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I·:.:\ S.\ 103 

O PROBLEMA RELIGIOSO E A DUALIDADE 
DA NATUREZA RUMA A 

EMILE DURKHEIM (1913) 

Tradução: Paula t. lontero 

O texto de Durkheim aqui apresentado foi extraído, originariamente, do 
Bulletin de la Société Française de Philosophie, e incluído no segundo 
volume de "T extes", organizado por Victor Karady. Trata-se portanto de 
um trabalho pouco conhecido, e só recentemente, graças aos esforços de 
Karady, o público francês pôde tomar conhecimento da série de textos 
esparsos, cartas, comunicações, resenhas de livros, que foram reunidos em 
três volumes editados pela E:ditions de Minuit (1975). Apresentado em 
1913, o texto pretende, em princípio, resumir a tese central do livro 
Les Formes :blémentai res de la Vie Religieuse ( 19 12). Diante de uma 
audiência de filósofos, Durklreim procura extrair de sua obra aquelas 
questões que interessariam de mais perto ao pensamento filosófico. Segue-se 
uma discussão que sugere o clima de debates da época. 

Não resta dúvida de que o resumo apresentado e a discussão engajada 
são pouco satisfatórios para aqueles que desejariam uma abordagem 
completa das Formas. A complexidade e a riqueza deste último grande 
estudo de Durkheim, não poderiam certamente ser apresentadas senão em 
sua totalidade. Entretanto, ganha-se por outro lado a precisão com que o 
autor desvenda suas premissas filosóficas. Face a um público peculiar, 
Durkheim vê-se obrigado a explicitar uma série de passagens dificilmente 
discerníveis durante a leitura da obra. T emos desta forrna, como resultado, 
a explicitação da ideologia do texto elaborada pelo próprio autor. 

A Comissão Editorial 

NOTA INTRODUTOR/A 

Duas idéias principais dominam a obra recentemente publicada sobre 
As Formas Elementares da Vida Religiosa. 
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Vê-se freqüentemente a religião como uma espécie de especulação sobre 
um objeto determinado: acredita-se que ela consiste num sistema de idéias, 
exprimindo, mais ou menos adequadamente, um sistema de coisas. Mas 
essa característica da religião não é nem a única, nem a mais importante. 
Antes de tudo, a vida religiosa supõe a ação de forças sui generis, que 
elevam o indivíduo acima dele mesmo, que o transportam para um meio 
distinto daquele no qual transcorre sua existência profana, e que o fazem 
viver uma vida muito diferente, mais elevada e mais intensa. O crente não 
é somente um homem que vê, que conhece coisas que o descrente ignora: 
é um homem que pode mais. O s fiéis podem conceber incorretamente o 
poder que eles se atribuem, o sentido no qual ele se exerce. Ma~ este poder, 
nele mesmo, não é ilusório. n ele que permite a humanidade viver. 

O problema rel igioso consiste, pois, cm saber de onde vêm essas forças 
e de que elas são feitas. Necessariamente só podem emanar de uma fonte 
de energia superior àquela que o indivíduo dispõe enquanto tal. Se 
colocarmo como regra metodológica que todos os fenômenos que se 
produzem na natureza são natura is e dependem de causas naturais, como as 
religiões e tão entre ele , é na natureza que devemos procurar a fonte ou as 
fontes da vida religiosa. Ora, as únicas forças morais superiores às do 
indivíduo que encontramos no mundo observável são aquelas que resultam 
do agrupamento das forças individuais, de sua síntese, na e pela sociedade: 
são as forças coletivas. 

D e fato, mostramos, com relação a uma religião determinada, que 
as forças coletivas podem explicar os efeitos característicos que desde sempre 
foram atribuídos às forças religiosas. :f: verdade que esta demonstração só 
foi formulad a com respeito a uma religião particular, mas na qual encon
tramos, sob forma elementar, tudo o que há de essencial nas crenças e 
nas práticas religiosas em geral <1>. 

I - Esta concepção da religião permite explicar um fato que sempre 
dominou a especulação filosófica, assim como o pensamento religim.o: a 
dualidade do homem. 

:E: um fa to constatado que existem em nós, como que dois seres que 
jamais se encontram completamente, que muitas vezes, até mesmo se 
opõem um ao outro e se contradjzem mutuamente : na ordem do conheci
mento, são os sentidos e o pensamento sensível por um lado; por outro, 
o entendimento e o pensamento conceituai; na ordem da ação, os apetites 
egoístas de um lado, a atividade religiosa e moral de 0utro. Não somente 

( • ) O autor se refere it religião dos australianos analisaãa cm seu livro Les Formes 
Elemento ires ele la Vie Religieuse ( N. T. ). 
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distinguimos esses dois aspectos de nossa natureza, como também lhes 
atribuímos valor e dignidade desiguais. 1:. esta antítese que as religiõeo; 
exprimiram, dotando o homem de uma dupla substância, corpo e alma, 
que se opõem como o divino e o profano, e que, embora estreitamente 
associadas, estão perpetuamente em luta uma contra a outra. 

Como as filosofias tentaram explicar este fato? 
Umas (o empirismo na teoria do conhecimento, o utilitarismo na teoria 

da ação, o materialismo na teoria do ser) o explicam reduzindo-o a uma 
simples aparência, isto é, em suma, negando-o. O conceito seria apenas um 
outro aspecto da sensação; não haveria num, nada a mais do que no outro. 
A vida moral seria apenas um desenvolvimento do egoísmo. Em outros 
termos, sob o pretexto de tornar inteligível o fato do qual falamos, fazemo-lo 
esvanecer. Não seria impossível demonstrar que o idealismo leva à mesma 
conseqüência, mas em sentido inverso. :8 a sensação e o mal que se tornam 
inexplicáveis. 

Outras filosofias ou afirmam essa dualidade sem procurar sua razão, ou 
limitam-se a realizá-la ontologicamente. Diz-se dessa maneira que existe, no 
próprio fundamento das coisas, um princípio de racionalidade e de morali
dade, e um outro de mal e de confusão; o espírito de um lado, a matéria 
de outro. :8 a união desses dois princípios que daria origem aos seres mistos 
e contraditórios que nós somos. Mas, se esta colocação aborda o problema 
em termos real istas, ela, no entanto nada explica. Além disso não vemos 
porque esses dois princípios opostos, que de certo modo se repelem, ao 
mesmo tempo se unem e se penetram. Por que o espírito, o divino, decai 
e se incorpora a seu contrário, ao invés de ficar separado, num estado de 
pureza? 

Uma explicação sociológica da religião nos permite entrever um novo 
caminho. 

Vimos, com efeito, que as forças coletivas têm o poder ele elevar o 
indivíduo acima dele mesmo, e de fazê-lo viver uma vida diferente daquela 
que está implicada na sua natureza de indivíduo. O homem é portanto 
duplo, pelo simples fato de sua natureza social; entre os dois seres que 
coabitam nele existe uma solução de continuidade, a mesma que existe 
entre o social e o individual, entre a parte e o todo sui generis que resulta 
da síntese destas partes. Desse ponto de vista, a dualidade da natureza 
humana torna-se inteligível sem que seja necessário reduzi-la a uma simples 
aparência, pois existem realmente duas fontes de vida diferentes e quase 
antagônicas das quais participamos simultaneamente. Por um lado, não 
há porque se perguntar como a parte superior de nós mesmos se encontra 
ligada a uma parte inferior indigna dela, pois se a primeira não se reduz à 
segunda, ela, entretanto, a supõe; se o social não se reduz ao individual, a 
sociedade só é possível com o concurso dos indivíduos. O ser nobre que 
está em nós, não caiu no mundo sensível como uma espécie de elemento 
adventício, vindo não se sabe de onde; ele provém deste mundo; é um 
produto dele, mas que supera os elementos que serviram para constituí-lo. 
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Pode-se, pelo menos, reconhecer, nesta maneira de ver, uma hipótese 
que merece ser experimentada, que já começou a ser provada, e cujas 
aplicações não saberíamos delimitar an tecipadamente. 

rt• . 

Discussão 

E. Durkheim - Não posso pensar em resumir aqui o livro que publiquei 
recentemente. Mas gostaria de colocar em evidência a razão fundamental 
que permite preparar melhor os espíritos a fi m de aceitar a explicação 
que propus da religião. Essa razão diz respeito a uma característica funda
mental da religião, mas que não é imediatamente perceptível, precisamente 
porque é essencial. No entanto, a ela não nos referimos no começo do livro. 
Aparece progressivamente, na medida em que o estudo avança, e é sobretudo 
na conclusão que a colocamos em evidência. Esse caráter, é o que pode
ríamos chamar, a virtude dinamogênica de toda espécie de religião. 

Numa primeira abordagem, a religião se nos apresenta como um sistema 
de representações. Por isso foi geralmente concebida como uma especulação 
sobre o sonho ou sobre a morte, sobre a natureza infinita ou sobre o ideal. 
Parece que todo o problema consiste em procurar como, para além do real, 
o espírito humano chegou a conceber alguma coisa que ele não pode 
conhecer pelos mesmos processos que a realidade empírica. Para resolver 
a questão colocada nestes termos, a palavra ideal é particularmente cômoda, 
porque tem um duplo sentido. O ideal é, num certo sentido, uma coisa 
humana; ele se elabora nas nossas consciências. Mas, ao mesmo tempo, 
ele parece voltar-se para um não sei quê, que supera o dado. Parece pois 
que, se conseguirmos explicar como os homens chegaram a pensar outra 
coisa além daquilo que é, teríamos, ao mesmo tempo, explicado aqui lo que 
há de mais fundamental na mentalidade rel igiosa. 

Aí não está, entretanto, o essencial da religião. E~ta é, antes de tudo, 
da ordem da ação. As crenças não são essencialmente conhecimentos que 
enriquecem nosso espírito: sua principal função é a de suscitar atos. Por 
detrás das crenças existem, pois, forças. Uma teoria da religião deve antes 
de tudo mostrar o que são estas forças, do que elas são feitas, quais são 
suas origens. f: preciso que tudo seja dito quando tivermos explicado como, 
para além do real, chegamos a conceber teoricamente um ideal. B preci o 
ainda, mostrar como esse ideal é motor, de onde ele retira as forças que 
lhe permitem agir, e agir da maneira especial que o caracteriza. 

Em que consiste pois, esta ação? Quando o fiel está no estado religioso, 
ele se sente em relação com forças que apresentam as duas características 
seguintes : elas o dominam e elas o sustentam. Ele sente que elas são 
superiores àquelas de que dispõe ordinariamente, mas tem ao mesmo tempo, 
a impressão de que participa dessa superioridade. E le pode mais. Sem 
dúvida, na maior parte das vezes, concebe de uma maneira ilusória, o 
sentido no qual se exerce esse poder excepcional. Acreditamos erroneamente 
que ele nos permite dominar o mundo, impor-lhe nossas vontades, torná-lo 
dócil a nossos desejos. Mas a ilusão diz respeito unicamente à natureza dos 
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fins para os quais ele pode ser empregado, não sobre sua realidade. Engana
mo..nos sobre aquilo para que pode servir o afluxo de vida que sentimos 
em nós; interpretamo-lo mal ; designamos-lhe fins para os quais ele é 
impróprio. Mas este afluxo, nele mesmo, nada tem de imaginário; ele é real. 
Essa vitalidade realçada se traduz nos fatos, pelas ações que ela inspira. 
O homem tem uma confiança, um ardor de viver, um entu iasmo que ele 
não sente em tempos ordinários. As provações da existência encontram nele 
maior resistência ; ele é capaz de maiores coisas e o prova pela sua conduta. 
:t essa influência dinamogênica da religião que explica sua perenidade. 

De onde vem esse afluxo de vida? Evidentemente de uma fontt! 
superior ao indivíduo, posto que dela resulta um aumento da vitalidade do 
indivíduo. Mas esta fonte, onde encontrá-la? 

Num mundo trascendente ou, como se diz, sobrenatural? Sem examinar 
esta hipótese nela mesma, eu a excluo por razões de método. As religiões 
se nos apresentam como fenômenos históricos; como todas as instituições 
humanas, as vemos nascer, crescer e morrer. Não temos, pois, razões para 
colocá-las a priori fora da natureza. Sem dúvida, num certo número de 
religiões, o fiel acredita que os ritos o põem em contato com uma ordem 
de coisas que poderíamos chamar de sobrenaturais. Mas mesmo se essa 
crença fosse absolutamente generalizada, isso ainda não seria uma razão 
para atribuir-lhe um valor objetivo. Ela é um fato que seria preciso levar 
em conta, mas que não se explica por ele mesmo. As coisas do mundo físico 
não são tal qual as percebem o vulgar; do mesmo modo, não há razão 
para que as coisas religiosas sejam tais como o crente as concebe. A idéia que 
ele se faz não é, pois, a prova de que elas não são cientificamente explicá
veis. De resto, toda ciência que se funda, postula a racionalidade das coisas 
que ela se propõe estudar. É, pois, legítimo que a ciência das religiões se 
dê este mesmo postulado, que é a condição de sua existência. Com aqueles 
que o negam, a discussão é in(ltil, sendo todo acordo impossível. 

Assim, as forças religiosas só podem ser forças naturais. Por outro lado, 
como elas têm, manifestamente, a função de agir sobre os espíritos, é preciso 
que sejam forças morais. É preciso que elas emanem de consciências, pois 
somente as consciências podem agir sobre as consciências. Ora, na natureza, 
no mundo observável, a únicas forças que são superiores àquelas de que 
dispõe o indivíduo enquanto indivíduo, são aquelas que são produzidas pela 
coalescência e a fusão de uma pluralidade de forças individuais numa mesma 
resultante: são as forças coletivas. As únicas consciências que estão acima 
da consciência do indivíduo, são as consciências dos grupos. Todavia, a 
superioridade de que falo não é puramente física: ela é moral. Com efeito, 
a sociedade é, ao mesmo tempo, autora e depositária de todos esses bens 
intelectuais cujo conjunto constitui a civilização onde se nutrem as consciên
cias humanas. A sociedade é, pois, a fonte eminente da vida moral na qual 
se alimenta a vida moral dos indivíduos. 

Somente a sociedade pode exercer esta ação dinamogênica que caracteriza 
a religião. Aliás, o que procurei mostrar é que ela é suscetível de produzir 
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esse efeito. M ostrei como ela estimula a atividade, aumenta a vitalidade, 
eleva o indivíduo acima dele mesmo, o sustenta e o reconforta. E sem 
dúvida tal demonstração, assim apresentada, tem um caráter puramente 
dialético. Mas, não sou daqueles que pensam que uma demonstração dialé
tica seja sem valor. Ela permite, ao menos, precisar em que termos se 
coloca o problema. Ela põe em evidência o fato de que só podemos explicar 
a religião se descobrirmos alguma fonte de energia mais do que individual, 
com a qual o indivíduo se comunica. Encontramo-nos, por isso mesmo, 
livres de todas essas teorias intelectualistas que, até hoje, embaraçaram a 
ciência da religião. Ora, isso feito, a explicação das religiões se orienta 
naturalmente, pela própria força das coisas, num sentido sociológico. 

A essas considerações lógicas, somam-se ainda provas de fato. 
Demonstrei, com respeito a uma religião determinada, que não somente 
todas as crenças essenciais, mas também os ritos, dependem de causas 
sociais. I;: impossível reproduzir aqui essas análises e demonstrações, que 
me limito a relembrar. Objetou-se a essa explicação, eu caráter sistemático. 
Causou surpresas o fato de que um mesmo princípio pudesse ser suficiente
mente flexível para explicar um número tão considerável de fatos. M as é 
perder de vista que a religião é toda ela dominada por uma mesma idéia, que 
é a idéia de &agrado. Para o crente, todo o detalhe dos ritos e das crenças 
é função da natureza da divindade. Não é pois surpreendente que os 
mesmos fatos sejam todos função da natureza da sociedade, posto que a 
divindade não é mais do que a sociedade transfigurada. I;: preciso acrescen
tar, aliás, que a sociedade é bastante variada cm seus aspectos, podendo 
pois explicar a diversidade dos fenômenos rel igiosos assim como sua 
unidade. 

Freqüentemente observou-se que os povos que perdem sua fé religiosa, 
não tardam a entrar em decadência. Podemos agora compreender de onde 
vem esta notável coincidência. Para explicá-la não é preciso imaginar que 
os deuses se vingam dos povos que os esquecem. As coisas se passam mais 
simplesmente e mais naturalmente. Posto que os deuses nada mais são do 
que ideais coletivos personificados, o enfraquecimento da fé testemunha que 
o próprio ideal coletivo se enfraquece; e ele só pode enfraquecer-se se a 
própria vitalidade social é atingida. Em uma palavra, é inevitável que O!. 

povos morram quando os deuses morrem, visto que os deu~es nada mais 
são do que os povos pensados simbolicamente. O próprio crente não pode 
desconhecer a importância desse fator sociológico. Para que os deuses exer
çam a ação salutar que é &ua razão de ser, não é su ficiente que eles 
sejam; é preciso ainda que eles sejam concebidos pelos espíritos, c com 
energia suficiente para que a representação que os exprime seja eficaz; 
não é suficiente que eles existam num mundo transcendente qualquer; é 
preciso que se creia neles, e que se creia com uma fé coletiva, poi s a fé 
de cada um só pode ser forte se ela é compartilhada por todos. Assim, a 
utilidade do papel da religião depende elo estado cm que se encontram 
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certas representações, e tudo nos leva a presumir que este estado depende 
eminentemente de causas sociais. 

II - Esta proposição permite explicar uma idéia que encontramos na 
base de todas as religiões, e que as filosofias precisam levar cm conta, 
mesmo se elas se recusam a aceitá-la: a crença na dualidade da natureza 
humana. 

Essa dualidade se afirma primeiramente, na velha distinção que os povos 
de todos os tempos fizeram entre a alma e o corpo. Em toda parte, o 
homem concebeu-se como sendo formado de dois seres substancia lmente 
diferentes que, a despeito da solidariedade que os une, não deixam de ser, 
em grande medida, independentes um do outro. Esta independência é mani
festa, sobretudo na morte, posto que, nesse momento, o corpo se dissolve 
e se aniquila, enquanto que a alma, sob uma nova forma e em novas condi
ções, continua, durante um tempo mais ou menos longo, o curso de seus 
destinos. 

No interior da alma, se encontra a mesma dualidade. Todas as nossas 
funções mentais não são colocadas num mesmo plano. Algumas são 
concebidas, não sem razão aliás, como sendo muito próximas do corpo; 
parecem ser físicas ainda, ao menos em suas raízes. Outras, ao contrário, 
são verdadeiramente características da vida da alma. São as sensações e os 
apetites sensíveis por um lado, o pensamento conceituai e a atividade 
moral por outro. E aqui, não estamos mais em presença de simples opiniões 
humanas : essa dualidade da vida interior não é somente um objeto de 
crença; ela nos é dada pelos fatos. Essas duas formas de nossa atividade e 
de nosso pensamento estão voltadas para duas direções diferentes. Nossos 
apetites sensíveis são necessariamente egoístas; eles têm por objeto nossa 
individualidade c somente ela. A atividade moral, por definição, busca 
fins impessoais. De me mo modo, nos os conhecimentos sensívei estão 
ligados a nosso organismo e o exprimem; minha sensação de cor é minha 
e me é impossível transmiti-la a outro. Ao contrário, os conceitos são 
comuns a uma pluralidade de homens, a todo um grupo, a sim como as 
palavras que os traduzem. E pelo conceito e somente por ele que a inteli
gências comungam. 

Entre esses dois aspectos de nossa vida psíquica, entre e sas duas metades 
de n6s mesmos, existe, pois, a mesma oposição que entre o pessoal e o 
impessoal. Há um ser em nós que não tem outro objeto além dele mesmo; 
há um outro que tende, através de todas as forças que estão nele, cm direção 
a alguma coisa que o ultrapassa. E esses dois seres não são somente 
diferentes; existe entre eles um verdadeiro antagonismo. Eles se contradizem 
e se negam mutuamente. Não podemos ceder aos fins morais sem nos 
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desprendermos de nós mesmos, sem contrariar os instintos e as tendências 
que estão mais enraizados em nosso corpo. O ato moral se acompanha de 
sacrifício. Como mostrou Kant, a lei moral não pode reinar em nós sem 
humilhar nossa sensibilidade. A rigor essa antinomia nunca é resolvida. Não 
podemos estar, ao mesmo tempo, inteiramente voltados para nós mesmos e 
inteiramente voltados para os outros; somos sempre impelidos nesses dois 
sentidos contrários. O Eu não pode ser inteiramente outra coisa [fora dele] 
sem aniquilar-se; ele não pode ser inteiramente ele mesmo sem esvaziar-se 
de todo conteúdo. Tanto o altruísmo absoluto quanto o egoísmo absoluto 
são limites ideai que não podem jamais ser atingidos na realidade. Do 
mesmo modo, a realidade sensível não penetra por si mesma, como que 
espontaneamente, no quadro de nossos conceitos. Ela resiste; para dobrá-la, 
é preciso violentá-Ia, de certo modo, submetê-la a toda sorte de laboriosas 
operações que a alterem para simplificá-la; jamais conseguiremos triunfar 
completamente sobre suas resistências. Jamais nossos conceitos conseguem 
dominar nossas sensações; estas só tomam uma forma conceituai com a 
condição de perder uma parte delas mesmas, tudo o que elas têm de concreto 
e de vivo, tudo o que faz com que falem a nosso ser sensível e nos levem 
à ação. Elas se tornam algo de morto e congelado. 

E ta contradição interna é um dos traços distintivos de nossa natureza. 
O que quer que façamos, jamais poderemos estar completamente de acordo 
com nós mesmos, pois não podemos seguir uma de nossas duas naturezas 
sem que, com isso, a outra sofra. Estamos assim condenados a viver perpe
tuamente divididos contra nós mesmos. Nossas alegrias jamais podem ser 
puras; sempre uma dor nelas se mistura, posto que não poderíamos satis
fazer simultaneamente os dois seres que estão em nós. Uma questão então 
se coloca, que todas as religiões se aplicaram a resolver, e que a filosofia 
não pode evitar: por que razão realizamos uma espécie de antinomia? Por 
que razão somos "um monstro de contradição" que jamais pode satisfazer-se 
completamente? 

As soluções que os filósofos deram a este problema não são nem 
numerosas nem variadas. 

Nada direi das doutrina que só eliminam a dificuldade negando-a, isto é, 
reduzindo a dualidade da natureza humana a uma pura aparência. 2 o caso 
do monismo empirista, assim como do monismo idealista. Se o espírito só é 
feito de sensações mais ou menos desenvolvidas e elaboradas, ou se tudo 
em nós, assim como fora de nós, não é mais do que conceito, o homem é 
uno ; entre as diferentes formas de sua atividade assim como de seu pensa
mento só há, tanto numa hipótese quanto na outra, diferença de grau. 2 
impossível, pois, que ele não esteja de acordo consigo mesmo, se ele age 
e pensa conforme sua natureza. Infelizmente, como vimos, na realidade o 
desacordo é con tante. Negá-lo não é explicá-lo. E aliás, não é inútil 
relembrar aqui as objeções que freqüentemente foram feitas a essas duas 
filosofias extremas. Uma não pode explicar por que milagre o inferior pôde 
tornar-se, pelo menos em aparência, superior a si próprio, nem a outra, 
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por que queda inconcebível , o superior pôde degenerar, ou parecer degene
rar de sua natureza inicial. 

Se a vida moral, assim como a ciência, só são possíveis por uma espécie 
de luta do homem contra si mesmo, é preciso que exista em nós duas forças 
e como que duas naturezas opostas. É o que afirma o velho dualismo que via 
no homem o lugar de encontro de dois mundos: o da matéria, ininteligente 
e amoral , de um lado, o das Idéias, do E spírito, do Bem, do outro. Mas esta 
ontologia dualista, se tem o mérito de afirmar energicamente o fato que é 
preciso explicar, nada mais faz, entretanto, do que hipostasiar os dois aspec
tos da natureza, sem explicá-los. Ela coloca que existem dois mundos con
trários sem nos dizer o porquê desta oposição. Se podemos admitir que o 
mundo das idéias e do bem contém, nele mesmo, a razão de sua existência, 
por que ele não é o único? Como explicar que fora dele exista um princípio 
de mal e de obscuridade? Não vemos, sobretudo, porque esses dois mundos, 
que se repelem e se excluem, se unem e se penetram a ponto de gerar os 
sere!> mistos e contraditórios que povoam o mundo da experiência. Seu anta
gonismo deveria, parece, mantê-los fora um do outro e tornar sua união 
ininteligível. 

Em definitivo, essa metafísica só faz transformar em termos abstratos 
a linguagem usada por todas as religiões. É que, com efeito, esse anta
gonismo e essa penetração mútua, são somente um caso particular da oposi
ção que encontramos, cm toda parte, na ba e do pensamento c da prática 
religiosa. A alma c o corpo, o sentido e a razão, os apetites egoístas e a 
vontade moral se opõem e ao mesmo tempo se atraem, como o profano 
e o !>agrado que se excluem um ao outro e que, no entanto, se misturam 
sem cessar. Com efeito, a alma sempre foi considerada como relacionada 
ao mundo do divino, o corpo e tudo o que dele depende como relacionado 
ao domínio temporal. Assim, pode-se prever que nossa dualidade essenci al 
deve depender das mesmas causas que a divi são geral das coisas cm 
sagradas e profanas. Se, pois, esta se explica sociologicamente, o mesmo 
ocorre com aquela. 

Com efeito, quando se reconhece que a sociedade não pode constituir-se 
sem penetrar nas consciências individuais e que ela não pode penetrá-las 
sem elevar o indivíduo acima dele mesmo, sem fazê-lo viver uma vida 
diferente daquela que está implicada na sua natureza de indivíduo, compre
ende-se sem esforço que o homem completo seja necessariamente formado 
por dois seres diferentes, adicionados um ao outro. Quando falo de seres, 
não quero dizer que existam em nós duas substâncias, no sentido metafísico 
da palavra, mas simplesmente dois círculos de vida interior, dois sistemas 
de estado de consciência que, não tendo a mesma origem, não têm as 
mesmas características c não nos orientam no mesmo sentido. Por um lado, 
há os que vêm de nosso organismo e que o exprimem; por o utro os que 
vêm da sociedade e que a representam em nós. E esses dois sistemas de esta
dos não são somente diferentes; eles se excluem mutuamente da consciência. 
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Não podemos ser, ao mesmo tempo, um todo para nós mesmos e para 
nossas sensações individuais, e um todo para a sociedade e para os ideais 
coletivos que ela estimula e mantém em nós. Daí toda sorte de antagonismos 
e de conflitos. Qualquer que seja a solidariedade que exista entre esses 
dois seres - mas solidariedade não exclui antagonismo - não podemoc; 
seguir um, sem, em certa medida, sacrificar o outro. 

Assim se explica não somente que somos duplos, mas ainda a forma 
especial que afeta essa dualidade. As funções que se opõe em nós são, como 
já disse, os sentidos e os apetites sensíveis de um lado, a razão e a atividade 
moral do outro. Que os sentidos e os apetites correspondentes dependem 
de nosso organismo e daquilo que há de mais individual em nós, é o que 
não será contestado por ninguém. Quanto à razão e à atividade moral, 
tentei mostrar que elas nada mais são do que dois aspectos do ser social 
que está em nós: um, é este ser enquanto ele age, o outro é ainda este 
mesmo ser enquanto pensa . .t inútil voltar aos argumentos sobre os quais 
se apoia esta proposição: eu os desenvolvi no livro que é o pretexto desta 
palestra c de uma comunicação que fiz, aqui mesmo, há alguns anos. De 
um modo mais geral, demonstrei ainda que a alma é a consciência coletiva 
encarnada no indivíduo, e que, por aí, se opõe ao corpo, base de nossa 
individualidade. A dualidade do homem se reduz pois à antítese do indivi
dual e do social. De uma só vez desaparece assim, a espécie de milagre que 
parecia con tituir a presença em nós, da razão, tanto teórica quanto 
prática. Pois há, certamente, algo de maravilhoso no fato de que o ser 
sensível que nós somos, ligados ao corpo e às coisas imediatas que o 
circundam e o tocam pessoalmente, tenha ao mesmo tempo o poder de 
pensar e de agir sub specie aeternitatis, isto é, sob forma do impessoal. 
Freqücntemente, os filósofos colocam este poder surpreendente, sobretudo 
hoje, como sendo um fato que não é preciso explicar. Atribuem a razão ao 
homem, sem dizer de onde ela vem, de que ela é o produto: como se fosse, 
em si mesma, algo de inexplicável. Ao contrário, todo mistério se dissipa 
se ela nos vem da sociedade: por aí ligada ao sistema das coisas, faz parte 
da natureza onde encontra sua explicação, sem, no entanto, reduzir-se a 
nada que lhe seja inferior. 

Por outro lado, esta explicação escapa à objeção que dirigimos à meta
física dualista. Ela não consegue explicar como e porque os dois princípios 
contrários, dos quais postula a existência, podem se unir, visto que se 
contradizem e se repelem. Mas de nosso ponto de vista, esta união se 
explica sem problemas. A sociedade só pode realizar-se, nos e pelos indiví
duos agrupados e organizados. Ela não pode entrar nas consciências indivi
duais, sem nelas suscitar todo um sistema de representações sui generis 
que a exprimem, isto é, sem acrescentar a nosso ser individual um ser 
psíquico de um gênero novo. As idéias de Platão se bastam a si próprias; 
elas não têm necessidade da matéria para ser; elas não podem nem mesmo 
misturar-se à matéria sem sofrer uma espécie de degradação. Ao contrário, 
a sociedade precisa dos indivíduos para e)(i-.tir. Por outro lado, o próprio 
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indivíduo necessita da sociedade, pois esta não seria possível se não encon
trasse um ponto de apoio na natureza individual. Se, pois, os dois princípios 
que coexistem em nós, são como afirmamos, concebe-se facilmente que eles 
se atraiam ao mesmo tempo que se opõem. 

Vemos, por este exemplo, o interesse que pode ter para o filósofo o 
estudo das religiões. Contrariamente a um preconceito que se tornou qua~e 
clássico, as ciências oferecem à reflexão filosófica uma matéria menos rica. 
Pois o centro da filosofia é o homem. Ora, o homem que fez a ciência e 
que nela se retrata é um homem incompleto, fragmentado, reduzido unica
mente ao pensamento. A religião, ao contrário, é obra do homem integral. 
Todas as formas possíveis do pensamento e da ação estão nela em ato e 
nela se manifestam. Não há pois ponto de vista de onde melhor se possa 
abarcar a complexidade da natureza humana. 

Delacroix - ( ... ) Parece-me ( ... ) que os fatos nos apresentam um 
dualismo, mas que não é aquele que expõe Durkheim. O homem é aprisio
nado entre sua vontade e a ordem do mundo, que é a necessidade de sua 
inteligência, entre uas aspirações e a realidade, entre seus interesses indivi
duais ou específicos e a lei da ação elevada à impessoalidade. Sua essência 
não é, pois, a antinomia entre o animal e o social; o dualismo não vem 
do fato de que a sociedade subverte sua natureza original e superpõe o 
homem social à animalidade. O dualismo está na sua própria natureza e, 
logicamente ao menos, ela precede a sociedade. Para explicá-lo não é 
pois necessário fazer intervir a ociedade, o milagre da sociedade exaltando 
e transformando a comciência individual. A sociedade de envolve as virtua
lidades do indivíduo; mas as condições psicológicas que tornam a vida 
social, ao mesmo tempo, frutuosa e possível, preexistem. O que faz com 
que os seres sejam capazes de sociedade? Ou a sociedade é um milagre, 
ou ela se funda na natureza dos seres que a compõem. 

