas dos generais, ele [o 
bobo] proclama a nudez 
universal" (p. 27). 

Rubem se aproxima do fim. A viagem 
segue pelas trilhas do corpo e do 
sentimento. Revelação inesgotável do 
humano. 

"Na verdade, parece que esté 
é o resumo de tudo o que 
existe: o poder e o amor ... 
Marte e Vênus" (p. 28). 

Desvela-se a sexta carta. O arcano 7: A 
CARRUAGEM. O que conquista e vence. 
O que toma o caminho para o cume da 
montanha. O andarilho que faz sua casa 
em qualquer lugar, certo de que sua 
aventura o conduz para o absoluto de si 
mesmo: Deus. 

Chegamos nós ao quase-fim do jogo. O 
incenso queima lentamente e suas cinzas 
cobrem a mesa. A luz interior contempla a 
sétima carta. Apocalfptica. Somei as seis 
anteriores: 14, 11, 1, 19,2 e 7. Tudo igual a 
54. E 5 e 4 igual a 9. Nove, a plenitude da 
cabala hebraica. Nove, a raiz da roda. 9 x 
1 = 9; 9 X 2 = 18 (1 e 8 = 9); 9 X 3 = 27 (2 
e 7 = 9); 9 x 4 = 36 (3 e 6 = 9); ... ; 9 x 9 = 
81 (8 e 1 = 9). 

O arcano 9: O EREMITA. O que mostra o 
caminho. O que na sua mão segura a 
lâmpada para iluminar o caminho dos 
outros, luz que retira de seu interior. Sua 
mão tem o poder de cura e cria, como 



Virgem, a colheita abundante. O que 
renasce sempre. Como o vento que sopra 
onde quer e como quer. 

"Porque as palavras, de 
tantas repetições, vão fi~ando 
gastas e, de repente, nada 
mais são que cascas de 
cigaffa, vazias, agarradas aos 
troncos rugosos das árvores, 
testemunhos de um espaço 
onde esteve a vida. Era isto 
que eu sentia, em relação aos 
símbolos da minha tradição: 
contas de vidro, opacas e sem 
brilho. Mas eu as amava. E 
imaginava que, quem sabe, tal 
como acontecia com a 
lâmpada mágica do Aladim, 
elas voltariam a brilhar 
transparentes, se fossem 
aquecidas com sofrimento e 
esperança" (p. 25). 

Assim o teólogo cumpre seus dias debaixo 
do sol. Na imensidão da sua fragilidade, 
ciente de que a "fraqueza de Deus é mais 
forte que os homens e a sua loucura mais 
sábia que os homens". 

"Agora sinto-me em paz com 
algo que já se anunciava no 
meu texto, mas eu não tinha 
coragem de dizer, nem 
mesmo para mim mesmo: 
acho que consigo viver sem 
Deus" (p. 30). 

Terminou o incenso. Dobrei a toalha 
branca de linho. E permaneci mudo e em 
silêncio "como uma árvore que tomba". 
Arrisquei mais um gesto. Fui ao livro do 
TAO. Procurei o texto 81. O último. 8 e 1 = 
9. E li, emocionado, "aragem do sagrado": 
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"Palavras verdadeiras não 
são lisonjeiras 
Palavras lisonjeiras não são 
verdadeiras ( .. .) 
Homens sábios não são 
eruditos 
Homens eruditos não são 
sábios 
Quem trilha o caminho da 
perfeição não acumula 
tesouros. 
Riqueza é para o sábio o que 
ele faz para os outros. 
Quando mais ele dá aos 
outros tanto mais rico se 
torna. Assim como de TAO 
brota a VIDA, assim age o 
sábio." 

Rubem, o sábio do TAO. Resta o silêncio 
do-que-virá. Até lá, é necessário manter 
seguro o coração, o gozo do corpo e, 
sempre pronto, o grito na garganta. E ouvir 
o caipira Guimarães Rosa a dizer: 

"Em casa de caranguejo, pele fina é 
maldição". 



A corda bamba 
do protestantismo 

OT Á V/0 VELHO 
AntropóTogo - Museu Nacional 

Comentar ou reagir, como foi pedido, ao 
texto do Rubem Alves, para ser fiel ao seu 
"espfrito", não pode ser na base do 
verdadeiro ou falso. Tem que ser na base 
do gostar ou não gostar. Eu gostei. E, no 
meu caso, ainda ficaria mais sem jeito ser 
de outra forma, pois, neófito nq 
protestantismo, não conheço a "obra" do 
Rubem. Nem sequer, lamentavelmente, o 
conheço ou mesmo o texto que prefacia. 

Achei estranho, tendo trajetória tão 
diferente da dele, que tenha me identificado 
com certas coisas, que pareço 
compartilhar. Ao lado de outras que não, 
onde ressalta a minha total incompetência 
como poeta. Entre as coisas que 
compartilho, algumas citações prediletas: 
Nietzsche, Octavio Paz, Adélia Prado ... 
Mas não s6. I ambém a "preocupação"' 
com a ciência, embora talvez eu tenha 
escolhido (?) viver mais (até agora) na 
corda bamba; ou, quem sabe, 
esquizofrenicamente, de qualquer forma 
em boa companhia, como a de Bachelard 
(também mencionado). O que mais me 
impressionou, no entanto, foram as 
semelhanças de sentimento com que 
vivemos 64, as perseguições, as delações 
e uma tese escrita no exterior em que por 
debaixo do respeito meio constrangido à 
linguagem acadêmica e em contraste com 
os colegas buscávamos dar um sentido ao 
que (nos) acontecera e encontrar motivos 
razoáveis para a esperança. E isso o meu 
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tema aparentemente pouco tendo a ver 
com o dele. Seria tudo pretexto? Ou 
sfmbolos, como sugere Rubem? Mas se 
assim for, Rubem, mais vale a lua que o 
dedo, e talvez fosse o caso de verificar se 
não era a "mesma" lua que hoje 
mfngua-cresce na sua poesia. E se então 
não era poesia o que você fazia, nem por 
isso deixava de ser um texto, que tem 
mais a dizer do que pode ser esgotado em 
uma leitura. Mesmo que se esteja sempre 
falando da mesma lua. Mas pelo menos 
você não apenas o xingou, também o 
republicou, o que deve ter algum 
significado. 

Então, agora o que vale é a poesia e o 
corpo. Eu só me lembrei (como devia 
querer o Rubem) que não só o diabo veste 
paletó e gravata e não sabe dançar. 
Também os crentes que vemos nas 
praças públicas. Será tudo. a mesma 
coisa? 

Também pensei que Santo Agostinho 
(igualmente citado), depois que se 
"regenerou", se tivesse à mão paletó e 
gravata talvez aderisse. Para mim (e digo 
isso envergonhadamente) este 
pensamento (certo ou errado) me fez ver 
com outra dignidade os crentes populares. 
E pensei de novo em trajetórias: na do 
Rubem e na do crente popular e de Santo 
Agostinho. Cada um com sua verdade 
existencial. Será que toda segunda (ou 



enésima) geração de crente vai ter que se 
revoltar contra os sfmbolos que se 
esvaziaram e foram reificados? Pelo 
menos me faz desconfiar que quando uma 
certeza é muito afirmada, a possibilidade 
oposta está próxima. Que talvez por 
detrás de todo monge se esconde um 
libertino, e por detrás de todo partidário da 
desrepressão ... Isso evidentemente não é 
uma crftica. Ainda bem que é assim. É 
apenas um lembrete - na mesma direção 
do Rubem -de que para nós é constitutiva 
uma certa tensão que não se deve perder 
de vista sob pena do dogmatismo e da 
perda da possibilidade da relação com o 
outro que pode ser nós mesmos. E que 
talvez possa ser também as nossas 
igrejas. Para quem não passou pela 
dolorosa experiência do Rubem e de 
muitos outros que conttnuam passando, é 
constrangedor sugerir isso. Mas a 
alternativa me parece, a longo prazo, mais 
dolorosa ainda. Ouvindo um pastor 
"carismático" há poucos dias no ISER, 
achei curioso como, entre os colegas que 
tiveram experiências análogas à do 
Rubem, ora se dizia em tom crftico que 
esse pastor jamais deixara a igreja, ora se 
dizia que ele nunca pertencera à igreja. 
Não será isso revelador de um certo tipo 
de liberdade e de "desrepressão" que 
justamente indica uma relação (aberta?) 
com a igreja que faltou ao espfrito de 
gravidade dos desreprimidos de hoje? Isto 
é, realmente, apenas uma pergunta. 

Pensei que o Rubem fosse .falar mais da 
Teologia da Libertação. Como ele a vê 
hoje. Mas deve ser para bom entendedor. 
A sua ênfase na poesia e no corpo, de 
qualquer forma, parece um saudável 
antfdoto à reificação da polftica e à perda 
da dimensão da experiência pessoal, tão 
cara à tradição protestante e hoje por 
vezes descartada com excessiva 
facilidade para o execrado campo do 
pietismo. De qualquer forma, gos-taria um 
dia de ouvi-lo mais a respeito. 
Pessoalmente, o que me parece 
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fundamental, tanto na polftica quanto na 
poesia, é que respeitado o indispensável 
gosto pela fruta escolhida (caqui ou outra), 
ela seja sempre, também, uma via, uma 
abertura. O que, aliás, não me parece 
incompatrvel com qualquer gozo. 

Talvez por não ser poeta (é tão fácil 
colocar restrições ao que não se sabe 
fazer quanto privilegiar o que se sabe), fico 
pensando se a própria poesia (ao contrário 
do que parece sugerir o Rubem) também 
não pode se fechar. Não seria isso (sem 
pretender, eu também, entendê-lo) que 
dizia Kierkegaard ao falar da relação entre 
a estética e o ético-religioso? 

Quanto às "heresias" e "blasfêmias" do 
Rubem, não sei. Gostei muito do: 

"Nada é sagrado: nem torres, nem 
programas, nem bandeiras. Sagrado é 
apenas o vazio do desejo." 

Até já citei. Mas por achar tão rica e 
gostosamente protestante. Porque indica, 
a meu ver, esta corda bamba que me 
fascina no protestantismo, tão próxima no 
seu limite ao atefsmo (e fornecendo a ele 
suas figuras exponenciais), ao mesmo 
tempo que concentrando todas as suas 
energias em um sagrado indecifrável e 
inominável. Sem fazer concessões e sem 
se dispersar em sagrados difusos e em 
retornos do sagrado. Talvez até sendo a 
condição necessária para uma plena e 
autêntica secularização (pois as há!), sem 
o risco das idolatrias. Que coisa 
dramática! Mas que ao mesmo tempo 
talvez nos permita compreender com 
menor distância e maior empatia a 
dedicação dos verdadeiros cientistas às 
"coisas chatas". Até mesmo o Rubem 
Alves n9 1, sem o qual (parafraseando 
meu antigo e pouco chato orientador de 
tese inglês) o n9 2 não estaria aqui. 



Cinemando da vida! 
JOÃO GUILHERME 8/EHL 

Teólogo e jomalista, pastor da IECLB em Sáo 
Sepé -RS; autor de Igual prslgiHII (Ed. Vozes) e 

Tudos ver (Ed. Sinodal). 

pro Tuti e Anneliese. 
se saudade náo é argumento, 
entáo, snyhow. 

"Es tarde. Sin embargo yo darfa 
todos los juramentos y las /lu vias, 
las paredes con insultos y mimos, 
las ventanas de invierno, e/ mar a 
veces, 
por no tener tu corazón en mí, 
tu corazón inevitable y doloroso 
en mf que estoy enteramente solo 
sobreviviéndote." 

Benedetti 

Pego qualquer caixa de sapato já 
recortada, uma vela- não! não é 
macumba!- e monto o projetar. De 
celofane meu primo faz as tiras que com 
as hidrocores vamos criando as estórias. 
Apagamos as luzes. Enquanto a lanterna 
vai pedindo silêncio - vamo 
cooperar,pessoal!!t - pra turminha do 
Rincão Gaúcho. O ingresso é uma idéia de 
outra aventura ou brincadeira. Não valiam 
as m~smas de sempre. Tá, que também 
são legais, tipo esconde-esconde. Mas já 
estão decoradas e acabam iguais. A 
Marina bolou da gente fazer uma armadilha 
de verdade, com arame farpado e tudo, pra 
pegar os ladrões de melancia. O Carrinhos 
e eu ficamos de, com recortes e colagens, 
fazer nossa revista que ia ter desde fofoca 
de artista, quadrinhos do Batman e do 
Garoto Supersónico, a fotonovelas como 
as da Capricho. O Lufs e o Marcos, 
sempre mais atrevidinhos e diretos, 
queriam já competir de quem tirava porra 
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mais longe. E ali, no nosso quarto, que 
dava pro mato, aonde tinha o arroio de 
todos os desejos, mas que hoje é só 
lembrança idealizada e uma grande fábrica 
com casinhas empregadas ... ali, aonde o 
vô, xingando a falta de pinga, lia o Correio 
do Povo e gritava os problemas do 
mundo ... ali - eu lembro: a parede era azul, 
de tábua - vai sendo projetado do celofane 
na frente duma vela dentro da caixa nosso 
filme ... 

A bruxa que fica amiga do Joãozinho e da 
Mariazinha, que quiseram mesmo entrar 
na floresta, se perder da cidade, da escola 
e fugir de casa. Queriam achar um 
caminho pra lua, passando por um 
asteróide, e no dia claro! A bruxinha diz 
que não tem mais a vassoura mágica. 
Agora, tem algo muito mais poderoso: o pó 
da imaginação. Jogam ele brilhoso pelo ar, 
e de taquara fazem uma luneta com os 
óculos da dona Coruja. E daf - a Nini fazia 
Tchanananan ... - convidam o bicharedo 
todo e quando cruzam o céu, procurando 
na lua o coelho da páscoa, um pão de mel, 
ou?, só vêem - Tchanananan ... - ,só 
vêem um robô parecido com um homem, 
fincando uma bandeirinha listrada cheia de 
estrelas. Ficaram tristes. Aquela não era a 
lua que queriam. O Joãozinho até chorou. 
Mas então tiveram, né?, a idéia de brincar 
de piratas e fantasmas pela floresta, 
continuando na "incessante busca" por 
outras luas e tesouros. 



liiiiiiii, diz a Tânia. Não gostei do final. Pois 
eu, sim! Em todo caso, pras gurias não 
irem dormir, a gente bolou outros finais ... 
Os pais vindo de helicóptero resgatar as 
pobres crianças indefesas e perdidas. As 
crianças também se tornando bruxinhas e 
voando pra outros planetas da Galâxia 
Espectral. O Joãozinho acordando do 
sonho no meio da aula de matemática ... E 
assim ramos até levantar pro mesmo dia 
de novo. 

••• 
Pois era - não vão apressadamente 
pensando que é jargão-, era 1968. Meu 
primeiro ano primário. Eu tinha, então, as 
letras pra criar brincadeiras. Mas pena que 
naqueles dias verde-olivas, de luas 
invadidas, não tfnhamos o Rubem por 
Alves perto, pra brincar com a gente. Se 
tivéssemos suas estórias talvez não 
terfamos, e isso é imperativo negativo 
subjuntivo, marchado naquela outra manhã 
de sete de setembro com tantos sorrisos, 
guarda-pós, e que merda!, metade do 
feriado estava perdido, pela Avenida Pedro 
Adams Filho, na Novo Hamburgo do 
Brasil, que não nos amava, e assim nos 
deixava ... But, que bom -gosto bom de 
roubado bombom!-, subvertfamos, e nem 
sabfamos, aqueles meios-dias em noites, 
onde mãos e desejos dados ainda sabiam 
cinemar da vida. É! Vocês ouviram bem: 
se enamorar na vida! 