A não ser que se admita esta reserva, o sistema de Durkheim permanece 
um dualismo metafísico, como o idealismo absoluto, ao qual ele critica de 
só poder explicar os fatos infringindo seu próprio princípio. O idealismo, 
nos dizem, é obrigado a recorrer à hipótese de uma queda, para passar do 
ideal para o real; nenhum pensador idealista pode explicar a realidade 
empírica, a não ser por uma catástrofe no absoluto. Mas o que se faz 
assim, é somente sub tituir esta metafísica da queda por uma metafí ica do 
élan e do salto; o salto é em altura em vez de ser em profundidade, eis 
tudo. Se a sociedade não está fundamentada nos seres que a compõem, se 
ela emerge bruscamente por sua decisão como uma forma superior, faz-se 
uma criação ininteligível. Encontramos, somente transposta, a mesma 
dificuldade que criticamos num outro sistema. 

Durkheim - Estou muito sensibilizado com os cumprimentos que me 
dirigiu Delacroix e eu lhe agradeço. Mas ao mesmo tempo, não posso im
pedir-me de lastimar um pouco a maneira como o debate parece encami
nhar-se. De meu livro, eu havia retirado uma tese geral que me parecia ser 
de natureza a interessar os filósofos e, para o exame da qual, eles poderiam 
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considerar-se competentes. Eu havia insistido sobre o que chamei de ca
ráter dinamogênico da religião. Esperava que tomassem a peito esta pro
posição que vejo como sendo fundamental, quer negando esse caráter da 
religião, quer contestando as explicações que dei. Em vez de assim proce
der, Delacroix acreditou ser preferível abrir meu livro, e me assinalai 
primeiramente tal passagem, depois tal tendência particular sobre a qual 
me interroga ; vem em seguida um resumo sumário de meu livro, e a tese 
que acabo de expor e que oferecia a vosso exame, me parece um pouco 
perdida de vista. Temo que a discussão, dispersando-se assim, não dê todos 
os resultados que poderíamos esperar. Tenho, entretanto, que seguir meu 
interlocutor no terreno que ele escolheu, c responder às perguntas que me 
coloca. 

Primeiramente, ele me cita uma passagem de meu livro <2> onde eu teria 
acusado as teorias adversas, animismo e naturismo, de fazer desaparecer o 
próprio objeto sobre o qual a ciência das religiões é chamada a especular, 
isto é, a própria religião. Responderia em primeiro lugar, que dirigi essa 
crítica, nesses termos, l:>Omente ao animismo: a passagem citada termina 
a discussão dessa doutrina e se encontra, nesse livro, num momento em 
que não se tratou ainda do naturismo. É que, com efeito, a situação dos 
animistas é bem particular. Segundo, eles, a religião é uma especulação 
sobre o duplo pelo qual eles explicam o sonho, a síncope etc ... Ora, não 
existe o duplo na realidade nem nada que corresponda a ele. É um fantas
ma da imaginação. Se, pois, o animismo é verdadeiro, a religião não tem 
objeto real; ela não é fundada. O animismo não pode difundir-se sem arrui
nar o sentimento religioso. De fato os animista são, no mais das vezes, 
voltai ri anos. 

Não falei nos mesmos termos do naturismo. " Vimos, escrevi, que o pos
tulado subentendido do animismo é que a religião, na sua origem ao menos, 
não exprime nenhuma realidade experimental. e do principio contrário 
que parle Max Miiller. Para ele é um axioma que a religião repousa sobre 
uma experiência da qual ela retira toda sua autoridade. ( p. 103) *. E, 
com efeito, as forças cósmicas são incontestavelmente reais. Critiquei, é 
verdade, o naturismo, de reduzir a religião a uma fantasmagoria decep
cionante, mas por outras razõe . Se a rel igião tivesse realmente por obje
to adaptar-nos às forças cósmicas, como não é nem pelas preces, nem 
pelas oferendas, sacrifícios ou abstinências que podemos agir obre o 
mundo material , ela não teria podido jamais preencher as esperanças que 
os povos colocavam nela, e, a cada instante contraditada pelos fatos, não 
teria podido durar. 

O mesmo não acontece com a teoria que proponho. A sociedade existe; 
ela é uma realidade. Uma explicação sociológica da religião se distingue 
pois, nitidamente, do animi mo: a religião, desse ponto de vista, tem um 

( 2) A passagem foi citada por Delauoix. 
0 As citações do autor c as púginas correspondcnks st• rdcn•m ;\ primeira cdi~·ão 
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objeto real. Mas, por outro lado, os grupos humanos são consctencias; o 
que as forças físicas não são. Sobre essas consciências podemos, pois, 
agir utilmente através de processos psicológicos semelhantes aos que o 
culto coloca em ação; em seguida, é possível que a influência mental que 
os ritos exercem, seja eficaz e justifique assim a persistência das religiões, 
ainda que a influência fís ica que elas geralmente se atribuem seja imagi
nária. E, com efeito, todo o meu livro, tem como objeto provar que tal 
é, certamente, sua razão de ser. A situação especial de minha teoria cm 
relação às teorias adversas, não vem, pois, de maneira alguma, como 
afirma Delacroix, do fato de que "fundo a religião sobre aquilo que con
sidero como o real por excelência, sobre a comunhão dos homens"; nesse 
caso poderiam objctar-mc, com efeito, como o faz Delacroix, que "o 
que considero como realidade por excelência, pode muito bem não ser 
considerada como tal por outros e (que) outros sistemas podem designar 
a religião, baseando-se cm outros princípios, uma realidade equivalente". 
Disse que a comunhão dos homens é, não a realidade por excelência, mas 
simplesmente uma realidade (por aí oponho-me ao animismo), c uma 
realidade moral (por aí oponho-me ao naturismo). 

Não insistirei sobre as relações que posso sustentar com o pragmatismo. 
Eu mesmo mostrei que, como James, acredito que a religião se funda 
sobre uma experiência específica (p. 596) que tem seu valor demons
trativo. Mas, ao mesmo tempo, fiz ver que desse princípio, que num certo 
sentido partilhava com J ames, eu retirava conseqüências opostas às suas. 
Entre o pragmatismo c cu, há o abismo que separa o racionalismo do 
empirismo místico. Toda confusão é impossível. 

Mas, depois de me ter assim aproximado de James, D elacroix me faz 
uma objeção que, ~e atinge talvez o pragmatismo, não poderia atingir-me. 
A religião, diz ele, contém, além do elemento afetivo e ativo, um ele
mento "noético"; a fé se acompanha de razão; ela vem junto a uma certa 
representação do Mundo que o fiel acredita 5er verdadeira. Quem pensa 
contestar esta evidência? D ediquei-me precisamente a estabelecer que, 
mesmo a religião muito inferior que eu estudava, tinha a sua cosmolo
gia (capítulo 3 do livro 1Tl ), sua noologja (capítulo 8, sobre a idéia de 
alma e de personalidade). Tentei mostrar que a religião continha nela 
os germes essenciais da razão, que, conseqüentemente, era rica em ele
mentos intelectuais. Propus uma gênese desses elemen tos que pode ser 
discutida; mas não vejo como me podem criticar de lhes ter negado a 
existência. Não disse que a ciência nos veio daí? Sem dúvida, creio que 
a especulação não é tudo nem o essencial da religião: mas daí não se 
segue que ela esteja ausen te, nem mesmo que ela não tenha, na religião, 
um lugar importante. De resto, na ordem humana, não existe ação sem 
pensamento, nem pensamento sem ação, e essas separações absolutas não 
passam de abstrações. 

Uma vez apresentadas e tas observações prejudiciais, Delacroix chega 
à explicação que propus da reUgião. Ele aceita que causas sociais têm 
um papel importante na gênese das idéias e das práticas religiosas. Mas, 
diz ele, o social não pode to rnar-se religioso ipso facto, pois há estados 
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soc1a1s que não geram estados religiosos. De onde ele conclui, demasiado 
rapidamente, que o indivíduo traz o religioso em si, congenitamente, e 
que a ação coletiva é apenas o empurrão, o impulso que faz aparecer à 
luz do dia aquilo que, de outro modo, poderia ter ficado indefinidamente 
escondido nas profundezas da natureza humana. 

Mas em que, a tese que sustentei , implica que todo social é necessa
riamente religioso? Delacroix parece esquecer que há formas, espécies 
diferentes de vida social: concebe-se, pois, facilmente, que só alguma~ 
dessas formas sejam produtoras de sentimentos propriamente religiosos. 
D e fato, tentei demonstrar que os estados do grupo que têm es~a virtude 
produtora são relativamente excepcionais e pouco duráveis, em razão de 
sua intensidade. Todos os fen ômenos psicoquímicos não são fenômenos 
biológicos ipso facto. Entretanto, posto que a vida não existiu sempre 
na superfície do Globo, é preciso que tenha havido um momento em 
que as forças psicoquímicas atingiram uma energia tal, e sobretudo se 
encontraram submetidas a uma tal concentração que de ram origem aos 
seres vivos. O mesmo se dá com a religião em relação às força!> sociais. 
f: preciso que estas estejam submetidas a uma síntese sui generis para 
transformar-se em geradoras de religioso. Expliquei-me longamente sobre 
esse ponto em meu livro. 

Posso até mesmo precisar ainda mais. O estado coletivo que suscita a 
religião, é a com unhão das consciências, sua fusão numa consciência resul
\ante que as ab~orve momentaneamente. Mas esta comunhão só se m~
nifesta em ato, de maneira intermitente; é uma das formas da vida social, 
mas existem outras. H á relações sociais que não têm, cm nenhum grau, 
esse caráter, e que, conseqüentemente, não são, em si mesmas, religiosas. 
A ssim são as relações de troca. E sta é uma das características da troca, 
sobre a qual insisti num livro publicado há vinte ano<;. Há mais: não é 
toda comunhão de consciências que produz o religioso. I:. preciso ainda 
que ela preencha certas condições particulares. f: preciso especialmente 
que ela tenha um certo grau de unidade, de intimidade, c que as forças 
que ela liberta sejam suficientemente intensas para retirar o indivíduo 
fora de si mesmo e elevá-lo a uma super ior. f: necessário, ainda, que os 
sentimentos assim suscitados se fixem sobre um objeto ou objeto con
cretos que os simbolizem. Dou aliás, essas indicações sumárias a título 
de exemplos c para mostrar que Delacroix parece ter perdido de vista a 
diversidade, real e profunda, da vida social. E ~a diversidade nos permite 
compreender como o religioso pode ser social sem que todo social seja 
religioso. 

Dada esta resposta, não há razão para examinar a hipótese segundo 
a qual o indivíduo carregaria nele, já pronta, a idéia religiosa. Pois De
lacroix propunha essa hipótese sem justificá-la com nenhum fato definido. 
Via nela somente um meio de eliminar a dificuldade que me objetava, 
mas que, como tentei mostrar, não existe. 

Chego enfim ao que D elacroix disse sobre a dualidade essencial do 
homem e a explicação que dei. 
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Delacroix aceita o fato desse dualismo, mas acredita poder explicá-lo 
de maneira diferente. Mostrei que ele se encontra na ordem do conhe
cimento e na ordem da ação: no conhecimento, entre a sensação ou a 
representação sensível que me é estritamente pessoal, e o conceito que é, 
por sua natureza, impessoal, comum a todas as inteligências e que lhes 
permite comunicar; na ordem da ação, entre as tendências egoístas e a 
vontade moral que visa fins impessoais e universais. Segundo Delacroix, 
esta antítese se reduziria à da afetividade e vontade (os dois termos pare
cem ser tomados por ele quase como sinônimos) que "constituem um 
plano de ação pessoal" do indivíduo, e da razão que vai ao impessoal. 
Teria reservas quanto a essa maneira de apresentar as coisas e sobretudo 
quanto a essa terminologia, que me parece implicar confusões. Não vejo 
porque se diz da afetividade que ela é necessariamente egoísta e pessoal, 
pois há form as de vida afetiva que são impessoais; nem porque afetivi
dade e vontade se aproximam a ponto de serem quase tomadas uma pela 
outra, pois elas se opõem mais do que se confundem. Teria a dizer tam
bém que se a sensação é individual, não é somente enquanto estado afe
tivo, mas também enquanto representação. Minha sensação de som é 
ligada à minha pessoa, como conhecimento de som, assim como minhas 
impressões agradáveis ou desagradáveis. Mas pouco importa; o que quer 
que seja dessas reservas e qualquer que seja sua gravidade, temos que, 
para Delacroix, existe em nós algo de pessoal e algo de impe soai; que 
essas duas partes de nós mesmos contrastam uma com a outra; que elas 
estão orientadas e nos orientam em sentidos contrários. A verdadeira 
que!.tão é saber porque realizamos essa contradição, porque somos assim 
partidos e divididos contra nós mesmos. Como um ente pode ser forma
do de dois seres que se contradizem e, num certo sentido, se negam 
mutuamente? Ora, a esta questão - que é toda a questão - Delacroix 
não parece trazer nenhuma resposta. Ele liga o elemento pessoal às fa
culdades que ele chama de afetivas, o elemento impessoal à razão; mas 
é repetir o problema cm termos pouco diferentes; é não avançar. Pouco 
importa os n_omes que convém dar à faculdade do impessoal e à facul
dade contrária; o que é preciso é explicar como somos formados de duas 
faculdades tão nitidamente opostas uma à outra. Delacroix coloca que, 
além da afetividade que partilhamos com o animal, temos a razão; mas 
trata-se precisamente de saber como a razão, que contrasta visivelmente 
com a afetividade (ou melhor, com a sensibilidade) , acrescentou-se a 
esta, numa palavra, somos duplos. Delacroix admite, com o empirismo, 
que o conceito não é mais do que o abstrato da sensação, que as formas 
impessoais de nos~a atividadc, isto é, nossa atividade moral, não são 
mais do que um outro aspecto das formas egoístas? Então, encontramo
-nos diante de uma tentativa de explicação, mas da qual só conhecemos 
as dificuldades; a mais grave é justamente negar essa dualidade, essa con
tradição, que, no entanto, é um fato que os próprios homens experimen
tam. ~ até mesmo o elemento característico da humanidade. Mas dizer 
simplesmente que essa antinomia está na natureza do homem, sem expli-
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car porque o homem realiza uma antinomia, t: não responder, e não 
responder a uma questão da qual a filosofia não pode fugir. 

Terminando, Delacroix critica a explicação que proponho de ser tão 
metafísica quanto a doutrina da queda a que o idealismo absoluto é obri
gado a recorrer. Entre a doutrina da queda e a que propus, existe algo 
em comum: tanto para uma quanto para a outra, a dualidade profunda 
do homem é a prova de que ele participa simultaneamente das duas rea
lidades diferentes e, num certo sentido, opostas. Somente, essa partici
pação não é concebida da mesma maneira: para o sociólogo, as duas 
realidades com as quais o homem está em relação, são, uma e outra, 
da ordem do experimental. A sociedade é um objeto de observação assim 
como o indivíduo. Não vejo, pois, como a palavra metafísica pode apli
car-se aqui. 

Mas, se a sociedade não está fundada nos seres que a compõem, ela só se 
pode fazer através de uma criação ininteligível - :E: nessa pretensa ininteli
gibilidade que pensava Delacroix falando de metafísica? Não sei. O que quer 
que seja, está claro que, se a natureza do indivíduo fosse totalmente refra
tária a tudo o que é vida coletiva, esta seria, com efeito, inexplicável. 
f: preciso, com toda evidência, que nossa constituição psíquica permita 
que a sociedade se organize. Mas permitir não é fazer e produzir. 
Podemos assegurar de antemão que deve existir na consciência individual 
estados e predisposições que tornam a vida social possível; mas as con
dições de possibilidade de um fenômeno não são as causas determinantes 
e eficazes, e não são suficientes para explicá-lo. Ora, toda a questão é 
saber se as causas verdadeiramente produtoras de vida social são ima
nentes ao indivíduo enquanto tal, ou estão situadas fora dele. Se a segunda 
hipótese é a verdadeira, se ele foi forçado por causas exteriores a ele a 
atualizar essas virtualidades que existiam nele, mas que, de outro modo, 
teriam ficado eternamente no estado de possibilidades, concebe-se muito 
bem que a sociedade, encontrando nele os pontos de apoio que lhe eram 
indispensáveis para poder edificar-se, não tenha podido constituir-se sem 
ultrapassá-lo e sem levá-lo a ultrapassar-se a si mesmo, sem engajá-lo, 
em conseqüência, Jmm círculo de vida diferente daquela que levaria se 
só tivesse obedecido a seus instintos de indivíduos. Ora, a tese que com
batemos implica tudo isso. E la não postula nenhum milagre; supõe sim
plesmente que a vida social, tendo uma base na consciência do indivíduo, 
não resulta entretanto de uma espécie de desenvolvimento espontâneo, 
mas é devido à intervenção de causas de outro tipo. A vida não teria 
podido nascer se os elementos minerais de que ela resulta não a com
portassem; e no entanto, ela se define por propriedade diferentes daque
las que caracterizam a matéria bruta. De resto, essas discussões dialéticas 
são bem úteis; e, com efeito, será que se pode contestar que a vida cole
tiva violenta os instintos e as tendências fundamentais do indivíduo, que 
não podemos vivê-Ia sem um esforço laborioso contra nós mesmos, isto 
é, que ela vai, num certo sentido, contra as tendências de nossa natureza? 
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ISER - Blth.fOTECA 

Darlu - Tanto quanto Delacroix, sou sensível a tudo que existe de 
força e de beleza na nova e grande obra que nos apresenta Durkheim. 
Mas como estamos aqui para marcar nossas dissensões com ele, eu diria 
que percebo duas idéias bem diferentes que Durkheim reaproxima sem 
cessar e que muitas vezes, na expressão ao menos, são confundidas. f:, 
pois, importante distinguí-las. 

A primeira idéia é corrente; ela é geralmente aceita ; quanto a mim, 
a ela me subscrevo com uma reserva, aliás importante <3>. Ela pode assim 
enunciar-se: as concepções religiosas, morais e mesmo lógicas são de 
origem social no sentido que elas são dadas no pensamento coletivo; elas 
residem nessa síntese das consciências individuais que é a consciência 
social, e a consciência social as impõe à crença dos indivíduos. O espíri
to individual está mergulhado no espírito social. Parece-me que essa idéia 
se encontra necessariamente em todos os historiadores da religião, da 
arte, da moral e da ciência. Ela se encontra nos historiadores da filosofia 
quando eles nos falam da perennis philosophia. Quando Pascal nos diz 
que a humanidade é como um homem que aprende sem cessar etc ... , 
ele exprime uma idéia um pouco diferente da de Durkheim, mas vizinha. 
f: interessante ver como Durkheim eleva, acima da experiência bruta, 
este pensamento coletivo. Ele é racional, é a própria razão, é o espírito. 
Pois "o universo só existe na medida em que é pensado por ele". f: esta 
a linguagem do idealismo. Admitamos pois esta idéia. 

Mas a segunda idéia é bem diferente, e creio que ela deve parecer, 
para a maioria, exorbitante pois ela choca todos os nossos hábitos do 
espírito. As concepções religiosas, morais, lógicas, são de origem social 
nesse segundo sentido: elas são primitivamente e essencialmente concep
ções de coisas sociais, concepções formadas sob o modelo das coisas so
ciais. Assim, segundo a teoria do conhecimento que Durkheim chama 
sociológica, as categorias não seriam somente conceitos do pensamento 
coletivo, o que concedemos, seriam ainda concepções de uma hierarquia 
social , de um sistema social, das dimensõees do solo ocupado por uma 
sociedade . . . A idéia de gênero só poderia ser formada pela representa
ção de um clã, de uma tribo, de uma classificação social; a idéia de 
causa seriam essencialmente, nas suas origens, a idéia de força de um 
grupo social; a idéia de tempo nos seria vinda, não da sucessão de nos os 
estados íntimos, ou dos acontecimentos naturais, do declínio do dia, mas 
do ritmo da vida social; nossa idéia de espaço não derivaria de nossa 
perpétua experiência das extensões tácteis e visuais, mas somente da re
presentação do espaço particular ocupado pela tribo. . . O mundo exte
rior, a natureza, não teria exercido ação direta sobre o espírito do pri
meiro homem para conduzi-lo a formar esses conceitos superiores. A so
ciedade as teria retirado dela mesma, exclusivamente. Durkheim absor
ve o universo na sociedade. O homem não é essencialmente um conjunto 

( 3) Eis aqui esta reserva: parece-me incontestável que o pensamento colct ivo 
compreende todo o adquirido intelectual; ele o conserva, ele o tradicionaliza, ele o 
consagra; mas o adquirido intelectual só pode aumentar pela intervenção individual. 
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de fenômenos físicos e biológicos. Do ponto de vista intelectual ele é, 
exclusivamente, uma criação da sociedade. A ligação do homem com a 
natureza acha-se cortada. 

O mesmo se dá com as crenças religiosas. O totemismo, essa religião 
elementar onde Durkheim encontra todos os elementos essenciais da reli
gião, de acordo com a exposição que ele nos faz - pois, ainda mais que 
Delacroix, sou forçado a professar minha modéstia nesse assunto que 
não conheço - segundo Durkheim, o totemismo é constituído de crenças 
onde se encontram representações de animais (o clã do corvo), de espí
ritos (espírito dos ancestrais), de almas (as almas individuais), das for
ças naturais (a chuva, o trovão), toda uma cosmogoni a (são os objetos 
do universo que são classificados em relação ao totem) . . . Quer dizer 
que nela encontramos, ao mesmo tempo, esse animismo e esse naturismo 
que é muito difícil não considerar - a priori ao menos - como sendo 
os elementos essenciais das religiões primitivas, posto que essas religiões 
tiveram, necessariamente, que emprestar aos dois únicos reservatórios do 
conhecimento humano, a percepção externa e a percepção interna. Mas 
Durkheim pensa que esses elementos são secundários e derivados; ele 
acredita encontrar a própria essência da crença religiosa na idéia de força. 
Seja. Somente esta idéia de força não é a idéia de uma dessas forças 
exteriores, particularmente intoleráveis para os primeiros homens; não, é a 
idéia da força do clã, do grupo social. Todo o resto das concepções religiosas, 
crenças nos espíritos, nas almas, nas forças naturais, nos deuses, nada mais 
é do que uma extensão da idéia de clã hipostasiada sob as espécies sensíveis 
de um animal. E que prova dá Durkheim dessa interpretação? Só percebi 
uma: que o grupo social tem, aos olhos do indivíduo, uma força, uma 
autoridade, uma majestade incomparável. Esse raciocínio basta, para nos 
tomar aceitável, uma idéia que se choca com toda tradição filosófica? Sem 
dúvida essa tradição pode ser posta em dúvida. Mas enfim ela tem seu 
valor, pois ela também faz parte do pensamento coletivo. 

E há mais. Parece-me que entre as duas idéias fundamentais que acabo 
de distinguir de acordo com o próprio Durkheim, existe uma espécie de 
contradição. Por um lado, as concepções religiosas não são obra das 
consciências individuais; elas só podem ser formadas pelo pensamento 
coletivo; de outro, elas têm por matéria essencial, por substância, a im
pressão de poder e de autoridade que a sociedade faz sentir às consciên
cias individuais. Ora, parece que, se a primeira idéia é verdadeira, a se
gunda é falsa e reciprocamente. Se as concepções religiosas têm por obje
to essencial a força e a autoridade da sociedade aos olhos do indivíduo, 
é que elas são formadas pelas consciências individuais, são representa
ções de origem individual. E se, ao contrário, elas foram formadas pelo 
pensamento coletivo, a força e a autoridade da sociedade nada têm a 
ver, pois esta força e esta autoridade nada são para o pensamento coletivo 
que é precisamente a consciência social. Existe aí, ao menos uma difi
culdade lógica que pediria alguma explicação. 
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Durkheim - Darlu distingue em meu livro, duas idéias fundamentais 
que lhe parecem muito diferentes, e que, entretanto, eu teria cometido o 
erro de confundir. Em primeiro lugar, atribuo uma origem social às repre
sentações religiosas e à vida lógica ou conceituai, no sentido em que of. 
conceitos e as crenças da religião são elaboradas pela coletividade. Se
gundo Darlu, i so é um lugar comum da filosofia tradicional sobre o qual 
todo o mundo está de acordo há muito. Confesso que a notícia desse 
acordo unânime e adquirido, ao mesmo tempo que me agrada, não deixa 
de me surpreender e me pergunto se Darlu não se enganou a respeito de 
meu pensamento <•>. Mas teria, verdadeiramente, má vontade ao não acei
tar o feliz augúrio que, sobre esse ponto, nenhuma contestação deve-se 
temer. 

Mas sustentei ainda que as categorias (e não os conceitos como parece 
dizê-lo Darlu) são coisas coletivas em outro sentido : não somente elas 
~ão obra da coletividade, mas ainda, exprimem realidades coletivas. O mes
mo se dá para certas representações religiosas, especialmente a represen
tação do sagrado. Tal é o meu pensamento. Notarei entretanto, que a dis
tinção que faz Darlu entre essas duas idéias que ele me crit ica ter confun
dido, eu mesmo a fiz em meu livro e de maneira mais explícita. Depois de 
ter mostrado que as categorias são de origem social, como os conceitos 
ordinários, no sentido que elas são elaboradas pela coletividade, acres
cento: "mas no que as concernem, o problema é mais complexo; pois 
elas são duplamente sociais. Não somente foi a sociedade que as instituiu, 
mas ainda, são aspectos diferentes do ser social que lhes servem de 
conteúdo" (pp. 627-628). Não há pois nenhuma confusão em meu pen
samento. 

Enquanto que a primeira tese parecia a Darlu um truísmo, esta lhe 
parece "exorbitante" . Critica-lhe de "chocar nossos hábitos de espírito'' 
e "a tradição filosófica". Confesso que, assim enunciada, a objeção me 
toca pouco. O papel da ciência não é o de contentar e de parafrasear as 
opiniões do senso comum, mas o de substituir o conhecimento vulgar por 
um conhecimento de outra espécie. Esse é sobretudo o caso da sociolo
gia, posto que ela é uma ciência nova e que a ordem das realidades à 
quais se aplica não foi ainda metodicamente explorada. A sociologia é 
antes de tudo, um ponto de vista sobre o homem, um novo instrumento 
de análise da natureza humana. É pois inevitável que ela subverta as 
idéias adquiridas, o mais inveterados hábitos do espírito, que dissipe as 
falsas evidências e renove os problemas. 

A questão não é pois saber se a tese que sustentei incomoda ou não 
os hábitos mentais, mas o quanto valem as razões que dei para demons-

( 4 ) Uma notJ pela qual D<nlu precisou, acima, seu pensamento ( p. 87 ), prova, 
com efeito, que hou,·c engano. Darlu admite que o pensamento coletivo contém 
todo o adquirido intele,tual c o eonscn·a, mas sem que ele possa fazê-lo ou aumen
tá-lo. E negar a própria tese que sustento no que ela tem de mais essencial. Pen
sava no entanto, ter repetido, quase cm excesso, que o pensamento eoletivo não é 
um simples conglom('rado de pensamentos individuais acumulados. 
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trá-la. Ora, todas as razões que pude dar se resummam, segundo Darlu, 
a uma curta proposição: "O grupo social tem, aos olhos do indivíduo 
uma força, uma autoridade, uma majestade incomparáveis". Na verdade, 
eis aqui todos os fatos que reuni, todos os argumentos que expus, redu
zidos a bem pouca coisa! Na realidade, para responder a Darlu, seria 
preciso lembrar aqui o essencial de minha argumentação, isto é, resumir 
meu livro, o que nos levaria um pouco longe. Eu o envio em particular 
à conclusão (pp. 627 e seguintes) onde mostro que as categorias, em 
oposição aos simples conceitos, são duplamente sociais, isto é, represen
tam realidades sociais. Se quiser reler a conclusão e me comunicar em 
seguida suas observações e objeções esforçar-me-ei em respondê-las. 

Terminando, Darlu me assinala uma contradição, na qual .eu teria in
corrido. Por um lado, diz ele, acreditamos que as concepções religiosas 
não são obra das consciências individuais. Mas por outro, essas mesmas 
concepções tem por objeto, aos olhos dos indivíduos, a força e a auto
ridade da sociedade. Elas foram pois formadas, conclui ele, pelas cons
ciências individuais. A segunda proposição lhe aparece contradizer a pri
meira. Confesso que me é impossível perceber onde está a contradição. 
A religião, afirmei, é a força coletiva penetrando nas consciências indi
viduais. A força coletiva é uma força moral, um sistema de representações 
e de sentimentos que são elaborados pela coletividadc e que a exprimem. 
Uma vez formados, ou melhor, à medida que eles se formam - pois 
não há aí dois tempos separados como já expliquei (p. 381) - esses 
estados coletivos exercem sobre os indivíduos uma ação determinada, ao 
mesmo tempo estimulante e imperativa. Mas eles não são dos indivíduos. 
Existe algo de abusivo em dizer que esses estados coletivos são formados 
pelos indivíduos porque despertam neles tal ou tal impressão de respeito 
ou reconforto. 

Teria ainda reservas a fazer sobre a linguagem que, muitas vezes, me 
atribui Darlu e na qual não reconheço meu pensamento. Mas prefiro 
limitar-me ao essencial. 

Le Roy - Devido ao adiantamento da hora não posso começar uma 
discussão de conjunto. D eter-me-ei num ponto somente, do programa 
formulado na nota introdutória desta discussão e limitar-me-ei a um pedi
do de esclarecimento sobre uma questão de método. 

Contrariamente a uma opinião bem difundida, e qualquer que seja a 
necessidade de uma teologia, a religião se apresenta muito mais como 
uma participação vivida, do que como a posse intelectual de um sistema 
de idéias. A própria permanência da religião através de tantas vicissitudes, 
não nos permite certamente concluir sobre seu caráter radical e puramen
te ilusório; ao contrário, nos leva a afirmar a existência de uma profunda 
realidade subjacente. 

Sobre esses dois pontos, estou de acordo com Durkheim. A dificuldade 
começar para mim quando se fala de forças sui generis postas em ação 
pela vida religiosa. Trata-se de forças exteriores, comparáveis às forças 
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da natureza, que se refeririam a uma expenencia análoga à expenencia 
física, da qual só haveria de se tirar proveito? Parece-me que todo o 
problema está aí, e que, segundo a maneira de resolvê-lo, chegaremos a 
um método ou a outro. 

Não penso que a realidade religiosa, subjacente às rcpre entações mais 
ou menos corretas que dela nos fazemos, seja da ordem de "forças" que 
podemos "captar" para nos servirmos delas no lugar de serví-las. A 
experiência religiosa é bem particular: ela não consiste em agir sobre as 
"coisas" exteriores que seriam como um reservatório de energia pronto 
a se deixar tomar, mas a agir sobre nós mesmos para nos transformar
mos, até nos tornarmos capazes de entrar, pessoalmente, em relação com 
uma realidade moral que nos ultrapassa e no entanto nos chama. 