Coisas que igualmente o Rubem Alves 
tentava (literalmente!) fazer lá pelas terras 
dos donos do mundo, em meio aos 
ostracismos doutorais, daqueles tempos 
fantasmais. Por isso não aceito ou acato 
ou nem sei se faz mesmo muita diferença 
o que eu faça, de qualquer maneira, não 
desculpo as apologias finais e iniciais de 
"Sobre deuses e caquis". Porque é mais 
do que evidente que em Da Esperança ele 
já consegue, por que alquimias for, o que 
hoje é mestre em: burlar, subverter, os 
ensolarados e teológicos dias 
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cientffico-institucionais; e projetar nos céus 
das noites, por entrelinhas e flashes -
como nós em celofane-, o filme da 
recriação do mundo pelo desejo 
cinematografado, isto é, grafado em jeito 
de cine. Fez isso através do esperanto 
inglês que deu certo. Ungua estranha. Mas 
entenderam tão bem o perigo - danger! - a 
bordo que o quiseram intimidar com a tal 
pior nota, a excomunhão, a esperança no 
lugar da libertação. O aluno-problema que 
mais uma vez não se comportava direito 
(se pelo rytenos torto!) em nenhuma 
matéria. E que o filme que o Rubem 
começava a produzir não cabia, não se 
enquadra, em molduras. Precisa da tela 
grande que alcança nas teias dos nossos 
corpos construindo sentido comigo, 
contigo, conosco, e até com eles. Eles, 
esses que não perdoam não tê-lo como 
igual. Mas aqui está: independente de 
compromissos institucioclericais, de notas 
bibliográficas, de um relógio pontual. Ao 
avesso deles. Como espelho. E o queriam 
- agora até os mais ortodoxo-ferozes já se 
resignaram - igua: porque talvez 
tão-somente mesmo pensavam que, tão 
mediocremente, faziam teologia. Assim, se 
escondendo atrás da dita absoluta 
eternil:lade ou racionalidade da fala de 
deuses que se pretendiam neutralmente 
veicular. E isso nas terras de lá e de cá. 

••• 
Pois, retomando meus rechaços 
apologéticos, em Da Esperança estava 
dado o argumento filmado em "Sobre 
deuses e caquis": a teologia como 
discurso nosso, humano, nessa história 
que se engravida na prática por libertação, 
gerando esperança ... Alves antecipava, 
então, a partir da marginalidade do exnio, 
em tempo de apocalipcismo, esse então 
novo jeito de se transar teologia como 
reflexão sobre a práxis liberacionista. O 
que nos próprios Estados Unidos da 
América já vinha sendo gestado em meio 
às lutas negras e feministas. E também na 



América Latina, em meio às catacumbas, 
onde se articulava resistência às 
chibatadas militares. Ele já aplicava 
prolepticamente a hermenêutica 
liberacionista. E mais, daí talvez sua 
subversão maior: com uma paixão 
protestante tão voraz e carinhosa. Que 
mesmo hoje muitos ainda - os eles 
anteriormente mencionados - insistem em 
que o Rubem cedeu a Satanás ao fazer 
das pedras do caminho pão esculpido. 
Não se deixou amedrontar tão fácil, 
mesmo com a solidão. Como Pasolini. 
Ainda que aluasse sempre no papel do 
leãozinho numa cova cheia de daniéis 
piedosos, prontos a inquisitorialmente 
exigir reduplicação de suas farisaicas 
posturas de jejum, oração, de, enfim, 
abstinência de tesão. Pois mesmo assim 
não se intimidou. A independência, sua 
maior força. O processo como sempre 
novo caminho que, não mais sozinho, mas 
com a Bruxinha, o Joãozinho e a 
Mariazinha e outros poucos, foi abrindo 
nesses últimos 20 anos, pelas florestas 
dessa piada varonil, apelidada de terra do 
Brasil. 

É. O processo como sempre novo 
caminho. Reaprendendo a contar estórias, 
a ouvir do cotidiano, a transgredir as 
palavras postas. Aceitando o desafio de 
encher a Ausência da Vida não com o 
vácuo de evacuadas verdades, mas com 
cores dos nossos desejos desenhando 
maneiras de se expulsar os comedores de 
gente de por aqui. Ele ia, desse seu jeito, 
montando roteiros, como nós, em celofane, 
assim, cinemando da vida. Projetando isso 
da libertação não ter mapas e linhas 
divisórias e fronteiras. Porque nesse 
ângulo, como poetiza Gullar: "a história 
não se desenrola apenas nos campos de 
batalha e nos gabinetes presidenciais. Ela 
se desenrola também nos quintais, entre 
plantas e galinhas, nas ruas dos 
subúrbios, nas casas de jogos, nos 
prostrbulos, nos colégios, nas usinas, nos 
namoros de esquinas. Disso eu quis fazer 
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a minha poesia ... porque o canto não pode 
ser uma traição à vida ... " 

••• 
Enquanto isso, assim conta a minha 
estória, eu que já tinha até desaprendido a 
ver cinema e me tornado aprendiz e 
reprodutor de verdades e comportamentos 
celestiais/eunuco de paradisíacos feudos 
clericais, estava então estrangeiro. Em 
1984. Nas terras do Big Brother Reagan. 
Ali eu mesmo já tentara comprar a tal 
lanterna do Zaratustra. "Deus morreu, 
Deus morreu!" E temendo somente o que 
diriam meus pais e mães brasileiros 
quando da volta, me deparei com Towards 
a Theology of Human Hope (Da 
Esperança) e Tomorrow's Child (A 
Gestação do Futuro). Lá na mesma Costa 
Leste onde surgiram. Sentimento de que 
se eu pudesse teria então comprado o 
campo todo. Na hora. Alegria de ter 
encontrado a pérola, em meio às conchas 
teológicas que, apesar de tudo, ainda me 
encantavam, especialmente em enfoques 
e tons liberacionistas. A teologia que o 
Rubem grafava já tinha alguns trejeitos de 
poesia. E isso me era novo ar, pra novos 
céus e nova terra. Logo senti que estava 
diante dum sujeito que, como eu, queria de 
novo voltar a ser criança, herdeiro do 
Reino, onde as luas não têm bandeiras 
listradas fincadas e onde os robôs e 
monstrinhos estão coloridinhos de volta à 
televisão. 

Assim, pensando que minhas mãos 
estavam a construir odres novos, voltei ao 
Brasil. Saudado pelo colorido das 
Diretas-Já. Querendo plantar uvas, 
debulhar trigo. E, apesar de não 
conhecê-lo pessoalmente, o R~bem foi 
sempre se achegando amigo. A beira do 
sono e dos sonhos. Recontando estórias. 
Me ajudando a recortar figuras, fazer 
montagens, quebrar cabeças, enfim, 
essas coisas de cinemar da vida. Por isso 
não tenho outro jeito que eu goste pra falar 



de "Sobre deuses e caquis" do que esse 
jeito assim, fragmentado, meio melodrama, 
comédia, documentário, ares de tragédia, 
algum mistério. Arte que o Fernando 
Solanas consegue tão belamente no seu 
Tangos: o Exflio de Gardel. O final da 
Tanguedia (tragédia com irreverência 
argentina exilada em Paris) está já dado, 
ali em meio às estórias dos guardanapos 
dos poemas das cartas dos desenhos das 
notas fiscais que o Juan Uno enviava de 
Buenos Aires, desde el Sur, começando e 
continuando e não pensando em terminar a 
peça a ser encenada em solo estrangeiro. 
Tudo assim misturado, naquela caixa, 
aquele baú do exnio, num barrio de Paris, 
que o Juan Dos - à revelia das pressões 
contrárias de empresários e artistas -
sabia e sentia ser o único final e inicio e 
meio da Tanguedia, da Vida. É que o 
prefácio do Rubem também tem desse 
gosto de caleidoscópio. Pois bem, sem 
mais delongas e milongas: eis ar um filme 
duma teologia cinematográfica. Onde as 
estórias se misturam, os artistas saem da 
tela, os personagens entram. "Vida e arte 
se metabolizam. Já não cabe dizer que a 
vida imita a arte, ou que a arte imita a 
vida!", como arrisca o amigo Westhelle. Só 
pra comparar: A Rosa Púrpura do Cairo, 
do Woody Allen. O real é somente mesmo 
esse desejo de amar e ser feliz e talvez 
até bem babaca e pronto. E ponto. 

••• 
Em "Sobre deuses e caquis" temos um 
espectro das inúmeras combinações de 
cores tecidas pelo Rubem Alves nesses 
últimos 20 anos. Tudo isso, engravidado 
em Da Esperança, nas estórias infantis, 
em Variações sobre a Vida e a Morte, na 
psicanálise, em Filosofia da Ciência, nas 
andanças ecumênicas etc., está agora 
repintado nas tiras de celofane que 
brincam nesse curta-metragem com 
impacto e pretensões de longa. O Rubem 
ai se plagia, se reconta, se recria, no que 
certamente não é sua mais inspirada 
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trajetória literária. E dai? Não sou doutor 
pra ficar medindo o PhD do escrito quanto 
à sua sistematicidade, basicidade e 
acidez, novidade cientifica e respaldo 
eclesiástico. O texto me dá prazer. Faz rir, 
pensar, questionar. É o tal saber com 
sabor. Não importa tanto saber aonde se 
vai chegar. A caminhada pelo tabuleiro e 
pela floresta é gozosa demais. Além do 
mais, depois de Nietzsche e Camus, que 
nos resta senão carinhar a pedra do 
absurdo da existência? 

E o Rubem faz isso com tanta 
convincência que, por vezes, chega até 
mesmo - espero que sem querer! - a ficar 
sério. Dar se diz não herege. É 
claro, que ótimo, que o é. Rasga as bulas 
ortodoxais. Dar seu perigo. Justamente 
porque deixa o outro mundo em paz e 
des/cobre "que o mistério está aqui!" 
Como as bruxas medievais, ou os 
segmentos do cristianismo primitivo 
liderados por Maria Madalena. Brinca com 
as palavras a nu, a fé, falando da vida com 
um argumento que desincondicionaliza 
tudo o que se diz final, racional, cientifico, 
divinamente institucional. E leva, então, o 
brinquedo quem sabe mais a sério que seu 
jogo. Mas essa pouquinha culpa residual 
só é canalizada aqui e acolá. No mais, as 
lunetas caleidoscópicas do Rubem têm 
mesmo é que continuar nos ajudando a 
arar essas outras terras que os Cabrais 
ainda não conseguiram conquistar. E 
espalham por ar que os campos do Rubem 
não existem. Que é puro sonho. Bom, 
isso. Somos, pois, sonho comungado. E 
com certeza eles têm é muito medo de que 
nesse palmo acima do chão vá mesmo 
brotar aquela brisa ligeira "que vai virar 
viração". 

•• • 
Como lá no quarto que dava pra mata, não 
tenho vontade de acender as luzes em 
meio a essa projeção. Fico esboçando 
outros finais ... 



Então me rebate essa coisa subjuntiva e 
me ponho assim inusitadamente pra mim 
mesmo - osmose do Rubem?- a 
saudadear. De como poderia de fato ser 
libertador se nossa Teologia da Libertação 
tivesse conseguido e conseguisse não ter 
de continuamente legitimar-se perante 
padrastos dalém-mar. Não ter de ser 
constante nova apologia de tradições tidas 
divinas, quando em verdade se originaram 
em relativas experiências e por outras 
relativas experiências se validam ou não 
hoje. Não ter de ranger os dentes e 
silenciar ante imposições de tronos 
hierarquiais ... Coisas que em Da 
Esperança ele já parecia carregar como 
bandeira e querer como ponte ... 

Entáo- continuo projetando-, talvez não 
serramos já agora urna sistemática 
envolumada com selo romano, a ser 
dissecada em infindáveis teses ao ritmo de 
computador. Pelo menos, quem sabe, 
ce/ebrarfamos mais, rirfamos, brincarfamos 
com nossa gente suada e faminta que, 
ainda assim, espera que não só de pão 
vive o ser humano. Teologia da Libertação, 
portanto, jogada pela própria gente sobre a 
qual ela diz ser a reflexão. Sem precisar 
se explicar logicamente essa loucura de 
pela palavra de fé viabilizar ressurreição 
em meio à viva morte na cruz desse Sul. 

Livros demais enchem, como no Nome da 
Rosa, bibliotecas poderosas demais. Em 
ritmo de Joãozinho fico com esse prefácio, 
subvertendo em curta-metragem, 
rompendo geografias, alargando nossas 
geografias de desejos de libertada ação. 
Quem t~m olhos para ouvir, sinta, ou algo 
assim. E arte. E isso faz tanta parte. 
"Sobre deuses e caquis" é cinema novo. 
Como do Glauber. Não acaba. Continua no 
cotidiano. Sem leis. Deus e o Diabo na 
terra do sol, em transe. Sem fins. Graça 
pura ... 

••• 
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E eis que já me telefonaram dizendo pra 
malhar o texto e o Rubem como 
românticos. So what? E dar?, pergunto de 
novo. E daf? Eles só dão continuidade feliz 
e irreverente à tragédia da paixão pela 
vida. O que é simplesmente um dos 
roteiros possfveis. A exemplo do último 
filme do Wenders, As Asas do Desejo (Der 
Hümmel über Berlin), onde o anjo quer e 
consegue virar·humano porque se 
apaixona loucamente por uma acrobata 
que, por sua vez, é obrigada a deixar o 
circo. Se procuram na realidade e no 
sonho e se encontram. O anjo e a 
acrobata, Daniel e Marion, eles são o 
tempo. Agora ou nunca. Representam uma 
possibilidade de recriação do mundo pelo 
amor, e isso por toda a humanidade. 
Paixão perenizada. Aqui mesmo no 
universo, em Berlim. 

Eu, pessoalmente, não tenho conseguido 
pintar muitas luas. Estou mais pelas ruas. 
Chegando perto de vómito, merda e 
tumores do que de mares, flores e amores. 
Desse outro jeito de também se enamorar 
na vida, tendo bem presente a Ausência 
que tanto dói. E gostaria muito de ver, de 
ouvir, de sentir o Rubem 
romanceando/filmando esses argumentos 
com a A. C. Cesar, o Bukowski, a 
Marguerite Duras, o Gullar das "bananas 
podres", o Genet, o João G. Noll, juntos 
com a Cecnia, o Octavio Paz, a Adélia, o 
Frost, o Beethoven. Porque todos nós 
também sofremos de que "é sempre mais 
diffcil ancorar um navio no espaço" (A. C. 
Cesar). E de que "na solidão de cada um 
sei que tecemos nossa próxima mentira ... 
até que o não-feito acumulado durante todo 
esse tempo cresça feito célula cancerosa 
para quem sabe explodir em feridas 
visfveis indisfarçáveis ... " (Caio F. Abreu) 

Por ora, /adies and gentlemen, me alegra 
isso de sentir que o Rubem só vai dar 
força pra essa outra maneira de se 
continuar desenhando celofane e filmando 
roteiros, mesmo que em preto-e-branco. E 



daí pintando depois coloridinhos os peixes 
de briga no aquário do Selvagem da 
Motocicleta, do Coppola. Os Rumble Fish 
que só querem mesmo voltar pro rio -
como nós querlamos ir ao arroio - que se 

Vem aí , 
CATALOGO 

encontra no mar, que recolhe o sol, 
aconchega o deserto, diz "oi" pra vida, e 
nos ensina que pra Pessoa "navegar é 
preciso" ... 

DI]; ORGANIZAÇÕES 
NAO-GOVERNAMENTAIS 

Informações completas 
sobre mais de 
1000 entidades 
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Desde a última vez 

RABINO NIL TON BONDE R 
Secretário-exerutivo adjunto do /SER 

Quando se fala de D'us com a intimidade 
de dizer que "não existe" e isto nos traz 
lágrimas, ou quando se fala dos poetas 
como teólogos tentando dizer sobre o 
indizfvel, não podemos deixar de 
reconhecer a importância também dos • 
teólogos como poetas. Devemos algo 
àqueles que, tautologicamente, por Seu 
Nome, juram que existe. Pois é esta 
mesma tautologia que lhes permite 
escapar da racionalidade, da busca de 
apreensão de ventos, e nos transporta ao 
mundo da dimensão religiosa. 

Teologia, da boa, é poética mas não é 
poesia, é um conjunto de poesias. É a 
sustentação de uma práxis ritual que, feito 
turbilhão, lança ventos em várias direções. 
Teologia é o que você, Rubem, menciona 
com o conceito do Nome lndizfvel de D'us. 
Nome que não pode ser pronunciado e 
que, além disso, quando dito pelo Grande 
Sacerdote no Templo, uma única vez no 
ano, no Dia de Kipur, era escutado pelo 
povo como bênção e Imediatamente 
esquecido. Este é o nome secreto, que 
cada um de nós tem, que é 1ndizfvel e que 
quando "dito" nos é imediatamente 
esquecido. Este é o nome de cada um de 
nós que, hoje, na teologia de Kipur, nos é 
pedido lembrar mais uma vez e esquecer 
mais uma vez com o objetivo de nos 
arremessar no mundo da vida plena. 
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D'us é essa maravilha que não só não 
existe como ninguém acredita. Diz um 
rabino dos antigos: "Se acreditasse em 
D'us jamais faria algo errado." Deus é o 
fundo de todas as realidades e formas. 
Como numa foto do aqui e agora, será 
sempre o negativo ou positivo que permite. 
Acreditar em D'us seria então perceber 
este fundo absoluto, e a partir disto nossas 
atitudes não seriam destoantes ou 
inadequadas. Mais que qualquer postura 
verbal, é óbvio: não acreditamos em D'us, 
ou, pelo menos, não acreditamos a todos 
os momentos. 

Na liturgia judaica, quando nos referimos a 
Presença não dizemos que existe, mas 
que FOI, É e SERÁ. Esta é a nossa 
vergonha maior: percebermos que, de 
repente e por instantes, somos 
contemporâneos de D'us. 

Geralmente lembramos desta 
contemporaneidade quando lembramos 
que ela é passageira. Engraçado, 
lembramos do fim como se já o 
conhecêssemos. Seja como for, 
lembramos e a partir dar Ele/a É. Não 
existe, não acredito e só lembro Dele/a 
quando experimento o fim. Afinal, que 
estranha figura é essa? Questiono a mim 
mesmo, sabendo que minha tradição 
profbe que se fale, pense ou represente 



por imagem. Fico mais feliz quando 
percebo que isto não é verdade. Há uma 
imagem de D'us, uma que me é permitido 
ver, sentir e imaginar. É a única imagem 
possfvel Dele/a para mim: o ser que é Sua 
imagem e semelhança. 

O D'us do cavalo é Cavalo. 
O D'us do gafanhoto é Gafanhoto. 
O D'us do ser humano é Humano. 
Mas um humano, portanto, que não existe, 
que não acredito em todos os momentos. 
Um humano que FOI, É e SERÁ, um EU 
do qual sou contemporâneo, diante do qual 
me envergonho, do qual sou lembrado 
quando tenho medo de não mais ser 
contemporâneo. 

Somos os mensageiros que esqueceram a 
mensagem. Por isso contamos estórias 
uns aos outros. Diz Reb Nachman que 
contamos estórias para dormir e contos 
para despertar. Reb Zalman conta que •.. 
quando menino seu pai envolveu-se em 
meio ao manto de rezas cobrindo todo o 
seu rosto. O menino ficou impressionado e 
assustou-se por ver seu pai por entre o 
manto chorando. "O que foi, papai?", 
perguntou angustiado. Seu pai respondeu: 
"É que estou falando com D'us." "E dói?", 
inquiriu o menino sem muito compreender. 
Seu pai respondeu: 

"Dói só pelo tempo que passou desde a 
última vez que conversamos." 

Dói muito quando percebemos a ausência, 
o profundo encontro na ausência. Dói 
quando lemos o teu texto e percebemos 
quanto tempo se passou desde a última 
vez que conversamos com nossa própria 
ausência. 

Este exnio eterno de nós mesmos; este 
desejo de retorno ao que nunca existiu; 
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esta terra prometida em que nos sentimos 
tão estranhos; estes vazios que Tu nos 
destes •.• todos louvam Tua Glória. 

A palavra sagrado (a única palavra 
exclusiva da terminologia religiosa), em 
hebraico, é a palavra KADOSH, do verbo 
LE-AKDISH, cujo significado literal é: 
separar, colocar à parte. Talvez sagrado 
sejam os pedaços arrancados, os vazios 
colocados à parte. Vazios estes que, 
como você diz, queremos colocar em 
palavra. 

Há um ditado em fdiche que diz: "Se eu 
sou eu porque você é você, e você é você 
porque eu sou eu, então eu não sou eu 
nem você é você. Mas se eu sou eu 
porque eu sou eu e você é você porque 
você é você, então eu sou eu e você é 
você e nós podemos conversar." Ser você 
sem ser feito de outros diz respeito àquilo 
que nos é sagrado, espaços colocados à 
parte, arrancados de cada um de nós e 
que são irreproduzfveis em outro - são eu 
que é eu. Tuas conversas, Rubem, só nos 
são possfveis porque você nos mostra o 
você em você e nos obriga, se queremos 
participar deste papo, a sermos o eu que 
cada um de nós é. Eu que não existe, que 
é. lncrfvel, como aquilo que não existe, nos 
faz, no sentido mais verdadeiro, ser. Tuas 
conversas exigem o outro. Eu, como o 
outro, te agradeço por trazê-lo novamente 
a mim. Dói pelo tempo que passou desde a 
última vez. 

SHALOM! 



Como se diz "caqui" em hebraico? 
Uma reflexão judaico-psicanalítica 

DA VI L. BOGOMOLETZ 

Psicanalista. Membro do Ckculo Psicanalftico do 
Rio de Janeiro 

Este trabalho é dedicado a Estrella Bohadana, por 
sua dupla jornada de trabalho de esposa e mestra. 
E a Zalman Schachter-Shalomi, pelo tetremoto 
espiritual que provocou em minha existência. 

Querido Reuvên: 

Não me pareceu apropriado escrever um 
artigo em "reação" a "Sobre deuses e 
caquis". Acho que você não escreveu um 
artigo, e sim um texto que, no mundo da 
prosa, equivaleria ao que é para a poesia 
um poema sem rima. Por isso, prefiro 
responder a você desta forma pessoal, 
uma carta. Acho que foi isso que você 
escreveu: uma carta, sem destinatário 
definido. Uma carta ao leitor, no estilo 
daquela canção americana (linda) que diz 
"Whoever you are, l/ove you". 

Então, é isso que me parece correto: 
escrever uma carta a você, ainda que uma 
carta pública (se é que, como disse você, 
alguém vai ter coragem de publicar .•• ). 

Então, meu caro Reuvên, como vai? 
Desculpe-me se uso teu nome na versão 
original, blblica, mas me pareceu uma boa 
brincadeira a mais. É um bonito nome. 

Li "Sobre deuses e caquis" como se 
estivesse saboreando um belo caqui 
maravilhosamente no ponto e bem 
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geladinho (só-fiquei na dúvida entre o caqui 
comum, o vermelhinho, e o caqui-maçã, 
uma das mais esplendorosas 
obras-primas da natureza, na minha 
opinião). E disse para mim mesmo: "É 
isso, é como eu dizia: precisamos de um 
judafsmo com sabor!" É, eu já disse isso 
há um tempão, e todos os meus amigos 
judeus, a quem comecei a re-ensinar um 
pouco de judafsmo (um pouco porque eu 
sei só um pouco), conhecem essa minha 
"teoria". Chega de judafsmo com a boca 
seca. Chega de água e (no máximo) café. 
É preciso biscoito, bolinho, refrigerante, e o 
mais que for possfvel, para que as 
conversas sobre judafsmo (pelo prisma 
que for) adquiram sabor. Chega- como eu 
disse outro dia, lá em casa - de 
masoquismo: "conhecer é'sofrer". Chega 
de confundir maturidade com austeridade. 
Chega de confundir superação da 
infantilidade com morte da infância 
(Winnicott explica isso. Mais tarde 
chego lá). 

É claro que estou fazendo confusão: os 
caquis de que você fala são diferentes. 
Mas, pensando bem: diferentes por quê? 
Quando se chega à conclusão de que o 
sabor concreto, bucal, é legitimo, não é 
esse um meio caminho andado em direção 
ao sabor espiritual? O fato é que essa tem 



sido a minha busca em termos judaicos. Af 
vem você oferecendo caquis protestantes. 
Ora, essa é boa, disse eu para mim 
mesmo. Esse cara fala a minha llngua! E 
me tornei imediatamente teu amigo, 
mesmo antes de te conhecer 
pessoalmente. Como você disse na 
palestra no ISEA: é o cheiro gostoso do 
capim-gordura. É isso mesmo. 

Essa é a nostalgia de que você tala. É a 
saudade de algo indefinfvel, inefável mas 
inegável. Na minha opinião, é a saudade 
de casa. Todo o mundo tem saudade de 
casa, mesmo os que nunca salram de sua 
casa. É que a casa de que se tem 
saudade é a casa da infância, aquela casa 
onde moramos quando éramos crianças, 
porque é pela casa em que moramos na 
infância que nos lembramos da infância. A 
casa tinha cheiros, e sabores. 
Fisiologicamente, o olfato é o sentido mais 
primitivo, e o que mais diretamente se liga 
ao cérebro. Por isso, os cheiros entram 
mais fundo Gá leu Perfume? Eu não, mas 
me contaram e gostei). Os gostos também 
se arraigam fundo, e assim fica inscrita 
uma casa, junto com ruldos, palavras e 
imagens. 

Engraçado: tem muita gente que gosta de 
Jung. Eu não gosto muito. Posso dizer 
agora que Jung sempre me deu a 
impressão de comer caquis de terno, 
gravata, garfo e faca, sentado mui grave a 
uma mesa comprida e tornando-se mais 
solene à medida que ia comendo. Isso é 
coisa que eu não consigo: comer frutas a 
sério. Mas então me lembro de um tzadik 
(um "justo", rabino integrante do 
movimento hassldico) que, tendo ouvido 
dizer que seus disclpulos andavam falando 
de rezar seriamente, repreendeu-os com 
veemência: "Mas como, de onde foi que 
vocês tiraram a idéia de que existe alguma 
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coisa que se possa fazer SEM ser a 
sério?" O problema é esse mesmo: se 
tudo, absolutamente tudo, é sério, para que 
serve a seriedade? 

Por isso não gosto muito do Jung. Digo 
"não gosto", não digo "não admiro". 

Gosto muito mais, por exemplo, do Baal 
Shem Tov (o fundador do movimento 
hassldico), mesmo que um, na verdade, 
quase nada tenha a ver com o outro. Você 
conhece? Se não conhece, aqui está um 
cartão de visitas: 

"Certa vez o Baal Shem T ov mandou seu 
disclpulo Rabi Wolf Kitzes aprender as 
kayanót ("intenções", significados ocultos 
- singular kayaná) do toque do shofar (o 
chifre de carneiro tocado nos dois 
momentos mais sagrados da !iturgia 
judaica, o Ano-Novo e o Yom Kipur) para 
que pudesse dirigir os toques na Testa do 
Ano-Novo. O rabi aprendeu as kayanót, 
mas, para maior segurança, anotou-as 
num pedaço de papel e enfiou-o no peito 
da camisa. Todavia, logo depois, sem 
perceber, perdeu-o - dizem que foi o Baal 
Shem Tov quem obrou isso. Então, 
quando chegou a hora de tocar, antes de 
tudo o Rabi Wolf procurou debalde o 
papelzinho, depois tentou recordar as 
kayanót, mas não se lembrou de nenhuma. 
Saltaram-lhe as lágrimas, e foi chorando 
que anunciou a ordem dos sons, 
simplesmente e sem kayaná nenhuma. 
Mais tarde disse-lhe o Baal Shem T ov: 'Há 
muitas salas no palácio do rei, e chaves 
engenhosas abrem as portas. O machado, 
porém, é mais forte que todas elas, e 
fechadura alguma consegue resistir-lhe. 
Que são todas as kayanót d1ante da dor 
verdadeira que vem do coração?' (Extraldo 
de Histórias do Rabi, de Martin Buber).' 



Religião, para mim, é isso. Mas ele diz 
mais. "Perguntou um discrpulo ao Baal 
Shem Tov: Como se explica que uma 
pessoa apegada a Deus e que sabe estar 
próxima a Ele experimente às vezes uma 
interrupção e um afastamento? Explicou o 
Baal Shem: Quando um pai quer ensinar o 
filho pequeno a andar, coloca-o primeiro à 
sua frente e estende os braços de ambos 
os lados, para que ele não caia, e assim, 
entre as mãos paternas, a criança 
caminha em direção ao pai. Mas, tão logo 
se aproxima dele, o pai se afasta um 
pouco e separa mais as mãos, e assim 
sucessivamente, para que a criança 
aprenda a andar ••• " (idem). 

Este é o Baal Shem Tov, e como diria 
você (ereio eu}, isto é teologia da mais alta 
qualidade. Nesse livro, em qualquer página 
que você abre, há pelo menos uma pérola 
dessas. Na que eu abri, havia essas duas, 
uma atrás da outra. Que tal? 

Esse é o Baal Shem Tov. Você 
certamente o conhece. Mas se não, posso 
contar ma1s outro dia. Isto, para mim, é 
judarsmo. Como diria você, com coisas 
como essas na cabeça (e no coração}, 
acreditar ou não em Deus é o de menos: 
existe nessas histórias uma grandeza, 
uma majestade, uma beleza tão grandes, 
que para mim Deus está nelas. Deus é 
elas, se assim posso dizer. É essa 
percepção de majestade, de grandeza e 
de beleza, essa apreensão a um só tempo 
intelectual e emocional, da coisa ao 
mesmo tempo inteligentrssima e 
profundamente emocionante que eu chamo 
Deus. São essas coisas que me fazem 
sentir pequeno. Essas coisas eu as 
considero grandes, e qualquer coisa que 
me faça sentir pequeno - uma história do 
Baal Shem Tov ou a Flauta Mágica do 
Mozart, ou certos comentários do fundo do 
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coração ditos sem pretensão alguma por 
pessoas nem um pouco interessadas em 
impressionar, ou às vezes uma fruta que 
consegue atingir a perfeição platónica do 
sabor - sabe como é, aquelas frutas 
especiais que a gente registra como sendo 
o modelo perfeito do sabor da sua 
espécie -, tudo isso me faz ver Deus. 

Uma vez, confesso, vi Deus numa barata. 
Era uma baratinha que eu tentei matar na 
cozinha lá de casa. Ela corria, e eu atrás. 
Até que de repente me deu um estalo: 
.. Meu Deus -disse eu -, essa baratinha 
está defendendo a própria vida exatamente 
como eu faria se estivesse no lugar 
dela! ••• " Nesse momento, entendi o 
significado mais profundo da psicanálise: 
ajudar uma pessoa a se sentir capaz de 
defender a própria vida, porque no fundo 
(pois nem sempre a coisa é consciente), 
ela se sente indefesa. Para mim, isto é 
sagrado. 

"Ver", eu disse, e ver é, pois é como ver 
uma montanha ou árvore ou o mar bravio, 
e esse ver é intraduzrvel e intransmissrvel. 
~ uma impressão fortrssima, e só. Assim 
eu "vejo" Deus, de vez em quando. 
Mesmo que nem sempre seja com os 
olhos. 

Sou obrigado a confessar que me defendo 
horrivelmente contra essas experiências. 
Elas me tirariam do caminho que eu havia 
traçado, disso tenho certeza. Elas me 
fariam (ao menos esse é o meu receio) 
abandonar tudo - todas as atividades 
normais e rotineiras que a cultura e os 
desejos me impõem- e sair atrás desse 
Deus que se esconde em cada planta, em 
cada bicho, em cada rosto, em cada 
pedra, ou em meu próprio interior! ••. Em 
outras palavras, sou um viciado em 
potencial, e facilmente me viciaria em 
Deus, se o tomasse em doses mais 
freqüentes. 



Só uma coisa eu nunca fiz, por falar em 
vrcio: nunca bebi Deus socialmente. Isso é 
verdade. Nunca, em sinagoga alguma, 
jamais consegui sentir a presença de 
Deus porque as pessoas estivessem lá 
reunidas para isso. Por uma questão de 
justiça, tenho que admitir que os que o 
fazem não estão necessariamente 
errados. Para muitas pessoas, Deus 
chega exatamente através do grupo a que 
elas se sentem ligadas. 