O método depende da escolha entre essas duas concepções. Tenho a 
impressão de que o senhor escolheu método e concepção que o inclinam 
para o lado físico e não moral. 

Durk/ieim - Não sei a que me prender na exposição de Le Roy, pois 
ele não visa a nenhum ponto definido de minha argumen tação. Quer ele 
dizer que, para mim, as forças religiosas são forças físicas? Todo o meu 
livro protesta contra tal interpretação. "As forças religiosas" - escrevi 
- "são forças humanas, forças morais. Os elementos essenciais que as 
compõem são emprestados à consciência" (p. 599). Critica-me de con
ceber as forças morais como naturais? Suponho, com efeito, que elas fa
zem parte da natureza. Mas este é o próprio postulado da ciência das 
religiões. Só há ciência possível das coisas dadas na natureza. 

Mas, de que elas são naturais não se segue naturalmente que elas &e
jam "da ordem das força s que podemos captar e usar em lugar de servi
-las". Sem dúvida, no programa que redigi para esta palestra, insisti sobre 
os efeitos úteis do culto sobre os fiéis; mas em meu livro, apliquei-me 
em demonstrar que ele tinha também por objeto, servir aos deuses. Por 
outro lado, longe de ver na experiência religiosa uma ação física qual
quer exercida sobre as coisas, eu a fiz consistir numa ação moral. As 
manobras materiais que constituem os ritos, são somente, afirmei, "o 
envelope exterior sob o qual se dissimulam operações mentais". Final
mente, trata-se, não de exercer uma espécie de coerção física sobre forças 
cegas, mas de at ingir as consciências, tonificá-Ias, di cipliná-las" (pp. 
599-600). Essa idéia é uma das que dominam todo o meu livro; não enten
do pois a objeção que me dirigiram. 

Le Roy- O senhor pensa descobrir o essencial da religião na análise 
das forças mais rudimentares, mais inferiores, mais primitivas. É um mé
todo muito contestável. Pense no que ele resultaria se o aplicássemos 
ao estudo da vida. É preciso reconhecer ao menos, que ele supõe um pos
tulado enorme. A questão é saber se podemos definir a religião fora de 
toda duração. Talvez seja necessário adotar aqui uma definição dinâmica, 
uma definição móvel, que a cada momento só caracterize uma época. O 

21 



que existe de constante no desenvolvimento da religião é outra coisa, é 
algo além de uma constância de direção? Por mim, sustentaria com agrado 
a tese de uma evolução realmente criadora. Certos elementos podem ter 
sido fundamentai s na religião de outros tempos, que não são mais repre
sentados na religião de hoje e que esta tende a eliminar cada vez mais; in
versamente, e lementos podem ter tomado em nossos dias uma preponde
rância capital, e que, antigamente, só existiram enquanto germes apenas 
discerníveis. Parece-me que a religião é um dos casos mais nítidos onde 
convém definir, menos pela existência de certas características, do que 
pela tendência a acentuá-las, menos pelo estado instantâneo do que pela 
direção da mudança. Não contesto o direito de estudar religiões inferiores, 
mas o de definir por elas a religião. 

Durkheim - Não entendo o que pode induLir Lc Roy a acreditar que 
cu tenha, alguma vez, definido a religião pelas religiões inferiores. Nada 
está mais longe de meu pensamento; acreditava ter-me explicado sobre 
esse ponto de maneira a prevenir toda confusão. Disse que para definir a 
religião em geral, era preciso levar em conta tanto as religiões inferiores 
quanto as mais elevadas; mas jamais disse que era preci o limitar-se à con
sideração das primeiras. 

Se dei preferência ao estudo de uma religião muito primitiva, não G 
porque, como já disse, emprestei a essa religião virtudes particulares; não 
é porque fiz dela " uma espécie de modelo que as religiões ulteriores só 
teriam que imitar" (p. 11). t unicamente porque os fenômenos religioso~ 
aí aparecem sob uma forma simples que facilita o estudo. Desenvolvi lon
gamente esta razão de método; parece-me inútil voltar a ela. 

Mas essa regra metodológica supõe que existam elemento~ permanentes 
e fundamen tais na religião e que eles se encontram em todas as religiões. 
Ora, é o que parece negar Le Roy. Para ele as características essenciais da 
religião só aparecem pouco a pouco ao longo da evolução; elas são criadas 
ao longo do caminho. Estaríamos pois, em más condições para percebê-Ias 
quando só consideramos as formas primitivas e simples da vida religiosa. 
t: bastante difícil discutir uma hipótese que se apresenta como uma visão 
de mundo, sem que nenhuma razão objetiva seja alegada para justificá-la. 
O que posso dizer, entretanto, é que, assim formulada essa hipótese con
traria urna regra de método já bem estabelecida. As características essen
ciais da vida se encontram onde há seres vivos, não importa quão simples 
eles sejam. Por que as características essenciais da religião não se encon
trariam em todo lugar onde existem religiões? Ou Le Roy se recusaria a 
considerar religiões propriamente ditas o sistema de crenças e de práticas 
que estudei? M as creio que ele mesmo recuaria diante deste extremismo. 
Entretanto, se o que é fundamental na religião não se encontra nela, ou 
se encontra somente a título secundário e acessório, é indevidamente que 
lhe damos esse nome e que reunimos sob um mesmo vocábulo duas espé
cies de coisas essencialmente diferentes por hipótese. 
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L e Roy - Uma última pergunta, que quer ser somente uma pergunta. 
O crente, segundo o senhor, está em contato e em comunicação com reali
dades verdadeiras. A respeito dessas realidades, ele concebe certas idéias, 
e o senhor, por sua vez, propõe explicações. O senhor diz que sua hipótese 
sociológica não destrói as realidades que ela e!>tuda, deixa até mesmo sub
sistir a possibilidade de uma vida religiosa. Entretanto o senhor reconhece 
que ela atribui um carátcr ilusório a certas representações do crente. Está 
claro que uma explicação pára sempre por aí. Mas sua explicação não 
atribui um caráter ilusório justamente ao que faz com que a realidade em 
questão possa ser dita religiosa, c com que a vida correspondente seja vida 
religiosa? No meu entender, o erro do crente, se erro existe, isto é, se 
julgamos as coisas do ponto de vista de sua teoria, constitui precisamente 
a própria essência da religião. 

Durklleim - A explicação que proponho dá um sentido c uma razão 
de ser à religião. Os gestos que constituem os ritos não são vãos, posto 
que, se eles não têm eficácia física, pela qual foram muitas vezes justifi
cados, servem para regulamentar, disciplinar, tonificar as consciências; eles 
contribuem para fazer e refazer periodicamente nosso er moral. Le Roy 
declara que, na sua opinião, a verdadeira religião está alhures ; mas ele 
não diz no que ela consiste e como se justifica seu sentimento. Não sei, 
pois, como lhe re~ponder. Noto uma vez mais que, neste debate, cm vez 
de tomar os fatos e os argumentos pelos quais tentei demonstrar minha 
tese, os senhores me opõem com freqüência, impressões, sentimentos pes
soai!>, hábitos, quer dizer, preconceitos e até mesmo atos de fé que dificil
mente servem à discussão. 

Laclle/ier - Gostaria de fazer a Durkheim uma só pergunta. Depois de 
tudo que ele acaba de dizer - c tudo o que ele escreveu - reconhece 
ele, sim ou não, a realidade do único estado de consciência que, segundo 
eu, pode propriamente ser chamado de religioso: refiro-me ao estado que 
Kant descreveu na obra que tem por título - A R eligião nos Limites da 
Razão - estado de um espírito que se quer e se sente superior a toda 
realidade sensível - que se esforça livremente em alcançar um ideal de 
pureza e de espiritualidade absolutas, radicalmente heterogênea a tudo 
quanto, nele, vem da natureza e constitui sua natureza. 

Durkheim - desconfio, em princípio, dessas fórmulas demasiado sim
ples pelas quais acreditamos poder definir num só tempo a religião. Ela é 
coisa por demais complexa para resumir-se assim em algumas palavras. 
Reconheço contudo, que a tendência assinalada por Lachelicr é uma da~ 
que caracterizam a religião, com a condição de renunciarmos a confundir 
natureza e sociedade. Pois se, num sentido, a sociedade está na n13 tureza 
e é da natureza, ela é algo que se acrescenta àquilo que chamamos geral
mente "a natureza" na terminologia usual dos filósofos. 
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Lachelier - Eu compreendia, ao contrário, a sociedade no que eu 
chamava de "a natureza". Creio, em todo caso, que a religião consiste, 
para a alma que é capaz disso, num esforço individual e solitário para 
liberar-se, desprender-se de tudo o que não é ela, e de tudo o que, nela, 
não é sua própria liberdade - Durkheim admite tal definição do estado 
de alma verdadeiramente religioso? 

Durkheim - Não poderia certamente admitir, que o esforço de que 
o senhor fala seja solitário por essência e necessariamente, que a solidão 
seja uma das características distintivas da vida religiosa; e não vejo como 
poderia justificar-se uma tal asserção, que tantos fatos contradizem. Ma~ 
eu mesmo mostrei que uma das funções essenciais da religião (e não a 
única) é, precisamente, no que concerne o indivíduo, a de levá-lo a liber
tar-se da natureza profana, a elevar-se acima dele mesmo, a ultrapassar-se. 

Lachelier - Não peço mais, salvo que a distinção entre sagrado c 
profano me parece aqui indiferente. 

Durklzeim - Essa tendência ao aperfeiçoamento, essa participação a 
uma vida mais elevada, não tenho razões para negá-las posto que as en
contro até nas religiões mais rudimentares ... 

Laclzelier - Talvez no estado virtual c latente. A verdadei ra religião 
que acabo de definir não tem nada em comum com as religiões bárbaras. 
Ou se alguma parcela se encontra nelas, seria como o fermento numa 
massa. 

Durkheim - Com que direito o senhor recu~a a priori a existência 
dessa tendência ao aperfeiçoamento nas religiões que o senhor chama de 
bárbaras? O senhor compreende pois o aperfeiçoamento num sentido espe
cificamente cristão? 

Lache/ier - Creio que o cristianismo tem, com efeito, elevado considt:
ravelmente, no espírito dos homens, a idéia de perfeição espiritual. Entre
tanto minha definição não tinha, em meu pensamento, um sentido confes
sional. 

Durkheim - Então, se à noção de perfeição não se liga nenhum sentido 
confessional, se a compreendemos num sentido mais largo, de maneira 
que ela possa convir às mais diversas religiões, se vemo~ nela um esforço 
em direção a um ideal !>upraindividual, não importa como esse ideal tenha 
sido concebido nos diferentes momentos da história e por diferentes povos, 
ela é, certamente, um elemento essencial da religião, ao menos daquelas 
que conheço. 

Lachelier - M as não é preciso que seja num sentido tão largo. Eu me 
l imito àquele que tentei definir, e lhe pergunto se o senhor pensa poder 
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relacionar esse estado de alma que eu chamo de religioso, esse estado de 
isolamento de nosso ser íntimo e de desligamento de todo o resto, com 
fenômenos sociais, e mais ainda, de fazê-lo resultar em nós do estado de 
sociedade e da ação da sociedade sobre nós. O que se trata de saber aqui, 
é se pode uma combinação qualquer de t:lementos naturais, produzir ou 
suscitar, num grupo de homens, um estado de consciência que eu gostaria 
de qualificar de sobrenatural (tomando essa palavra num sentido pura
mente interior e pondo de lado toda noção de acontecimento miraculoso)? 

Durkheim - Re pondo : !>im , esse estado ele consciência sobrenatural 
- que eu entendo ser esse estado de consciência pelo qual o homem se 
eleva acima daquilo que chamamos ordinariamente de natureza, acima 
do dado, para viver uma vida de puros ideais - esse estado existe; ele 
existe em toda sociedade e toda religião tende a realizá-lo. Se há pouco 
dizia que é preciso tomar essa palavra no seu sentido largo, é que alar
gando a definição penso não desnaturar o estado religioso, mas ao con
trário, melhor descobrir sua natureza essencial. Ele é, em suma, o pró
prio estado moral ... 

Laclrelier - Sim, mas no que ele tem de mais profundo e de mais 
íntimo. 

Durkheim - Creio, com efeito, que esses dois estados são parentes 
próximos, que se esclarece mutuamente. A distinção entre estado moral e 
estado religioso é relativamente secundária; a rigor ela é impossível. Não 
se pode compreender a especificidade da moral quando não se compreende 
o sentido do religioso e vice-versa. Mas de qualquer modo, o senhor me 
pergunta se o social pode explicar esse estado religioso. Creio que a 
pergunta não se colocaria, não ao menos nesses termos, se tivéssemos 
maior compreensão do que é o social. Temos freqüentemente uma concep
ção simplória do que é a sociedade. Nela vemos somente juízes, policiais, 
funcionários de toda espécie, encarregados de fazer reinar entre os homens 
uma o rdem completamente exterior; e tudo isso nos parece ser incapaz 
de afetar fortemente o âmago das consciências. Mas de fato, a sociedade 
é algo bem diferente. Ela é uma síntese nova incomparável, infinitamente 
mais rica e mais fecunda do que aquelas que resultam em outras fo rmas 
do real, pois é uma síntese de esp íritos que dá origem a um espírito, a uma 
mentalidade de um novo gênero . .f: disso que a sociologia nos fez tomar 
consciência. Ela não conseguiu estabelecer ainda muitas leis que possam ser 
consideradas como incontestáveis. Mas ela nos ensinou , ela nos deu , ao 
menos, o sentimento de que, a lém do mundo individual, se abre um mundo 
novo, o nde agem forças a té aqui insuspei táveis, e pelas quais se podem 
explicar muitos fenômenos que, durante muito tempo, passaram por inexpli
cáveis. E !ita descoberta de um novo reino, acrescentada aos outros reinos 
da natureza, destina-se a o rientar a ciência do ho mem para novos caminhos, 
a abrir-lhe horizontes desconhecidos. Quando sentimos tudo quanto existe 
de força criadora na efervescência mental que produz toda vida coletiva, 
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não importa quão elevada seja a idéia que temos da religião, nos damos 
conta de que é bem difícil dizer antecipadamente: isto não explica aquilo. 
Não é a comunhão das consciências, em que implica toda vida social, a 
fonte de toda vida impessoal, tanto na ordem intelectual quanto na ordem 
prática, e não é essa aptidão para viver uma vida impessoal, supraindividual, 
uma das características da humanidade, aquela que mellior nos distingue, 
talvez, da animalidade? De resto, antes mesmo que a sociologia estivesse 
constituída, a maior parte dos grandes pensadores que meditaram sobre a 
sociedade sentiram que ela era uma espécie de ser maravilhoso, superior à 
natureza, uma espécie de Deus, um deus mortal, como dizia Hobbes. 

Lachelier - A comunhão das consciências existe certamente: ela é 
uma coisa e a religião é outra. Por religião eu não compreendo as práticas 
religiosas nem as crenças particulares, que evidentemente variam de um 
estado social para outro. Mas a verdadeira religião é incapaz de nascer de 
uma aproximação com o social, pois existe nela uma negação fundamental 
de todo dado exterior e portanto, um desligamento do grupo, assim como 
da natureza. A alma religiosa se procura e se encontra fora do grupo so
cial, longe dele e muitas vezes contra ele. 

Isto também pode deduzir-se da comunhão da~ con~ciência '! 

Durkheim - Se o senhor coloca a priori que a religião é e!>sencialmente 
uma coisa individual, que ela só pode nascer no foro íntimo da cons
ciência, é evidente que ela não poderia explicar-se por causas sociais. Mas 
trata-se de saber em que se apóia essa asserção. Ora, que eu saiba, jamais 
os deuses, eu entendo aqueles que viveram uma vida histórica, nasceram 
na solidão. Sempre nasceram para encarnar os grandes ideais coletivos, e 
morreram quando os grupos humanos se voltaram em direção a ideais di
ferentes. De resto, não vemos, mesmo nos tempos de incredulidade como 
o nosso, os deuses nasceram do seio das multidões, pela virtude maravi
lhosa da fusão das consciências? 

Lache/ier - O deus em que penso não é aquele que nasce e que se 
adora nas encruzilhadas, e a religião de que fal o ignora os cultos a que 
que o senhor faz alusão. 

Durkheim - Mas esses deuses das encruzilhada , que o senhor põe 
de lado com um certo desdém, são entretanto deuses; ão os mesmos deu
ses que sempre ajudaram, consolaram, sustentaram os homens. Parece-me 
dificilmente admissível que se possa colocar seu culto fora da religião. 

Lache/ier- Vejo que a sociedade obtém de nós obediência e assenti
mento, que ela nos persuade e nos leva, que à vezes, desperta em nós 
um verdadeiro entusiasmo. Mas isso nada tem em comum com a religião 
propriamente dita. A religião ignora e contradiz o grupo: ela é um esforço 
interior e conseqüentemente solitário. Concedo que as almas verdadeira
mente religiosas são raras, mas elas existem: existern nas igrejas protes-
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tantes, existem na igreja católica. H á aí um estado de alma que não se 
refere a nenhum grupo, que não procede de nenhuma ação da sociedade 
sobre o indivíduo. 

Durkheim - Como é que o senhor sabe? Certamente o estado que o 
senhor de~creve é real. Mas em primeiro lugar, se, como o senhor diz, ele 
é excepcional, por que fazer dele o essencial da religião? A religião que 
me interessa e que procuro compreender, não é aquela que conceberam 
ou que acreditaram conceber certas almas refinadas: é aquela que permitiu 
ao grosso da humanidade suportar a existência. E ainda, nada nos permite 
dizer a priori que esse estado não se refere absolutamente à sociedade. 
Mesmo !>c supusermos que a religião ignora o grupo, o que poderia ser 
contestado, e que ela não é consciente disso, não se pode concluir daí que 
ela não dependa dele. :e muito possível - e foi o que tentei demonstrar 
- que o crente, até mesmo o crente de elite do qual o senhor fala, obtenha 
da própria sociedade as forças que lhe permitem liberar-se do mundo e 
da sociedade. Não cabe à religião dogmatizar sobre si mesma. A alma 
religiosa não poderia descobrir intuitivamente as causas do e tado no qual 
ela se encontra. Ela pode estar sob a dependência do grupo, sem sab ê-lo. 
Ela não sabe de onde lhe vem, nem as impressões que ela sente, nem as 
tendência~ que a movem. Ela mal sabe no que consistem es a impressões 
c essas tendências. Somente a ciência das religiões, graças ao:. procedimen
tos de análise c de comparação de que ela dispõe, tem capacidade para ex
plicar progressivamente os fatos religiosos. 

Lache/iPr - Aqueles que são de sua alçada. 

Durkheim - Tudo se resume em saber se os fatos de que falamos 
são naturai , c conseqüentemente explicáveis. Em todo caso o senhor não 
pode contestar que a sociedade suscita em nós estados de alma qm: não 
diferem em natureza do~ estados rel igiosos. 

Lachc/ier - H á um abismo entre a vida religiosa e o estado de exalta
ção mais ou meno durável que os homens agrupados podem produzir 
uns nos outro~. 

Durkheim - M as essa exal tação supõe sempre um esforço cm direção 
a um ideal supraindividual, e, para retomar suas expressões, um esforço 
de cada indivíduo para se libertar ela natureza. O senhor não reconhece, 
sob esta forma, o esforço especificamente religioso? 

Lachelier - Parece-me que não é exatamente isso. 
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TRÊ MOVIMENTOS SOCIAIS URBA OS NO 
RIO DE JANEIRO 

Padres, profissionais liberais, técnicos do Governo e 
moradores em geral servindo-se de uma mesma causa 

CARLOS NELSON F. SANTOS 

Diretor do Setor de Pesquisas Urbanas do Instituto Brasileiro de 
Administração Municipal 

Introdução 

No começo eu só pretendia analisar o papel de certos grupos católicos 
e em particular o de certos padres, sobre alguns exemplos do que chamei 
de "movimentos sociais urbanos" no Rio de Janeiro, adotando a termi
nologia de Manuel Castells. De quebra, eu colocaria em cheque, frente a 
este conjunto de experiências das quais participei, a validade ou não dos 
conceitos desenvolvidos pelo Prof. Castells no seu livro de mesmo nome <1> 

e que acabou servindo de base para as discussões de ordem teórica susci
tadas pelo trabalho, junto com a introdução de Marc Swartz à coletânea 
Local-Levei Politics. (2) 

Quando comecei a pensar sistematicamente no assunto que havia 
escolhido e comecei a discuti-lo com outras pessoas, descobri, não sem 
uma certa surpresa, que eu tinha sido tudo menos um observador neutro 
dos processos que tinha a intenção de descrever e comentar. O que eu 
quero dizer com isto é que a preocupação inicial com os padres havia 
me impedido de ver que eu mesmo tinha sido um ator importante, repre
sentando ideologias e valores que teriam o seu próprio peso, equiparável 
ao dos outros personagens e grupos envolvidos. Resolvi, portanto, mudar 
de orientação c considerar, com tanto equilíbrio quanto fosse possível, o 
conjunto de atares que participaram dos "movimentos" em diversas 
circunstâncias, e tabelccendo solidariedades e se juntando ou se separando 

(I) Castells, Manuel, Movimientos sociales urbanos, Siglo Vcinteuno de Espana 
Editores, Madrid, 1974. 

( 2) Swartz, ~t.1rc. J., Local-leve[ politics, Aldine Publishing Company, Chica
go, 1972. 
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conforme o ditassem as suas necessidades. Passei, assim, a usar com 
mais propriedade os conceitos de "campo" e "arenas inter-relacionadas". (Jl 

Desejo que fique claro, desde o início, que meu objetivo principal não 
é o de contar episódios ou de descrever os caracteres individuais. No 
entanto é possível que seja o que mais se destaque na leitura do trabalho. 
Talvez, passada esta impressão inicial, quem leia possa perceber que, 
por trás deste artifício que consiste no uso de atares e de processos, não 
há intenções funcionalistas, pelo menos conscientes. O que me interessa é 
especular, tão longe quanto me permitem as minhas limitações atuais, 
sobre o que representam os tais atares e os tais processos. Tentar ver o 
que está por trás deles. 

Por outro lado, seria excessivamente ambicioso imaginar que uma análise 
superficial dos três casos me levaria a formular alguma teoria sobre luta 
de classes referida ao meio urbano do R io de J aneiro. Ainda que não me 
furte a encarar o problema, pois o uso da obra de Castell s me obriga de 
qualquer forma a fazê-lo, tenho muitas dúvidas sobre as conclusões a 
que poderia chegar através de exemplos tão restritos. Como será visto ao 
longo da leitura, a minha posição e a de Castells no que se refere aos 
"movimentos" não coincidem, já que tenho todas as dificuldades em 
sobrepor dois conceitos independentes (o de classe e o de localização 
espacial) e o meu material de reflexão só confirma esta separação. Cons
cientização política ba cada no simples ato de morar em uma localidade, 
bairro ou cidade ou de compartilhar as mesmas condições materiais em 
matéria de moradia, parece uma abstração pura, pelo menos no R io de 
J aneiro, onde não encontro evidências empíricas do fenômeno. <•> 

Irei descrever as experiências de Brás de Pina, Morro Azul e Catumb1. 
Brás de Pina e Morro Azul são favelas; Catumbi é um bairro inteiro. 
Todas as localidades estão na área urbana do atual município do Rio de 
J aneiro. J á que se trata de registrar as mudanças em processos, não posso 
escapar de dar uma visão da história do que ocorreu nestes lugares. Não 
sei se seria o correto, mas me ocorre que o trabalho poderia ser conside
rado essencialmente como uma espécie de micro-ctnobistória de três dos 
movimentos saciai~ urbanos (s) mais significativos já ocorridos nesta cidade 
de São Sebastião. Sobre o exercício descritivo tento aplicar um outro, de 
reflexão crítica. 

Em Brás de Pina atuei como planejador c executante de estudos c 
planos urbanísticos. Em Morro Azul fui, antes de mais nada, um observa
dor crítico do plano de outra pessoa, que por sinal nem e ra técnico. Em 

( 3) Conceitos tirados de Swartz, obra já citada. 

( •) Aliás não vejo tampouco esta evidência no caso ele Santiago do Chile, onde 
Castells assevera que isto estaria acontecendo no li\"To C'(lle escreveu antes da mu
dança politica ocorrida cm setembro de 1973. 

( s) Tanto quanto cu esteja informado profissionalmente. Não existem registros 
.~btematizados sobre n matéria, com exccção talv('z dos ar(Juivos de jornais. ão os 
consultei, mas posso me basear na autoridade que me dão dc7 anos de prática como 
plancjador urbano atu:tndo con tinuamente no Rio de Jant•iro. 
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Catumbi fui um consultor para assuntos urbanísticos. Nos três lugares 
trabalhei por bastante tempo (Brás de Pina, cinco anos; Catumbi, um 
ano; Morro Azul , um ano c meio) em regimes diferentes e com as mais 
diversas atribuições. 

Estarei discutindo fatos dos quais parttcJpei, nos quais tive um 
desempenho e onde fui agente e paciente. Esta será a fonte básica do 
meu conhecimento. Não tenho qualquer pretensão a ser i ento. I senção, 
nestas circunstâncias, seria uma posição falsa e desonesta e talvez mesmo 
anticientífica. A di stância no tempo e - por que não? - uma certl 
maturidade profissional podem me ajudar a reduzir as tendências egocên
tricas (por analogia às etnocêntrica~) e a apresentar uma contribuição para 
o entendimento de fenômenos urbanos recentes que, acredito, possam ser 
comparados com casos semelhantes ocorridos em outros lugares. 

Os Conceitos que serão discutidos 

A preocupação com os movimentos sociais com base na cidade e 
nascidos a partir de suas contradições específicas, é inerente ao discurso 
dos que se preocupam em analisar a cidade como o locus por excelência 
dos conflitos c ajustamentos do poder nas sociedades modernas. Quando 
se refere ao acúmulo de evidências, de~tas que se percebem todos os dias 
impressas em jornais, mostradas na TV e outros meios de comunicação, 
Castells conclui que é lógico ' 'que nos encontramos frente ao surgi mento 
de uma nova forma de conflito social, diretamente ligada à organização 
coletiva do modo de vida" <6> 

.€ a essa nova forma que ele vai chamar de MOVIMENTOS SOCIAIS 
URBANOS - "sistemas de práticas sociais contraditórias que viram pelo 
avesso a ordem e tabelecida a partir das contradições específi cas da pro
blemática urbana" <7>. 

" Problemática urbana" é uma categoria muito ampla e seu uso tem de 
ser precisado, para evitar que sirva de ró tulo neutro e universalista que 
encubra a fonte dos problemas que, por suposto, e~tá para além da mera 
"realidade" imediata do urbano. Castells propõe que problemas urbanos 
"tanto na ciência social quanto na linguagem comum" são "uma série de 
atos e de situações da vid a quotidiana cujo desenvolvimento e caracterís-

( 6) Castt iJ,, Obm citada, p. 2. 
U) Idem, p. 3. \'ale a pena comparar a definição de Ca~tl'l ls com a de Jordi 

Borj.l que diz que "consideramos como mo,imcntos rei\ indicatórios urbanos as açõcs 
colcth .1s da popu b çiío enquanto usuária da cidade, isto é, de habitações c serviços; 
ações dcsliMdas a <' ' itar a dt•graclaçiio das suas w ndições de vida, a obter a sua 
adequação a nm·as necessidades, ou a perseguir um maior nlv(•l de equipamento". 
Borja, Jordi, Mnl"imicntos sociolcs urbanos, Edk ioncs l\ueva Visión, Buenos Aires, 
l 97.1. Curiosament(• o-. dois autort•s escrc\'eram livros com o nwsmo título e cujos 
conteúdos apn•<,entam-sl' comph•nwntarcs. Enquanto Castclls , ·ai se preocupar mai ~ 
em pensar politicamente sohrc os "mo\'imcntos", Borja procur.1 sistematizá-los, ar
rumando-os em _ tipolo~ias_ ~eg~md~ a nah.treza dos conflitos, o papel relativo dos 
a tores, a extensa o das rei\ mdtcaçocs etc ... 
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ticas dependem estrei tamente da organização social geral" <n> . Ele alerta 
para a coerência do conjunto de fenômenos que pretende estudar, que 
formam um todo e " não são característicos de uma civilização em crise. 
Constituem um processo social estruturado cuja lógica e unidade emanam 
do desenvolvimento progressivo de novas contradições sociais nas socie
dades capitalistas" <9>. 

Como os meus casos de estudo são restritos a grupos reivindicatórios 
relativamente pequenos, foi necessário buscar um instrumental de análise, 
que, sem fugir às grandes tinhas do pensamento de Castells, me permitis
sem reduzir processos particulares a elementos básicos intercomparáveis. 
A esse respeito Swartz afirma que "podem-se fazer contribuições signifi
cativas através de etnografias politicas baseadas na noção bem simples 
de que, se quisermos entender processos, devemos observar de perto as 
at ividades que os compõem e devemos segui-las até onde nos levarem no 
tempo c no espaço" (1o) 

Para o exercício de observação, Swartz julga fundamental a noção de 
campo, que seria composto pelos atares envolvidos diretamente nos pro
cessos sob estudo e cujo "escopo territorial c social e as áreas de compor
tamento compreendidas" mudariam de acordo com a entrada e a saída de 
atares ou com a~ mudanças nas suas atividades de interação <11>. Tal 
cor"teito admitiria ao mesmo tempo as idéias de continuidade e mudança, 
sem a desvantagem da rigidez implícita em termos como sistema político 
ou estrutura política P2>. Além disto, a mudança não seria uma condição 
necessária, o campo poderia "eventualmente permanecer estável" <13>, exi
gindo-se apenas que "ele se defina pelo interesse e envolvimento dos par
ticipantes no processo estudado", incluindo "os valores, os significados, os 
recursos e as relações empregados" <14>. 

Para complementar o conceito de campo, Swartz usa o de arena, que 
seria " uma área social e cultural imediatamente adjacente ao campo em 
espaço e tempo", onde estariam os que ainda que envolvidos diretamentc 
com os participantes do campo, não estivessem envolvidos em seus pro
cessos definidores. A arena incluiria, "além dos atares que a povoassem, 
o repertório de valores, significados e recursos que eles possuíssem e as 
suas relações com os membros do campo. Também fariam parte da arena, 
valores, recursos e significados dos membros do campo, desde que não 
fossem empregados nos seus processos definidore nsJ. O universo fora da 

(a) Castells, Obra citada, p. 3. 
( 

9
) Castells, Obra citada, p. 5. 1o entanto, Castells não pn•tcndc negar que em 

sociedades socialistas também existam "problemas urbanos" e "movimentos sociais", 
mas lhes atribui qualidades diferentes, além de separá-los como categorias e diz 
que, para caracterizá-los, são necessárias "numerosas espeeificaçé,•s prévias". 