Mas eu, eu, não consigo. Só quando 
alguma coisa extraordinária acontece, 
como, por exemplo, quando o cantor ou o 
rabino estão verdadeiramente comovidos, 
coisa que nem sempre estão. Não, por 
alguma razão misteriosa, nessas 
situações sociais é que eu nunca "vi" 
Deus. Talvez porque Deus, como alguns 
tóxicos, só pode ser experimentado ou em 
completa solidão, ou em situação de total 
cumplicidade, como nos grupinhos de 
viciados. Vai ver que é isso. É verdade 
que, de um tempo para cá, tenho 
conseguido me abstrair da presença dos 
demais e, mesmo no interior de uma 
s1nagoga repleta, entrar em sintonia e 
"ver". Parece que aprendi o truque da 
solidão absoluta dentro da multidão. 
Winnicott fala da "capacidade de estar só 
na presença do outro". Vai ver que é isso. 2 

Estou começando a suspeitar que sobre 
Deus é possrvel dizer a mesma coisa que 
disse Freud, lá pelas tantas, sobre a 
psicanálise: "Creio que a sociedade Jamais 
conseguirá admitir o verdadeiro sentido da 
Psicanálise ... " Pode ser por isso que os 
monges zen repudiam a sociedade. E isso, 
obviamente, me faz lembrar de uma das 
coisas mais terrrveis que já li em toda a 
minha vida: o diálogo entre o inquisidor e 
Jesus, em Os Irmãos Karamazov, de 
Dostoiévski. (Depois que li isso, fiquei me 
perguntando: como é possrvel que, depois 
de ler uma coisa dessas, um religioso 
"frio" consiga continuar ou frio ou 
religioso? Mas parece que poucos leram, 
ou então que eu estava enganado ... ) 
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Assim, é por essas e outras que teu texto 
me comoveu tanto. Você sabe o que um 
outro tzadik, o Rabi Menahem Mendel, de 
Kotzk (uma cidadezinha perdida na velha 
Polôma), disse sobre isso? Ele perguntou 
a um grupo de eruditos que o visitava: 
"Onde mora Deus?" "Ora, responderam 
eles, sornndo ante tanta ingenuidade, 
Deus mora em todo lugar. Todo o Universo 
está repleto de Sua Glória". "Não, disse 
calmamente o rabi, Deus mora onde O 
deixam entrar ... " 

Tudo bem? Ou eu não entendi nada, ou é 
sobre esse tipo de coisa que você esteve 
falando. Estou certo? 

É isso, Reuvên. Poesia, diz você. Teologia 
é feita de poesia, ou então não é nada. 
Emoção, sentimento, gosto, afeto, 
emendo eu. 

Um dos pontos seguintes é a respeito de 
um rabino que esteve no Rio no final do 
ano passado, fazendo uma bagunça 
religiosa absolutamente espantosa. 
Chama-se Zalman, e consegue com a 
mesma (falta de) seriedade abarcar 
JUdafsmo, zen-budismo, psicanálise, 
misticismo em geral e esoterismo em 
particular (isto é retórica, não leve ao pé da 
letra), não sei se conhece cristianismo 
mas não duvido nada, enfim, um homem 
que botou em prática a célebre frase "Nihil 
humanum me altenum pulo", com a palavra 
"nihil" sublinhada três vezes. Este é o 
rabino (como você) Zalman. O rabino 
Zalman deixou em minha alma uma 
impressão indelével. Não é preciso dizer 
com que ferocidade outros rabinos (mais 
"sérios") do Rio reagiram a ele. Foi o 
primeiro contato que eu tive com algo 
assim. E foi suficiente para, como disse 
você, me converter. Não posso explicar 
muita coisa sobre ele. Só mencionei isso 
para que você soubesse de mais uma das 
minhas "fohtes". 

Há outras duas: uma é o zen e o taorsmo, 
com Chuang Tzu, que me foi apresentado 



por Arcãngelo buzzi (que você certamente 
conhece) e depois Herrigel e Blofeld, e 
outra é Winnicott. 

Quero falar um pouco mais sobre 
Winnicott, já que você me pediu, e sobre o 
qual sei um pouco mais do que 
sobre o zen. 

Winnicott foi o cara que conseguiu 
acrescentar algo a Freud, e não apenas, 
como fizeram os outros ("apenas" - que 
pretensão a minha ... ), estender ainda mais 
os horizontes por ele abertos. Uma vez 
perguntaram a Freud: "O homem 
saudável, Freud, como é?" Respondeu 
ele: "O homem saudável é aquele que 
consegue amar e trabalhar". "E brincar", 
disse depois Winnicott, porque Freud, 
apesar de um grande gozador, era um 
homem sério. Winnicott, não. Estou 
traduzindo agora um livro dele, um livro 
que, suspeito eu, destinava-se a ser sua 
opera magna (é assim que se diz?), mas 
que ele não conseguiu editar ainda em 
vida. Levou 20 anos revisando, e não 
terminou. Pois bem: o livro é tão cheio de 
dúvidas, de interrogações, de lacunas 
assumidas, de "achos" e "talvezes", que é 
necessário concluir: definitivamente, 
Winnicott não era um homem sério. Ele 
brincava demais, a ponto de afirmar: "A 
terapia começa verdadeiramente depois 
que consigo ensinar o paciente a brincar." 
Deu pra entender? 

Winnicott escreveu muito sobre isso de 
que você fala. Não sobre Deus, 
exatamente, mas sobre como é que se 
deve entender essa glória da criação, o 
ser humano. Ao nfvel de compreensão a 
que Winnicott levou a coisa, eu estou 
tranqüilo ao propor: dá na mesma. Para 
dizer o mfnimo, a antipsiquiatria, essa 
tentativa maravilhosa, heróica e ainda 
maldita de des-diabolizar os doentes 
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mentais, nasceu na verdade dele, pois 
Laing era seu discfpulo predileto, até 
romperem não sei por que tipo de 
humanrssima fraqueza. É perfeitamente 
possfvel, a meu ver, dizer que Winnicott 
fez uma Psicanálise da Libertação. E 
agora não estou bnncando. Nenhum outro 
psicanalista teórico levou tão longe o 
respeito humano pela pessoa do paciente. 
Nenhum outro psicanalista foi tão 
absurdamente poeta ao fazer e escrever 
psicanálise. 

Esse é o Winnicott que me permitiu 
entender o teu texto, inclusive num nrvel de 
teoria psicanalrtica que eu não teria de 
onde mais tirar. Por exemplo: 

Em algum lugar (não importa qual, ele 
mesmo não se importava) ele diz que a 
psicanálise só é verdadeiramente 
indispensável para aqueles que, estando 
doentes demais, não conseguiram se 
beneficiar suficientemente da literatura e 
da poesia. Que tal? 

A arte não tem, para Winnicott, uma função 
terapêutica legnima. A arte. Ela integra a 
pessoa, na medida em que faz a ponta 
entre o mundo interno, da fantasia (do 
inconsciente), e o mundo externo, da 
cultura e da sociedade. Na arte, então, o 
fundo do ser e a aparência do 
comportar-se encontram o elo perdido. 
(Quando encontram. Porque, quando não 
encontram, só mesmo a terapia.) Freud 
também falava da arte como essa ponte. 
Mas como diz (se não me engano) 
Catherine Clement, para Freud a arte era 
uma sobremesa: o homem é um selvagem 
ou um doente, e a arte o ajuda a suportar a 
própria repressão. Para Winnicott, ela era 
a essência: o homem é um artista, que se 
comporta como selvagem ou como doente 
quando não consegue exercer essa arte 
adequadamente. 



Acho que é para esse homem 
winnicottiano que você fala. Acho que é 
dele que você fala. (Mas temo que poucos 
o sejam, ou melhor, se sintam, já que, em 
princfpio, o homem é o que ele se sente 
sendo, até que alguém - religioso, artista 
ou psicanalista- o converta 3 a outra 
coisa.) Concorda? 

Winnicott fala, por exemplo, do Ser e do 
Fazer. Ser é sentir, é aprender, é 
experienciar. É deixar-se modificar. Já 
fazer é modificar algo, agir sobre, produzir, 
construir. Ser é integrar, fazer é vencer. 
Ser é con-viver, fazer é conquistar. Acho 
que essa terminologia é útil para entender 
a diferença entre essas duas teologias, a 
tua e a dos outros. Yin (ser) e yang (fazer), 
em essência. Nunca ouvi dizer que 
Winnicott houvesse lido os orientais. Não 
me surpreenderia descobrir que ele sacou 
isso sozinho. Mas não importa. Porque, 
além dessas coisas, ele fala também do 
objeto transicional. 

Objeto transicional é essa coisa misteriosa 
que você tão bem descreve com palavras 
tão enigmáticas. É o cobertor do Unus, o 
ursinho ou travesseiro sem o qual a gente 
não conseguia (ou não consegue? ... ) 
dormir. É aquilo que não está nem dentro 
(porque não é uma fantasia) nem fora 
(porque não é visto como um objeto). É
para a criança, porque o adulto não 
entende essas coisas - uma 
parte-não-parte de si própria. No dizer de 
Winnicott, ele é um "objeto subjetivamente 
concebido", uma "coisa real" que a criança 
brinca de haver inventado. Talvez terfamos 
que inverter a proposição, dizendo que 
Deus é um objeto interno percebido como 
tendo existência objetiva. • O que em nada 
O diminuiria, pois toda a cultura tem essa 
mesma qualidade, bem como os 
relacionamentos entre as pessoas: um pai 
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só é pai porque subjetivamente seu filho 
assim o percebe. Do ponto de vista do 
filho, seu pai é inteiramente diferente de 
todos os outros homens da face da terra, e 
não hã ar substituição possfvel (a não ser 
na mais remota infância). Mas, 
objetivamente, essa diferença não existe. 
Deus, então, pode perfeitamente ser um 
"objeto interno objetivamente percebido", o 
que confere a Ele tanta realidade quanto 
possuem, para cada um de nós, o pai, a 
mãe, os irmãos, os filhos, os amigos etc. 
Mas, meu Deus, olha eu ar fazendo 
teologia ... 

Aqui vai, então, uma das minhas raras 
contribuições à cultura ocidental: é sobre 
aquela frase da Bfblia, comumente 
traduzida por "Serei o que serei" (Ex. 
3, 14). (Isso quando não é traduzida 
erradamente por "Sou o que sou".) Pois eu 
acho que mesmo aquela tradução mais 
precisa, no futuro do indicativo, não é a 
melhor. É que em hebraico não existe o 
modo subjuntivo, de maneira que, quando 
se necessita conjugar um verbo num 
sentido que chamamos de subjuntivo, 
usa-se um dos tempos existentes e 
espera-se que o leitor entenda. Por isso, a 
mim sempre pareceu que a frase-chave 
com que, segundo o texto bfblico, Deus 
"define" a sua verdadeira identidade só 
poderia ser traduzida- ao menos nas 
lfnguas que a comportassem - por "Seja 
Eu o que forl", pois é esse o sentido da 
frase no contexto. "Eheyé ashêr eheyê" é 
a forma pela qual as palavras de Deus 
respondem a Moisés, quando este quer 
saber com quem, afinal, ele está falando. 
"Seja Eu o que for'' é muito mais definitivo, 
como resposta, do que o misterioso mas 
limitado "Serei o que serei". A identidade 
de Deus, neste último caso, ficaria presa à 
sua natureza em determinado momento, 
ainda que este momento não esteja 



determinado. Mas MSeja Eu o que for'', ou 
melhor ainda, "Seja Eu quem for", é de 
uma imponderabilidade e de uma 
indefinibilidade absolutas. Com essa 
resposta, Deus não se coloca, como em 
"Serei o que serei", apenas à frente do 
homem, fora do seu alcance. Com essa 
resposta, como diz você, ele se coloca 
absolutamente fora do conhecimento. Com 
essa resposta, Ele não está apenas 
dizendo a Moisés: "Tua pergunta jamais 
terá resposta". Ele diz: ''Tua pergunta é 
impertinente e indevida! Não é para ser 
feita." 

Tenho apenas uma única Bfblia comentada 
em hebraico (o comentário Kassuto), e,. 
para esse versrculo, o autor diz que o 
futuro eheyé do verbo ser deve ser 
entendido como "futuro oculto", que indica 
permanência, perpetuidade. Do 
comentário, que leva em conta os 
comentadores clássicos da Bfbfta, 
depreende-se que o sentido •oficlar da 
resposta seria algo equivalente, em 
linguagem ele hoje, a ·Eu sou o Ser" (!), o 
que faria qualquer taorsta rolar de rir ele 
alegria e satisfação. 

Se Moisés quer saber com •quem" está 
falando, se Moisés quer saber •que nome 
dizer aos filhos de lsraer, e se a Bfblia 
redige a resposta de Deus dessa forma 
especifica, é porque definitivamente não 
faz parte dos planos de Deus tomar-se 
conhecido. "Seja eu o que for" ê uma 
incondicionalidade absoluta, tomando 
indevida e inútil qualquer especulação. 
Nessa única (ao que eu saiba) e 
especifica referência que Deus faz a si 
próprio, ele não poderia, digamos assim, 
por mais explicito: "Não importa para nada 
saber quem Sou. Basta constatar-Me e ir 
em frente!" 
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Talvez por isso, o Diabo é conhecido 
como "o dos mil disfarces": porque o 
atributo da identidade impossrvel de ser 
conhecida torna o outro insuportavelmente 
poderoso. Por isso o inquirido nunca vê o 
rosto do inquisidor. Por isso, uma das 
formas da loucura é a de ver a mesma 
identidade em tudo, numa desesperada 
tentativa de decifrar o que para o louco 
permanece aterradoramente inidentificável: 
o outro, como componente da sua 
relação-com. Chama-se a isso para-nóia -
um pseudoconhecimento: pelo terror de 
não conhecer, atribui-se ao desconhecido 
uma qualidade, uma identidade. O louco 
estende as mãos e tenta agarrar a 
miragem. O são vê a miragem, mas não 
estende as mãos para agarrá-la. No 
máximo, acha um barato: uma obra de 
arte. 

Por isso, entendo a tua afirmação de que, 
para fazer teologia, você não precisa 
acreditar em Deus. Porque não se pode 
fazer teologia "ele verdade": ou é arte, ou 
não é nada. pois "ciência" é que não pode 
ser. E, quando se faz arte, não é preciso 
acreditar, basta, como diz você, fruir. 

Winnicott diz que a pior coisa que se pode 
fazer com uma criança ê tratar o objeto 
transicional dela como se fosse um objeto 
"de verdade": lavá-lo, por exemplo, como 
se faz com qualquer outro objeto que fica 
sujo. Isso, diz Winnicott, destrói a ponte 
que a criança está penosamente tentando 
construir entre a fantasia e a realidade. 
Sem essa ponte, ela passará a fingir que 
aceita a realidade, mas no fundo, no fundo, 
ela estará apenas fingindo: fugirá da 
"realidade" sempre que possrvel, e com 
isso o "realismo" dos pais sairá pela 
culatra. 



Uma realidade objetiva que nega a 
realidade subjetiva é insuportável ao ser 
humano, diz Winnicott (mas não só ele}. 
Uma sociedade que privilegia o concreto e 
caçoa do sonho obrigaria seus membros a 
refugiar-se em vielas subjetivas cada vez 
mais escondidas, para ali, em segredo, 
construírem suas pontes. É possível dizer 
que foi isso que ocorreu (literalmente) com 
os primeiros cristãos em Roma? É 
possível dizer que, atualmente, é isso que 
ocorre (metaforicamente) com a busca 
desenfreada por drogas cada vez mais 
proibidas? Será essa (meu Deus) a 
finalidade das drogas? Devolver sonhos 
aos que se sentem cada vez mais 
esmagados pelo concreto (no duplo 
sentido) de uma sociedade que 
industrializa até a fantasia? 

Bom, bom, eu só estava especulando. 
Deixa pra lá. O fato é que, falando como 
leigo, hoje em dia eu sei por que me era 
tão ditrcil conviver com a religião. 

PORQUE LHE FALTAVA FANTASIA. De 
religiosidade estou repleto, isso eu sei. De 
religião ... eu já ia dizer "estou cheio", 
porque me pareceu uma bela frase de 
efeito. Mas imediatamente vi que ela não 
seria sincera. Estive cheio, durante mu~os 
anos, a ponto de não poder pisar numa 
sinagoga. Mas de uns anos para cá, ou 
porque cresci, e aprendi por mitn mesmo a 
separar e juntar fantasia e realidade, ou 
porque, com o amadurecimento, perdi o 
medo de me roubarem as fantasias, ou 
porque, ao crescer, aprendi a aceitar um 
pouco mais essa tal "realidade", ou 
porque, nesse meio tempo, surgiram em 
meu universo religioso alguns rabinos 
oferecendo caquis ... Tudo isso junto, e 
mais alguma coisa. O fato é que hoje 
respeito e aceito a religião muito mais do 
que há dez, vinte anos trás. PORQUE, 
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HOJE, EU PONHO NELA MINHA 
EMOÇÃO E MINHA FANTASIA. Por 
incrível que pareça, descobri que isso não 
é proibido. Ainda que não fosse usual. 