( to ) Swartz, Obra cilada, p. 8. 
( 11 ) Swartz, Obra citada, p. 6. 
( 12) Swartz, Obra citada, p. 6. 
( 13) Swartz, Obra citada, p. 6. 
( 14 ) Swartz, Obra citada, p. 9. 
( 15 ) Swartz, Obm citada, p. 9. 
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I ~.,.. ' 
arena seria classificável em 
com os envolvimentos dos 
campo !16>. 

i, , \. ,_! I I 4-V'"' 

arenas secundárias, terciárias etc., de acordo 
membros da arena primária em relação ao 

Swartz considera que "uma arena pode conter um ou mais campos 
dentro de um determinado tempo" e que os processos referentes a cada 
campo, à interação de vários campos ou à arena como um todo, podem ou 
não estar em equilíbrio !17>. A arena seria preexistente ao campo, mas este 
por sua vez seria flexível, podendo se contrair ou se expandir para fora 
dos limites da arena, não ficando excluída a hipótese de expansões ou 
contrações simultâneas ! 1&>. 

O meu interesse em utilizar esses conceitos dos dois autores não é um 
resultado direto de especulações acadêmicas. Ele surge quase que como 
uma resposta a uma necessidade antiga de criticar experiências concretas 
de trabalho que, de outra forma, estariam perdidas, ou cuja discussão se 
faria sempre em círculos limitados. Já em 1971, eu expressava as minhas 
preocupações com o assunto, ao escrever que ... "o que está acontecendo 
em subúrbios, favelas e áreas periféricas nas cidades brasileiras é o pro
cesso arquitetônico e urbanístico mais interessante em todo o país: Aí 
se de envolvem respostas que são formas novas, nascidas do encontro da 
probreza, subdesenvolvimento cultural tradicional com a dominação de 
um mundo moderno, industrializado e tecnólogico. As respostas teriam por 
papel servir de ponte entre as duas coisas. Por essa razão, é necessário 
começar a trabalhar sobre elas e tentar compreender as suas regras !19>. 

Os cenários 

"MEU FILHO, VOCE. NÃO ENTENDE NADA DO POVO ... " 
(declaração feita pelo Pe. Artola, vigário da Paróquia de Santa 
Edwiges em reunião na Associação de Moradores de Brás de Pina em 
1965). 

Lá pelo final de dezembro de 1964, surgiu uma novidade em termos 
urbanos na cidade do Rio de Janeiro e que forneceu muitas manchetes 
para os jornais da época: um grupo de favelados não concordava com os 
planos de erradicação de sua favela e conseqüente mudança forçada para 
Vila Kennedy. Decidiram resistir à força, se fosse preciso, às decisões e aos 
planos que lhes havia preparado o governo do então Estado da 
Guanabara. 

Foi assim que começou a história de Brás de Pina. Por "grupo de 
favelados" fique entendido o conjunto de moradores que constituía a 
diretoria da Associação de Moradores na época. Eles seriam, no máximo, 

( 16 ) wart7, Obra citada, p. 15. 
( 17 ) Swartz, Obra citada, p. 17. 
{IB ) Swartz, Obra citada, p. 13. 
{1 9 ) Santos, Carlos Nélson F ., Some Considerations about tl1e possibilities of squat

ter settlement development plaiiS - MTT Press, Cambridge, 1971. 
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uns vinte chefes de família em uma favela onde ex1st1am pouco mais de 
novecentas famílias. Frente às condições normais dos favelados cariocas 
poderiam ser considerados uma elite: <10l eram operários ou prestadores 
de serviços com empregos estáveis; alfabetizados; com um razoável domínio 
de certas formas de discurso que seriam qualificáveis como " politizadas" 
ou "ideológicas"; tinham contatos com grupos externos à favela e organi
zados politicamente; tinham uma certa coerência de pontos de vista sobre 
assuntos referentes às políticas urbanas oficiais da época. 

Havia também o padre. Fazia parte de suas funções pastorais o contato 
com os favelados, pois a igreja ficava bem perto da favela que se situava 
dentro dos limites da paróquia. Ele tinha amizades no interior do aglome
rado e ligaçõe!. com os membros da Associação, alguns deles católicos pra
ticantes freqüentadores da igreja. O padre era estrangeiro c conhecido pelo 
eu temperamento explosivo. 

Quando aconteceu a crise de 1964, o padre esteve o tempo todo ao lado 
da diretoria da Associação. O padre e cerca de dois terços dos moradores 
se organizaram e tiveram uma série de arruaças com os técnicos (assistentes 
sociais, engenheiros etc.) que foram prepará-los para a remoção. Final
mente, houve uma grande cena no interior da favela com a presença da 
polícia e a do próprio governador, onde não faltaram agressões físicas 
inclusive. Depois disto os favelados foram abandonados à sua sorte, em 
um clima muito instável, onde havia ameaças c inseguranças de todo o 
tipo. Nas palavras do governador - "se preferiam viver na lama como 
porcos, seriam tratados como porcos". Um terço dos favelados decidiu não 
se arriscar e, cedendo às pressões, concordou cm ser removido "ordeira
mente" para as habitações da COHAB que lhes estavam destinadas em 
locais muito distantes da favela de origem. 

Logo depois desses eventos houve um clima de muita solidariedade entre 
os que ficaram no lugar. Aconteciam reuniões seguidas com participação da 
maioria dos chefes de família. Todos tinham consciência de que haviam 
ganho uma batalha porque se haviam unido e se mantido como grupo coeso 
na hora decisiva e que, para continuarem morando onde queriam, tinham 
de permanecer assim. A Associação de Moradores levantou então a bandeira 
da "urbanização". Para os favelados de Brás de Pina seria importante não 
só não saírem de sua favela, mas também juntarem esforços para conseguir 
melhorar as condições físicas do local (infra-estrutura urbanística e 
habitação ). 

De acordo com Swartz U I) estaria aí caracterizada uma situação de 
política a nível local, com eventos (os já de cri tos e os subseqüentes) 
envolvidos " na determinação e implementação de metas ptlblica'>" (no caso 
a " urbanização" da favela). 

po) Uma autêntk.t "burguesia fa, clada", como diria Luís Antôuio ~!achado da 
Si h-a no seu artigo "A política na Í<l\ ela", Cadernos IJrasilclros n.o 41 , 1967, ou 
no artigo que c'crc' cu a quatro mãos comigo sob r<.' as favelus do Rio para o 
número de maio de 1969 da revista Economie el lwmauisme. 

( 21 ) Swartz, Ma c J ., Obra citada, pp. 1 e 2. 
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Tomada a decisão de "urbanização" <22> da favela, que contou com a 
adesão e orientação do padre, a diretoria da Associação resolveu buscar 
o auxílio da FAFEG. Es a entidade é uma espécie de sindicato das Asso
ciações de Moradores de Favelas e, na época, estava iniciando um período 
de relativa autonomia. A Federação das Associações de Favelados do 
Estado da Guanabara havia sido criada por iniciativa do Primeiro Secretá
rio de Estado para assuntos sociais <*> e era muito influenciada por cabos 
eleitorais e por sua ação demagógica. Exatamente a partir de 1964 a 
FAFEG conseguiu ela também definir de forma mais clara uma posição 
quanto às políticas urbanas do Governo e, a partir disto, ter uma linha de 
atuação que foi se radicalizando até a realização dos congressos de 1967 e 
1968, onde se propôs uma luta aberta contra os planos de remoção de 
favelas. Depoi s disto as lideranças da FAFEG foram presas e o movimento 
esvaziado. 

Do contato com a FAFEG resultou um acordo através do qual iriam 
trabalhar em Brás de Pina os asses~ores urbanísticos da Federação. Esses 
assessores eram um grupo de seis estudantes de arquitetura ou arquitetos 
recém-formado ·, entre os quais me incluía eu. 

"Assessores urbanísticos' soa sempre como uma denominação muito 
pomposa para o que éramos naquele tempo: uma turma de e tudantes que 
tinham participado juntos em movimentos estudantis e que haviam chegado 
à conclusão de que precisavam de ações concretas, de uma prática sobre 
assuntos relativos ao seu campo profissional empírico (a cidade, os pro
blemas de habitação) como matéria-prima para embasar seu conhecimento 
que, devido às lacunas conhecidas na formação univer itária, era muito 
incompleto. Nós já nos conhecíamos e já formávamo um grupo que, entre 
outras coisas, editava seu próprio jornalzinho na Faculdade Nacional de 
Arquitetura. <m Através de contatos facilitados por colegas da Faculdade 
de Medicina que faziam um trabalho de natureza sanitária com favelados, 
chegamos a conhecer as lideranças das favelas da área do Catumbi e de 
São Carlos. Alguns deles também participavam da diretoria da FAFEG, 
que, quando soube da nossa existência e do nosso interesse, nos convidou 
para assessorá-los. Foi assim que passamos de ignorantes que se auto
-reconheciam como tais, a experts conselheiros, através da própria estratégia 
que ado tá vamos para sa nar nosso desconhecimento. Em terra de cego ... 

De 1965 a 1966 foi desenvolvido um trabalho conjunto da nos a equipe 
técnica com o pessoal da A sociação e que con i ~ti u em um levantamento 
urbanístico das condições da favela, seguido por mapeamentos c levanta-

(:Z) Urb;llll/a~<iu, Cjlll" P· ' ~'ilrl'i ·' usar sem aspa~ daqui par.l a r n·nte, ~ij4nificaria 
introduzir melhorias a nh el fbieo tais como: aterro de áreas pantanosas, rcmancja
mento de barracos e conseqüente reorganização do espaço; implantação de redes 
de água potúvel, de esgoto sanitário e pluvial e de energia clétrica; redefinição e 
tratamento da rede vi[tria; melhoria das condições habitacionais. 

0 O Prof. JosC:· Arthur Rios, já naquela época bastante conhecido por seus cstll(lus 
sobre favelas c favclados. 

( 23) Que se chama\'a Arquilelura & realidacla. 
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mentos de dados de natureza sócio-econômica. O conjunto de favelados 
participou muito ativamente de tudo isto, tanto executando ou ajudando 
a executar o trabalho de campo, como se quotizando para pagar o tra
balho técnico, pois ficou decidido que nós trabalharíamos profis~ionalmente 
e que os favelados seriam os nossos contratantes. 

As nossas relações com o padre não foram isentas de conflito. Com a 
nossa presença, havia áreas onde o padre perdia terreno, onde não tinha 
autoridade ou poder. Em uma das inúmeras brigas surgidas em reuniões e 
onde sempre havia confrontos entre o "conhecimento urbanístico" (domínio 
técnico) c o pretenso "conhecimento dos problemas da comunidade" que o 
padre se auto-atribuía, ele encerrou a discussão com a frase que abre esta 
história de Brás de Pina e que define as coisas por si mesma. 

Do trabalho realizado saiu um plano muito limitado e muito modesto. 
Ninguém tinha ilusões a respeito dele. Nas palavras do próprio projeto -
"com o plano preliminar os moradores terão condições de começar o seu 
trabalho. Eles sabem muito bem que não têm recursos técnicos e financeiros 
para continuá-lo, mas esperam criar uma situação que atraia a atenção do 
Governo c que mostre que o seu problema tem soluções alternativas e que 
eles estão dispostos a, pelo menos, sugeri-las c iniciar a sua implantação". <~4 > 

Conseguiram, com efeito, chamar a atenção, mas de uma forma que 
ninguém poderia supor. t:. que havia sido criada desde 1965 uma comissão 
do Governo para estudar alternativas de solução para o problema das 
favelas que não incluíssem a remoção como fórmula obrigatória. A tal 
comissão foi reativada com a mudança de Governo do Estado (o novo 
governador teria uns vagos compromissos populistas) e sofria alguma 
pressão por parte de setores técnicos liberais e por parte de analistas 
acadêmicos americanos que tinham sido convidados para avaliar as experi
ências habitacionais com populações de baixa renda nas cidades brasileiras 
e que fizeram sérias críticas aos planos que estavam sendo aplicados. 

A Comissão escolheu três favelas para fazer um estudo pioneiro e entre 
elas estava Brás de Pina. A inclusão de Brás de Pina na lista não tinha nada 
de casual, já que a favela se notabilizava como um lugar onde a população 
se auto-organizara "comunitariamente" e havia pretensões a executar um 
trabalho de "cunho comunitário''. Além disto, Brás de Pina se havia trans
formado em uma batata quente política que convinha controlar. 

A primeira visita da Comissão a Brás de Pina foi cheia de !.Urprcsas para 
os dois lados. Os favelados ficaram desconfiados que lhes caísse do céu 
aquilo pelo que estariam dispostos a lutar com toda c; as forças (pelo menos 
assim o declaravam ... ) . Os técnicos se maravilharam ao constatar que 
não só os favelados sabiam tudo sobre a novidade que eles lhes foram 
anunciar, como até puderam exibir com grande efeito mapas e estatísticas. 
Foi um namoro meio complicado no começo, mas já trazendo nas origens 
a garantia de que iria se transformar em um grande caso. 

( 21) Santos, Carlos Nelson F., Obw cittula. 
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A Comissão do Governo resolveu encampar os planos de urbanização e 
nos convidou para trabalhar com eles. Depois de uma série de entendimentos 
com a Associação, os favelados mesmos insistiram em que colaborássemos, 
porque esta seria uma garantia de que manteríamos o controle. Passamos 
desde então a exercer um papel duplo que não escapava às vezes de ficar 
carregado de ambigüidades; para os favelados éramos uma espécie de 
"planejadores-advogados" <2:;> e para o Governo éramos planejadorec; 
ofici ais. 

Em todas estas negociações o padre ficou meio à parte, apesar de ter 
criado problemas no começo. Houve uma famosa reunião em que deu 
finalmente seu aval declarando que a Comissão perseguia os mesmos objeti
vos que "o povo". Desde essa época, começou a haver uma grande identi
ficação entre a Associação de Moradores e os planos oficiais. 

De 1967 a 1968 não foram executados mais que pesquisas e análises; 
a Comissão não possuía verbas para implementar plano algum. Em 1968 
ela foi substituída por uma Companhia chamada CODESCO, incluída na 
política oficial do BNH para o Rio de Janeiro, com a função específica 
de estudar e promover o desenvolvimento das favelas sem removê-las, 
executando, portanto, planos de urbanização. Em 1969 a CODESCO inicia 
os trabalhos efctivos de urbanização de Brás de Pina, sendo que a sua 
atuação mais importante se dá entre esse ano e 1971. 

A ideologia expressa da CODESCO era aluar o mais possível junto 
ao povo e prestigiar as Associações de Moradores com suas representantes 
legítimas. A equipe da CODESCO era jovem e agia de acordo com um 
modelo entre autoritário e progressista, com grande ênfase nas soluções 
técnicas como legitimadoras da ação. O grupo de planejadores, do qual 
eu fazia parte, já estava então reduzido a quatro pessoas. Nós nunca che
gamos a nos incorporar à CODESCO. Ficamos, até o final, como um time 
independente de consultores e de executores de planos, mas vinculado por 
contrato de exclusividade. A dubiedade da posição se manteve até o final : 
servíamos a dois senhores. Com os favelados nos sentíamos obrigados moral
mente, com a CODESCO tínhamos uma relação formal. 

Seguindo a linha proposta pela CODESCO, pesquisas e planos foram 
discutidos com a Associação até a exaustão. Começou aí um distanciamento 
da massa da população que pouco a pouco foi se mo trando arredia a 
reuniões sobre assuntos que lhes pareciam e que, de fato, eram sem interesse 
geral. Ao contrário, os membros da As ociação se ligaram cada vez mais à 
CODESCO e às ua metas. Chegou a hora em que a simbiose atingiu o 
ponto máximo: Associação e CODESCO se diziam perfeitamente identifi-

( !:; ) O tonn·ito tk• adrocacy-plarmcr foi desell\·oh ido nos E. U. A. para designar 
os técnicos que trahalham diretamentc com populações pobres para representar os 
seus interesses face a p lanos urbanísticos que o Governo lhes impõe em nome do 
"bem público". Para que se entendam as limitações e o alcance da ação dcs~es ad\'O
gados h:\ toda uma literatura na qual se destaca a obra de Robert Goodman, plane
jador urbano americano, intitulada After tl!e Planners. 
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cadas na busca dos mesmos fins, os dois órgãos se tratavam com toda a 
intimidade. À Associação foram adjudicadas responsabilidades e tarefas 
em relação à população, sem as quais o plano de urbanização seria inviável. 
Muito ocupados por estas atividades, os membros da Diretoria foram inca
pazes de perceber que dia a dia dependiam cada vez mais da CODESCO 
que era quem de fato garantia se u status c con cqüente autoridade. 

O golpe de graça não se fez esperar. Desenvolveu-se em Brás de Pina 
uma si tuação paradoxal: para uma população tão motivada com o "u rbani
zar-se", deu-se uma resposta adeq uada, à al tura c com toda a rapidez; 
em pouco tempo começaram a surgir as alterações urbanísticas desejadas. 
A coesão manifestada na hora da crise já não tinha razão de ser. Na prática 
era até desestimulada: havia um plano habitacional em que, inevitavelmente, 
a ação não dependia mais do grupo de favelados, mas, no máximo, de 
g rupos familia res. Cada família começou a realizar aquela história de 
urbanização na sua prática cotidiana; urbanização significava concreta
mente te r ou não ter casa nova, fazer mudanças de local, decidir-se quanto 
a água, luz, esgoto etc. Começaram a surgir comportamentos individualis
tas e capitalistas: especulações sobre o direito de participação no plano; 
pedidos de financiamento para construir imóveis para explorar, etc. 

Quando a A sociação abriu os olhos já não lhe re<;tava qua e nenhum 
controle ou poder. A CODESCO tinha, inclusive, criado un comitês de 
quarteirão para os moradores que já se haviam mudado para os lotes novos 
criados pelo plano e e tcs comitês estavam agindo com autonomia frente à 
Associação, formalmente dependendo dela, mas, na prática, ignorando sua 
autoridade e muito mais interessados em resolver o'> problemas específicos 
( urbanísticos ... ) daquele pequeno grupo. 

E nquanto tudo isto ocorria entre a Associação c a CODESCO, quais 
eram os papéis da nossa equipe e do padre? Nós também fomos absorvidos 
pelo ritmo do trabalho; já não tínhamos muito tempo para reflexões. No 
en tanto, procuramos manter até o final o nos o papel de "advogados" dos 
favelados, muitas vezes jogando com nossa relativa autonomia em relação 
à CODESCO. Tínhamos uma margem de manobra: enquanto não tivesse 
os seus próprios quadros treinados, a CODESCO dependeria de nós. Houve 
uma série de brigas na ocasião, em que sempre estávamos arriscados a ver 
nosso contrato rescindido. Sob o pretexto da orientação técnica às decisões 
da CODESCO, muitas vezes defendemos a po ição da Associação, ou de 
grupos de favelados e até o de indivíduos isolados. I to não quer dizer que 
escapássemos de possuir nossos próprios objetivos. Houve ocasiõe!. em que 
brigamos por eles, baseados em um pressuposto "técnico", contra as opiniões 
da CODESCO, da Associação ou de grupos de moradores. 

O padre se recolhera ao que ele mesmo chamava de sua "função 
espiritual" . Deixou de freqüentar tão assiduamente a favela. Seu maior 
amigo, que era o secretário da Associação e, não por acaso, o favelado mais 
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culto em Brás de Pina c com maior número de contatos exógenos (26), se 
desentendeu com o colegas e se retirou, deixando de freqüentar reuniões. 
O padre chegou a desenvolver um plano de ajuda mútua em uma tentativa 
de oferecer uma alternativa, a partir da ação dos próprios favelados, aos 
planos de financiamento da CODESCO. A Companhia deu mesmo c 
maior apoio a essa idéia, apesar de reconhecer a sua inviabilidade desde 
o início. Como não havia condições de levar a coisa em frente, nada 
aconteceu e o padre ficou c quecido, desapareceu do cenário. 

Em 1970 os trabalhos de urbanização estavam bem avançados c a estru
tura física da favela muito transformada. Já existiam todas as redes de 
infra-estrutura urbana, o traçado viário fora redesenhado e a ocupação 
do solo rearranjada. A maioria dos favelados ocupava lotes novos, proje
tados de acordo com a orientação dada pela própria Associação e esco
lhidos através de discussões conjuntas entre a CODESCO, o nosso grupo 
técnico c os moradores dirctamente interessados. A estrutura econômico
-social também sofrera modificações: cerca de 16% dos favelados havia 
sido substituído por gente de fora, através de um estatuto surgido espon
taneamente e que comistia na venda de "direitos" à participação no 
plano. 

Em termos de processo, essa venda de direitos foi a coisa mais inte
ressante que surgiu cm Brás de Pina. Não eram vendidas casas ou terre
nos, mas vagas no plano de urbanização que naturalmente estava posto 
sob controle e que só atendia às famílias cadastradas em 1967. A filoso
fia da CODESCO era " integrar" a favela aos bairros circunvizinhos atra
vés da introdução de melhorias físicas. A venda de direitos foi a contra
partida social à tal proposta de integração. Quem achou que não tinha 
condições de participar do pl ano decidiu por conta própria sair c ainda 
achou maneira de lucrar com isso. Considero a solução interessantíssima, 
pois foi ao mesmo tempo uma garantia de mobilidade, difícil de progra
mar e. em última instância, benéfica ao plano e também uma forma de 
capitalização perfeitamente coerente com o sistema urbano global. Os 
direitos que começaram a ser vendidos por CrS 400,00 cm 68 e 69, termi
naram por valer CrS 4 . 000,00 em 71. Foi de fato um exercício de " inte
gração" nos dois sentidos c mais uma prova de que as teorias de margi
nalidade I!') são bastante falsas. Os vendedores de direitos mostraram um 
alto sen o de oportunidade e uma perfeita manipulação de valores e práti
cas capitalistas assim que se lhes deu oportunidade. 

(26) Sobre ,, import:ln<'ia dt·~tes c-ontatos na confi~u r;t~·ão das cstruturJS de poder 
interno na favela, consultar l\ lachado da Sih-a, L.A., Política na fare/a c l\fcdina, 
C.A. e Santos, Carlos .F ., Estudo para urbanizaçtío d~t fat)c/a de Man f!. ueira, do
cumento de uso interno, r laborado para o Instituto de Arquitctos do Brasil como 
consultoria ao B H em 1972. 

(27) cm cabe aqui uma diseussão sobre marginalidude. Só chamo a atenção 
para o fato de que as teorias sohrr o assunto já foram e\austi\'amcntc discutidas e 
confrontadas com exemplos dr cidades latino-americanas c com o caso particular do 
Rio do Janeiro, por autores conto Turner, Leeds e Perlman. 
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A venda de direitos e o pedido de licença de construção para fins de 
especulação foram motivos de conflito entre nós, os técnicos, e a CODES
CO. Esta última não queria admitir nenhuma das coisas, enquanto que a 
nossa posição era defender o máximo de permissividade. Julgávamos que 
ó através da observação de comportamentos surgidos espontaneamente 

poderíamos recuperar corretamente os ensinamentos da experiência de 
Brás de Pina. 

Ao descobrir que tinha empenhado todo ~eu prestígio c energia em 
um objetivo que, ao ser cumprido, lhe deixou sem programas e sem pers
pectivas, a Associação de Moradores ensaiou uma reação no velho estilo. 
Os conflitos com a CODESCO foram se acumulando a partir do início 
de 1970. Os õ1retores foram descobrindo que, aos pouquinho~. quem 
começou a mandar na favela foi a Companhia. Já não havia mais clima 
para reivindicações de massa, com todas as famílias empenhadas em 
enfrentar o seu problema individual de moradia, que era ao mesmo tempo 
questionado e respondido pela CODESCO. 

Na au ência de eventos que causa sem um renascer da antiga solidarie
dade, a Associação convocou de novo o padre e cobrou de novo à CO
DESCO a promessa de que ela e retiraria da favela quando tivesse termi
nado as suas obras. Naturalmente, a dircção da CODESCO contra-argu
mentou que este era um compromisso de fato, mas que só teria condições 
de devolver a favela aos favelados depois de terminado o plano de finan
ciamento às novas habitações, isto é, dentro de uns vinte anos. 

Foi assim que em um fim-de-semana, um bando de moradores fiéis 
ao padre e à diretoria e liderados por eles destruiu com marretas e pica
retas a construção onde funcionava o escritório da CODESCO dentro da 
favela. O ato de violência teria um significado simbólico coletivo: a 
CODESCO estaria assim exorcizada, teria de retornar ao lugar de onde 
veio c o antigo esquema de poder seria refeito, eliminada a presença 
inde ejável. 

Como a CODESCO era um órgão de governo c as condiçõe · política::. 
cm 1970 era bem mais severas que cm 1964, o si mboli. mo do ato não 
surtiu o efeito desejado. A maioria da população nem se mobilizou e a 
CODESCO promoveu uma intervenção policial c solicitou o enquadra
mento do padre por crime contra a propriedade alheia. O padre acabou 
sendo julgado pela justiça comum. 

As lideranças da favela ficaram desmoralizadas. Po teriormente eles nos 
fizeram (ao grupo de técnicos) uma acusação formal de que o~ havíamos 
abandonado na hora da luta e de que nos havíamo bandeado para o 
inimigo. Apesar de havermos argumentado que não tínhamos adotado ati
tude alguma e que não nos sentíamos responsáveis pelo que acontecera, 
criou-se um ressentimento que até hoje perdura e que já se concretizou 
mesmo em atos de represália. Tentamos fazer uma análise da ~ituação e 
dos diversos processos ocorridos e de suas causas, marcando bem as dife
renças de atitudes de classe (as nossas X as dos favelados), mas o diálo
go ficou definitivamente cortado. 
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IS ER ·• BIBliOTECA 
Daí para a frente as atividades da CODESCO cm Brás de Pina tende

ram a se formalizar progressivamente, a se tran fotmar em rotinas cada 
vez mais autori tária!>, centralizadas e burocráticas. Por problemas políticos 
(mudança de governo), a antiga diretoria do órgão foi substi tuída c sua 
orientação alterada. Já não havia mais pioneirismo, experi mentação e 
recursos especiais. A CODESCO ainda conseguiu sobreviver por mais cin
co anos (aí já sem estarmos traball1ando com ela) c desapareceu anoni
mamente no final de 1975. De suas intenções iniciais resultou um plano 
de urbanização realizado em Brás de Pina, outro parcialmente executado 
na favela de Morro União c mais um projeto para a favela de Mata 
Machado c est udos preliminares cm umas de.l outras favelas. Um resultado 
magro, mas que poderia ser julgado excepcional se consideradas as condi
ções hostis que a CODESCO teve de enfrentar durante toda a sua exis
tência . 

Para terminar a descrição de Brás de Pina, é necessário dar uma noção 
mínima de como a CODESCO pôde chegar a surgir e a executar as tarefas 
que executou na sua primeira fase ( 1968 '71). A minha opinião é que a 
criação da CODESCO foi tolerada para provar que a existência de um 
órgão como este era inviável c sua ação impo!>sívcl. f:. bom não e ·queccr 
que durante a mesma época houve no Rio um órgão chamado CHISAM 
que coordenava as políticas de habitação pelo B H para as classes de 
baixa renda. A CHLSAM foi criada com o objctivo expresso de permitir 
a intervenção do Governo Federal nas políticas c no!> programas habitacio
nab no Rio que estavam nas mãos do Governo Estadual c considerados 
c<,tagnados. . 

A CH !SAM foi muito eficaz na sua ação, que se rc um ia basicamente 
em remover favelas. A prova da eficiência é que, cm cinco anos, esta 
Companhia conseguiu mudar 28 % da população favclada carioca para 
vilas c conjuntos residenciais. 

É óbvio que a CHISAM seguia uma linha oposta ü da CODESCO c 
que não gostava de seus succ sos. Apesar disto, a CODESCO era conside
rada um dos órgãos executantes das políticas da CHISAM (os outros 
eram a COHAB, para erradicar favelas e a Fundação Leão X III , para 
cuidar das que não seriam nem erradicadas nem urbanizada-;). Donde <;e 
pode concluir que a CHISAM estaria interessada cm que a CODESCO 
não desse certo e que, mesmo nos momentos de maior benevolência, ado
lasse apenas uma atitude de " pagar pra ver". A CODESCO estava muito 
ligada aos interesses do Governo Estadual, que teoricamente seri a de opo
sição ao Federal e que, no início da sua gestão, foi posto sob forte uspei
ta. Os projetas da CODESCO, que sempre foram apenas tolerados pelo 
B H e que dependiam de seu suporte financeiro, quando começaram a 
ficar muito notórios passaram a ser perigosos, pois punham em cheque a 
política oficial de remoção. Não considero casua l o esvaziamento da 
CODESCO justar.Jente quando ela se mostrou capaz de cumprir as metas 
a que se propunha. Com isto não arrisco nenhum juízo de valor; talvez 

41 



até a política da CODESCO, no frigir dos ovos, fosse mais reacionárià e 
conservadora do que a da CHISAM. O fato é que para a composição de 
forças políticas em matéria de habitação naquele momento, ela não pare
cia ser das mais convenientes. 

Para finalizar a descrição de Brás de Pina apresento um quadro resu
mo, onde estão figuradas as diversas etapas do processo político deste pri
meiro movimento social urbano. Prestei bastante atenção à seqüência dos 
eventos, pois a sua ordenação visando à meta " urbanização" é que me 
permite aqui identificar um caso de política a nível local de acordo com 
a definição de Swartz. (28> Como não resta dúvida de que alguns dos even
tos/etapas do processo que acabo de relatar configuram uma forma até 
então inédita de conflito social ligado às formas de organização coletiva 
dos modos de morar na cidade do Rio de Janeiro e de que as práticas 
adotadas tendiam a reverter a ordem estabelecida c a pôr a nu as contra
dições urbanas, posso afirmar que este é, dos meus três casos, o que se 
apresenta como o movimento social urbano mais completo e mais aca
bado. (29> 

No quadro estão representados os atores c os eventos. Cada ator rece
be um número. Cruzando eventos (em ordem cronológica) com atores, 
consigo uma matriz, onde, em cada casa, posso registrar, naquela etapa, 
quais os atores que se aliavam e quais os que entravam em conflito. Da 
leitura do quadro resulta uma visão global do processo político (jogos de 
poder, papéis executivos e passivos dos atores) em Brás de Pina entre 
os anos de 1964 e 1975. 

LU NATA E PEDERA U . .. (•) (acusação feita por um dos favelados, 
morador de Morro Azul , ao Padre Riou, da Paróquia da Santíssima Trin
dade, em entrevista realizada em 1974 - " lunata" = lunático; "pederau" 
= pederasta). 

No fin al da década de cinqüenta ocorreu um grande incêndio em Morro 
Azul, favela pequenina, com cerca de cento e sessenta famílias, localizada 
em um morro atrás da Rua Marquês de Abrantes, no Flamengo. O incên
dio deixou muitos desabrigados e provocou a mobilização usual nestes 
casos, com movimentos internos ( olidariedade intrafavelados) e externos 
(solidariedade vizinhos favelados) de ajuda aos flagelados. 