Quando estou na sinagoga, e o cantor se 
comove ante a beleza da música que ele 
mesmo produz e da letra cujo sentido ele 
próprio sente, eu me comovo também. 
Quando um rabino fala, e eu sinto que ele 
está sentindo, e não apenas cumprindo o 
seu papel, meu coração se liga a ele e eu 
fico lá, acompanhando os dois, o rabino e 
o coração. Maravilhado. Como quando leio 
uma dessas histórias hassídicas, ou 
quando ... 

Ou quando estou no consultório, e 
acontece alguma coisa verdadeiramente 
importante para a pessoa que está à minha 
frente, e nos comovemos os dois. 
Co-mover: bonito verbo, não? 

Co-mover: um verbo eminentemente 
reflexivo (nos dois sentidos), pois só é 
possível, na verdade, co-mover-se, 
mover-se junto com alguém. Como a mãe 
que, movendo-se, embala o filho que está 
em seus braços. Talvez seja o verbo mais 
importante na tua teologia: aquilo que 
comove é sagrado. Qualquer coisa. Eu 
acho. E aquilo que é sagrado, é preciso 
que comova. Se não, nada feito. Eu acho. 
Você tamMm? 

Winnicott fala da mãe nos momentos finais 
da gravidez, e logo depois que o bebê 
nasce: ela "enlouquece", ele diz. 
"Enlouquece", aqui, significa: ela entra 
num estado alterado de consciência tal, 
que ela passa a se identificar com o bebê, 
e assim entendê-lo. Algo parecido com a 
telepatia, a empatia à distância. Ela sente a 
necessidade do bebê, sem que o bebê 
tenha que apresentar requerimento em 



papel almaço e firma reconhecida. Ela 
muitas vezes pré-sente a necessidade do 
bebê, que a essa altura nem mesmo 
desejo tem ainda. Aos poucos, à medida 
que o bebê cresce e aprende a se 
comunicar, ela vai se "curando" dessa 
''para-nóia", desse "delfrio", e vai se 
transformando outra vez· numa mulher 
normal, que só entende aquilo que está ali, 
visfvel e audfvel, como acontece com 
qualquer um na vida cotidiana. Winnicott 
fala desse estado de "sensibilidade 
exaltada" como se fosse uma coisa da 
maior respeitabilidade cientrlica. Ele fala 
como psicanalista, absolutamente 
comprometido com os "fatos objetivos", 
ainda que os mesmos sejam subjetivos. 
Ele não diz nada mais a respeito desse 
estado "sobre-humano", ''para-normal", 
"sobre-natural" (estes termos são meus, 
não dele), a não ser que essa é uma 
experiência absolutamente normal e 
corriqueira numa mulher normal e 
corriqueira que acabou de ter um filho. 

Eu é que me dou ao desplante de tirar 
coelhos dessa cartola. 

Primeiro coelho: e se a capacidade (inata) 
para esse tipo dé experiência é a origem 
de tudo aquilo que chamamos 
"misticismo"? Em outras palavras: e se 
esse é o inconsciente profundo 
funcionando ao vivo e produzindo, naquela 
situação especrtica, os fenômenos que, 
em outros momentos, chamarramos de 
"extra-sensoriais"? 

Segundo coelho: e se é dar que surge a 
possibilidade de, indo além do aqui e 
agora, sintonizar com a transcendência? 

Terceiro coelho: e se o que produz (ou 
permite) esse fenômeno produz também 
todo o restante do que chamamos religião? 
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Quarto coelho: se esse fenómeno é tão 
normal, será que é disso que as religiões 
falam o tempo todo, mesmo que os 
próprios religiosos não o saibam 
conscientemente? 

Quinto coelho: é óbvio que não estou 
querendo dizer: "Ah, então Deus era só 
isso ... " Não, não era isso que eu estava 
querendo dizer. Eu estava querendo dizer 
que, então, Deus está na nossa cara todo 
dia, bem debaixo de nossos narizes, mas 
talvez não O enxerguemos porque 
andamos com o nariz empinado, fingindo 
que somos alguma coisa ... 

Era isso que eu queria dizer. Mas também 
queria dizer que, assim como a 
humanidade está destruindo a biosfera e a 
camada de ozõnio, talvez ela esteja 
destruindo essas outras coisas também, 
com seus lucros maravilhosos e suas 
máquinas voadoras. 

Sexto coelho: o boom da droga coincide 
com o boom do esoterismo, ou é só 
impressão minha? Estarão as pessoas 
procurando desesperadamente os caquis, 
sem saber onde encontrá-los, já que 
apenas palavras burocraticamente 
carimbadas não levam ninguém ao 
orgasmo? Ah, por falar nisso, Winnicott se 
achou no direito de dizer que acreditava na 
existência de um "orgasmo do Ego", que 
nada tem a ver com a sexualidade 
propriamente dita. É de caquis, então, que 
estamos precisando? Estarão as pessoas, 
quando correm aos "adivinhos e 
feiticeiras", procurando o Deus verdadeiro, 
que já não acham mais nos templos do 
Ocidente? Será que o Ocidente estâ se 
matando por excesso de "deus" e falta de 
caquis? 



Winnicott, à diferen~a de Freud, acreditava 
no gênero humano. Freud achava que o 
homem cresce porque a cultura se impõe 
a ele e o subjuga. Por isso, ele achava que 
o homem seria eternamente um neurótico, 
ressentido pela liberdade que lhe 
roubaram. Winnicott, não. Acreditava que o 
homem cresce porque é intrrnseca a ele a 
capacidade de amadurecer 
emocionalmente. Ele inventou um termo 
psicanalftíco- o concem (de diffcil 
tradução para o português), com o qual 
procurou explicar o que chamamos de 
AMOR. Segundo ele, a capacidade para o 
concem é inerente ao ser humano. Não é 
imposta pela cultura. 5 Não é nem mesmo 
uma resultante da culpa. Para Wínnicott, a 
culpa era o negativo do concem. Através 
do concem, o ser humano percebe o outro 
de forma não predatória, de forma não 
autocentrada. E, por conseqüência, limita a 
partir de dentro seu desejo de transformar 
o outro em puro •objeto do desejo". Sendo 
inerente, o concem está ar, ao alcance de 
qualquer um, mais ou menos como Deus, 
ou como os caquis. 

Só que o concem nAo surge sozinho, 
automaticamente. Ele resulta de uma 
interaçAo sutitrssima entre o bebê e a mAe 
(ou quem cuida dele sistematicamente). 
Através do concem, o ser humano ama e 
sente conforto e segurança na presença 
do outro, ao invés de sentir o outro como 
inimigo ou como ameaça. 

E o que é que propicia o concem? Ora, um 
outro concem, o da mAe pelo bebê. Mãe 
incapaz de concem não pode criar o clima 
- o continente - necessário para que o 
bebê chegue por sua vez a senti-lo. Nesse 
caso, o bebê acaba "amestrado", como 
dizia Freud. Mas, diz Winnicott, a criança 
"amestrada" que cresce apenas 
aparentemente (o que ele chamou de 
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falso-self) fica esperando, em segredo, 
que alguém surja para libertá-la dessa 
prisão e permitir-lhe viver de verdade. Ser 
de verdade. Essa pessoa futura poderá 
eventualmente ser um terapeuta, ou um 
artista. Poderá também ser um religiqso, 
que lhe forneça o amor verdadeiro de um 
Deus verdadeiro. Mas também poderá ser 
um religioso que lhe forneça o amor 
desvitalizado, só palavras, de um Deus 
frio, objetivo, impessoal. (Quando não 
cruel e sangüinário, como às vezes 
acontece.) O primeiro religioso poderá 
fornecer a essa criança amestrada, agora 
um adulto bem "aculturado" e "civilizado", 
um ambiente que acolhe, aceita e aquece. 
A antiga criança que foi amestrada sentirá 
que, apesar de tudo, "alguém lã em cima a 
ama". E começará então a crescer. Mas o 
mais provável é que, lã pelas tantas, já 
tendo crescido alguma coisa, ela comece 
a sentir necessidade de pOr mais 
mangLinhas para fora do que tinha 
arriscado até então. O que fará, então, o 
nosso amigo reUgioso? Em geral, quase 
sempre, ele reprime. Ele reprime em nome 
do mesmo Deus que antes amou e 
acolheu. E por quê? 

Ahá, ar está a minha outra contribuição 
para a civitização ocidental: é que, a meu 
ver, a religião considera pecado 
exatamente' aquilo que a psicanálise 
considera neurose - os impulsos 
pré-edfpicos, ou pré-genitais. Ou, em 
linguagem mais simples, infantis. 
(Refiro-me, aqui, aos pecados contra o 
semelhante. Os pecados contra Deus 
fazem parte de outra preocupação, a de 
marcar por rituais e smbolos próprios uma 
forma especffica de servir a Deus, e 
assim, de construir a identidade do grupo.) 

Tenho um trabalho sobre isso, de modo 
que aqui só adianto o essencial: "Tudo 



aquilo que eu acho gostoso, ou é imoral, 
ou ilegal, ou engorda", já dizia o grande 
filósofo judeu Marx. Groucho, não Karl. E é 
mais ou menos isso mesmo: os apetites 
pré-genitais, pré-edípicos, infantis, que 
visam o prazer do jeito que o concebe o 
processo primário, que renegam o outro 
como sujeito da própria existência, que, 
como dizia Sartre, consideram o outro "o 
inferno", porque limita e restringe, esses 
apetites são o alvo de nove entre dez 
mandamentos da Brblia, se me é permitido 
brincar até com isso. É ler e constatar: um 
por um, os mandamentos freiam algum 
impulso pré-genital. 

A religião é uma das duas coisas: a partir 
de uma crença profunda e sutil nas 
potencialidades do humano, é uma 
tentativa de fazer o homem crescer para 
além da infância, induzindo-o a abandonar 
as práticas auto-eróticas e os desejos 
parciais e, percebendo um Derrs que não 
está lá, tornar-se mais ainda caJ,~az de 
perceber o outro, que está ali à sua frente. 
"Veahávta tereachá camócha" , diz a Torá 
-"Amarás a teu amigo como a ti mesmo". 
Um raciodnio hassídico-psicanalítico: "E 
precisava mandar? Não é natural? Não, 
não é natural. Natural é o ser humano 
amar a si mesmo, pois isso ele já nasce 
sabendo. Amar ao próximo, só se alguém 
ensinar." 

A outra possibilidade: por profunda 
descrença no animal humano, a religião 
procura domá-lo, domesticá-lo, 
ameaçando-o com o fogo dos diversos 
infernos, impedindo-o de ser o desastre 
que, não fosse o bafo hediondo de Deus 
no seu cangote, ele certamente seria. 
Então, reprime-se o auto-erotismo e 
castigam-se as tentativas de buscar 
prazeres indevidos, porque são uma 
ameaça para o corpo social. 
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Então podemos escolher entre duas 
atitudes diferentes, completamente 
diferentes, ern qualquer religião dada. Quer 
dizer, podemos escolher, uma ova! De 
modo geral, a mim parece que as religiões 
escolheram a segunda saída, talvez 
porque sempre se soube que, para um 
determinado grupo humano, são sempre 
suficientes muito menos policiais que 
professores. Ou seja, é mais simpls 
reprimir que cultivar. E depois, só 
religiosos que atingirem a genitalidade 
poderão entender isso. (E, por favor: não 
estou aqui me referindo à questão do 
celibato.) Mas, crescendo num ambiente 
de repressão do processo primário e dos 
impulsos pré-genitais, os religiosos que, 
pela graça de Deus, atingirem a 
genitalidade serão vistos por seus pares 
como um cisne seria visto por um grupo de 
patos: uma aberração. 

Winnicott fala, então, de duas formas de 
existir: o falso-self, e o verdadeiro-self. A 
diferença é que o verdadeiro-self é criativo, 
sensível, ativo. Cria, ao invés de imitar. 
Sente, ao invés de decorar. Age, ao invés 
de obedecer. Aceita, ao invés de se 
conformar. Que governo se sentiria 
confortável se seu povo fosse assim? 
Claro, nada há de mais parecido com o 
verdadeiro self do que o Sobre-Homem do 
Nietzsche. Só que Nietzsche era filósofo, 
e não terapeuta. Por isso, Winnicott trata o 
falso-se/f não como o porco idiota que 
Nietzsche retratou no homem "normal", 
mas como um sistema de autodefesa de 
um verdadeiro self que, por não ter 
encontrado ambiente propício para se 
desenvolver, permaneceu incipiente, 
mirrado, um rascunho. Esse sistema de 
autodefesa deve ser tranqüilizado, 
não-agredido, até aceitar desligar-se para 
permitir que o verdadeiro self entre em 
contato com alguém que não o insulte. Aí, 



aos poucos, poderá desenvolver-se, se 
tudo der certo. Esta seria a função do 
terapeuta. 

Então, esse falso self "adaptado", 
bem-comportado, que faz tudo certinho, 
não passa de camuflagem para um self 
verdadeiro que às vezes está em carne 
viva, de tanto que o esfolaram e pisaram. 
Mas é uma camuflagem vital, como é a 
folhagem para o guerrilheiro. Dando ao 
guerrilheiro condições dignas de vida, 
permitindo-lhe reformular a constituição 
violentadora e tirânica que governa seu 
mundo interno (conseqüência remota da 
primitiva dominação estrangeira, se assim 
podemos descrever uma mãe incapaz de 
concem, que por isso mesmo domina, ao 
invés de criar), pode-se fazer com que ele 
saia do esconderijo e venha para campo 
aberto, para reconstruir seu pafs interno (e, 
depois, o externo) com mais amor, menos 
inveja e ressentimento, mais justiça e mais 
tolerância. É ou não é, então, uma 
Psicanálise da Libertação? 

Três historinhas hassfdicas, para terminar. 

Perguntaram uma vez a um velho rabi o 
que achava do erudito Fulano de Tal. "É 
um casaco de peles", disse o rabi. "Mas 
como, disseram, que sentido tem isso?" 
"Ora -disse o velho-, quando faz frio, há 
duas sardas: vestir um casaco, ou acender 
a lareira. O casaco só aquece a quem o 
veste. Já a lareira ..• " 

Um judeu devoto pergunta a seu mestre: 
"Rabi, tenho tantas dúvidas, que temo cair 
em heresia." Pergunta o rabino: "E isso te 
importa?" Responde o homem: "Mas claro, 
rabi. Eu preciso saber a diferença entre o 
que está certo e o que está errado." "E 
isso te importa?" "Mas é óbvio, rabi. Me 
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importa muitrssimo." "Então, não tenha 
medo -diz o rabi afinal-, se isso te é tão 
importante, pode continuar duvidando à 
vontade: nenhum mal te acontecerá." 

Um judeu, muito religioso, queixa-se ao 
rabino: "Rabi, eu não entendo. Faço tudo 
que deve ser feito, não faço nada que não 
deve ser feito, mas todos me chamam de 
beato e não de devoto. O que há de errado 
comigo?" Respondeu o rabino: "O beato é 
aquele que toma o secundário por 
essencial e o essencial por secundário." 

Essas três histórias se referem ao mesmo 
tzadik, ao mesmo "justo" citado mais 
acima - o Rabi Menachem Mendel, da 
cidade de Kotzk. Martin Buber o 
apresenta, logo na primeira frase, como 
sendo "mui célebre e mui odiado". É 
preciso dizer mais alguma coisa? 

Só uma: você diz, Reuvên, que a 
construção da lgrejrt (permita-me, para que 
eu possa me inclui. também na discussão, 
usar o termo templo, em vez de igreja), a 
construção do templo ideal, então, serviria 
"sobretudo para abrir espaço para o 
sonho. Um horizonte de esperança." Eu 
não acho. Eu acho que o que você diz 
pode levar a mais. Pode levar ao amor, 
que é atual, e por isso é mais que o sonho, 
que é futuro. O amor - o concem - pode 
ser, por tudo que tentei dizer até aqui, 
ensinado.7 Mas o verdadeiro amor. Não o 
amor beato (do falso-self), como diz o rabi, 
e sim o amor devoto (do self-verdadeiro). 
O que enxerga o essencial, e vai atrás 
dele. É possfvel conjugar a preocupação 
terapêutica com a preocupação religiosa. 
Eu, pelo menos, acho isso possfvel, desde 
que, novamente, a beatitude seja 
substitufda pela devoção. Desde que Deus 
passe a distribuir caquis. 