( 28) Swarlz, ~I are. J, Obra citada, p. 1. 
( 29) Definições tiradas da obra da Castells j~1 citada. 
0 As descrições dos casos de Morro Azul e Catumbi serão bem mais sucintas que a 

de Brás de Pina por duas razões: as experiências não são l!io ricas como processos 
nitidamente demarcados c apresentam aspec.tos repetitivos em relação à anterior. 
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Antes da ocorrência do incêndio já estava trabalhando lá um padre 
francês, recém-chegado ao Brasil e que se interessara pela favela no cum
primento de suas obrigações pastorais. Morro Azul está na circunscrição 
da Paróquia da Santíssima Trindade, bem perto da igreja. Segundo um 
dos favelados, "o padre subiu o morro uma vez para trazer uma bola de 
futebol e aí nunca mais saiu daqui" . !301 

O problema dos desabrigados forneceu um pretexto ao padre que já 
sonhava há tempo com a execução de um plano habitacional para os fave
lados. Através de contatos com D. Hélder Câmara conseguiu os recursos 
da Cruzada São Sebastião, que naquele tempo pertencia à Igreja Católica 
c estava realizando planos de desfavelamento, para construir um edifício 
de apartamentos em Morro Azul. 

O edifício foi feito com a colaboração de toda a população, seguindo 
os moldes dos que haviam sido construídos na Praia do Pinto. Quando 
os apartamentos ficaram prontos evidenciou-se que os desabrigados não 
teriam condições de pagar urna espécie de aluguel que seria cobrado por 
sua ocupação. E stabeleceu-se então um sistema de trocas, com as famí
lias de mais alto poder aquisitivo indo morar no edifício, cedendo seus 
barraco · aos mais pobres. Delineou-se assim uma clivagem, ainda qÜe 
houvesse toda uma racionalização para negá-la. Os moradores do edifício 
se considerariam favelado iguais aos outroc; e participariam dos "e forças 
comunitários". 

Entusiasmado com o sucesso da construção do edifício, o padre apro
veitou o embalo e organizou a população para continuar executando obras; 
fizeram uma via carroçável até o alto do morro, um sistema tosco de 
esgotos c de abastecimento de água, um muro de arrimo e uma capela. 
Para estas obras, o padre, usando as suas ligações externas enquanto 
religioso e c trangeiro, conseguiu recursos de fundações internacionais. O 
plano do padre era continuar a construir blocos de edifícios iguais ao 
primeiro, até acabar com os barracos. Porém, e le logo descobriu que isto 
sairia muito caro c rC!>Olvcu mudar de tática: criou um plano de mutirão 
c passou a construir casas i a ladas. 

Seria muito longo descrever aqui as marchas c contramarchas da cons
trução das doze primeiras casas. O essencial para entender o que houve 
é saber que o padre não tinha um plano urbanístico orientador. Ele ia 
substituindo barraco por casa aleatoriamente. Nunca possuiu mapas ou 
plantas ela favela. Ruas nova eram projetadas a olho c seu traçado ficava 
exclusivamente na sua cabeça. 

Embora o padre pretendes e possuir um plano fin anceiro onde haveria 
até corrcções monetárias baseadas nas mudanças do salário mínimo, o qu;: 
havia de fato , era uma enorme confusão. O dinheiro com que ele traba
lhava era doado a fundo perdido. Os morndorco; que entraram no plano 

( 111 ) Sa,.!m, C1rlos l\' {· l~on F., Auálisc do plauo lw!Jitadmw/ ele Morro A::.ul, Rela: 
tório l , Inter-Amcrican Foundation, 1974. 
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retiravam o material para construir suas casas de um depósito comum e 
iam lançando as retiradas no livro de contas do padre. Ninguém sabia ao 
certo o quanto devia ou por quanto sairia sua casa. Também ninguém 
se importava muito com o assunto, pois os retornos eram feitos de acordo 
com uma quantia mínima igual para todos. Disto resultava que não havia 
capital de giro suficiente para garantir a continuidade do que o padre cha
mava "o nosso plano". 

Os moradores tinham uma atitude à primeira vista infantil e conforma
da. Morro Azul era uma de~ta favelas onde a política interna parecia muito 
si mple!> vista de fora e ia mostrando uma crescente complexidade à medi
da cm que alguém ia entrando nos seus meandros. Havia uma Associa
ção de Moradores cujo presidente - " um grande amigo", nas palavras 
do padre - foi preso por falcatruas com o dinheiro recolhido colctivamen
tc para instalar uma rede de energia elétrica no morro. Este senhor era 
um autêntico "burguês favelado" e sua prisão provocou uma desarticula
ção nas lideranças c a extinção da Associação. Mais tarde, quando cu já 
estava trabalhando lá, houve a reabertura da Associação e a eleição de 
nova Diretoria. Tudo foi feito articulado pelo padre. Os " líderes" eram 
seus amigos c. . . inexpressivos. O presidente morava no edifício c pare
cia mais interessado nas glórias do cargo que em ações concretas. O padre, 
que ficava na favel a em horário integral, fazia as vezes de secretário 
executivo da Associação: recebia as pessoas; atualizava a correspondência 
c até atas escrevia. ada. aliás. acontecia na favela sem seu aval. 

Eu nunca havia ouvido falar em Morro Azul até um dia em 1972 cm 
que fui procurado por uns americanos que já conhecia e que estavam tra
balhando para uma fundação nova subsidiada pelo Congresso Americano 
e que se chamava lnter-Amcrican Foundation. O objetivo expresso da tal 
fundação era finnnciar experiências pioneiras em comunidades (sic!) rurais 
e urbanas em países subdesenvolvidos e, ao mesmo tempo, analisar criti 
camente seus resultados. O padre lhes havia pedido dinheiro para custear 
a conc;trução de novas casas cm Morro Azul e o projeto tinha sido apro
vado. Eu era convidado a título pessoal para (az-e r a sua avaliação. Como 
estava muito intcrc saúo cm conhecer melhor certas peculiaridades da 
relações entre o morar (processo) e a moradia (produto), achei que esta 
era uma bela oportuniúadc para estudo e aceitei o convite. 

A partir de 1973 comecei a freqüentar a favela, na qualidade de obser
vador c assim me mantive por um ano e meio. Com o tempo descobri 
que seria impossível analisar qualquer plano, pelo implcs fato de que só 
existiam intenções. Passei então a me centrar na análise úe comporta
mentos. A figura do padre e a dos líderes foram a que me chamaram a 
atenção primeiro. A coi a era tão desorganizada, que durante todo o tem
po que passei lá não houve mudança substantiva no quadro habitacional. 
Havia seis casas con truídas, seis em construção e duas iniciando a cons
trução. Nenhuma das últimas ficou pronta enquanto executei minhas ta re
fas de observação. 
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Por força das circunstâncias do meu trabalho (por mais que eu tentasse 
explicar a minha função acadêmica, sempre era identificado com o papel 
de fiscal . .. ) passei a ser um repositório de lamentações c acusações. O 
padre dizia que a população era ingrata e preguiçosa e que não queria 
mais trabalhar e ameaçava largá-los a todos e nunca mais voltar. A asso
ciação dizia que o padre era "muito nervoso'', mas um "ótimo caráter" e 
"bom amigo". Reclamava, no entanto, da instabilidade do seu gênio e 
concordava com ele quanto à apatia do povo. Os moradores eram dividi
dos entre os entusiastas pelo padre e seu plano, os apáticos e os oposi tores. 
Na maioria dos casos pude constatar um forte espírito oportunista. 

O que me intrigou, desde o começo, foi a questão dos critérios que 
faziam com que algumas famílias fossem selecionadas para gozar as rega
lias do plano e outras não. Consultados, o padre e os líderes da As5ocia
ção, responderam que se tratava de pais de famíli as honestos, dispostos a 
trabalhar em mutirão. A opinião de grupos contrários ao padre era outra. 
Os felizardos do plano seriam selecionados pelo seu " puxa-saquismo" e 
pela sua ortodoxia religiosa. O padre era acusado de tirano ("ele não pode 
ver um de calção indo à praia num domingo que fica furioso c logo chama 
para trabalhar .. . ") e de tendencioso. O padre não negava as acusações 
e confessava que o povo já não era mais o mesmo e que já não se dispu
nha mais a trabalhar cole tivamente. Por outro lado, dizia abertamente que 
discriminava áreas inteiras do morro e, para resolver O'i problemas advin
dos da discriminação, declarava que "aqueles de antes do edifício não são 
favelados" ou que "não tinha nada a ver com o bagunceiros do Buraco 
Quente". 

Pelo que pude observar, o problema maior em Morro Azul é que era 
impossível sustentar por mais tempo a ideologia do trabalho coletivo e do 
mutirão. Há quinze anos que a população trabalhava assim e isto só era 
possível graças à presença do padre em horário integral como estimulan
te e fi scal. Estavam todos ficando desesperados e a gota d'água foi o plano 
de construção de casas. Foi ficando claro para os moradores que aquele 
mutirão só beneficiava diretamente à família que iria morar na casa que 
se construíra e que a desorganização e informalidade operantes não asse
guravam a ninguém que um dia seria gratificado com uma casa. 

O padre mantinha o seu poder por duas vias: 1. por sanções negativas, 
ameaçando reti rar-se, fazendo "cenas" de abandono com voltas triunfais 
e exercendo o direito de "exorcismo" ao declarar pessoas e seções da fave
la como "não favelados"; 2 . por manipulações positivas, pois ele servia 
de filtro entre a população, a Associação e entidades externas, como o 
Governo, as autoridades e as fundações e trangeiras que davam dinheiro. 
Na época que estive lá ele conseguira, através de " um general amigo", 
que o terreno da favela, que era de propriedade federal , fosse desapropria
do visando a "o bem público". Muito significativamente, o terreno não 
reverteu aos moradores. at ravés de sua Associação, mas foi para uma obra 
social da Paróqu ia que assim passou a ser uma espécie de proprietária da 
favela. 
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..... ,.., . l_ ~t:L!OTc CA 
Quando estive em Morto Azul, aconteceu, em fins de 1973, um evento 

digno de nota, pois me deu a oportunidade de registrar um conflito de 
poder onde todas as contradições se puseram claras. Acontece que, em 
conseqüência de umas chuvas fortes, alguns barracos de área mais plana 
no sopé do morro ficaram em perigo e foram interditados pelas autorida
des estaduais que cuidavam do assunto. A tal área era uma das que o 
padre considerava como "não sendo favela" e "habitada por marginais". 
A investigação demonstrou que nestes barracos (que eram uns vinte) 
moravam umas pessoas que constituíram uma e~pécie de facção contesta
dora, Liderada por uma mulher bastante agressiva. Esse pessoal, algum 
tempo antes, havia se recusado a seguir fazendo " trabalhos comunitários" 
para o padre, alegando que daí não lhes vinha qualquer benefício. A partir 
disto foram estigmatizados pelo padre, pela Associação e pelos que os 
apoiavam. 

Os moradores dos barracos interditados passaram a ter um problema 
real de moradia. Liderados por aquela senhora, apelaram para o padre, 
que lavou as mãos alegando que eles não eram seus favelados e que o pro
blema não era seu. Depois disto, foram ao Palácio do Governador, onde 
quem lhes atendeu informou que Morro Azul estaria sob a responsabili
dade da Paróquia de Santíssima Trindade e, portanto, do padre. 

De volta ao padre, lhe apresentaram uma reivindicação concreta: que
riam que as casas em construção servissem provisoriamente aos desabriga
dos e que ele lhes desse o material que possuía estocado para construir 
novos barracos. O padre negou tudo e ameaçou com represálias violentas 
quem invadisse as casas ou roubasse o material. A Associação lhe deu 
todo apoio. 

Uma semana depois, durante a noite, o escritório do padre na favela 
foi arrombado e completamente depredado. Embora ninguém conseguisse 
apurar quem fez isso, pairava uma suspeita sobre os moradores de baixo. 
O padre fez uma grande cena c abandonou a favela "para sempre". 

Eventualmente os desabrigados conseguiram que o Estado lhes desse 
material para as reconstruções. Dois meses mais tarde houve uma assem
bléia, convocada pela Associação, para um ato de desagravo ao padre. O 
início foi tenso, pois os moradores de baixo estavam presentes cm peso c 
cheios de queixas. O padre fez um grande discurso onde contou toda a 
sua história no Morro, reafirmou sua dedicação e desinteresse e concordou 
em voltar "se todos prometessem que iriam trabalhar". Houve chocadeiras 
e grandes promessas c acabaram reconciliados. O que é mais incrível é 
que todos aceitaram a afirmação de que "os lá de baixo não tinham o 
mesmo di reito c não eram favelados"! 

Encerrei meu trabalho cm Morro Azul pouco depois disso. No ano pas
sado ( 1976) a parte de baixo da favela foi removida para permitir a exe
cução das obras do Mctrô. Já desde 1972 todos sabiam disto e talvez a 
atitude do padre fosse de um absenteísmo proposital, para não ter de 
tomar partido cm uma briga desgastante demais. Certa vez, conversando 
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sobre o assun to, ele me declarou: - "Quem vai querer lutar contra o 
impossível? - Estou tentando salvar o que posso ... " Com base no meu 
relatório, a Inter-American F oundation parou de financiar projetas de 
mutirão em á reas urbanas. Não sei se isto foi positivo ou negatjvo, mas o 
fato da Inter-American ter parado de aluar pode ter sido saudável, já que 
para mim nunca foram muito claros os objetivos desta instituição. 

Em Morro Azul a política a rúvel local é mais simplória e só um .ator, 
com todo o seu pitoresco e suas idiossincrasias, é quem realmente conta. 
T ambém não sei ~e aqui se podem, de fato, detectar sintomas de um movi
mento ocial urbano no sentido de que Castells atribui à categoria. Talvez 
estes sintomas estejam em embrião nos episódios do incêndio e posterior 
mobilização e no incidente dos barracos de baixo. De qualquer forma, 
estes arremedos estão muito longe da força c do significado das ações 
ocorridas em Brás de Pina. Vale a pena registrar certas coincidências de 
a tores ( padres estrangeiros, técnicos especialistas, Associação, população) 
e de eventos (situações de crise, depredação de escritórios). Em Morro 
Azul surgem facções e conflitos entre grupos de população, fenômeno que 
não chegou a ser registrado em Brás de Pina talvez devido its circunstân
cias especiais da época de implan tação do plano de urbanização. 

T ambém devo escla rece r que as facções com quem tive de ter contato 
em Morro Azul tentaram abertamente me cooptar. Eu era visto como o 
técnico da lnter-American, apesar de não ter nada a ver com o fluxo de 
dinheiro, que vinha regularmente para a favela sem levar em conta as 
minhas opiniõc . O padre, os membros da Associação, os protestadores, 
cada um por seu turno tentou me alinhar do seu lado. Isto significa que, 
no quad ro, as minhas alianças se devam mais às etapas do meu t~abalho 
em Morro Azul do que aos eventos propriamente ditos. Eu lá nunca tive 
o envolvimento de Brás de Pina e o meu papel era bem mais secu ndário. 
Já a Tnter American, preferi vê-la como uma con tínua aliada de todos, 
pois forneci a o dinheiro e não estava presente nunca. 

NOSSO EMPRESTAMOS A IGREJA .. . (explicação dada pelo padre 
Moretto, membro da Congregação de Nossa Senhora da Salette em Catum
bi em 1971 ). 

Desde 1966 estava sendo estudada pelo Governo do então Estado da 
Guanabara a renovação urbana dos bairros de Cidade Nova e Catumbi. 
Essa ação compreenderia desalojar toda a área, através de desapropriação, 
pôr tudo abaixo e criar um novo traçado viário e definir um novo parce
lamento do solo. As razões da decisão eram influenciadas pela abertura 
do túnel Santa Bárbara, pela recomendação específica contid a no Plano 
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Doxiadis para o Rio de Janeiro <31! e pela pretensa deterioração da área que 
estaria a exigir uma intervenção salvadora. 

O Catumbi é um bairro densamente edificado, próximo do centro da 
cidade c representando um anel periférico imediato ao Central Business 
District do Rio de J aneiro. As construções ão antigas e abrigam as ativi
dades usuais nas área de!>te tipo: habitações; pequenas fábricas; lojas 
modestas e locais de prestação de serviços. Todas e tas funções tiram par
tido da localização próxima ;. cidade e do baixo custo de ocupação dos 
edifícios. 
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A maioria dos moradores e demais pessoas que po uem negoc10s ou 
exercem atividades em Catumbi paga aluguel. Trata-se de um bairro típi
co de locatários de baixa classe média . .h um tipo especial d~ pequeno-

( 31) O plano sugeria qur esta fosse consideraua uma úrca priorit(triu para a reno
vação urbuna. Doxiudis Associatcs, Guanabara - a 71lan of urlJan development, 1965. 
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burguesia, dedicando-se a atividades pouco dinâmicas economicamente e 
pouco inovadoras sob o ponto de vista técnico. (32> 

Em 1970, os moradores começaram a tomar conhecimento do que lhes 
estava destinado e começaram a se inquietar. Eles verificaram que em todo 
o plano que se preparava para a área, eles não haviam sido considerados 
como problema digno de atenção. Era como se os urbanistas tivessem 
passado a borracha sobre tudo o que já existia e se dispusessem a criar 
sobre uma folha em branco. Alguns elementos que seriam considerados 
como marcos urbanos ou de significado econômico seriam preservados. 
Era o caso da igreja, do cemitério ou da fábrica da Brahma. O resto desa
pareceria, sem consideração pelas atividades ali exercidas ou pelo dest ino 
das pessoas que pagavam aluguéis tão baixos pelos prédios considerados 
deteriorados e sem valor. 

A inquietação, a princípio, não encontrou canais para se expressar. 
No entanto havia matéri a-prima: no bairro moravam e trabalhavam pro
fiss ionais liberais de nível universitário que sabiam como reivindicar ( advo
gados p. ex .); a li também existiam entidades associativas de vu lto (con
gregações religiosas, clubes étnicos e blocos de carnaval famosos em toda 
a cidade). Foi então que os padres da igreja Salette, a paróquia local, 
resolveram ceder a igreja para uma reunião ampla de moradores . .f: difí
cil descobrir quem convocou esta reunião. Os padres afirmaram que não 
foram eles, que todo o trabalho foi iniciativa dos moradores, mas é bem 
provável que tenham sido os responsáveis pela semente da idéia. Da reu
nião nasceu a decisão de criar uma Sociedade de Defesa dos Interesses 
dos Moradores de Catumbi. uma Associação de Moradores, cuja met::1 
seria lutar para incluir nos planos do Governo uma preocupação com o 
destino dos moradores antigos do bairro. 

Quando o Governo do Estado foi consultado, respondeu que não pode
ria fazer mais do que considerar o conjunto dos moradores como um dos 
prováveis futuros compradores dos terrenos que seriam criados e sugeriu 
que eles procurassem se organizar em Cooperativa Habitacional. 

O regulamento das Cooperativas aceito pelo BNH não previa o caso de 
Associações de Moradores. As cooperativas eram destinadas exclusiva
mente às associações corporativas profissionais, tipo sindicatos. Abriam-se, 
portanto, duas frentes de lu ta: com o Governo Estadual para convencê-lo 
a dar prioridade às reivindicações dos moradores; com o Governo Federal , 
representado por um dos seus órgãos (o BNH), para fazê-lo ampliar os 
seus regulamentos e criar um precedente. 

A arregimentação e organização dos mor:1dores durante o ano de 1971 
foi enorme. Propaganda e convocações foram levadas de porta em porta. 
Criaram-se estatutos e foi e lei ta uma diretoria. A Associação instalou-se 
nos porões da igreja. Passou-se a editar um jornal que dava informações 

(32) Isto ficou provado no ll·vantamento de pequenos ncgódos no bairro e de 
sua dinâmica, pesquisa <Jue realizei em 1972 para a AITEC - A~·ão Internacional e 
Técnica do Brasil. 
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sobre o bairro e mantinha a população atualizada sobre o andamento da 
luta. 

Foi aí que nós entramos na história. Por nós estou me referindo à mes
ma equipe de Brás de Pina, eu inclusive. Os contatos anteriores ~cm a 
FAFEG nos haviam aproximado dos padres da Salette e eles nos indica
ram quando surgiu na Associação a necessidade de uma consultaria urba
nística. 

No caso de Catumbi fomos realmente os advogados da população. O 
contrato que fizeram conosco era para que estudá semos os planos do 
Governo e que propuséssemos uma alternativa viável que lhes fosse favo
rável. I sto foi feito em um trabalho ao mesmo tempo em escritório e em 
reuniões e assembléias onde se discutiam opiniões, conveniências c estra
tégias. 

A ação dos moradores se deu em dois níveis: um , cm que colaboramos, 
e que consistiu cm conferências técnicas e argumentos infindáveis com os 
urbanistas do Estado e com os especialistas do BNH; o outro, na base 
da pressão política de massa. que incluiu passeatas no bairro, acampa
mento no jardim do Palácio do Governo e toda a mobilização através 
de jornal e das assembléias. O movimento foi tolerado, em repressão ime
diata. Mais tarde, os padres da Salette tiveram problemas. 

Com o tempo e a insistência, a luta deu alguns resultados. O Governo 
Estadual concordou em dar prioridade aos moradores e reservou uma 
área para as primeira edificações que lhes foram destinadas. O BNH 
modificou o regulamento das Cooperativas e admitiu que se formasse a 
primeira com base na localidade e não na profissão. Essas vitórias parciais 
esmoreceram os ânimos. Não houve condições de questionar a premissas 
do plano urbanístico "arrasa quarteirão" e foi aceita sem discussão a for
mação de urna Cooperativa que por sua natureza excluiria os mais pobres. 
As soluções paliativas encontradas foram a consideração do aspecto par
celado do plano que demoraria para ser implantado (e que talvez admitis
se uma revisão de cada pedaço) e a criação de um esquema paternalista 
para ajudar os de menos posses. 

Atualmcnte a Associação se acha esvaziada. As obra c as con eqüentes 
ameaças também estão desativadas, pois até agora só foi renovada uma 
pequena parcela do bairro. Os novos edifícios para os an tigos moradores 
já estão lá, tão deteriorados arquitetonicamente quanto o ca ario velho 
de cem anos ou mais que os circunda, o que prova a falácia da renovação 
urbana sem os necessários complementos e apenas efetivada a nível físico . 

Posso identificar em Catumbi, de novo, um movimento social urbano 
no sentido pleno que lhe atribui Castells. Aqui estão também as ações polí
ticas a nível local de Swartz, se bem que neste daso e no de Brás de Pina, 
ainda que haja eventos encadeados em direção a uma meta clara, estamos 
longe de grupos onde as relações sejam do tipo multiplex. Quanto ao qua
dro resumo dos processos políticos é válida a mesma observação que fiz 
para Morro Azul. 
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A análise possível 

Partindo do princípio de que eu esteja frente a três exemplos de políti
cas a nível local dentro de um meio urbano complexo, passo, em seguida, 
a uma tentativa de interpretação conjunta das noções de campo e de 
arena, com a re pectiva identificação dos atores. 

Em Brás de Pina, Morro Azul e Catumbi distingo campos restritos onde 
se desenrolaram ações políticas. Ainda que possa considerar que a base 
territorial dos três campos não variou no período coberto pelas minhas 
de~crições, imagino que as repercussões maiores ou menores do que acon
teceu em cada lugar, fizeram com que os campos se espraiassem para 
além de seus limites físicos. Isso deve ter acontecido pelo menos em certas 
épocas, quando o que estava se passando virava notícia do conhecimento 
geral da cidade (exs.: resportagens; notícias sobre conflitos; mobilização 
pública; passeatas; exposições de planos etc.). 

Os atorcs, por ou tro lado, não ó mudaram quantitativa c qualitativa
mente como se recompuseram à vontade, no decorrer dos processos. A 
leitura dos quadros deixa isso claro. As minhas descrições mostram como, 
a cada ator entrando no campo, correspondeu cmpre uma fase de expec
tativa c de rearticulação, que finalizava com novas formas de composição 
c com a introdução de alterações. 

O!> meus campo~ ~criam, portanto, daquele~ que "não !>C mantêm está
vei!>" nas palavras de Swartz. Seriam também daramente definíveis a par
tir do interc se c envolvimento do participantes, todo o atores inter
ligados por metas comuns e, ao mesmo tempo, marcando bem os limite 
dos respectivo papéi através de seus repertórios particulares de valores, 
de significados, de recursos e ( aduzindo algo mais üs categorias de Swartz) 
de intenções e de interesses. 

A noção de arena não é tão simples de aplicar aos meus casos. Em 
princípio, as arenas seriam as populações locais sobre as quais se defini
riam campos políticos compostos pelas liderançno; de moradores, técnicos, 
padres, agl!ntes do Governo, todos, com maior ou menor intensidade, 
manipulando o poder e visando à meta urbanização ou ao atendimento 
de reivindicações de melhorias urbanísticas. Porém, em uma série de even
tos, e ·tas arenas inteiras podiam passar da situação de platéia à de palco; 
viravam elas me mas atores, en travam no campo. l sto fica particularmen
te notável nos eventos altamente carregados de tensão e que acabaram 
sendo os deflagradores ou os nós de sustentação dos processos políticos. 

O conceito de múltiplas arenas trazidas do universo fora da arena em 
questão é muito útil para explicar a força ou a fraqueza de certos atores. 
Os exemplos abundam: foi por causa da ligação do meu grupo com a 
FAFEG que nós fomo parar em Brás de Pina como técnicos; os padres 
exerciam uma autoridade respaldada e legitimada pela estrutura da igreja; 
o nosso trabalho técnico ganhou notoriedade pelo seu reconhecimento a 
nível profissional (prêmios do In stituto de Arquitetos do Brasil, p. ex.) 
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com conseqüente aumento de nossa autoridade vis-à-vis os campos locais; 
a CODESCO trazia para Brás de Pina as inseguranças quanto à sua pró
pria sobrevivência na luta por uma fatia de poder nas políticas habitacio
nais no Estado; os membros da Associação de Moradores do Catumbi 
detinham um conhecimento técnico eles mesmos (domínio de lei, p. ex.), 
enquanto que os da As ociação de Brás de Pina falavam uma linguagem 
aprendida fora do meio da favela e se comportavam de uma forma espe
cial frente ao!> padrões locais (não gastavam o tempo livre jogando fute
bol, bebendo, ou batendo um samba, mas " trabalhando pela comunidade"). 
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Pelo menos cm Morro Azul posso visualizar dois campos dentro da 
arena local: os que eram considerados favelados pelo padre e a Associa
ção e os "de fora". Só no episódio dos barracos interditados é que há 
uma ameaça de organização deste segundo campo, mas, de qualquer for
ma, ele existia embrionariamente. Em Brás de Pina e cm Catumbi não 
dá para distinguir tão bem campos autônomos, talvez devido ao aspecto 
frenético de qu e muitas vezes se revestiam os respectivos processos, a dinâ-
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mica sendo muito intensa para permitir desvios ou concorrências. :e ainda 
possível que os campos paralelos tenham existido c eu os tenha ignorado. 
Talvez quando da briga CODESCO x padre + Associação em Brás de 
Pina, a CODESCO, a maioria dos moradores e nó , o técnicos, tenhamos 
esboçado um campo, enquanto o padre, a Associação e seus seguidores 
delineariam outro. t claro que entidades muito representativas em Catum
bi, como os blocos carnavalescos famosos, deviam permitir a existência 
de campos à parte que preexistiriam e por certo, poderiam até sobreviver 
à extinção da Associação e do bairro mesmo. 

Já falei do problema que me apresentam as populações enquanto atores 
fluidos que tanto podem ser campo ou arena. Estas populações não 
tinham nada de homogêneas e, a rigor, não poderiam ser definidas por 
renda, ocupação, matiz político ou outro cri tério qualquer, além da carac
terística comum de morarem todos na mesma área e estarem próximos 
fisicamente. A categoria população, usei-a com um entido geral c às 
vezes meio abstraio. Fiz isto de propósi to, pois como está descrito, ela 
é manipulável o tempo lodo, de acordo com as mtcnçõcs ou interesses 
de cada ator. A população pode se apresentar como bloco em certos 
momentos de crise e aí acho que entra no campo como se fosse um ator 
único. Em ocasiões "normais" o bloco se desfat:, vira uma arena fragmen
tada em grupos e subgrupos (famílias, redes de amizade c parente co, 
"panelinhas·'), pouco identificável portanto, permitindo que qualquer dis
curso lance mão da categoria e a use de acordo com as suas necessidades 
(exs. : nossas justificativas técnicas de planos "para a população"; o Padre 
Artola explicando "como o povo era"; as Associações representando os 
interesses "da população"; a CODESCO fazendo questão de que "os mora
dores participassem das decisões"; o Padre Riou dizendo quem era c quem 
não era favelado etc.). 

As Associações de Moradores, preferi vê-las cm bloco, como se fo ·sem 
atores únicos. Reconheço que o expediente é grosseiro. Aí mesmo, dentro 
de cada uma, havia campos específicos, mas eu não estou estudando os 
processos políticos das Associações e não estou interessado em seus con
flitos c con jugações internos. Quero apenas registrar que, apesar de não 
os ignorar, não os considero relevantes para minha análise. 

Quando falo dos padres, nunca sei se deveria usar o termo no singular 
ou no plural. Depois de algum tempo de trabalho, começou a me impres
sionar o fato de sempre encontrar padres envolvidos com os movimentos 
sociais urbanos carioca . Mais tarde, descobri que os tais padres se conhe
ciam todos e costumavam c reunir para discutir o que chamavam de sua 
"ação pastoral". Isto significa que constituíam um grupo; se este grupo 
era coeso e coerente em todas as suas atitudes, não tenho maneira de 
sabê-lo agora, mas, pelo menos, devia se informar c refletir em conjunto. 
Estes atorcs gozavam do apoio externo mais forte nos campos, pois mes
mo os técnicos do Governo não teriam a mesma ligação institucional e a 
mesma orientação e fidelidade ideológica que eles. 
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O poder público ou Governo aparece como um dos meus atares. De 
novo, estou jogando com uma abstração. Primeiro, porque não se trata 
de um agente monolítico, mas de vários que agem em nome do Governo, 
mas que podem até apresentar orientações divergentes. Segundo, porque, 
sob o rótulo "Governo" estou misturando equipes inteiras de " técnicos 
puro ·•, tecnocratas e políticos. Cabe aqui passar a palavra a Castells para 
deixá-lo definir o papel do Estado nos movimentos sociais urbanos: -
". . . O Estado expressa, em tí/tima instância e através de todas as media
ções necesscírias, os interesses de conjunto da classe dominante . . . o 
planejamento urbano não pode ser um instrumento de mudança social, 
mas sim de dominação ; de integração e de regulamentação das contradi
ções; seus efeitos devem ser anal isados do ponto de vista social e não 
cm relação a uma quimérica ordem espacial". 33 Estou de acordo, mas 
acrescentaria que nem sempre os interesses da classe dominante estão con
certados sobre todos os assuntos e que, às vezes, eles apresentam razoável 
dose de contradições internas c que isto é muito sensível no caso de 
políticas urbanas que têm de sintetizar uma grande diversidade de inte
resses federais, estaduais, municipais e privados em várias escalas. Há 
uma tendência a dt>svios, uma inércia e um desgaste na passagem de níveis 
hierárquicos e uma vocação competi tiva entre agentes de mesmo nível 
capaz de gerar "furos". Os exemplos da história da CODESCO, sempre 
lutando para sobreviver, ou das competências estanques do Governo Esta
dual e do BNH dando margem a manobras em Catumbi, são ilustrativos. 