Lugares onde cada grupo reUgioso possa 
viver experiências emocionais 
verdadeiras, onde obras de arte possam 
ser fruldas de verdade, onde seja posslvel 
co-mover-se. Onde, como você diz, e eu 
já fazia intuitivamente há muito tempo, 
textos sagrados possam ser estudados 
para se descobrir neles a maravilha que é 
o ser humano, que tão belamente fala, 
tantas vezes, de sua própria fragilidade e 
imperfeição. Onde, através da maravilhosa 
sutileza com que o ser humano vem 
buscando Deus há tantos séculos, se 
possa encontrar Deus, sorrindo de 
gratidão ante tanto esforço e tão belas 
tentativas. Esse Deus nos ensinará a ser 
mais humanos, tenho certeza. Porque nós 
nos relacionaremos com ele exatamente 
como se relaciona o bebê com a mãe que 
o acalenta e cuida: com o sorriso de 
satisfação de quem se sente amado. E 
quem se sente amado aprende a amar. É 
inevitável, ainda que leve tempo. 

"Acredito inteiramente na vinda do 
Messias -dizia Maimônides e os judeus 
repetem até hoje -, ainda que ele se 
demore." Acredito inteiramente na 
humanização do homem, digo eu, ainda 
que tenha de esperar muito. E então, 
quando nos humanizarmos, 
encontraremos Deus, sorrindo 
calmamente, sentado à nossa espera. Mas 
se porventura não O encontrarmos nem 
mesmo então, que diferença faz? Já 
teremos realizado a tarefa que Ele nos 
legou, tenha Ele existido ou não ... 

Notas 

' Martin Buber, Histórias do Rabi, traduçáo de 
Marianne Ansdorf e outros, Sáo Paulo, Editora 
oerspectiva, 1967. 

~ Quando define a "capacidade para estar só na 
presença de um outro", Winnicott refere-se a um 
"outro"lmediatamente próximo, náo a um "outro" 
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anónimo, muíto menos a uma multidáo. Estar só na 
presença do outro implica uma relaçáo 
náo-símbíótica, pois nesta as pessoas jamais 
estariam sós. Quando utilizo essa mesma 
expressáo referindo-me a uma multidáo, náo estou 
pretendendo falar da solidá o resultante da 
incomunicabilidade, que dli origem à idéia de 
"sentir-se sozinho no meio da multidáo". Este é um 
outro problema. Estou simplesmente ampliando o 
alcance da expressão winnicottiana para uma 
situaçáo em que, em meio a um grupo (grande ou 
pequeno) de pessoas conhecidas, seja possfvel a 
alguém, num dado momento, sentir-se fígado 
apenas a si mesmo, e náo necessariamente aos 
demais. 

3 "Converter", aqui, e no texto como um todo, é 
utilizado num sentido espect1ico. Náo estou 
fall3ndo de um processo cognitivo de educação, 
mas de uma experiéncia basicamente emocional, 
não intelectual. 

• Edson Lannes, psicanalista e grande amigo, que 
leu. o texto e deu várias sugest6es, propós aqui a 
linda formulação "existéncia objetal", no sentido 
em que o termo é usado pela psicanálise na 
expressão "relação objetal", indicando a relação 
com alguém que é "objeto" da relaçllo. Expresso, 
desta forma, minha gratidllo a ele. 

s Assim como a capacidade de ler e escrever é 
inata. Imposta (ou propiciada, depende do caso) 
pela cultura é a realização desta capacidade. 

e Está bem, ~stá bem. "Exatamente" é força de 
expressão. As vezes a retórica me tenta e eu nllo 
resisto ... 

7 Espero que fique claro que nllo me refiro aqui ao 
ensino formal. O verbo "ensinar" entra aqui como 
indicando um propiciar, nllo um induzir. 

Nota bibliográfica 

A maioria das histórias hassfdicas acima 
mencionadas podem ser encontradas no livro de 
Buber referido na nota 1. As demais foram citadas 
de memória, de várias fontes, entre elas o livro 
Retratos y leyendss Jssldlcos, de Elie Wiesel, 
Buenos Aires, Ediciones de la Flor, 19 73, trad. de 
Amália Castro e Alberto Manguei. As idéias de 
Winnicott foram extraídas dos livros: Da Pediatria 
à Pslcantillse, Rio de Janeiro. Editora Francisco 
Alves, 1978, tradução de Jane Russo: E/ 
Processo de Msdursción en e/ Nino, Barcelona, 
Editora Laia, 1975, tradução de Jordi Beltrán; e 
Limite e EspiJÇo, de Madeleine Davis e David 
Wallbridge, Rio de Janeiro, Editora Imago, 1982, 
traduçáo de Eva Nick. 



Um riso de criança 

PADRE J. 8. L/BAN/0 
Centro de Estudos Superiores da Companhia de 

Jesus - Belo Horizonte 

A beleza, não a entendemos, sentimo-la. A 
experiência gratificante, não a 
esmiuçamos, curtimo-la. O gozo, não o 
decompomos, usufrufmo-lo. O jogo, não o 
estudamos, entregamo-nos a ele. E a 
teologia está mais do lado da beleza, da 
experiência, do gozo, do jogo - e quando 
nos propomos a estudar a beleza, a 
desvendar a experiênica, a analisar o 
gozo, a criticar o jogo, o que se passa? 

Depende com quem conversamos. Se falo 
com o esteta, se me deparo com o 
existencialista, se converso com o 
apaixonado, se convivo com o amante do 
jogo, deixo-me envolver pela realidade, 
sorvendo-a pelos poros do gozo. Mas, de 
outro lado, se entro no grupo dos crrticos 
de arte, dos filósofos, do psicólogo, do 
técnico desportivo, meu discurso se faz 
analrtico, crrtico, implacável, destrinçador. 

São dois modos de ver, de julgar, de 
pensar. É possrvellançar uma ponte entre 
eles? Supõe-se muita mestria. É compor 
uma mesma melodia para ser tocada em 
dois ritmos diferentes. Corre-·se o perigo 
de não agradar a ninguém. Pode-se ser 
também tão genial que se penetre os dois 
campos. 
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Terminando de ler o longo prefácio de 
Rubem Alves, "Sobre deuses e caquis", 
ficou-me indescritfvel sensação, ao lado de 
penumbrosa intelecção. A sensação é 
agradável. A intelecção é de mineiro 
desconfiado que teme pôr pé em pinguela 
podre. E se embarco nesse discurso ... Ele 
parece tão humano, tão terra-a-terra, tão 
sensitivo! 

Ao confrontar-me '::Om esse texto, estou 
sentindo-me como se de repente dos 
estúdios da TV me telefonassem: "Vai 
haver uma mesa-redonda para discutir 
tema sério: Teologia." Depois, adianta o 
organizador do programa: "Os 
componentes da mesa são profissionais 
do circo. Vêm com seus trajes próprios, a 
saber, vestidos de clown." E eu? Se me 
apresentar fardado com a seriedade 
acadêmica, que ridfculo! No meio do 
colorido das fantasias, aquela monótona 
farda da ciência. Que tristeza! Se, em 
gigantesco esforço, me enfiar uma 
vestimenta de circo, talvez me sinta ainda 
mais ridfculo e desajeitado. Parecerei 
como militar, que sempre trajou farda, e, 
belo dia, surge todo dépaisé em civil, ou 
frade que deixou ontem o hábito. É este o 
impasse em que me encontro diante do 
texto de R. Alves sobre teologia. 



Imaginem se o abordo com o rigor das 
regras epistemológicas do quefazer 
teológico! É traduzir em gráficos 
ondulatórias uma sinfonia de Beethoven. 
Ou medir a degustação de divino vinho 
pelas alterações qurmicas da salivação. 

O texto se coloca em frontal dissonância à 
tradicional melodia teológica. Para ele, esta 
se tornou mais uma trsica do som que uma 
música artrstica. Fica com a arte. Deixou a 
trsica para os sérios e petulantes 
cientistas. Traz a teologia para o campo da 
poesia, das criações livres e espontâneas. 
Expressão das ausências que inquietam o 
homem. Longe das certezas reveladas 
sobre Deus. 

Talvez inquietem o leitor desconfiado a 
facilidade e a rapidez com que tanta 
seriedade de teologias bem trabalhadas -
no trabalho hâ também amor - é 
confundida com a pretensão humana de 
aprisionar Deus nas malhas do 
conhecimento humano. Se, de um lado, se 
afasta o perigo de uma visão 
antropomórfica de Deus, doutro, porém, se 
esquece que o homem é "teomorfo". E 
esta teomorfia lhe permite o jogo perigoso, 
mas autêntico, da analogia. E o texto de R. 
Alves não deixa muito espaço para ela. 
Por mais humano que pareça, termina 
afastando para tão longe Deus- o grande 
Ausente, o Inominável, o Vazio-, que o 
homem fica entregue ao inverno frio do 
sem-sentido. Parece bonito abrir este 
enorme espaço para os sonhos, para os 
desejos do homem. O Deus da Revelação 
cristã não quis deixar o homem nessa 
solidão, mas se aproximou realmente dele 
e deu-lhe possibilidade de entrar em 
contato pessoal com Ele e não 
simplesmente com os seus próprios 
projetes, imagens, fantasias de Deus. Hâ 

uma imediatez no encontro com Deus, 
ainda que sempre numa mediação cripda. 
Esta imediatez aponta para a realidade dó 
encontro com Deus. É Deus que se 
encontra. Não um rdolo. Se, de um lado, 
Deus é cc-experimentado em outras 
realidades, doutro, é a Ele mesmo que se 
experimenta. As virtudes teologais -fé, 
esperança e caridade - terminam na 
realidade mesma de Deus e não 
simplesmente nos nossos desejos e 
sonhos. Para meu gosto teológico, o texto 
de R. Alves é por demais feuerbachiano, 
no sentido de colocar o homem no centro 
produtor das imagens de Deus, e deixa 
pouco espaço para Deus mesmo atuar e 
revelar-se. 

Um Deus por demais dependente dos 
homens termina nos rdolos pagãos. Um 
Deus demasiado longe de todo 
conhecimento humano pode perder-se na 
inexistência ou numa transcendência sem 
relação real com os homens. Se há 
discursos teológicos que pecam por 
idolatria, o de R. Alves parece pender para 
o extremo oposto de certo agnosticismo. 
Situa Deus muito distante e nos faz 
produtores de Religião de dentro do vazio 
de nossa existência. Em certo sentido, 
coloca como ideal e único discurso sobre 
Deus aquele do silêncio, do anonimato, do 
vazio. Encontra certa tradição mrstica mais 
que brblica. Mas, mesmo na mrstica, o 
discurso se veste freqüentemente de 
extremo realismo de contato com Deus. E 
não são simplesmente evasões afetivas 
de uma saudade, nostalgia, solidão ou 
ausência. 
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Hoje se escreve e se fala muito do 
pós-moderno. E aponta-se como uma de 
suas caracterrsticas a renúncia às 
causalidades, às visões globais, ao que 



está por detrás. Nesse sentido, o texto de 
R. Alves soa pós-moderno. "O caqui não 
tem porquês ... Ele é vermelho porque é 
vermelho. Assim é a vida, assim sou eu, 
caquis, companheiros de 'barcas e 
gaivotas', e a sua tranqüila simplicidade de 
existir". 
Há um tom geral de tristeza, de saudade, 
de vazio, sem, porém, chegar ao 
desespero, à nausée sartriana. E 
'presença de uma ausência'. É belo, 
gratificante, fazer teologia. 

Enfim, é um texto que não se deixa 
prender em nenhuma malha critica. É 
como água lrmpida que escapa de toda 
rede da racionalidade epistemológica. É 
curtição. É um rir de criança diante da 
seriedade pretensiosa do acadêmico. É 
um jogo em que as palavras brilham como 
contas de vidro. É para deleitar-se com os 
jogos coloridos que formam caquinhos de 
vidros confinados entre espelhos no 
caleidoscópio do texto. 

Com seu livro Towards a Theo/ogy of 
Liberation, aparecido, como explica o 
autor, por razões de marketing teológico 
com o titulo de A Theology of Human Hope 
(1969) e hoje dado ao público brasileiro 
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com o nome de Da Esperança, R. Alves 
inaugurava, em teologia, a nova era da 
libertação. Quem sabe, com esse prefácio, 
esteja ele iniciando a teologia 
pós-moderna. Tem muito da "teologia da 
morte de Deus". Mas nega-lhe o peso, a 
seriedade, a carga de angústia. Procura 
abrir espaços novos para o sonho. 
Constrói discursos em forma onrrica, 
sensitiva. Faz teologia brincando, criando 
uma linguagem que faz bem ao corpo, que 
deve ser saboreada como um caqui 
vermelho, sem perguntar-se porque o 
caqui é vermelho. 

Teologia para ser sentida e não entendida. 
Figura aleatória de encontros de traços 
soltos e lançados a esmo no papel e não 
desenhados em escritórios de engenharia 
teológica. Teologia colorida e não feita com 
geometria em preto e branco. Enfim, 
teologia que se saboreia e não é nem 
chata nem sisuda. 

Só fica a pergunta: será que se pode tirar 
do encontro com Deus, mesmo 
unicamente no discurso, na palavra -
teologia-, todo o seu peso, gravidade, 
exigência? Pode ser transfigurado 
unicamente num divertimento gostoso? 



Exílio na linguagem 

NANCY CARDOSO PEREIRA 
Pastora metodista, mes/randa em Ciências da 

Religiáo (PEPGCR-IMS). 

Talvez ... da janela de um táxi, do ônibus ou 
trem, qualquer janela comum e cotidiana, 
singular e universal, eu conseguisse me 
dizer melhor. Qualquer janela em 
movimento. 

Eu li o texto do Rubem e aceitei recitar e 
participar do texto. Um texto conformado 
com o exnio na linguagem. 

Octavio Paz desenha a criação poétíca 
como violência sobre a palavra. Violência 
em dois aios: um primeiro movimento que 
arranca a palavra de suas "conexões e 
misteres" habituais. A palavra deixa de ser 
moeda de troca e, suspensas as relações, 
definições e interesses que se encostam e 
encravam no uso manipulado e cotidiano, 
a palavra retorna com sua força originária 
e originante. 

Ato segundo, contrnuo e simultâneo, a 
criação poétJca regressa com a palavra 
violentando a cotidianidade do leitor e 
convocando à leitura e à recitação. O 
poema se converte em uobjeto de 
participação". 

Como o Rubem faz bem essa violência 
primeira, essa suspensão transfiguradora 
de pedras em plumas, morangos e 
abismos, rosmaninhos e saudades, medos 

63 

e elefantes, Deus e contas de vidro. Como 
poucos, a poética do Rubem tem sabido 
violentar nossas protestantes palavras 
sobre Deus. Sem pretender a verdade, ou 
discurso das idéias claras e distintas, a 
palavra sobre Deus e sobre nós que 
falamos sobre Deus ganha pluralidade e 
possibilidades. 

"O poeta transforma, recria e purifica o 
idioma; e depois o reparte." 

As palavras regressam, nos textos do 
Rubem, evocantes e convocantes. 
Algumas vezes provocantes ... de quando 
em vez (sempre?) conformadas. 

Conformadas com as formas consagradas 
de beleza. Conformadas com as formas 
consagradas de delicadeza. Conformadas 
como exnio. 

Em sua introdução, Rubem pede 
desculpas por ter de escrever seu trabalho 
com as suas palavras submersas pelo uso 
e rigidez. Pede desculpas violentando o 
discurso das teses. 

Mas ... suspensas e revisitadas, as 
palavras nos voltam ainda mais 
domesticadas. Monólogo de imagens 
belas, delicadas e humoradas. Não há 
convite à participação. 



Que cada um faça seu jogo de contas de 
vidro. As sinfonias. Os bosques. A avó de 
Cecnia Meireles. As crianças. Imagens em 
forma de espetáculo, de performance. 

Conformado no exflio da linguagem, os 
textos do Rubem não incorporam as 
belezas e delicadezas do exflio mesmo, e 
de sua superação. 

Conformado no exflio da linguagem, os 
textos se conformam em não conhecer as 
possibilidades da beleza e da delicadeza 
do pobre, da militância, do martfrio, da 
aspereza da cidade, do feio e do 
ainda-não, 

.•• "O poema é histórico de duas maneiras: 
a primeira, como produto social; a 
segunda, como criação que transcende o 
histórico, mas que, para ser efetivamente, 
precisa se encarnar de novo na história e 
se repetir entre os homens." Octavio Paz, 
de novo. 
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É a janela em movimento. 

E recito e participo do poema de Cacaso: 
poeta e poesia inconformados. 

TÁXI 

O poeta passa de táxi em qualquer canto e 
lá vê 
o amante da empregada doméstica 
sussurrar 
em seu pescoço qualquer podridão deste 
universo. 
Como será o amor das pessoas rudes? 

O poeta não se conforma de não conhecer 
todas as formas de delicadeza. 

(Beijo na boca e outros poemas, Ed. 
Brasiliense) 

Obs.: Todas as citaç6es de Octavio Paz são do 
livro O arco e a líra. Ed. Nova Fronteira. 



Faço o papel do que não gosta 

LUIZ ROBERTO ALVES 
Coordenador do Centro de Pós-Graduação do 
Instituto Metodista de Ensino Superior- SP; 

Professor na ECA-USP 

Causa-me desprazer o que é chato, mas 
maior desprazer o que fragmenta, mesmo 
que tal ato se dê em nome do prazer e do 
desejo. 

O que unifica o texto de Rubem Alves é a 
fragmentação. A metonfmia do prazer e do 
desejo, nas bordas do 
corpo-feito-palavras, faz crrculos para 
escamotear a destinação da História: o 
texto chato de 68 feito fetiche em 88 e 
tornado nada na mutação do 
humano-pessoa. 

Tal metonfmia, em que pese a sua 
honestidade em não passar por metáfora, 
o que seria um ato autoritário, torna-se 
incoerente em relação à possrvel unidade 
do texto prefaciado, que, em 1968, 
representou um recorte substancial na 
eclesiologia. Hoje, à distância, o 
autor-prefaciador reduz esse conjunto a 
um estilhaçamento de sensações que 
apresenta o livro como um labirinto de 
memórias, além de tudo, não desejáveis 
no presente. 

O autor se projeta para o passado para 
arrebentá-lo com as armas verbais do 
presente, como se o seu texto não tivesse 
tido leitores capazes de terem criado 
práticas históricas e tecido um conjunto de 
significados palatável. 
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Nem o texto de 68 ou qualquer outra obra 
sobre a denominada Teologia da 
Libertação foram meros sonhos; foram a 
tessitura do cotidiano de setores 
organizados da América Latina em sua 
busca de mudanças no quadro da 
descrença, das opressões, da fome e da 
desvalorização do popular. Produzir em 
torno de tudo isso um universo de memória 
à maneira da psicanálise do divã implica 
não apresentar o miolo da própria 
esperança, ou da libertação, mas rodopiar 
em torno de si próprio. 

Respeito profundamente o autor. Sou seu 
leitor e amigo. Admiro a penetração algo 
mrstica da sua escritura. Agora, porém, a 
projeção sobre 20 anos atrás produziu o 
virtuosismo lingüfstico e não mais que 
isso. 

Muitos de nós foram presos e exilados. 
Nossos corpos foram mediadores da 
nossa necessária criação. Mas aqui 
parece que o corpo do autor foi um fim. À 
distância, idealizado pela memória, se 
apresenta como mercadoria, capitalizada 
como mandam os novos figurinos. Prefiro 
as memórias que se arriscam a tentar a 
abrangência dos significados dos tempos 
da repressão (cujos muitos corpos não se 
afunilaram em um só) do que esse 
virtuosismo arrebentado r da historicidade. 



A despeito de não concordar com a idéia 
de que teses são necessariamente coisas 
chatas e a despeito de ter sido punido em 
minha tese de doutoramento por razões 
ideológicas {ah!, a questão dos 
oprimidos •.• ), não posso ver em tudo 
unicamente o poder e o amor, ou privilegiar 
o poema. Antes, interessam as conexões 
múltiplas (contra as reduções) e a 
linguagem poemática, que também se 
produz no cotidiano e provoca libertação. 
O virtuosismo do discurso, aqui, produz 
novos elitismos nas reduções. Ademais, a 
trazida da teologia à polrtica (ou sua 
similaridade) não é um jogo de contas de 
vidro, mas a luta de gente com rosto e 
determinação histórica. 

Nós, os que trnhamos entre 18 e 30 anos 
em 1968, vivemos um processo de 
libertação, com os seus contrários. 
Vivemos intensamente o corpo, o desejo, o 
prazer e a dor. Mas não era essa a nossa 
pauta. Não fizemos metalinguagem com o 
corpo. Vivemos. Fomos. Perseguimos e 
fomos perseguidos no afã de alvos 
palatáveis: participação polrtica, direção da 
sociedade, direitos humanos, 
transformação no modo de produção 
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social. O que mais nos embalou e 
estimulou foi a criação de novas conexões 
sociais, a descoberta de outros sujeitos 
sociais, de vozes históricas sumidas a 
emergir no cenário do pars. Fomos 
parceiros de Deus e ele ficou torto 
conosco, companheiro do prazer e da 
angústia. Estávamos mais para aquele 
hassidismo judaico (em que Deus assume 
depender também do homem, ser gauche 
com ele e até deixar de mandar o seu 
messias de acordo com a realidade 
humana) do que para certa facção cristã 
embevecida com a infinita liberdade (ou 
distância) de Deus. 

Está garantido ao autor o direito de refletir 
por puro prazer, de buscar e compor 
fragmentos pelo desejo do seu corpo. 
Dentro da minha liberdade, o prazer 
fragmentante será incapaz de tecer a 
memória das relações concretas de 
mando e poder, que carecemos de 
entender para superar. Ao auto-erotismo, 
prefiro o caminho mais humilde das 
desafiadoras relações entre as pessoas 
datadas, universo plural que me desafia à 
comunhão. A politica se faz esperança. 



Persona 

EO/N SUED ABUMANSSUR 
Pastor da /PU de Osasco - SP 

ler Rubem Alves é se colocar diante de 
um espelho. É um exerdcio de 
auto-reflexão. Um convite para se pensar. 

Com o prefácio "Sobre deuses e caquis", 
do livro Da Esperança, é isso que 
acontece. As teologias em geral não fazem 
isso. Elas costumam falar sobre o Outro, 
seja Deus ou sejam os pobres, é sempre o 
Outro. Mesmo as teologias mais 
antropocêntricas, quando falam do homem 
é um homem genérico, um homem 
humanidade. Quando lemos Rubem, a 
impressão é outra: essa teologia fala do 
próprio teólogo. É um falar que se assume 
como o único referencial válido, possrvel e 
necessário para qualquer reflexão. Talvez 
por isso a teologia de Rubem se aproxime 
muito da psicanálise. 

Depois de lido o prefácio, a sensação que 
persiste é a de que nada nos resta senão 
memórias. Não falo de lembranças e 
recordações, mas de memórias profundas, 
celulares, ligadas aos DNAs. Aceitar a 
provocação teológica proposta por Rubem 
é fazer um exerdcio maiéutico de deixar 
aflorar realidades cujas existências 
acreditávamos reclusas num mundo um 
tanto quanto inconsistente. Nessa teologia 
o foco e o àlvo não são senão o próprio 
teólogo que reflexiona, diferentemente da 
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Teologia da Ubertação, por exemplo, cujo 
objeto de reflexão é exterior àquele que 
pensa: 

''Teologia é rede que tecemos para nós 
mesmos, para nela deitar o nosso corpo." 

Ou em outro momento: 

"Não podemos falar sobre Deus, mas 
podemos falar sobre as coisas humanas. 
Teologia são os poemas que tecemos 
como redes sobre a saudade e algo cujo 
nome esquecemos." 

São duas passagens belrssimas que 
apontam para uma conclusão: na 
brincadeira teológica a verdade conta 
menos que a estética. Pode ser uma 
conclusão ruidosa e dolorida mas é a 
conclusão possrvel. 

Ler o Rubem é um convite à brincadeira. A 
provocação é irresistrvel. Não somos 
convencidos mas seduzidos a essa 
brincadeira. Quero, então, brincar com 
uma ideia proposta: o desejo. 

Para Rubem o nome de Deus é o mesmo 
que o do nosso mais profundo desejo. A 
teologia seria um voltar-se para esse 
desejo, que nem sempre conhecemos, na 



tentativa de encontrar o seu rosto: 

"Teologia, celebração de um Vazio que 
nada pode encher. É só por isto que 
dizemos que Deus é Infinito. Não porque o 
tivéssemos medido, mas porque sentimos 
o Infinito do desejo que coisa alguma pode 
satisfazer. Dar que estamos condenados a 
ser eternos pranteadores ... " 

Em uma outra ocasião ouvi a mesma 
definição com outras palavras: "Deus é o 
cabide onde penduramos nossas 
fantasias." É uma definição muito 
apropriada em toda a sua extensão. Em 
nome de nosso desejo, ou fantasia - que 
muitas vezes, por falta de nome melhor, 
chamamos de Deus -, amamos e fazemos 
revoluções. Esse desejo profundo é aquilo 
que nos faz viver: "Porque nele vivemos, 
nos movemos e existimos" (Aios 17,28). 1É 
aquele impulso que nos apaixona, 
arrebata-nos do tédio e dá algum sentido 
às nossas mesquinharias cotidianas, mas, 
principalmente, faz-nos perder o medo da 
morte. 

Rubem usa outra imagem, ao lado do 
desejo, para compor sua teologia: a 
saudade, a nostalgia. Imagem fundamental 
para indicar que Deus não é apenas o 
nome que damos aos nossos desejos mas 
que nós mesmos somos objetivações 
desse desejo. Dar a saudade. Passamos a 
vida tentando reencontrar nossa casa. 
Não sabemos onde fica. Não sabemos 
como ela é, mas temos certeza de que a 
reconheceremos se um dia a 
encontrarmos ... "se". Por isso, a nostalgia 
não é mera recordação de algo perdido, 
mas uma força de vida. Algo que nos 
move. A nostalgia não é um olhar para o 
passado, mas a busca de um futuro. 
Nostalgia é sinônimo de esperança. 
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Desejo, saudade, nostalgia, esperança: 
são apenas as peças do jogo teológico do 
Rubem, sem mencionar outras, 
introduzidas por outro jogo - a 
psicanálise -, e que acabam por compor a 
estrutura e as regras da brincadeira. 

Há um jogo que consiste em, diante de um 
vidro transparente, numa sala escura, 
duas pessoas, com uma vela na mão, 
fazerem seus rostos fundirem-se 
originando imagens novas compostas de 
traços de ambos. Acho que se chama 
"persona" esse jogo. Brincar com as 
idéias é um pouco como esse jogo. Vamos 
alinhavando e comparando conceitos e 
idéias de um pensador com os de outros e 
assim vão surgindo novas imagens. 

Quando Rubem fala em desejo como lugar 
onde mora Deus e como a força 
motivadora e razão de viver, me lembro de 
um outro jogador que brincou com a 
mesma idéia e chegou a lugares menos 
iluminados. Só que, ao invés de usar a 
palavra desejo, ele usou a palavra 
vontade. O seu nome: Schopenhauer. 

Para este jogador a vontade é a única 
coisa livre que existe, por não ser 
contingente e necessária. É gratuita. A 
vontade é "a coisa-em-si", e nós, as 
manifestações e fenômenos dessa 
vontade. Somos um acúmulo de acidentes, 
o efeito de uma vontade, ou desejo. 

Uma vez Rubem afirmou que somos aquilo 
que sonhamos. Isto significa que nós 
somos deuses de nós mesmos, pois 
"Deus é o nome que damos à nossa 
própria imagem", ou, na brincadeira 
teológica, Deus é o nosso summum 
bonum. Deus é o nosso desejo. Nós 
somos o nosso desejo. Nós somos 



nossos deuses. A tese se torna curiosa se 
do outro lado do vidro com a vela na mão 
está Schopenhauer. 

Schopenhauer afirma que a fonte da vida é 
o desejo, isto é, a busca da satisfação das 
aspirações é que nos mantém vivos. 
Quando surge um obstáculo entre a 
aspiração e sua satisfação chamamos 
isso de sofrimento. "Cada aspiração nasce 
duma necessidade, dum 
descontentamento com o próprio estado; 
existe, portanto, sofrimento até que tal 
aspiração seja satisfeita." 

O que temos, então? O desejo satisfeito é 
negação de si mesmo, é o nada; contudo o 
desejo não-satisfeito é a origem do 
sofrimento. 

Permitam-me uma citação maior de 
Schopenhauer: "O que ocupa e mantém 
em atividade todos os viventes é o desejo 
de viver. Mas, uma vez assegurada a vida, 
já não sabem o que fazer dela: donde o 
segundo motor que os faz agitar-se é o 
desejo de aliviar-se do peso da existência, 
de torná-lo menos sensfvel, de matar o 
tempo, isto é, de tugir ao fastio. Assim é 
que vemos todos aqueles que se puseram 
a salvo da indigência e dos cuidados, 
depois de terem alijado o dorso de 
qualquer outro peso, tornarem-se um peso 
para si mesmos, e considerarem como 
ganhas as horas que conseguiram fazer 
passar ( .•• ). O tédio não é um mal 
pequenino, nem desprezfvel: acaba por dar 
ao contorno fisionõmico o cunho do 
desespero. Por sua causa é que sucede 
que seres que tão pouco se amam como 
os homens, se procuram, todavia, com 
ansiedade: o tédio se torna portanto uma 
fonte de sociabilidade. Assim é que, por 
sabedoria polrtica, se tomam contra o 
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aborrecimento medidas públicas como 
contra outras calamidades gerais, porque 
este flagelo, justamente como o seu 
extremo oposto, a tome, pode lançar os 
homens aos maiores excessos: é preciso 
dar ao vulgo panem et circenses. Se a 
miséria é o constante flagelo do povo, o 
tédio, em compensação, é o do alto 
mundo. Na vida burguesa o fastio é 
representado pelo domingo e a miséria 
pelos outros seis dias da semana. A vida 
humana transcorre, portanto, toda inteira 
entre o querer e o conquistar. O desejo, 
por sua natureza, é dor: a satisfação bem 
cedo traz a saciedade. O desejo ou a 
necessidade novamente se apresentam 
sob outra forma, que do contrário vem o 
nada, o vazio, o tédio, e contra isto é tão 
penosa a luta como contra a miséria." A 
conclusão é que viver é sofrer, ou pior, 
que a única coisa que dá sentido à vida é o 
sofrimento. 

Repito novamente o poema do Rubem: 
"Teologia, celebração de um Vazio que 
nada pode encher. 
É só por isso que dizemos que Deus é 
infinito. 
Não porque o tivéssemos medido, 
mas porque sentimos o infinito do desejo 
que co1sa alguma pooe satJstazer. 
Dar que estamos condenados a ser 
eternos pranteadores .•• "!l? 

A teologia do Rubem é a teologia da dor e 
do sofrimento. Por ser uma teologia que 
trata das questões de nossa existência 
que mais angústia causam, elas nos toca 
profundamente. 

Um alerta antes de concluir, meio que 
precipitadamente: este artigo foi escrito 
como uma brincadeira, foi um 
divertimentozinho para refrescar as idéias. 
Não o leve muito a sério: tugiria ao espfrito 
necessário para se comer caquis. 



Do sabor pessoal de Deus 

JOSÉ JORGE OE CARVALHO 
Antropólogo - UnB 

Todo aquele que é deixado longe de sua fonte 
quer de volta o tempo em que vivia a ela unido. 
Rumi, Mathnawl. 

O texto de Rubem Alves é um prefácio a 
uma tese de doutorado escrita há 20 anos. 
O tom é confessional, livre, poético, porém 
defensivo: pede desculpas ao leitor por 
não ter feito, naquele então, poesia. Está 
mais que desculpado - a poesia de hoje 
redime a racional argumentação teológica 
de ontem, se é que haveria de redimi-la 
(penso que não). Criar é entrar em contato 
com o divino, mesmo que o que se criou 
tenha sido uma argumentação estritamente 
acadêmica- Deus está também (e até) 
numa tese de doutorado. Pois, onde Deus 
não está, só o Diabo se apresenta, e o 
Tinhoso não inspiraria um tratado sobre a 
esperança, muito menos de uma 
perspectiva teológica. 