Finalmente, falo do papel dos técnicos, entre os quais me alinho. Escre
vi no início que já tive a tentação de anular a importância deste papel, 
de me ver como agente neutro. Talvez essa atitude de avest ruz resultasse 
de certo medo de ser considerado tecnocrata, aquele homem que acredita 
em planos urbanos como "o meio de construir, segundo as mais belas 
idéias e de forma concreta e apolítica, o futuro dos homens". <31> Nos 
trabalhos de que participei, sempre assumi uma atitude ambígua, algo 
semelhante 2t do trad utor. Como qualquer tradutor, nem sempre pude 
resolver os an tagonismos entre forma e conteúdo, ainda mais que minha 
" língua" nativa era a de um dos lados. Na hora em que era exigido um 
compromisso extremo (ex.: a briga em Brás de Pina), a ambigüidade 
acabava e a única saída para nós, os técnicos, era fugir para o limbo da 
"neutralidade" técnico-acadêmica; virávamos "observadores", anal istas", crí
ticos até, como no caso de Morro Azul. Acabávamos, de todos os atares, 
sendo os que mais agilidade apresentavam em fazer e mudar de alianças. 
Em contrapartida éramos os mais sensíveis a qualquer conflito. Ambas as 
situações ficam bem patentes na consulta aos quadros. 

Da nossa ambigüidade resultava uma outra vantagem: vínhamos para o 
trabalho revestidos de uma pretensa legitimidade que nos dava o nosso 

(33) Ca~tclls, ~ lanuel, O/na citada, p. 9. Os grifos são do autor. 
( 34 ) Cnstclls, t-. lanucl, Obra citada, p. 8. 

5- R. S. 
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"conhecimento técnico", mas podíamos afirmar e ocupar o tempo todo 
uma posição de aprendizes. Havia um reconhecimento tácito de que fazia 
parte do nosso trabalho dar e retirar e isto era algo que manipulávamos 
no sentido de aumentar a nossa mobilidade e de contornar o mito (às 
vezes reafirmado por todos os outros atores, menos nós) de que havia 
"algum poder real na ponta do nosso lápis de planejadores". (J:;) 

Na análise dos processos que ocorreram nos campos e nas arenas des
critos há algo que se destaca de imediato : em todos os casos foi necessá
rio um evento crítico que desse margem ao surgimento de outros e que 
abrisse as portas do campo aos diversos atores. Quer se trate de ameaça 
de remoção, de incêndio, ou de perplexidade frente a um plano de reno
vação urbana, a pressão inicial sempre está presente, exigindo que alguém 
"em nome da população atingida" tome alguma providência. A importân
cia do circunf> tancial não é desprezível na deflagração dos movimentos 
sociais urbanos. Pela evidência empírica parece até que este é um elemen
to necessário ao seu surgimento. Borja e Castells dão grande relevo ao 
conjuntural, como mediador entre conflitos e estrutura urbana. Borja fala 
mais especificamente de circunstâncias deflagradoras de reivindicações que 
desencadearam um processo por etapas que vão se enfraquecendo à medi
da que se afastam do evento inici al. Apesar disso considero que o tal evento 
inicial seja elemento necessário, mas não suficiente, porque, quase que a 
toda hora, surgem diferentes pressões em cima de grupos urbanos que nem 
por if> to saem por aí a organizar movimentos. O que é então que vai fazer 
com que, a partir de um evento mobilizador, os movimentos aconteçam? 

Imagino que em qualquer grupo de vizinhança exista uma potenciali
dade de organização de movimentos. Mas a potencialidade fica difusa, 
uma vez que os interesses comuns se perdem na multiplicidade de interes
ses individuais ligados à pertinência a outros grupos fora da vinculação 
de localidade. A situação seria típica do estilo de vida nos grandes centros 

( J:.) A expressão é de Castclls, Obra citada, p. 11. Con' ém destacar que o nosso 
papel como técnicos sempre foi muito desviante. Nós nos valiamos de uma situação 
excepcional que nos permitia contestar as políticas oficiais até quando estávamos 
trabalhando para o Governo ( Bnís de Pina na fase CODESCO). Não estou que
rendo dizer que não carregá,·amos para o trabalho com as populações uma posiç;.ío 
de classe, fa talmente "comprometida", mas a intenção de exercer uma crítica con
tínua nos dava uma flexibilidade que normalmente mio é atribuída n ação dos 
técnicos. Jordi Borja, p. ex., f<tl.l da pretensa neutralidade e ral'ionalidade tl~·nicas 
como elementos ideológicos que o governo manipul.t ( Borja, Jordi, Obra citada, 
p. 39), no que sctunda a opinião de Castells. l\lais ad iante, o primeiro autor citado 
diz quo a radicalização de "técnicos e funcionários de organismos públicos" ainda 
que "não gere por si mesma conflitos urbanos específicos contribui para le~itimar 
c ampliar muitos movimentos urbanos". A observação é pertinente, mas peca por não 
obrir a possibilidade opo~ta. A "opinião técnica", porque é usada para legitimar de
cisões arbitrárias do poder, adquire ela mesma um poder n•strito mas real. Esse 
poder podo ser usado em duas direções (oprimir populações ou ajudá-las a expres
sar seus interesses) e, dentro dos limites, pode representar reforço valioso aos movi
mentos sociais urbanos. 
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urbanos das sociedades capitalistas. Para que a coesão possa surgir e dar 
lugar ao movimento, é necessária uma pressão externa violenta (o tal 
evento mobilizador). Como a simples coesão não basta, pois ela só tem 
sentido se conseguir responder à pressão com uma reação ( = um progra
ma de luta, uma definição de metas) é preciso que surja um catalisador. 

O papel do catalisador é o de filtrar a ação e a reação nos dois sentidos. 
f: um papel ambíguo, porque ele ao mesmo tempo tem de ser "de dentro" 
para mobilizar o grupo a partir da pressão, mas também tem de ser "de 
fora", para poder identificar a pressão e saber como manipulá-la. A inter
mediação do catalisador tem de ter algum passe-livre frente ao sistema 
político oficial, para que pelo menos o início de sua ação seja possível. 
A intermediação tem de ser, portanto, legitimadora e legitimada vis-à-vis 
o sistema externo c, a partir daí, sublinhadora das relações de dependên
cia do campo em questão com a estrutura ampla da sociedade. 

Os catalisadores dos movimentos sociais urbanos podem ser indivíduos, 
grupos ou instituições. Podem ser também pools de todos estes elementos. 
Nos meus casos de estudo eles foram, no início, padres sustentados por 
uma facção da igreja católica. Depois passaram a ser os padres e todos 
os outros atores que entraram no campo, inclusive as agências de governo. 
Pode ser que este alargamento tenha suas relações de causa e conseqüên
cia com o enfraquecimento dos processos constituidores dos movimentos, 
mas não pretendo explorar este filão por enquanto. 

Quando as pressões iniciais, que forneceram o motivo de coesão ao 
grupo e permitiram o surgimento do catalisador, cessam, começa um pro
cesso de erosão do movimento. Dentro de uma conjuntura ampla não 
favorável, o que não passa de um interesse local se esvazia e, pouco a 
pouco, os indivíduos voltam às suas preocupações difusas, passam de ata
res ativos no campo a uma arena passiva e amorfa. Os exemplos de Brás 
de Pina c Morro Azul ilustram isto muito bem. Chega o momento em 
que o movimento já não é mai~ do que uma bandeira ideológica sustentada 
artificialmente pelos atores do campo que ficam à espera de um novo 
evento mobilizador que lhes forneça importância outra vez. Como nem 
sempre eventos acontecem repetidamente sobre um mesmo local, pode sur
gir a tentação de criá-los. Foi o que fizeram o padre e a Associação em 
Brás de Pina. 

Seria muito simplista afirmar que o ator catalisador seria um mero 
~ublinhador da dependência do grupo frente às estruturas externas da 
sociedade. I to equivaleria a negar qualquer potencialidade transforma
dora a partir dos movimentos c não corresponderia à verdade completa. 
Nos campos que se formam cm cada lugar, seria impossível determinar 
quem se aproveita de quem. Nos meus exemplos, se cada ator for exami
nado de per si logo se verá que, por trás das metas comuns, há uma por
ção de interesses particulares ou particularizados em jogo. Os padres esta-

57 



riam trabalhando "para maior glória de Deus"; os técnicos estariam exer
cendo a sua profissão c ganhando prestígio profissional; o Governo estaria 
experimentando uma alternativa "para os nossos graves problemas de mora
dia"; a Associação estaria consolidando seu prestígio e atualizando as 
suas posturas ideológicas e até a população estaria auferindo benefícios 
diretos. No meio desta trama, são criados vários espaços no jogo dos con
flitos c das alianças pelo poder a nível geral e particularizado (interesses 
de cada ator). Nesse!> e paços podem su rgir üs vezes comportamento3 
inesperados, como as especulações sobre os "direitos" cm Brás de Pina. 
f. 'assim que, a partir dos elementos preexistentes, a prática dos processos 
desencadeados pelos movimentos faz surgir e lementos novos. 

Voltando agora a Castells, eu me permitiria acrescentar à sua definição 
de movimentos sociais urbanos a noção de que eles acontecem, de fato, 
através de mecanismos de sanfona. O que chamo de mecanismo de sanfona 
é o encadeamento de elementos que poderia ser resumido da seguinte 
forma: 

INTERCSSES I PRESSfiO PREPARO FASE DE ESVAZIA IN TERESSES\ 

DIFUSOS / t ..... E-XT-E-RN_A __ · _o_A_LUTA ·- · -LU_T_A_·_R- OTINIZAÇAO - • MENTO JCO~/) 

INTERESSES COESOS 
rOf1MAÇAO OU rORTALfCIMENTO 0[: CAMPOS 

O processo é, portanto, cíclico e viciado de base, já que parte de interes
ses difusos dados por uma conjuntura mais ampla c volta a eles, necessi
tando de um surgimento regular e ininterrupto de pressões externas para 
se manter sem solução de continuidade. A razão disto é que o movimento 
social urbano peca exatamente por se basear no urbano. Para que exista, 
precisa que haja uma crise urbana localizada, identificável, gerando uma 
demanda que exija uma resposta. A resposta se dará sempre a nível de 
consumo, um consumo especial que depende das disponibilidades do poder 
público. <36J 

O pretexto da neces~idade de satisfazer a demandas de consumo urbano 
para fazer com que surjam movimentos sociais é fraco. Eles podem até 
surgir, no início, com uma enorme força, ma~ têm pernas curtas e não 
podem ir longe. Eles se baseiam muito precariamente em crises de caráter 
local, de caráter urbano, incapazes de mascarar o verdadeiro problema: 

( 36) Ca~tdls, aliás, c:-. piora m<~gnificamente u assunto <'111 ~eu I h ro, mas se abstém 
de chegar :\s conclusões. 
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nas cidades capitali stas a crise não é urban a, mas é inerente ao sistema, 
do qual as cidades só representm um dos suportes materiais, e não se 
resolve por piparotes que levantam a poeira daqui e dali. Não é a cidade 
que anda errada, mas sim as formas de apropriá-la. As crises de índole 
urbanística servem para juntar moradores, mas isto é muito pouco, pois, 
da mesma forma que 'iC juntaram, ele~ se separam, assim que se virem 
atendidos e não existir mais "crise". 

Os mecanismos de atuação no meio urbano não podem evidentemente 
fica r na dependência de que su rj am minicrise5 sem parar. Não vejo como 
a problemática de luta de classes e a necessidade de tomada de consciência 
possam ser reduzidas a reivindicações urbaní~ticas. O processo devia ser 
o inverso, mesmo reconhecidas e respeitadas as razões e a utilidade dos 
movimentos sociais urbanos. 

Apesar das observações negativas, devo chama r a atenção para o fato 
de que, no breve período cm que a FAFEG pôde respirar com alguma 
autonomia, houve uma articulação a parti r das Associações de Moradores 
e da sua crescente preocupação com a intensificação das políticas de remo
ção. Foi e ntão que a FAFEG começou a descobrir que a essência da sua 
lu ta política não estava na alternativa remoção X urbanização, mas em 
um questionamento dos porquês da estrutura urbana e das causas da discri
minação. Logo cm !>Cguida, foi esvaziada e seus líderes presos. Não se 
tratava mais de um " problema local". 

O fechame nto da FAFEG, que ocorreu em 1968, é bem significativo 
da preocupação que os mantenedores do status quo urbano têm e m cortar 
os males pela raiz. Os movimentos sociais urbanos podem até ser permi
tidos (são lutas isoladas c fáceis de resolver sem violência). Uma posição 
abertamente política, analisando a problemática urbana desde uma pers
pectiva de classes cm confronto, sem referências diretas a vizinhanças, 
moradores c "comunidades" é muito mais perigosa c, por co n ~eqliênci a, 
intolerável. 

Admito a importância dos movimentos sociais urbanos como atualiza
dores de determinadas formas de luta que, de outra maneira, seriam im
possíveis de vir ;, tona. Isto quer d izer que os aceito como estratégia pali a
tiva ou iniciadora, mas acho que depositar neles muitas esperançac;, 
equivale a acreditar em milagres. 
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A RELIGIO IDADE DO " CULTO À PER O ALIDADE" 

RUBEM C.tSAR FERNANDES 

Unircrsidadc Estadual de Campinas, Slio Paulo 

"Os sofrimento~ q ue tivemos tlc suportar e que nossos partidos 
ainda suportam, o nosso período de catacumbas, deram origem, cm 
nossas fileiras, a uma fusão entre o socialismo científico e t m l tipo 
de mística do sacrifício e da predestinação; era como se th·éssemos 
uma nova Igreja com os nossos mártires e os nossos p rofetas; ao longo 
de muitos anos, quando nossos sonhol começaram a se tomar rcali
d.ldC', 1\ loscou foi a nossa Roma. Fal{l\·amos da Grande Revolução So
chtli~ta dl' Outubro como se fossC' a nossa atividacle. Foi o nosso 
perloclo dC' inf:lnd.l. Hoje já nos tornamos adultos." ( Santiago Car
rillo) ( •) 

O autor destas palavras é o secretário-geral do Partido Comunista Espa
nhol, que as pronunciou cm discurso na conferência dos partidos comu
nislras europeus realizada em Berlim Oriental em junho-julho de 1976. 
E las causaram sensação, mas não pela novidade do que diziam e sim pelo 
lugar em que foram ditas, qual seja o pequeno círculo dos dirigentes da 
rede institucional do comunismo europeu. Esta utilização do vocabulário 
cristão por comunistas empenhados em uma autocrítica foi difundida já 
em meados da década de 1950, por ocasião da denúncia do "stalinis
mo". <zl Folheando os jornais da época, pode-se facilmente reconstituir 
um quadro das ati vidades comunistas através das imagens sugeridas por 
expressões do tipo "Culto à Personalidade" , "Textos Sagrados" , "Dogmas", 
"Tndex do Santo Orício", "Ortodoxia e Heresia", "Crise de Fé Revolucio
nária". "Casta de Sarcedotes", " Relíquias em Mausoléus", " Rituais de 
Iniciação c de Anátema", " Inquisição", " Exorcismo" e assim por diante. 

De modo geral, estas expressões foram utilizadas com grande liberdade, 
como analogias contundentes qu e exploravam a ironia e o amargor da 
viravolta pela qual um dos movimentos mais acerbamcnte ateus de que 
se tem notícia haveria mordido a própria cauda e se dedicado ao cultivo 
do "ópio do povo". Contudo, houve uma corrente de pen amento marxista 

( I ) Publicado c·m Lc Monde, J de julho de 1976. 
(:) A dcnúnch oficial do "culto il personalidade" de Stálin foi feita por Nikita 

Krushtchcv no XX Congresso do P.C. da U.R.S.S. cm 23 de fevereiro de 1956. 
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que procurou esclarecer o significado desta caracterização do "stalinismo" 
como sendo uma religião. Politicamente, esta tendência atraía alguns dos 
críticos mais radicais do regime, que diagnosticavam antagonismos estru
turais e que pregavam uma "revolução na revolução". Isaac Deutscher 
chamou-os de les enragés da revolução socialista. <3> No ocidente, chegaram 
a esboçar a organização de uma "Nova Esquerda" que deveria escapar 
à polarização cristalizada pela guerra fria entre a URSS e os USA. <4> No 
Leste europeu, dividiram-se entre os que permaneceram afiliados ao PC, 
numa postura de rebeldia controlada, e os que preferiram a posição dos 
"socialistas-sem-partido". A situação ambígua que ocuparam (contra a 
ordem socialista vigente, mas aliados a ela em sua oposição ao capitalismo) 
valeu-lhes o epíteto também ambíguo de " revisionistas". Era um termo 
pejorativo no discurso oficial, indicativo de uma " infiltração do inimigo", 
mas acabou sendo assumida por eles próprios, significando em seu discurso 
o apoio a uma transformação no interior da ordem socialista. Seus defen
sores eram recrutados sobretudo nos meios universitários, mas houve 
casos de vínculos estreitos entre círculos intelectuais e operários. <5> 

( 3 ) Isaac Deutschcr, polonês trotskista , ·i\·enuo no e:-ílio, conhecido hi.,toriador 
da revolu~·;io soviética, participou dos debates a propósito do "rcvhioni~uw" ele 
orientação dcmocdtica radical na Polónia nos anos 1956/57. O rótulo /cs e11ragés 
lembra\'a as correntes mais radicais da revolução frant·t·-.t. Ver .1\u/tum, n. n, Parb, 
J !l5í, " Polityka ns. 25, 27, 29, Varsó,·ia, 195í. 

( 
4

) Até onde sei, a e;\press.ío "no,·a esquerda" foi origin.tlmente us.ul.t P•tra 
caracterizar uma organiznção política alternath·a à pol.tri~.t~·ão da ~uerra fria por 
intelectuais franceses agrupados cm torno de periódicos como Lcs Tcmp~· Mc,dcmcs 
c Francc Observateur (este editado por Claude Dourdet ) . Tntelc<:tuais comunistas 
frustrados pelos eventos de 1956 engrossaram as suas fileiras (entre os quais, Claude 
Roy, Pierre llcrvé, Jncqucs-Frnncis Rolland ). Ainda que hem conhctida, a "nova 
esquerda" francesa não chegou a adquirir a consi~tência de um partido político. 
Ver Simone de Bcauvoir, Les mandarins, Gallimard, 1954, Ccor~l.' Lichtheim, Mar
xism in modem France, Columbia University Press, 1 .Y. & London, 1966; I. Stuart 
llughes, The obstntcted path (french social thouglrt irr tire years of ~lesperution -
1930-1960 ), Tlarpcr & Row, :-.J.Y., 1966. A expressão foi adotada pela New Left 
norte-americana que, nos seus inícios, preconizava uma fusão de princípios políticos 
da tradição lihcral com a crítica marxista do modo dt· produr;iio capitalista. V('r 
The hfstory of the new left, NACLA, New York. O historiador marxista ingl€•s E. J>. 
Thompson ('m "An open lcttcr to Lcszek Kolakowski", Thc socialist regfster, 1973, 
contn um pouco da história da revista inglesa New l~l'ft quc foi origi rlalmente orien
tada por dissidentes comunistas ingleses (entre os quais o próprio Thompson) 
influenciados pelo "revisionismo do humanismo marxi,ta" OI'SI'm·olvido na Europa 
de Leste, Polônia sobretudo. l\fais recentemente ela foi tomada pelos ".tlthusscrianos", 
para o desgosto de Thompson. A organização de uma "nova esquerda" chegou a 
ser esboçada no meio universitário do Rio de Janeiro no ano de 1961. 

(s) Na Polônia, cm 1956-57, o movimento anti-stalinista aproximou círculos uni
versitários c operários que colocavam o problema da df'mocrati7.ação não s6 ao nível 
do Estado como também ao da propriedade c do trabalho. Ver Jean-Jacques Marie e 
Balazs Nagy, Pologne-Hongrie 1956, EDI, Paris: <' K. A. Jclémki, La. rea/tà dell'ot
tobre polacco, Silva Editare, l\1ilano, 1961; "Lc sodalisme polonnis", T.c.1· temps 
moderncs, n.•• 132-133, 1957. Fenômeno semelhante ocorreu na Tchcco-Eslo,·áquia 
em 1968. Ver Robert Littell, 7'/tc czerh black book, Avon, 1969. André Corz, em 
Le socialisme difficile, Paris, teoriza sobre experiência~ ocorricb~ na Itália t' na A !c
manha Ocidental. 
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ISER · OIG'i..IOTECA 
Teoricamente, a tendência em questão assimilou a literatura existencia

lista (sobretudo a francesa), bem como a renovação do interesse por Hegel 
ocorrida entre as décadas de 1930 e 1940. <6> Ela foi inst rumental para 
a revalorização dos textos do jovem Marx bem como para a recuperação 
da problemática dos jovens hegelianos, entre os quais a questão da trans
formação das condições de existência terrena passava teoricamente por 
uma compreensão crítica dos fenômenos religiosos. E sta orientação teórica 
valeu-lhes o rótulo do " humanismo marxista". 1 ~' 

Para se ter uma idéia do contexto, é preci o não esquecer o tremendo 
drama político-ideológico em que estas discussões foram originadas. O ano 
de 1956 foi aberto no mês de fevereiro com a denúncia dos "crimes de 
Stálin", por Krushtchev, e foi encerrado no mês de novembro com a invasão 
da Hungria pelos exércitos soviéticos sob o comando do mesmo Krushtchev. 
As cenas de violência iconoclasta (como a da imensa cabeça da estátua de 
Stálin sendo arrastada pela multidão pelas ruas de Budapest), a angústia 
moral ( "o comunista que é conivente com crimes cometidos sob as ordens 
dos seus dirigentes é nada mais, nada menos, do que um crimino o", frase 
do jovem comunista L. Kolakowski), ra1 a desorientação ideológica, a c rise 
política e ocial - cm todos os planos a situação era de fragmentação. 

Neste contexto, o revisionismo político e o humanismo teórico desper
taram muitas esperanças como uma alternativa para as te rríveis contradi-

( 6) Im crsamentc.·, o "n·' i.,ioni>mo" abriu um conte :\to polítiw p .tra a aproxi
ma~·ão de Sartre com o mar.\bmo. Seu ensaio Mar.\ismo e existencialismo, onde as 
i d(•ia~ dc~cm ohi<Lls mais t.trdc.· c.•m Crítica da rt1::.tío dia/ética foram formuladas pela 
priml.'ir.t 'l'Z, foi escrito soh cnt·omenda para uma rc' bta polonesa ( Tu:órc::osc, n.o 
cspt•cial , Hl.57) <)U<' aglutin,l\·a alguns dos intelectlt.lis m.1rxistas mais contc.·,tadores 
ua Pol<luia. Sohrl' esta cncumenda, \N J. ]. Sartre: Situations, IX, Gallim:ml , 1972. 

( ~) O dreulo de \ ".m{n ia dl' hi storiadores da filosofia, o circulo de Za~rch, lu~os
lávia, wm a re\'ista Pm.lis, filósofos da Uni' ersidadc.• d l' Pra~a, entre.· os quais K. 
Kosik, discípulos de C. Lukúcs n~t ITungria, Lcs Temps M oclernes, Anlhropos, al~un s 
filósofos l'Oll llu lishts como H. Carattd\' na Fnm~·a, o Jm tituto C:ramsci na lt(llia, Erich 
Fromm nos E.U.A., fonnar.un alglll1s dos focos principais para o dc.•scnvoh imcnto 
desta pcrspceth·a t l'órie~l. E, id<•ntement<', ela não era homo~t•nca c incluía tenden
cias conflit.mles em torno de uma prob1emática comum. 

( 8 ) O problema mor,t) ''"dtado pela "descoberta" de t rimes cometidos :\ sombra 
de uma ideologia n·, ·oludon:tria foi um tema central nos debates que cercaram 
a dentmci;l do staliui~mo. Foi também uma das pr!'ocupaçó<'s cha\'e~ do "huma
nismo marxht.1". A sc~uint,. dta~·ão, de Jan Kott, influente crítico literário poloocs, 
1.• ilustrat h·a: "SP <·u per~untas~<· ainda recentemente a meus amigos se eles pa~
savam por algum conflito mor.1l, des sem dúvida me olhari.lm espantados como ~e 
eu lhes e~li\'t'SSC pcr~untando Sl' atrcclitavam na vida eterna. laturalmentc o dr. 
Pangloss d<' Voltaire.·, ubs tamhi·m \'iemos a pensar qu<' 'tudo é para o h!'m no melhor 
dos mundo~'. Tmpcru•pth<•lnwntP, de marxistas tornamo-nos verdadeiros prap;matistas." 
Mas, Kott ohsen ou, agor,, era disto que se fala\'a, <' ele convidou os artistas a 
enfrentarem as que~tücs do pr<•,<•ntc com coragem: ao inn~s de " . .. alusües hist6-
ric·as distantes e de metMM;l\ litt•rárias", [necessitamos] "de livros como de moral 
c de costunws, de \'erdad<' e de mentira , do~ dramáticos conflitos int<'riorcs experi
mentados pelo membro do partido, disto que é o assunto de todas as conversas 
verdadeiras!" "Os dez anos qu<' venho de viver", l\'owa kultura, marÇ"O, Hl55, tradu
zido por Les tcmps moclcm cs, 132-133, 1957. 
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ções da atualidade, uma alternativa mais promissora do que o simples 
restabelecimento do controle centralizador exercido de cima para baixo. <9l 
Vinte anos mais tarde, constatamos que os obstáculos foram maiores do 
que a abertura esboçada por esta alternativa. O "revisionismo" do Leste 
europeu foi drasticamente reprimido com a invasão da Tcheco-Eslováquia 
em 1968, e o " humanismo marxista" tem sofrido um inegável desgaste 
teórico. 1::. tempo de escrever a sua história. (Jn) Vou fazer coisa bem 
mais simples neste artigo : simplesmente reconstruir um raciocínio típico 
da caracterização do "stalinismo" como uma religião. Foi um argumento 
poderoso, articulador de um vasto movimento de crítica ideológica, c 
acredito também que continha valores mais duradouros. 

A regra do segredo 

Sem dúvida, a crítica nasceu do espanto: como tudo isto foi possível? 
Sabia-se das coisas, dos milhões de camponeses mortos durante a coleti-

( 9) O artigo jú citado de E. P. Thompson tem púginas expressivas sobre as 
esperanças deposit,Jdas por comunistas dissidentes ocidentais nos movimentos de 
reforma empreendidos na Polônia em 1956 c na Tcheco-Eslováquia cm 1968. 

( lO) O desgaste sofrido por este mo\ imento na década de 1970 é um fenômeno 
complexo que pode ser entendido como um protcsso de dcsas~ociação entre grupos 
políticos que é tJmb(•m um processo de esclarcdmcnto das ambigüidades de con
ceitos c pala\ ras de ordem que p .ueciam ser unh ocas c claras na fase anterior. 
Uma análise do fenômeno há de d istinguir, em primeiro lugar, o que tem ocor
rido nos lados Leste e Oeste da Europa. A poll!mica entre E . P. Thompson e L. 
Kolakowski (The Socialist Register n.•• J973 e 1974 ) é ilustmtha desta separação. 
A Conferência do líderes da tcndencia democrático-radie;\) do "Outubro Polonês-
1956", atualmentc no exílio, realizada em Paris cm setembro de 1976 (cujos de
bates serão publicados cm livro), produziu um "balanço" da perspectiva leste-euro
péia. Uma segunda separação importante é a ocorrida na Europa Ocidental entre 
o radicalismo social c as liberdades democráticas. O primeiro tem sido sustentado 
por grupúsculos relativamente marginais cujas tátieas tendem para o autoritarismo 
o o terrorismo, o as segundas tendem a ser assimiladas por Parliuos Comunistas 
resignados a chegar ao poder num quadro de conciliaç:io de classes. A história de 
revistas como Tlie New Left, Cfarté, Les Temps Modemes, J>ra xis o outras que, 
entre 1956 c 1968, preconizavam uma associação cnlrt• o rndicalismo socia lista e as 
liberdades democráticas, oferece um rito material para a an:'.l i~>r das dificuldadt's 
encontradas por esta perspectiva. No plano teórico, dois dese1wolvimcntos se des
tacam. Na Europa Ocidental, o estruturalismo tt•\ c um impacto critico sobre o 
"voluntarismo ideológico" implícito na tcmútica lb "superação da alienação" que era 
central no pensamento do " humanismo marxista". ~'' E uropa de Leste, a questão 
religiosa voltou a ser ,·alorizada mas com os sinais invertidos: o pensamento conser
,·ador passa a empolgar sctor<'s da ju\'entudc uni\ er~ití1ria ( orn unu critica da "socie
dade moderna" que questiona a validade do conceito de " racionalinção" como su
porte de uma ideologia do progresso, conceito este CJUe era cC'ntml tanto para filo
sofias da história de t ipo liberal. quanto para o projeto histórico do " humanismo 
marxista". A rcd sta Aneks ( n.0 12, 1977), editada por lideres estudantis poloneses 
exilados em 1968, apresenta todo 1m1 número dedicado a esta nova tend~ncia . O 
artigo do L. Kolakowski , "A rcvanche do sagrado na sociedade profana'_', Religião 
c sociedade, n.o 1, 1977, é expressivo do impacto deste novo conscrvadonsmo sobro 
um dos principais ideólogos do "humanismo marxista" no leste-europeu. 
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vização, do controle sistemático e extorsivo sobre o operariado, da inter
nalização dos melhores cientistas, dos expurgas de membros do partido que 
se opunham à direção, da perseguição de nacionalidades inteiras, da cen
sura intransigente sobre a imprensa, as editoras, as bibliotecas, sabia-se 
das torturas. No entanto, por incrível que pareça, os comunistas não per
cebiam que o regime era repressivo. Ao contrário, declaravam, cm toda 
a honestidade, ser o mais democrático de toda a história. Como era possí
vel, por exemplo, que comunistas condenados por acusações absurdas não 
percebessem que eram vítimas de um júri mentiroso e continuassem a 
afirmar, até a morte, a correção do sistema de justiça que os executava? 
O conceito do jovem Marx de ideologia como uma " falsa consciência" 
parece ser necessário para dar conta da ilusão implicada nesta prática 
onde todos sabiam o que estavam fazendo sem reconhecê-lo. 

Há que admitir que tudo aquilo que agora parecia absurdo não o era 
no interior do est ilo de pensamento "stalinista". Criticá-lo implicava, em 
primeiro lugar, identificar as regras de pensamento capazes de dar sentido 
a afirmações que agora pareciam ser simplesmente inacreditáveis. 

Note-se que a violência era sempre interpretada como sendo exercida 
contra "os outros", os quais eram designados pelo título genérico de "agen
tes da burguesia''. t um fato que o espanto acima referido surgiu com 
a "descoberta" de que a violência vinha sendo sistematicamente dirigida 
contra "nós mesmos", ou seja que o regime era internamente repressivo. <••> 
Assim uma primeira regra se destaca: tratava-se de um modo de pensar 
que tlisso/via a própria possibilidade lógica de um antagonismo interno. 
que racionalizava cada oposição exteriorizando os pólos em conflitos. Neste 
estilo de pensamento, "oposição" significava " luta entre inimigos", a qual 
só poderia manifestar-se internamente por um processo de "infiltração". 