Ler Rubem Alves é entrar em contato com 
um espfrito realizado, é exercitar a vida do 
meu próprio espfrito. Um espfrito cujos 
sfmbolos me são mais próximos. Nada 
arcano e hermético como Jacob Boehme, 
por exemplo, que já tanto me esforcei para 
entender. Shankara, Ramanuja, Eckhart, 
Rumi, Jan van Ruysbroek, San Juan de la 
Cruz. Já li todos eles e muito pouco me 
ficou. Não me alcançou sua intensidade e 
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tive dificuldade em decifrar seus sfmbolos. 
Ou, quem sabe, foi o que deles ficou que 
me permitiu ser tocado pelo texto de 
Rubem, para mim, claro como água. 

As palavras não caem no vazio, diz o 
autor do Zohar. Uma vez que os lábios se 
mexeram, que a tinta da pena fez sua teia 
de aranha no papel, seja para falar de 
Deus ou de batatas, um ser humano 
transformou outro, influenciou-o em alguma 
medida. E aqui, trata-se de falar de Deus, 
não como teólogo, mas como indivfduo 
comum; de construir imagens da 
experiência de completude que ressoe de 
um indivfduo a outro, do que fala ao que 
ouve, do que escreve ao que lê, sem a 
mediação de fórmulas ou dogmas. 

Assim, deparo-me com o Deus de Rubem 
Alves. Ele só me impacta na medida em 
que o faço meu Deus, na medida em que 
tomo em minhas mãos o caqui que me foi 
ofertado nessa comunhão poética. Mas 
nada sei de caqui, essa estranha fruta 
asiática que se tomou tupiniquim. Já tinha 
20 anos quando a vi pela primeira vez. Na 
verdade, minha fruta simbólica seria a 
carambola, que conheço desde que me 
entendo por gente. Mas o caqui, essa 
hóstia-dádiva que recebo, é também uma 
esfera, parmenfdea, apta imagem do ser 



divino, acabado, sem falhas ou fissuras. 
Ainda mais: o caqui vermelho é o 
palpitante sagrado coração de Jesus, é 
uma fruta eminentemente cristã! Quanto à 
minha carambola, é cheia de gomos, de 
arestas, seccionada longitudinalmente, 
isenta de centro e ponto de sustentação. 
Comê-la é podar suas arestas, afiná-la, 
aproximá-la à forma redonda. Quando está 
a um ponto de transformar-se numa esfera 
- divina, filosófica, pré-socrática, 
individuada como um si-mesmo junguiano 
- já acabou enquanto fruta, já é apenas o 
que deve ser jogado fora. 

Pena: a carambola é de fato minha fruta e 
se recusa a ser espelho dos anseios do 
meu espfrito. Em vez de receber a esfera, 
tomá-la perfeita em minhas mãos, devo 
jogá-la fora, pois agora não é mais que 
resto, ainda mais imperfeito do que eu 
mesmo. Quem sabe, porém, se a 
carambola já não foi uma esfera numa 
dimensão anterior (ou superior) do 
un verso, tendo sido retalhada ao nascer, 
crescendo tão fragmentada como a própria 
vida que levo nesta dimensão temporal? 
Enfim, de seu nome fica a lembrança de 
que já foi uma bola - com um pouco de 
sorte, talvez já tenha sido também uma 
imagem apta de Deus e do cosmos, 
parecida com o globo lúdico de Nicolau de 
Cusa, ou com a pedra brilhante de Jan van 
Ruysbroek. 

Mas, prossigamos. Rubem Alves sente 
(de entender já não se trata) Deus como 
um grande silêncio. Silêncio, porém, de 
júbilo. Uma grande ausência que, 
paradoxalmente, combate a solidão. E 
Solidão é o nome que dou ao Demónio do 
século XX, novo Lúcifer que anda pelos 
shoppings, templos, ônibus, rodoviárias, 
camas, salas onde pisca na parede o 
reflexo da luz azulada da TV. Em todas as 
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vias convencionais de crescimento 
individual - a via da famnia, a via da 
comunidade, a da religião tradicional, a da 
polftica - se vêem as marcas dos acordos 
falsos, dos desencontros, da 
desesperança que desencadeia um pacto 
generalizado com esse Diabo de 
escassos atributos. 

É a Solidão o que se oferece agora como 
substituto necessário dessas ausências 
negativas. É ela que causa o decréscimo 
do ser e é a ela que devemos nos dirigir, 
se queremos refazer uma trajetória 
contemporânea para a vida do espfrito. 
Chegar a Deus é liberar-se dessa pequena 
solidão - diabólica porque separadora, 
paralisante, mortlfera porque tão próxima -
para abraçar a grande Solidão do universo 
que se vê em nós e em que nos vemos, e 
finalmente poder unir-se àquele Solitário 
com que Plotino nos acena ao terminar a 
última das Enéadas. 

O ponto de partida dessa alquimia, porém, 
é sempre a pequena solidão. Da 
diminuição de si mesmo, do sentido de 
derrota, fracasso e abandono à aventura 
de deparar-se consigo mesmo, carente e 
sem nome, exercitando a capacidade que 
Whitehead julgava fundamental para todo 
religioso: a capacidade de encontrar-se só. 

Rubem Alves se desculpa, que a Teologia 
é um mau hábito. Tem razão. Escrevi 
quatro páginas apenas e por pouco não 
incorro na inocência de afirmar que Deus é 
alguma coisa. Corrijo-me a tempo. Deus 
não é isso ou aquilo (vã ilusão e mania de 
teólogo 'e filósofo). Deus está- solidão, 
ausência, caqui, carambola- o que seja 
que definamos como nossa parte melhor, 
incontaminada, impossfvel de ser 
traduzida, no momento presente, a outra 
imagem mais apta. 



E falar de Deus é falar de sua ausência, ou 
melhor, de nossa ausência em relação à 
Sua essência manifesta. Se Deus é a 
grande ausência, e nós somos os 
pequenos solitários, é porque estamos 
exilados de Deus. E é básica nossa 
identificação com o tema do exRio, pois 
quase toda a mrstica e quase toda história 
pessoal o toca de uma forma ou de outra. 
O exOio é central também no texto de 
Rubem Alves. Com grande emotividade e 
beleza conta-nos a história da sua partida 
forçada do Brasil- a saudade, a 
melancolia, o deslocamento, o medo, o 
terror, o regresso. ExOio que foi polrtico, 
terrena!, mas que foi com certeza também 
um movimento do espfrito. 

Seu texto me fez lembrar (melhor, me 
trouxe à consciência reflexiva) meu próprio 
exOio, que começou muito antes que 
circunstâncias também dramáticas me 
forçassem a ter que viver na Venezuela. 
Primeiro, fui alertado para esse misterioso 
exmo que minha memória não deslinda: 
minha chegada a esta dimensão da vida. 
Meu segundo exmo conhecido foi quando 
deixei a fazenda onde nasci para viver no 
povoado em que me criei: dar, para os 
estudos secundários em Ouro Preto, cuja 
topografia e cujo clima me traumatizaram 
por longo tempo. Depois o exnio em 
Brasnia, entre o júbilo da descoberta da 
metatrsica e do misticismo e o terror 
polrtico dos anos do governo Médici. E o 
exmo maior, uma partida forçada para a 
Venezuela. E o regresso a BrasOia, que foi 
uma perda do que havia ganho no exnio. E 
entre tantos exOios e perdas - Belfast, 
Caracas, Recife, BrasOia, Ouro Preto, 
Ipanema-, sinto-me hoje exilado e 
perdido, consciente e confuso, em casa e 
desterrado a uma só vez. Serei o único 
nessa condição? 
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Mas o exOio é tema sobretudo religioso e 
não apenas confessional. E será que se 
pode ser religioso sem ser confessional, 
sem personalizar? Imagino que todos 
refazemos, no relato do exnio alheio, a 
trajetória interna da dialética da perda e da 
recuperação. E aquele que não foi levado 
ao desterro pelo destino histórico, tenta 
fazê-lo intencionalmente, como exercfcio e 
busca de crescimento. Pois que outra 
coisa são os ritos de passagem, por 
exemplo, com suas inúmeras provações 
de separação e isolamento, senão um 
aprendizado, ainda que formal, do sentido 
do desterro? Cada alma individual, 
alerta-nos Platão, vive desterrada nesse 
mundo de imperfeições, e a consciência 
do caminho que percorreu já é um passo 
para sua libertação. 

É fato sabido que todos os grandes 
mestres religiosos experimentaram a dor 
do desterro- Cristo, Zaratustra, Moisés, 
Buda, Confúcio, Maomé. Sempre me 
comoveu sobremaneira a história -
paradigmática - do exmo de Rama: 
separado da mãe, depois do pai, depois da 
terra natal e finalmente separado da 
esposa, vivenciou integralmente essa 
carência essencial da condição humana, 
que já foi expressa com as mais variadas 
metáforas, dos Upanishads e Lao Tsé a 
Freud e Lacan. 

ExOio da alma, exOio do útero, da casa, da 
cidade, do pars, do tempo, dos amores, da 
história, da memória pessoal, de si 
mesmo, de Deus. Não há fórmula para 
alcançar a anistia - o destino e o mundo 
observam, apenas, desinteressados, os 
esforços de cada um por ajustar-se a esta 
situação de perda. Nós, degredados filhos 
de Eva em nossas tentativas de retorno, 
de reencontro, de fazer e refazer o 



caminho de união das duas solidões que 
mencionei antes. 

Todavia, alguns poucos seres humanos, 
com melhor estrela, alcançaram a 
iluminação plena ainda na infância. 
Shankara e Santa Catarina de Siena, por 
exemplo, dão a impressão de haver 
passado pelo desterro que diviniza antes 
mesmo de terem nascido! São esses 
casos por demais distantes de minha 
experiência para compreendê-los de fato. 
Por sorte, houve ainda outros grandes 
exnios, nem tão trágicos como o de Cristo 
ou Rama, e nem tão descarnados como o 
de Shankara ou Santa Catarina. Penso no 
exOio poético, como o de Li Tai Po, que em 
seu sensualismo mfstico se dizia um 
imortal desterrado. É esta dimensão do 

gozo, do prazer, do sorriso, da leveza 
taofsta que me fascina, e o texto de 
Rubem Alves trouxe-me vivamente de 
volta, em mim adormecida há um certo 
tempo. 

E paro por aqui, pelo menos por enquanto. 
Começo a aprend.er com Rubem Alves a 
importância do caminho confessional, 
bloqueado para quem decidiu exercitar 
primeiramente o intelecto. E aprendo 
também que a confissão pode chegar a 
ser o exercfcio mais intenso do espfrito. E 
tudo que é produto de um espfrito intenso, 
vivo, manifesto, sem travas ou temores, é 
também belo. E a beleza intensa permite a 
chegada da grande emoção, aproxima-nos 
da origem, da fonte -de Deus, espero. 
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Rádio AMe FM 

RUBEM CÉSAR FERNANDES 
Antropólogo. Secretário-executivo do /SER 

Rubem bateu o sino. Deixou de lado os 
cuidados e disse o que pensa. A teologia 
da libertação lhe aborrece: reta doutrina, o 
sagrado racionalizado. Observações como 
esta se fazem mais freqüentes nos 
campos progressistas, mas raramente são 
escritas para publicação. Teme-se o 
aproveitamento alheio, a perda dos 
vfnculos solidários com o movimento que 
abriu a luta dos pobres para as igrejas 
cristãs. Teme-se também a desorientação. 
Se não é por ar, por onde então? Melhor 
guardar as dúvidas e reafirmar os 
vfnculos. Rubem Alves, que já 
compartilhava das dúvidas há anos, 
estimulando-as mesmo a cada aparição, 
acabou por bater o pé, à maneira 
protestante: "Não posso ir contra a minha 
consciência!" Saiu sozinho, como se fosse 
apenas uma consciência diante de Deus, e 
curiosamente tornou-se logo um pólo de 
reflexão comum. Tenho ouvido dizer por ar: 
"Adorei o prefácio!", sobretudo por gente 
mais jovem que nós da geração sessenta. 
Rubem acertou uma nota justa, que nos 
faz ouvir melhor os rufdos ao redor. 

Não creio que nestes assuntos caiba 
dizer, julgar, quem tem razão. A realidade 
é uma, as verdades muitas, escreveu R. 
Pannikar, um filósofo budista e cristão, 
que, se o entendo bem, diria ainda que a 
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verdade é uma e comporta múltiplas 
realidades. 

A linha poética proposta por Rubem sofre 
no tempo organizado das lutas sociais, e 
portanto não pode inspirá-las tampouco. 
Mas sabemos que ambas são 
necessárias, excludentemente 
necessárias. Não são elas, aliás, as 
únicas necessidades antinómicas que 
conhecemos. O corpo, no texto do 
"prefácio", remete ao desejo, que remete ao 
vazio sentido, diverso da energia ritmada e 
colorida que se apresenta nos 
candomblés. Diverso ainda do corpo 
santo, que não padece a putrificação, 
segundo a crença católica que hoje 
denominamos "popular". Ou ainda da 
percepção budista, para a qual o vazio do 
desejo é o prindpio da ilusão. Estas 
verdades, ou realidades, estão presentes 
entre nós, ainda que de maneira 
mutuamente excludente, assim como 
Euclides, Descartes e Newton continuam 
indispensáveis no plano de vida que o 
relógio nos dá, apesar de superados em 
outras dimensões. 

Rubem me convenceu por um momento, 
pondo-me em sintonia com uma certa faixa 
musical que há tempos não ouvia. Virei o 
botão no dia seguinte, ou foi o dia que me 



girou, e me reconheci em outra faixa. No 
rádio elas se classificam linearmente, mas 
como se combinarão nos espaços e 
tempos mais amplos? Como cada uma se 
modificará? Como se duplicarão 
internamente? Seremos capazes, será nos 
dado ouvir? São perguntas deste tipo que 
me movem - eu, que embora o reconheça, 

jâ não me percebo apenas como 
consciência solitária diante de Deus. 
Prefiro hoje a imagem do "médium", 
passrvel de múltiplas incorporações, as 
quais não controla, mas das quais 
participa, dalgumas até já sem razão, 
obsessivamente. 

LEIA 

Religião 
esociedade 
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Sobre deuses e caquis 

O texto "Sobre deuses e caquis", de Rubem Alves, aqui 
publicado e debatido, é o prefácio de seu livro Da EsperanÇa 
(Ed. Papiros, 1987}, editado nos EUA, em 1969, sob o título 

A Theology of Human Hope. O prefácio não faz parte 
da publicação original americana, que na verdade deixou de 
se chamar Towards a Theology of Liberation, título da tese 

de Rubem Alves, por sugestão do editor. "E, com isto, o nome 
'teologia da libertação' me escapou ... ", conta hoje o autor 

em "Sobre deuses e caquis" . 
Mas, se o gome escapou, a "Magia. Ou poesia, que é a mesma 

coisa", foi conquistada. Pois neste prefácio (ao escrito 
há quase 20 anos), que mobilizou desconhecidos e velhos 

conhecidos para um debate feito de sabores, de tarots, de cinemas, 
. de cordas bambas protestantes, de exílios, de prazer e 

divertimento, de Ausência, de política e de academia, o autor 
avisa que "Hoje faria tudo diferente. Começaria por informar 

meus leitores de que teologia é uma brincadeira, parecida 
com o jogo de contas de vidro que Herman Hesse descreveu, 

algo que se faz por puro prazer, sabendo que Deus está 
muito além de nossas tramas verbais". 

"Teologia é rede que tecemos para nós mesmos, 
para nela deitar o nosso corpo.'' 

Rubem Alves, mineiro, ex-pastor em Lavras, é doutor em Teologia, 
psicanalista, poeta e autor de estórias para crianças. 'Leciona Filosofia 

na UNICAMI?. Entre suas obras publicadas encontram-se Protestantismo 
e repressio (Atica), Dogmatismo e toler§ncia (Paulinas), Conversas com 

quem gosta de ensinar e Estórias de quem gosta de ensinar (ambos da Cortez, 
Autores Associados), O que é religião, Gandhi e Filosofia da ciência: 

introdução ao jogo e suas regras (Brasiliense). 