Mas se um "antagonismo interno" era aí impensável, como discutiam as 
suas decisões? A resposta a esta pergunta é simples: em segredo! A censu
ra mantinha um sigilo rigoroso sobre divergências surgidas no interior dos 
órgãos decisórios. E is portanto uma segunda regra: a polêmica neste siste
ma era regida por uma dicotomia entre o secreto e o público, o primeiro 
comportando um antagoni mo entre opiniões, o segundo não. No primeiro, 
as divergênciac; eram pen adas em termos puramente pragmáticos, como 
uma diferença a respeito dos meios a serem aplicados para o alcance de 
fins comuns. Por outro lado, a passagem de uma divergência para a esfera 
pública denotava, nos termos deste esti lo de pensamento, a presença de 
adversários com objetivos irreconciliáveis entre si. Assim, o vir a público 

( 11) A c·xc<·ll'ntc hi,tori.ldora elo movimento comuni~ta, Annic Kril'gd, analisando 
os d'-'poimentos de comunistas que passaram pelos tribunais "stalinistas", observa 
com desgosto a tendência dos depoentes de se comternarcm com as injustiças <.'<>me
tidas contra ardorosos comunistas, esquecendo-se das muitas vítimas que não pas
sa,·am de "cidadãos comuns". A. Kriegel, Lcs graneis 71roâs daus Tes ~ystemes com
munistes, CaTiimard, J 972. Ainda que moralmente tampreen~iva, esta reprovação 
perde de vista que, ideologicamente, era a reprcsscio interna que causava espanto a 
uma mentalidade formada no "stalinismo". 
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de uma divergência mobilizava todo um aparato intelectual e institucional 
regido pela necessidade de caracterizar o "outro" como um inimigo. O 
conflito aberto entre membros do Partido era percebido como uma anoma
lia, um sintoma de corrupção cuja análise passava por uma demonstração 
de que as opiniões específicas do adversário eram logicamente derivadas 
de supostos próprios à ''burguesia". As acusações de espionagem a serviço 
da Gestapo ou da CfA feitas a Trótski, Bukhárin, Tito etc. não eram 
absurdas segundo a lógica deste pensamento, não eram um "erro", um 
"desvio", um "excesso de zelo", um "delírio". Pelo con trário, elas confir
mavam a sua regra fundamental de coerência. 

A passagem do secreto ao público era, portanto, marcada por um abismo 
de separação entre esferas qualitativamente distintas, de tal maneira que 
uma única e mesma diferença de opinião adquiria significações radical
mente diversas conforme fosse exercida em uma ou outra esfera. O salto 
sobre este abismo era feito simbolicamente por intermédio de uma série 
de rituais. Era sabido e normal que a aproximação do Congresso de uma 
instituição importante (Partido, Academia de Ciências, União de Sindica
tos, União de Literatos, União da Juventude etc.) provocaria uma exacer
bação das divergências entre a facções internas. A preparação de um 
Congresso punha em movimento um jogo de pressões c conchavas sigilo
sos cujo resultado deveria definir as proposições a serem aprovadas no 
plenário. Aí, onde os documentos seriam legitimados e dados ao público, 
recorria-se a um cerimonial de aprovação unânime. Com efeito, a ltnani
midade cm votações de programas definidores dos objctivos de longo alcan
ce, que era o caso dos Congressos, era a única forma adequada para 
expressar uma vontade impermeável a divisões internas. Por outro lado, 
os perdedores de uma disputa vinda a público somente poderiam recupe
rar o acesso à esfera dos debates secretos caso se submctcs!>em ao cerimo
nial da awocrítica, no qual confirmavam o seu reconhecimento da incom
patibilidade de uma divergência aberta com o modo de pen<;ar c ser neste 
sistema. 

O exemplo dos Congressos evidencia uma dificuldade gerada pela dico
tomia secreto/ público. Opiniões que na fase informal da preparação são 
marcadas por dúvidas suscitadas pelas divergências, devem ser formalmen
te proclamada como certezas unânimes. Entre uma c outra fase, paira a 
questão da veracidade das afirmações públicac;. O formalismo do ritual 
("verdadeiro" é o aprovado em plenário) carece por si mesmo de sub tân
cia. Para que ganhe o poder da convicção é preciso que seja dramatizado 
e vitorioso nas situações de conflito. Percebe-se então o valor precioso 
das autocríticas que se seguem ao anátema. Elas propiciam o momento 
profundo de validação deste estilo de pensamento. O reconhecimento do 
erro, a confissão de culpa feita na autocrít ica encerra vitoriosamente um 
ciclo de crise do sistema restabelecendo-o em sua certeza. A admissão de 
que o rompimento da norma gera uma "culpa" fundamenta a norma ideo
logicamente, dando-lhe um valor de verdade. Mais além dos mecanismos 
de controle físico, o sistema necessita destas crises, romper a sua própria 
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norma, produzir divergências públicas para que, negando-as, possa reafir
mar-se. O mecanismo deste rompimento sistemático da regra se rá melhor 
compreendido quando con~iderarmos as regras da " luta interna". 

Mas a crise da paisagem entre as esferas secreta e pública ocorre tam
bém no plano individual. Aí, o sigilo sobre as divergências adquire uma 
dimensão íntima, vizinha do esquecimento, que polariza a consciência 
entre o que se pensa privadamente e o que se diz em público, que permi
te ao indivíduo confirmar-se como membro do sistema, corroborar os 
seus privilégios c as suas certezas a despeito das suas dúvidas, silenci ar 
as suas fraquezas íntimas na solidez de sua face pública. Pela autocrítica, 
para além de todo oportunismo, posto que as muis dramática implicaram 
uma autocondenação à morte, o indivíduo agarra-se à sua identidade cole
tiva: " Eu, como todo mundo, posso errar, mas O Partido não erra." <12> 

Estar entre os que compartilham os segredos é participar de um coletivo 
exclusivo, claramente separado dos cidadãos comuns por um longo pro
cesso de iniciação. Por ele ganha-se o acesso à polêmica legítima e à dispu
ta pelo poder. r:. um colctivo que, por suposto, baseia-se num consenso 
quanto aos fin s da política e que por isto mesmo está habilitado a tom ar 
decisões concernentes à totalidade social. Participar dele é te r A Sociedade 
como um objcto de ação. 

Mas o cxclusivi mo dc!>te coletivo não lhe confere, por si mesmo, o 
direito de contro lar a ociedade. Sua legitimidade é adquirida na e fera 
pública , onde se apre~enta como o intermediário que representa a própria 
totalidade social perante os cidadãos comuns. A interdição lógica do " ant a
gonismo interno" na esfera pública é assim correlata de uma concepção 
du sociedade co1110 sendo constituída por um sujeito uno e indivisível -
o "Proletariudo" . Evidentemente, não se trata dos operários que acordam 
às quatro ou cinco da manhã para ir ao trabalho. Estes se diferenciam 
cm muitos plunos, pelo parentesco, a vizinhança, a nacionalidade, a divi
são do trabalho, a di stribuição da renda, a educação, us lealdades ideoló
gicas etc. O movimento operário sempre foi caracterizado por uma plura
lidade ele organizaçües e de orientações ideológicas, e nas sociedades em 
que o "stalinismo" tornou-se dominante o movimento operário sofreu 

( 12) O tem.1 "eu, l"l ll i~ol .uHento, p essoa imt·gura - cu, COI li o P<~rlitlo, pos
~uidor da 'e1d.1de" é u 111.1 eomtante d os depoimen tos de comunb t,ts que, sob a 
pre~~io d.1 tortura fhic,, c· moral, ' icr•un a confessar c ri mes eh· traição n unca comc
tiuos. \'l')'Ht', por e.\l"mplo, Robert Conq ucst, The grcat terror, :\lc:\till,tn, Lond r<'s, 
1 96~; A. Krit•gt·l, 0 ]1. di.; Artur L ondon , L'A veu. Dans /'engrenage du proce~ 
de Prague, Paris, Callimard, 1968, texto base para o filme de Kosta Cravas, A 
confis.~õo. A c•tlesiolugi.l cri~t;i contornou a amb igü id ade• tc6rita de afirmar a infa
hiliJ.,dc da igreja ao mesmo tempo em que se reconhece q ue ela tem cometido 
e rros wm a di !> t in~·ão entn· "igreja invisí,•cl" e "ie;reja 'ish d", a primeira sendo 
a t"Om llnid ach· dos santos, a segunda a igreja emp írica. Aind ., que não explicitad a, 
un1.1 dist in~·ão anúlo~a (· encontrada em dep oimen tos de comun istas, quando "O 
P.1rtido", entC'ncliclo como A organização do Proleta riado, niio pod e <'Star em prro, 
d ifcrcnlcmt lllt• " cl t•stc p artido" empiricamente d ado, que freqiientcmcntc comete os 
seus d eslizes. 
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expurgos sistemáticos em nome justamente deste "Proletariado" essencial 
somente acessível a um grupo exclusivo, habilitado a manipular ritual
mente os símbolos expressivos da sua universalidade e unicidade. A regra 
do segredo permite que as contradições sociais se manifestem no interior 
do coletivo responsável pelo poder sem que ameacem o direito exclusivo 
ao poder adquirido historicamente por este coletivo e mantido ideologi
camente pela manipulação de símbolos que o apresentam como o repre
sentante visível de uma vontade geral escondida. Vejamos algumas instân
cias articuladoras da mediação entre esta vontade primordial e o compor
tamento empírico. 

A tradição 

.f: nas origens que o pensamento "stalinista" encontra a razão de ser 
da separação cristalizada pela regra do segredo. Sua identidade privilegia
da é estabelecida pela sua condição de herdeiro do movimento revolucio
nário proletário. Ou melhor, a história deste movimento é pensada como 
a tradição do partido hegemônico no sistema, o qual teria se destacado 
em dois momentos fundadores: em Marx e Engels o acesso à Ciência, em 
outubro de 1917 o aces o ao Poder. 

Aplicada à história, a regra da impossibilidade lógica de um antagonis
mo interno caracterizava as origens como um divisor de águas definitivo, 
uma polarização simultânea de todas as oposições possíveis. A Revolução 
era assim reconstruída como uma ruptura radical da sociedade em duas 
metades antagônicas. A primeira regra de trabalho dos historiadores era, 
portanto, selecionar o material histórico como quem separa o joio do 
trigo - a guerra civil, simplificada como um conflito entre dois lados 
respectivamente homogêneos (um "vermelho", outro " branco" ), fornecia 
o paradigma para a reconstituição do drama revolucionário. 

Pensada como uma " tradição", a história fazia sentido como uma repro
dução, ao longo do tempo, do drama original. Cada nova iniciativa, cada 
novo programa, fosse ele o mais inovador, deveria ser racionalizado como 
uma continuação dos primeiros atos revolucionários; c, inversamente, cada 
programa derrotado em disputa pública deveria ser caracterizado como 
um reaparecimento das primeiras infiltrações traiçoeiras. Vejamos doic; 
exemplo deste procedimento. 

Pessoas educadas nos métodos elementares do cri ticismo histórico estra
nham a prática corriqueira na historiografia "stalinista" de reedi tar perio
dicamente as obras descritivas da revolução com revisões que denunciam 
que já então estava plantada a semente da traição de personagens tidos 
por heróis revolucionários até a última edição da obra nas mãos do leitor 
e que, no entanto, haviam recentemente revelado a sua verdadeira face 
inimiga. Figuras de proa, como Tróstki, Bukhárin, Zinoviev, foram assim 
destituídas do seu passado com um cuidado que chegava ao detalhe da 
rasura de fotografias históricas. 
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Mas esta prática historiográfica aparentemente grosseira era na realida
de profundamente coerente com a concepção da seqüência passado-presen
te-futuro contida neste estilo de pensamento. Em seus termos, o absurdo 
seria pensar que os heróis fundadores da tradição revolucionária escondes
sem em seu íntimo os germes de futuros antagonismos. Admiti-lo seria 
negar a nitidez da divisão de águas estabelecida com a Revolução. Portan
to, cada conflito ulterior deveria ser resolvido com a exclusão de uma 
das partes e racionalizado com uma nova exegese que restabelecesse a 
integridade dos Pais Fundadores. Para que o direito a uma herança con
testada seja mantido, é preciso negar o título de filiação ao pretendente 
que contesta, é preciso chamá-lo bastardo. 

Contudo, o princípio da continuidade da linha sucessória na tradição 
é conturbado no caso de um pretendente chegar ao poder em oposição ao 
seu antecessor. Foi o caso de Krushtchev. Seu discurso no XX Congresso 
do P.C.U.S. devia, a um tempo, caracterizar Stálin como um traidor c 
çaracterizar as duas décadas e meia do stalinismo de tal maneira que não 
implicassem a conclusão de que as instituições atuais da U.R.S.S. haviam 
perdido os laços de continuidade com a revolução de 1917. Sua solução 
foi caracterizar os mesmos programas como sendo ora expressivos de uma, 
ora expressivos da outra, a continuidade sendo atribuída ao Partido e a 
ruptura sendo imputada aos "desvios" de Stálin. Quanto ao fato de que 
o partido deixou-se dominar pelo "culto a Stálin", apelou para uma expli
cação psicológica: a admiração diante da aplicação justa da linha do parti
do! (Veja-se o trecho do discurso referente à virada dos anos 20 aos 
anos 30) 

O fato de que os mesmos programas possam ser caracterizados ora 
como expressão de uma continuidade com o passado, ora como expressão 
de uma ruptura ilustra a noção bem conhecida de que todo tradiciona
lismo manipula as suas "origens" em função de necessidades atuais. Ela 
foi bem captada por uma anedota corrente nos países socialistas - O 
Professor de Materialismo llistórico explica aos seus alunos: "O futuro 
é certo, seguro e bem conhecido. Mas o passado é constantemente trans
form ado!" 

No caso aqui considerado, o conceito de " linha política" foi particular
mente útil para esta manipulação. Ele tem um duplo sentido: por um 
lado, ''linha política" significa simplesmente um programa de ação; mas, 
por outro lado, ele significa uma articulação no plano político dos interes
ses objetivos de uma determinada classe social. Manipulando esta ambi
güidade, pode-se representar uma mudança de "linha" (no sentido de 
um " programa de ação" ) como uma adaptação dos mesmos interesses 
objetivos a uma nova conjuntura. Neste caso, a mudança é apresentada 
como um passo necessário para a manutenção da continuidade na política 
de uma determinada classe. Mas a mesma " linha", sendo publicamente 
condenada, pode ser caracterizada como expressão de um interesse de 
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classe antagônica. Neste caso, uma simples diferença de programa pode 
ser apresentada como expressão do mais profundo antagonismo de classe. 

Mas esta hi&toriografia tem implicações mais amplas que não se restrin
gem ao período pós-revolucionário. Dado o valor total da ruptura atribui
da à Revolução, o seu significado somente pode ser avaliado nas dimen
sões da totalidade histórica. Os princípios racionalizadores da " tradição 
revolucionária" fornecem a matriz para uma filosofia da história que repre
senta a dicotomia atual como o coroamento de todos os conflitos huma
nos já registrados. Os historiadores receberam pois a incumbência de escre
ver sobre as "tradições progressistas" e as "tradições reacionárias" do 
passado. <13> Para tanto, certos conceitos mediadores foram estabelecidos. 
Por exemplo, na história da filosofia a oposição "materialismo/ idealismo" 
foi adotada como regra intermediária de separação: Demócrito foi "pro
gressista", P latão foi " reacionário"; o chamado período pré ... crítico de 
Kant foi " pr.ogressista", o período crítico foi "reacionário". (l•l) Os perso
nagens do passado foram assim pensados como "precursores" de uma 
disputa finalmente esclarecida no presente. Projetando suas raízes até os 
confins do tempo, estes historiadores extraíram do seu trabalho o valor 
da legitimação pela antiguidade que é constitutivo de todo tradicionalis
mo. Se é a continuidade através do tempo que preserva a identidade do 
sujeito que se expressa na tradição, datar o ponto inicial desta linha 
contínua é ameaçá-la com um sinal de arbitrariedade. Para que a história 
a · ~uma a função legitimadora de uma tradição, é preciso que o seu início 
seja tão antigo que já não possa ser datado. 

Foi visto acima que a regra da impossibilidade lógica de um antagonis
mo interno era teoricamente complementar à noção de uma sociedade 
constituída por uma vontade una e indivisível. No plano da hi ~tória, esta 
complementariedade era recuperada pela relação existente entre as duas 
seqüências: passado-pre ente/ presente-futuro. O antagonismo substancial 
entre as tradições "progressista" e " reacionária" obtido com a noção de 
uma "luta de classes" caracterizadora do passado está em seus moment <J~ 
finais, pois que a Revolução já anuncia o momento da vitória em 4ue se 
dará a unificação da sociedade humana . Aqui os legisladores sub tituíram 

( 13) Estn direth a aos lti~toriadores deu lu).(ar a uma característica di' isão de 
trabalho entre intelectuais dos ddos países sociali,tas da Europa. Os ll·ôricos de 
cada partido no poder na Europa de Lcstt• rcccbn.un t•m 1911:!-•19 a imtrução de 
pcsquisnr as "tradições progrcs~ i stas de seu pab". A hi , tcíria universal ficaria a 
cargo dos quadros c instituições W' iéticas naturalnwnlp m.1is bem montndos para 
uma empresa de tal envergadura. O esquema acaclt\111ieo resultante clc '>ta norma foi 
desmontado em 1956. 

( 11 ) A lOh-ção "Ch\ssil-os do Po,·o" (entre os qu•lis Desc·artcs, Voltaire, Condor
cct ... ) , publicada pela cditorJ f:dítiuns Socialcs, do P. C. I rancO:s, ilustra este 
tr.1ha!ho de estabelecimento de tr<ldi~·õcs progrcssi~tas/rcal"i<lll<Íria' no plano da histcí
ria da filosofia. As abund,mtes notas de pé de· p:1gin.1 dos (h ros desta t'Olt•ção for
nuriam um intere~santc objcto de pesquisa. Elas doeum<·ntam um tuitladoso csfon;o 
editorial orientado pcl.t necessidade de separar, cm ead.1 autor, o que l'ntm c o 
que não cntm na linha de cuntinuid;1de forllladora da "tradi~·ão prowessbta". 
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os historiadores: na Constituição da União das Repúblicas Socialista:; 
Soviéticas promulgada em 1936, foi solenemente declarada a abolição da 
luta de classes na primeira sociedade socialista. 

O papel de mediador exercido pelo Partido entre a Vontade Proletária 
escondida e os desejos manifestos dos cidadãos era reproduzido, no plano 
da história, pelo seu papel de Dirigente na transição perigosa entre a divi
são do passado e a unificação do futuro. 

A ortodoxia 

Há um texto de Stálin particularmente importante que se chama Mate
rialismo Dia/ético e Materialismo Histórico. Ele exemplifica de maneira 
muito clara e didática o universo teórico que estamos analisando. As "leis 
da dialética" constituem uma ontologia descritiva da evolução universal 
que, em sua generalidade, explica desde as mutações da matéria inorgâ
nica até os mais complexos fenômenos culturais. As leis sociais formuladas 
pelo Materialismo Hi stórico particularizam, no plano da evolução social, 
as regras gerais elaboradas pelo Materialismo Dialético. O conjunto abran
ge, sob uma única teoria, princípios que explicam desde a formação das 
galáxias até a luta de classes na sociedade contemporânea e a vitória futu
ra do comunismo. O ponto que desejo ressaltar é o seguinte: este famoso 
ensaio de Stál in foi publicado como o capítulo teórico do manual da histó
ria do partido comunista da União Soviética, aprovado oficialmente pelo 
Comitê Central em 1938. <••J A sistematização de toda as esferas do 
pensamento assume socialmente o valor de uma ortodoxia na medida em 
que ela serve para distinguir o modo de pensar próprio aos membros de 
w1z determinado aparato institucional. Submetidas à disciplina de uma 
ortodoxia, as idéias tornam-se como que parágrafos de um atestado ideo
lógico, para o qual a forma literária mais adequada é a do manual. 

O campo da Ciência foi assim pensado em função da necessidade de 
demarcar no plano do conhecimento as fronteiras já estabelecidas no 
plano prático-político pelo aparato institucional. Não só a História ou a 
Economia, mas também a Biologia, a Física, a Ciência do Solo, e a pró
pria Lógica foram submetidas à operação separadora das ciências " Prole
tária" e "Burguesa". Com efeito, a ortodoxia soviética não recuou diante 
das implicações últimas (c catastróficas) de seu princípio de coerência. <16) 

( 15 ) 1/ístória do Partido Comunista ela U11ião Sociéticn - Um Pequeno Curso, 
conhecida de forma abrc,•iada como "o pequeno curso". 

( 16 ) A teoria das "duas ci(\ncias", proldária c bur~uesa, foi le"1da às últimas 
conseqiiencias a partir de W-18, coincidindo com a polariza~·ão política da "~uerra 
fria". Recusou-se oficialmente a genética mendeliana, a teoria da relatividade em 
física, a mecllnica quàntica , o<, trabalhos químicos de Pauling, a cibernética, a lógica 
matemática ele. As conscqü~ntias de~astrosas ocorreram, ao que parece, no campo 
da aplicaçiío tecnológica das trorias biológicas à agrkultura. Investimentos fabu
losos foram feitos em programas d<'stinados ao fracasso prlo earáter puramente espe
culativo das teorias aplicadas. Ver Jaures Medvedcv, Grandeur et chute de Lys
senko, Callimard, 1971; DominiCJUC Lccourt, Lyssenko, r.raspero, 1976. 
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Este trabalho de divisão da Ciência em metades antagônicas acarretava 
o estabelecimento de dependências lógicas entre todas as teses de cada 
uma das metades. Uma vez que a divergência teórica num campo especí
fico (por exemplo, quanto à função dos cromossomas na determinação da 
hereditariedade) era assimilada pela ortodoxia, ela passava a implicar um 
confronto teórico total que só poderia ser resolvido pela liquidação ou 
pela " autocrítica" de uma das partes. 

Por outro lado, a argumentação a favor ou contra uma determinad:1 
tese teórica implicava demonstrar dedutivamente a sua ligação positiva 
ou negativa com os princípios mais gerais da ortodoxia. Constituiu-se, 
assim, um tipo de explicação puramente dedutiva, característica de uma 
casuística, para a qual os problemas da verificação empírica não tinham 
qualquer relevância. Situada no plano das distinções "essenciais" a orto
doxia podia manipular as " aparências" ao seu bel-prazer. 

Permanecia, contudo, a dificuldade das divergências teóricas internas 
nas quais cada uma das partes em disputa argumentava ortodoxamente. 
Aí a lógica da argumentação dedutiva revelava-se insuficiente, pois que 
o debate evidenciava a possibilidade de derivar conseqüências contraditó
rias de premissas comuns. Acirradas polêmicas, por exemplo sobre se 
Hegel foi um filósofo burguês ou feudal , ou sobre se a linguagem é ou não 
parte da superestrutura, ou sobre se as leis probabilísticas da genética men
deliana contrariam ou não a lei geral do determinismo, produziram impo
nentes volumes de citações e argumentações contraditórias que evidenciam, 
embora a contragosto, o fato bem conhecido de que os princípios básicos 
de toda ortodoxia são sempre vagos e ambíguos o bastante para permllt
rem conclusões contradit6rias. <17> 1:. esta ambigüidade fundamental que 
faz possível a manipulação do corpo doutrinário como uma fonte de racio
nalização e legitimação dos interesses atuais dos mantenedores da orto
doxia, interesses estes que podem, evidentemente, mudar ao longo do tem
po. Mas a existência de contradições internas ofende a lógica implícita a 
este sistema, coloca-o em um estado de crise cuja resolução já não pode 
depender da coerência de uma argumentação (posto que há pelo menos 
duas argumentações coerentes em confronto) e necessita apelar para a 
autoridade respon sável pela unicidade do aparato institucional. Ocorre 
então o fenômeno, que visto de fora não deixa de ser estranho, no qual 
um órgão governamental é chamado a decretar uma solução para proble
mas de cunho científico, artístico ou filosófico. <18> A partilha do campo 
da ciência segundo o cri térios de uma ortodoxia maniqueísta é portanto 

(li) Pierre Abelard (10í9-1142), teólogo escohbtico, redigiu uma obra que se 
tomou clássica para ilustrar as ambigüidades de uma ortodoxia abrangente de todas 
as esferas do conhecimento. Em Sic et Non, Ahclard enumerou centenas de propo
sições contraditórias na dogmática da Igreja. Com a de' ida paciência beneditina, 
poder-se-ia escrever um vasto Sic et Non da dogmáti<'a "stalinista". 

(18) Veja-se, por exemplo, o seguinte texto de Lyssenko, n autoridade máxima em 
biologia na u.n.s.s. desde os fins da década de 1930 al6 meados da década de 
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complementar a uma noção de verdade que repousa em um princrpro de 
autoridade. A unicidade da von tade geral escondida, cuja interpretação é 
o privilégio da ortodoxia, é preservada no plano empírico na medida em 
que a autoridade do Partido é reconhecida. 

A montagem de uma ortodoxia condicionou o status e o tratamento 
dado aos escritos de Marx e Engels. Enquanto fundadores do acesso à 
Ciência na tradição mantida pela ortodoxia, ocuparam o lugar de uma 
autoridade última e inerte, cuidadosamente codificada e manipulada por 
citações cuja significação era constituída no contexto dos Manuais. Os tex
tos de M arx e E ngels foram assim esvaziados de suas diferenças, mudan
ças ao longo do tempo, ambigüidades, problemas não resolvidos, teses não 
desenvolvidas, projetos não acabados. Deixaram de ser o resultado dinâ
mico de um trabalho individual para adquirir a qualidade de um paradig
ma supostamente unívoco e factualmente capaz de apoiar conclusões con
traditórias mas sempre apresentadas como verdades últimas e exclusivas. 

O partido-igreja 

Definido como órgão dirigente da sociedade em todos os seus níveis, o 
Partido veio a ser, de fato, uma organização pluriclassista e plurinacional. 
Seus membros incluíam executivos das grandes corporações econôrnicas, 
funcionários de escalão médio, técnicos especialistas, operários especiali
zados, operários não especializados, cientistas, artistas, camponeses; e 
incluíam também dezenas de nacionalidades, algumas das quais com uma 
tradição secular de antagonismos mútuos. Conseqüentemente, o Partido 
interna/izava contradições sociais próprias ao meio em que ele se organi
zava. Um estudo histórico do stalinismo há de considerar a maneira como 
alguns destes setores sociais veio a exercer um domínio sobre os demais 
utilizando-se dos mecanismos de luta interna próprios ao Partido. Tal estu
do deverá distinguir fases diversas, caracterizadas por mudanças na influên
cia relativa de cada um destes setores sobre o aparato como um todo. Limi
to-me aqui a considerar algumas das regras de luta interna que deveriam 
ser obedecidas por quaisquer setores empenhados na disputa pela hegemo
nia no Partido. E mbora o conhecimento destas regras não nos informe 
sobre os privilégios de classe c de nação veiculados pelos programas gover
namentais implementados ao longo da história dos países socialistas, o 
conhecimento delas é indispensável para a compreen ão das formas políti
cas e ideológicas que fizeram possível o exercício daqueles privilégios. 

1960. Tr<tta-~e de tn·eho de um,t cart.1 cneaminhando ao~ Nlitorcs um seu arti~o 
~obre espécies a ser publicado na Grande Enciclopédia Sociética: 

"Os fatos apresentados no artigo anexo "Espécies" são exatos. Tomo a plena respon
sabilidade científica por dcs. Contudo, considerando que as idéias expressas neste 
artigo estão cm desacordo completo com os conceitos de espécie c de formação das 
espécies geralmente aceitos em biologia, cu não posso me aventurar a recomendá-lo 
para a publicação. Peço portanto que ele receba a apro\'ação prévia da seção de 
Propaganda do Comitf. Central do Partido." Cit. por J. Mcdvcdc\', Grandcur ct 
chute de Lyssenko, p. 173. 
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A primeira consideração é a seguinte: as contradições sociais não pode
riam se manifestar no interior do Partido senão de maneira informal. For
malmente, tornar-se membro do Partido implicava ingressar em uma orga
nização em cujo interior distinções de classe e de nação eram dissolvidas, 
formando um corpo socialmente homogêneo. Todos os membros do Parti
do deveriam falar em nome de um único sujeito ~ocial: O Proletariado, 
cujos interesses eram, por suposto, idênticos ao interesses últimos da 
sociedade como um todo. No interior do Partido (e somente em seu inte
rior!) o princípio liberal legado pela revolução burguesa de que " todos os 
homens são iguais perante a lei" era estatutariamente confirmado. ( r9l 

R eproduzia-se, assim , na luta interna, o jogo entre o "secreto c o público" , 
o "informal e o formal" que caracterizava as relações do Partido com o 
restante da sociedade. 

O problema das nacionalidades ilustra claramente a questão. A manipu
lação dos mecanismos informais de disputa pelo poder gerou um domínio 
~istemático de uma nacionalidade sobre as demais - o russo sobre todas 
as outras na União Soviética, o servo sobre o croata na Iugoslávia, o 
tcheco sobre o eslovaco na Tcheco-Eslováquia, c assim por diante. Contudo, 
nenhuma das partes envolvidas nesta luta interna deveria reconhecer decla
radamente os seus interesses nacionalistas, sob pena de perder a legitimi
dade na di!>puta pelo poder. Para que um facção nacional alcançasse a 
hegemonia sobre as demais, ela deveria estar em condições de manipular 
a dualidade formal / informal dos mecanismos de luta interna de tal manei
ra que os seus interesses informalmente particulares fossem formalmente 
pensados como coincidentes com o interesse geral. 

Que a regra do silêncio também vigorasse no relacionamento mútuo dos 
iniciados é uma circunstância que precisa ser esclarecida. Parece-me que 
ela era funcional para a manutenção de uma dupla ordem de privilégios. 
Por um lado, o mito da homogeneidade social do Partido legitimava a 
sua hierarquia interna -uma hierarquia que embora operasse uma grande 
concentração de poder, não deveria ser pensada como geradora de privilé
gios. Qualquer facção que almejasse alçar-se aos escalões de mando deve
ria confirmar os princípios de legitimação das posições pelas quais lutava. 

Por outro lado, o silêncio sobre os particularismos motivadores da luta 
interna era uma condição necessária para preservar a legitimidade da dita
dura exercida pelo P artido sobre a sociedade. Uma facção que rasgasse 
as cortinas e se declarasse francamente representativa, por exemplo, de 
uma determinada nacionalidade perderia ipso facto o direito à participação 
em uma instituição cujo privilégio era justificado pela universalidade dos 

( 19) Est<> princípio foi afirmado já no Congre~so do Partido Social Democrata 
Husso cm 1903, quando as tendências que 'iriam a ser charn,1das "bolchevique" e 
"mcnchc,ique" se uniram para condenar as pretcnsõc~ do 8u11C/, organização rc\ o
lucionária judia que preconizava a autonomia de sr~·()l'~ nadonais no interior do 
Partido. Lênin c mais tarde Stálin definiram a questtío <'111 trrmos da dualidade 
Partido/Estado: o Estado institucionalizaria difcrcn~·as na n•presentaçtío de classes e 
nações; o Partido não admitiria tais Ji,·isõcs cm seu interior. 
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seus interesses. Com efeito, a idéia da "Ditadura do Proletariado" somen
te faz sentido nos termos da mistificação engendrada pela regra do silên
cio. Evidentemente, uma "classe" não pode exercer uma "ditadura", pois 
que esta é uma forma de governo que, enquanto tal, somente pode ser 
exercida por uma burocracia do tipo piramidal. Muito simplesmente, uma 
"classe" é composta de milhões de indivíduos enquanto que um governo 
é formado, no seu topo, no máximo por algumas dezenas. Um exército, 
uma igreja, um partido são capazes de estabelecer um governo ditatorial, 
mas, estri tamente falando, é absurdo pensar uma classe social "governan
do". A metáfora da "Ditadura do P roletariado" pressupõe, portanto, a 
existência de uma burocracia capaz de expressar unívoca c exclusivamente 
os interesses proletários, entendidos como sendo eles mesmos unívocos e 
idênticos aos interesses últimos de todos os trabalhadores. Dada a contes
tação que sempre existiu no interior do movimento sociali sta de cada orga
nização que pretendia representá-lo integralmente, e datla ainda a falta de 
mecanismos de controle sobre um governo ditatorial, o silêncio sobre os 
conflitos entre interesses particulares no seu interior era imprescintlível à 
noção de direito veiculada por esta burocracia. Em seus termos, o rasgar 
das cortinas só fazia sentido sob a forma de um expurgo purificador. 

Ocorre também que uma facção perdedora rompa com a dicisplina c 
se constitua publicamente como a verdadeira detentora da ortodoxia. 
Dá-se, então, uma cxternalização da luta interna em um cisma gerador de 
duas ortodoxia que se definem por uma negação mútua. Esta multiplica
ção pela divisão das ortodoxias atingiu um clímax a partir da década de 
1950, quando se deu a crise do sistema "stalinista" . As regras de coerência 
interna foram então reproduzidas numa constelação de organizações que 
se atraíam c se repeliam, enquanto ortodoxias e suas heresias girando em 
torno de um centro invisível cuja posse traria de volta a hegemonia de 
uma única organização sobre a tradição revolucionária. 

O confronto entre as várias ortodoxias era regulado, cm primeira ins
tância, por um princípio bem conhecido dos historiadores dos cismas reli
giosos e que pode ser resumido na fórmula de "Refo rma e Contra-refor
ma". A organização cismática promove valores e mobiliza interesses que 
teriam sido perdidos ou desprezados pela organização mãe. Se oc; contes
tadores são bem !>ucedidos na arregimentação de lealdades e conseguem 
desgastar a influência da organização originária, esta é pressionada a inte
ressar-se pelo valores promovidos pelos organizadores do cisma. A "refor
ma" é respondida com uma "contra-reforma" pela qual a ortodoxia origi
nal procura a similar o valores da conte tação, buscando assim submeter 
as bases sociais do cisma à s1ta disciplina. 

O líder 

Consideremos o seguinte texto, de autoria da conhecida bióloga Lepc
tchinskaya, criadora de uma teoria "proletária" da origem das células, que 
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veio a ser cientificamente desmoralizada na década de 1960. Trata-se de 
um depoimento publicado por ocasião da morte de Stálin: 

''Nestes dias de luto eu não posso me impedir de rememorar um inci
dente pessoal. Vivíamos então aqueles anos difíceis em que metafísicas 
mal intencionados, idealistas saídos diretamente do Antigo Testamento, 
brandiam idéias as mais reacionárias do weismannismo-morganismo, e ata
cavam os meus trabalhos em Biologia. Um dia em que eu me sentia parti
cularmente miserável por causa destes ataques perpétuos, o telefone tocou 
em meu quarto. Trouxe o fone ao ouvido e escutei a voz familiar, a voz 
amada de Joseph Vissarionovitch ... Stálin aconselhou-me com palavras 
de um verdadeiro pai. Seus sábios conselhos, de uma clareza cristalina, 
revelaram um tal poder de previsão científica que o meu coração bateu 
forte, pleno de orgulho. Orgulho por ver que existia cm nosso vasto pla
neta um homem, um amigo íntimo e querido, para quem todas as questões 
complexas, todos os problemas eram desvendados como que num livro 
aberto, que possuia uma visão clara e precisa do caminho que devia ser 
percorrido pelo desenvolvimento da ciência progressista soviética." <20> 

A presença deste pai onisciente (e onipotente) exige, com certeza, um 
tipo de análise psicanalítica, mas a sua função sociológica também deve 
ser esclarecida, pois que ela tomou dimensões verdadeiramente sociais, 
não só na União Soviética como em outros países, fazendo do "culto à 
personalidade" do Secretário-Geral uma constante nas organizações revo
lucionárias de tipo "stalinista" . O caráter a um tempo complementar e 
contraditório da relação entre carisma e legalidade, assinalado por Weber 
em seus estudos sobre as grandes religiões, contribui para o entendimento 
dos mecanismos deste estranho fenômeno. A rotina estabelecida por leis 
de inter-relacionamento burocrático tende a empobrecer a dimensão subje
tiva da auto-identificação do indivíduo com a comunidade a que pertence. 
Mas é justamente no plano subjetivo que é feita a experiência de partici-. 
pação em uma vontade coletiva que, como foi visto, é tão crucial para a 
manutenção do Partido de tipo "stalinista". 

Contudo, a exacerbação desta experiência tende a levar a comunidade 
a um entusiasmo que subverte a estabilidade das hierarquias e da divisão 
de funções. Uma burocracia que pretende abranger a totalidade dos desti
nos de seus membros não pode prescindir da experiência comunitária de 
uma vontade uníssona ; e o entusiasmo não pode perdurar socialmente sem 
apoiar-se numa organização legal da comunidade. Embora contraditórias, 
as dimensões subjetiva e legal da unidade partidária precisam ser mantidas 
juntas para que este tipo de organização seja possível. A figura do Líder 
pode então ser compreendida como a instância decisiva para a realização 
desta unidade difícil , pois que nele o pessoal c o coletivo parecem se 
fundir em uma Personalidade exemplar. Pelos seus gestos, a legalidade 

( 20 ) Pnhlicado cm Meditsinsky ra!Jotnik, 10 de lll<\rço de 1953, cit. cm J. ~lcd
\·cdc\', Op. c-it., p. 174. 
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institucional é personalizada, e, inversamente, graças à mobilização dos 
canais institucionais, os seus gestos produzem o impacto de uma decisão 
coletiva. A confiança no líder é percebida como o " nosso" entusiasmo já 
ordenado em um a hierarquia legal, ela confirma a vitalidade da "nossa" 
vontade esvaziando-a dos seus riscos e inseguranças, graças a ela a "nossa" 
vontade é controlada . 

A face humana e a máscara divina 

Feita a crítica do "stalinismo" como uma religião, compreende-se a 
palavra de ordem corrente na Tcheco-Eslováquia em 1968 de um "socia
lismo como uma face hum ana". Tratava-se de um movimento obcecado 
pela necessidade de romper as máscaras vestidas pelas autoridades, de expor 
os segredos do poder público. A transparência da liberdade de informação 
era contraposta a um estilo de pensamento e de ação que teria alienado 
os membros da sociedade, pois que o conhecimento foi subordinado a um 
princípio de autoridade e o comportamento a um princípio de obediência. 
O conceito de " alienação" permitiu articular a experiência "stalinista" como 
um fenômeno religioso no sentido esboçado por Feuerbach e retomado 
pelo jovem Marx. E a "democratização do socialismo" recuperaria a 
dimensão " prático-crítica" do movimento revolucionário enunciada por 
Marx nas Teses Sobre Feuerbach . A democratização do socialismo repre
sentaria a abolição das condições formadoras do fascínio de uma divindade 
que em seus atributos escondia as potencialidades de uma humanidade 
capaz de tomar conta de seus próprios assuntos. A "democratização" esta
beleceria o divisor de águas efetivo para distinguir o movimento revolucio
nário de uma seita religiosa. Apesar da frustração sofrida pelo movimento, 
não há dúvida de que, pelo menos na Europa de Leste, ele cumpr.iu um 
poderoso papel destrutivo. M as a sua contribuição positiva, no sentido de 
recuperar os valores da racionalidade e da liberdade no pensamento socia
lista, é uma questão em aberto ainda dependente da disputa pelas soluções 
práticas. 
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PESQUISA • 

A IGREJA ATÓLICA NO BRA IL O PERíODO 
DE 1950 A 1975 

Relação cronológica de fato , epi ódios 
c declarações relevante 

Elaboração de RTOLANDO AZZl 

Apresentação 

Em 1939 realiza-se no Rio de Janeiro o I Concílio Plenário Brasileiro, que 
con!>titui o marco de consolidação do espírito tridentino implantado no 
Brasil desde meados do século passado pelo movimento dos bispos refor
madores. 

Na década de 40, embora dominada pela mentalidade da reforma católica, 
notam-se já alguns sinais de renovação através dos primórdios do movi
mento litúrgico c dos conceitos humanistas de Maritain, difundidos pelo 
Centro D. Vital c acolhidos pel a Ação Católica Brasileira. 

Mas é sobretudo na década de 50 que os movimentos de renovação da 
Igreja do Brasil se torn am mais atuantes. D aí a escolha dos anos 50 para 
início desta cronologia eclesiástica. 

Fatos marcantes nessa primeira fase da renovação são a organização da 
Conferência dos Bispos do Brasil (CNBB) e da Conferência dos Religiosos 
do Brasil (CRB) , o novo espírito que penetra na Ação Católica, maior 
afirmação do movimento litúrgico apoiado na Encíclica M ediator Dei, de 
Pio XII e o interes~e progressivo da Igreja Católica do Brasi l peJ a área 
social. 

.E evidente que perdura ainda fortemente arraigada a mentalidade 
dogmática e apologética, reforçada pelo ultramontanismo do século XIX . 

Não obstante as limitaçõe de tempo e espaço concedidos para o trabalho, 
esta cronologia deseja apresentar uma fotografia , ou melhor ainda, uma 
visão cinematográfica da Igreja do Brasil neste terceiro quartel do século 
XX. De fato, as instituições e pessoas apresentam novas características na 
medida cm que as !>ituaçõcs e os fatos se modificam e se diversificam. 

0 Para cnriquccrr o material de pesquisa levantado por Riolando Azzi, os edi
tores pediram a Pt•dro A. Ribeiro de Oliveira, Leonardo Boff, Francisco C. \Vcffort 
e Fernando llenriquc Cardoso que o comentassem, apresentando perguntas a seu 
respeito. 
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Procuramos manter o clima da época dos fatos e documentos; portanto 
afirmações como " heresia" "mistificação", "esquerdismo" "subversão" 
refletem a mentalidade com que foram redigidas as declarações. 

Esta cronologia apresenta fatos e declarações de domínio público, e foi 
elaborada com base em d iver~as publicações católicas, especialmente os 
boletins informativos da CNBB e CRB, a REB, e a revista SEDOC. Muitos 
dos fatos e documentos aqui reunidos foram também noticiados e debatidos 
amplamente na imprensa leiga do país. 

O critério básico de elaboração foi o de dar uma visão panorâmica dos 
principais enfoques da l greja do Brasil nestes últimos vinte c cinco ano!) 
de vida. 

;aneiro 

março 

junho 

julho 

setembro 

1950 

23 a 29 Hcaliza-sc em São Paulo o I Congresso Brasileiro de Teologia 
dedicado ao tema da Assunção de l\laria SS., com a coordenação 
de Frei Constantino Koser. 
Realiza-se em São Paulo a 11 Semana 13íhlica, promodda pela 
Liga de Estudos Bíblicos ( LEB). 

7 Em cü cular da S. Congregação dos Scmin{trios, o Cardeal Piz
zardo insiste com o episcopado do Brasil na fidelidade ao mé
todo escolástico, à doutrina tradicional, a Santo Tomás, evitando 
a novidade e o espírito de crític.t, advertindo contra os erro.s 
do liberalismo, laicismo, liturgismo e csqucrdismo. 
J\ REB public<l artigo do P. Vítor Coelho: "As missões populares 
continuam atuais c eficientes", reunindo cxpcri~ncias brasi-
leiras. 
Realiza-se no Rio de Janeiro o I Congresso 1 acional de Ensino 
da Religião, sendo relator o P. Alvaro 1egromontc. 
Healiza-se no Rio de Janeiro a IV Semana Nacional de Aç-.io 
Católica sob a direção de Mons. Hélder Câmara, Vicc-Assistentc 
Nacional da A.C. "A A.C. entrava em uma nova fase" (Frei 
Sartori, cm REB, 1972, 39). 
A revista Vozes, de Petrópolis, publica artigo de J. de Azevedo 
Suntos, "O rolo compressor totalitário <' n responsabilidade dos 
católicos", condenando "a superstição elo novo c do revolucio
nário", c atacando as doutrinas lle Marituin, defendidas por 
Tristão de Ataíde. 

outubro 18 a 22 Hcaliza-sc em Niterói um Congresso ~!ariano Nacional, promo
' ido pela Confederação 'acional das Congregações Marianas. 

dc::.cm1Jro A revistJ REB transcreve o artigo ele J. de Azevedo Santos, de
clarando cm nota tratar-se de questões importantes c oportunas, 
e-.:aminadas com agudo bom senso, daí sua divulgação entre o 
clero, não obstante tratar-se de autor l(·igo c de artigo já publi
cado cm Vo::.es. 

fanelro 
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1951 

1 a 6 Re.1liza-sc cm São Paulo o II Congresso Br<lsllcfro de Teologia 
sohrc a encíclicu de Pio XII, Medlator Dei. O monge D. Cân
dido Padin ressalta "o conceito do culto litúrgico como fonte 
primúria da autêntica piedade cristã." 



março 

maio 11 

;unlro 

julho 

setembro 

dezembro 

março 

A REB divulga nota afirmando que o cardeal de São Paulo, D. 
Carlos C. de V. Motta, expressara seu formal e oficial desagrado 
pela transcrição do artigo de J. de Azevedo Santos, que, dando 
ensejo a interpretações Yeladas de ordem pessoal, poderia signi
ficar uma diminuiÇ".io da autoridade eclesiástica. A redação c;xcusa
~c pelo ocorrido. 
O Cardeal :\lotta, de São Paulo, reúne os representan tes da im
prensa para anunciar o início dos trabalhos para a constmção 
da no\'a basílica nacional de Aparecida. 
A REB publica artigo do bispo de Cajazciras, D. Luís Mcnsinho, 
"Formar catequistas", cm que se cnfoca a renovação de mé
todos de pastoral. 
Inicia-se cm Recife um Congresso Nacional do Escapnlário, orga
nizado pelo Ordem do Carmo, em comcmoraçito no Yll anivcr
sú rio da aparição de N. Senhora ao cam1clita Simão Stock. 

27 Instala-se a Universidade Católica ele Pernambuco. 
Frei Boaventura Kloppenburg anuncia na RI'W o l:lnçanwnto da 
!'dição bmsilcira do Catecismo Romano. 
A REB publica artigo do Côn. Agnello Rmsi, "O movimento 
ecumênico c suas primeir,ls rcpcrcus~ões no Bra~il". 

1952 

A REB comunica a nomeação de :\lons. Hélder C.lm<~ra para 
bispo auxiliar do Rio de Janeiro, e a transferl-ncia de D. :\lou
sinho para Ribeirão Preto. 
A R EB publica artigo de Frei Boa,·entura Kloppenbnrg, "Contra 
n heresia espíritn". 
A REB publicn artigo do P. João F . Veloso "A tl'ologin de hoje 
c seus percalços", advertindo contra os prrigos elo libernlismo e 
do modernismo na liturgia c nn teologia. 

julho 2 a 6 1\runiiio dos prelados da Amazônia convocnclos po!o Secretariado 

af,osto 

de A. Católica, com apoio e presença elo núncio apostólico D. 
Carlos Chiaria. No documento, A Igre;a e n Amazônia, os bispos 
dccl:lram-sc dispostos "a colaborar de cheio na campanha sani
tária da região", c reconhecem a necessidade di' uma Ação 
Católica adaptada à região. 

Rt'união dos Prelados do Rio São Francisco, convocados pelo 
Secretariado ;\lacional de A. Católica c pelo nímcio apostólico. 

outubro 14 a 18 Reunião dos arcebispos metropolitanos no Rio de Jnneiro par.l 
criação c instalaç.io da Confer•';ncia l\acional dos Bispos do 
Brasil ( CNBB ). Os cardeais do Rio c de São Paulo notam que as 
reuniões dos arcebispos serão rcali?adas sem pr<'juizo dos en
wntros regionais de bispos propostos pela Ação Católica, com 
apoio da i\'unciatura Apostólica. 

novembro 9 a 16 Realiza-se <'m Petrópolis o I Encontro Sul-Americano da JOC. 
29 Nomeaç:io cardinalícia do nrcebispo da lhhia, D. Ane;usto A. 

da Silva. 
dezembro A REB publica artigo do Côn. Hossi, "O Pcntccostalismo no 

Brasil. 
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1953 

janeiro 12 a 16 Realiza-se em Petrópolis a Terceira Semana acional de Teologia 
sobre a "Teologia do Apostolado dos Leigos". Na abertnra, 
lllons. João B. lllotta manifesta temor de que o tema propor
cione discussões ou deslizes peri~osos, recomendando união e 
harmonia. Ao final do encontro, Frei Mateus Iloepens propõe 
que se evite o termo "mandato", p;crador de confusões, c que 
se reforce a depr ndencia da Ação Católica com relação à hierar
quia eclesiástica. 

21 c 28 Reunido em Porto Alegr<', o episcopado rio-grandensc, presidido 
pelo arcebispo D. Vicente Seherer, exorta os fiéis a viver "no 
espírito da Cruzada da Bondadt', pregada também entre nós 
pelo Rev."'" Padre Lombardi, S. ) ." 

fevereiro 25 O Ministro da Agricultura, Dr. João Cle6fas, afirma, em carta 
ao prelado do Araguaia, D. Luís Palha, qup os missionários têm 
autorização do Ministério para aluar junto aos Postos do Ser
Yiço de Proteção aos lndios. 

março 12 O Presidente da Rrpública, Getúlio Vnrgas, assina a Lei n. 1821 
sobre o regime de equivalência entre os cursos secundários, 
incluindo os curso~ de semin:hios. 

maio O núncio apostólico, D. Carlos Chinrlo, recebe do Presidente da 
Hepública a Grã-Cruz da Ordt•m do :\lérito Nacional, sendo o 
primeiro estrangeiro a receber css;t condecoração. 

junlro A REB publica artigo de frei Boavcntma Kloppenburg, "As 
heresias do espiritismo brasileiro". 

A REB publica artigo do Côn. Agnelo Rossi sobre a Associação 
Cristã de Moços ( A.C . ~1. ) , denunciada como instrumento de 
propaganda protestante no Brasil. 

agosto 11 o 16 Celebra-se o VI Congresso Eucarl~tico Nacional em Belém do 
Pará. 

11 a 20 Primeira reunião ordinária da CN BB sobre Estatutos da Ação 
Católica e atividade dos leigos; a Igreja e a reforma agrária; o 
problema do espiritismo. D. Hélder, secretário-geral, interroga 
os bispos "se é hora de pedir ao Santo Padre que excomungue 
os espíritas". Por sugestão da Sagrada Congregação do Concílio, 
cria-se o Secretariado acional de Defesa da Fé e da Moral, 
sendo aclamado presidente D. Vicente Schercr. A CNBB aprova 
a instituição do Dia Nacional das Vocações Sacerdotais, do Dia 
Nacional do Catecismo e a proposta de pedir ao governo que 
consagre o Brasil ao Coraç-Jo de Jesus por ocasião do XXXVI 
Congresso Eucarístico Internacional. 
Celebra-se em Fortaleza a I S1•mana de Bem-Estar Rural pro
movida pelo Secretariado Nacional de Ação Social da CNBB. 
Presentes, dois arcebispos, nO\ I' hi~pos c oitenta e oito congres
sistas. 

setembro 4 Em carta a frei Boaventura Klopprnburg, D. Hélder Câmara 
comunica que na reunião da C BB o episcopado adotou oficial
mente uma campanha nacional contra a heresia espirita. 

novembro 28 c 29 Em Corinto, !\finas Gerais, são regi~trados conOitos entre cató
licos e batistas. 
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janeiro 

feoereiro 

março 

jrtl/10 

agosto 

setembro 

nor;embro 

dezembro 

3 a 8 Celebra-~(' cm Curitiba um Congresso }.fariológico pelo I Cen
tenário do Dogma da Imaculada Conceição. 

7 a 13 Celebra-se no Hio de Janeiro o I Congresso acional de Reli
giosos, em que se decide a fundação da Conferência dos Reli
giosos do Brasil ( CRB). 

19 a 20 Segunda reunião de executores da Campanha Nacional de Edu
cação Rural, com a participação dt> D. Eliseu Mendes, bispo de 
~1ossoró. 'o encerramento, o ~linistro da Agricultura, Dr. Antô

4 a 

25 

25 

13 

15 
24 
8 
8 

nio Balbino, acentuou "a patriótica participação da Igreja". 
A CRB anuncia seu setor de serviços junto aos ministérios do 
Governo Federal para obtenção de subvenções e verbas. 
SagraÇtio de D. José Távora, assiHcntc nacional da JOC, nomeado 
bispo auxi liar do Rio de Janeiro. 
Criação da nova diocese de Santo André c nomeação de D. 
Jorge Marcos de Oliveira para primei ro bispo. 
Nomeação do P. Eugênio Sales para bispo auxiliar de atai. 
Suicídio do Presidente Getúlio Vargas. 
Cclcbraç;io do I Congresso da Padroeira do Brasil em São Paulo. 
Lançamento da pedra fundamental da nova basílica da Apare

cida. Inauguração da Rádio Aparecida. 
Nomeação do novo núncio apostólico, D. Armando Lombardi. 

29 O Congresso Nacional aprova a Lei n. 2.342 instituindo o Fun
do Nacional para a Educação SC>cundttria, sob influência da 
Associação dos Educadores Católicos ( AEC ). 

8 Inauguração do monumento de Anchieta na Praç·a da Sé, em 
São Paulo. 

1955 

janeiro 9 a 15 Realiza-se em Sah•ador a V Semana Teológica sobre "Huma-
nismo c Graça". Frei Anselmo de Moema expõe a primeira tese : 
Ordem natttral e ordem sobrenatural. 

16 Inicia-se cm Pctrópolis o primeiro curso de iniciação teológica 
para religiosas. 

feoereiro 15 1!: reerigida oficialmente a Obra da Santa Jnfància no Brasil. 
Realizn-se cm Tres Passos a primeira Semana Ruralista da dio
cese de Santa Maria, promovid,t pelo ~Iinistério da Agricultura 
t·om a cooperação do clero. O bispo D. Antônio Reis afirma que 
a Igreja reconhece "a necessidade de um mínimo de cc.ndiçóes 
materiais para a perfeição espiritual do individuo". 

março 26 A S. Congregação dos Religiosos aprova a instituição da Confe-
rencia dos Religiosos do Brasil. 

31 Decreto do governo baiano determina a inclusão do ensino reli
gioso no curriculum das escolas primárias, profissionais c médias. 
A REB publica artigo de frei Boaventura Kloppenburg, "Ar
rancai à maçonaria a máscara". 

junho Publica-se o primeiro número da Revista da Conferêucia dos 
Religiosos do Brasil. 
A REB publica a nomeação de Mons. Vicente Zioni e Mons. 
Antônio Macedo para bispos auxiliares de Siio Paulo. 
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julho 

setembro 

dezembro 

faneiro 

março 

abril 

m aio 

julho 

setembro 

outubro 

IIO~CIIIUrO 

84 

14 Dezesscis arcebispos c bispos participam de vl1rias rcunwes com 
técnicos do Ministério da Agricultura. Em mensagem ao Presi
dente Café Filho, afim1am a vontade de colaborar com o Go
verno, colocando-se a serviço do homem, c n·:ío apenas da pro
dução. 

17 a 24 Realização do XXXVI Congresso Eucarbtico lutcrnacion<ll no 
Rio de Janeiro. 

25 Inicia-se a Conferencia Geral do Epbcop.1do L atino-Americano no 
Rio de Janeiro. 

31 Falece o jesuíta P. Roberto Sabóia de ~ledciros, conhecido pela 
promoção da Ação Social. 

29 Inicia-se a Cruzada de São Seba~thío, no Rio de Janeiro, promo
ção da arquidiocese em favor dos fa\'clados. 
A REB anuncia a organizaç.'ío da nova emissora <·atólica de São 
Paulo: Rúdio 9 de Julho. 

12 O Secretariado Nacional da Ação Social da CNBB, sob a direção 
de D. José Delgado, decide a criação _da Comissão de Obras 
Sociais, (Clwritas Brasileira ), presidida por D. Jos6 T ávora. 

1956 
20 O Osserwlore Romano dá destaque ;\ ' b it a do presidente eleito 

do Brasil, Juscelino Kubitschck, ao Vatitano. 

A REB publica artigo de Frei Aloísio Lor~chcidcr: ''No' a forma 
de apo~tolado: a formação de comnnidadcs". 
A LEB inicia a publicação da lkvista de Cultura Bíblica. 

21 a 26 A C BB organiza encontro de bispos do Xordc~t<•, para debater 
os problemas suscitados pelas secas, nclo pauperismo c baLxo 
nÍ\'el do vida. Os bispos dcdaram-st• "estimuladores do bem 
comum, incentivadorcs da p.1z soci.tl". 

6 O governador de São Paulo, ]<lnio Quadros, ·•'sina decreto regu
lamentando o ensino religioso nas escolas do Estado. 

8 a 15 Realiza-se no Seminário de Viamiio, nio Grande do Sul, a pri
meira semana ruralista. 

16 a 14 Realiza-se em São Paulo o II Congresso de Religiosos do Brasil. 
24 As emissoras do Rio, evocando o Congresso Eucarístico Inter

nacional, ressaltam que a urbanização dus lavclns é um de seus 
frutos principais. 
Fundação da Confcrênda dos Bispos da América Latina 
(GELAM). 

10 Os bispos do Rio de Janeiro, sob a prcsidt\ncia do Cardeal 
Câmara, reprovam a L egião da Boa Vontad<•. 

28 Primeira concentração de catequistas populare~, cm Barra d9 
Pirai, promovida por D. Agnelo Rossi. 

4 a 11 Healiza-so cm São Paulo o 11 Congrcs)() Xacional de Vocações 
Sacerdotais. 

5 a 11 Reúne-se pcl,1 primeira \ 'CZ o Consdho Episcopal Latino-Ame
ricano (CELA :O. I ), tendo como sede Dogot<Í. O Cardeal Câmara 
é eleito primeiro presidente. 

17 D. Schcrer, Presidente do Secretariado Nacional de Dcfcs:t da Fé 
c da Moral, anuncia em nome da C ' BB "amplo movimento de 
esclarecimento dos fiéis sobre a heresia espirita", a ser iniciado 
cm abril de 1957. 



dezembro Frei Boa\·cntura Kloppenburg anuncia na REB a Cruzada cm 
Defesa da Fé Católica no I Centenário do Espiritismo. 

1957 

;aneiro 7 a 12 Realiza-se em São Paulo a VI Semana Teológica do Brasil sobre 
Demonologia, tema moth•ado pelo I Centenário do Espiritismo. 

março 12 Ereção canônica da Universidade Católica de Campinas. 
maio 2 a 6 Semana Nacional da Ação Católica, promovida pela Cl BB com 

a presença do núncio D. Lombardi. Vinte e quatro, entre arce
bispos o bispos, subscrc,·em documento afirmando "rcc.onheccr 
ao leigo um lugar próprio dentro da Santa Igreja". 

4 O cardeal Vasconcelos Motta celebra a primeira mis~a cm 
Brasília. 

13 O bispo de Santos, D. Idílio José Soares, protesta junto ;\ Dele
gacia Policial contra o uso de imagens de santos nos terreiros 
de umbanda. 

18 Em circular colcti,·a sobre alistamento eleitoral, os bispos do 
Rio Grande do Sul afirmam que o crescimento do eleitorado se 
anuncia "wrno fundamento de novas e legítimas esperanças". 

;un/ro 16 Em sua primeira carta pastoral, o arcebispo de Goiània, D. Fer-
nando Gomes, afirma que a Igreja se dispõe a colaborar com o 
Governo no grandioso empreendimento da construção de Bra
sília. 
A Revista Vozes, de Pctrópolis, publica artigo do deput,ldo Fon
seca c Silva protestando contra a no,•a orientação do ~linis
tério da Educação c Cultura em favor da escola pública. 
A REB comunica a eleição de Mons. João B. ~lolta pJra a dio
cese de Vitória, do P. José Maria Pires para Arar,;oaí c do P. 
António Fragoso para auxiliar de D. Delgado, arcebispo de 
S. Luís. 

iullro 1 O P. Hosana Siqucira da Silva mata o bispo do Garanlnnrs, O. 
Francisco Expedito Lopes. 

15 a 20 Realiza-se no Hio de Jaueiro a I assembléia de Supl'riorcs Heli
giosos Maiores do Brasil 

22 a 26 Hcaliza-se a III Semana Bíblica racional sobre o tcrttJ ;\ I::sw
tologia. 
Em l'orto Alegre, Siio Paulo, Recife c Fortaleza :..ío minis
trados cursos especiais sobre as heresias modernas por D. Ag
ncllo Rossi (heresia protestante ) e Frei Boaventura Kloppenburg 
(Espiritismo, umbandismo, esoterismo, rosacrucianismo, ma~·o
naria). 

setembro A Revista Vozes publica artigo de Frei Evaristo Aros demm
ciando as doutrinas do Prof. Anísio Teixeira, direitor do 1!'\EP, 
defensor da escola pública e da democratização do ensino. 
A REB publica artigo do bispo de Barra do Pirai, ( D. Agnello 
Rossi: "Uma experiência de catequese popular". 

outubro 21 a 24 Reunião dos bi~pos da Província do Rio Grande do Sul, denun
ciando o inoportuno proselitismo dos espíritas c urnbandi~h\s, 
c de seitas protestantes, cm geral de procedência norte-ameri
cana, como também a reorganização da maçonaria. 
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noE;cmbro 5 a 8 II Reunião dos Bispos da Amazônia , cm Belém do Paní., com 
a presença do Presidente da Hcpúhlie:-~ , Juscelino Kubitschck. 
Afirmam os bispos que, não oh~tantl· a separação entre Igreja 
c E stado, os dois poderes "firmaram um plano de ainda mais 
intensa colaboração a ser\' iço do po' o bra~ileiro". 

de::embro 17 a 20 Heunião da Pro\ íncia Edc~i,btiea th· Coi.'t,, pre~idid.1 por D. 

;aneiro 

fevereiro 

março 

abril 

junho 

jul"o 

setembro 

outubro 
novembro 

86 

Fernando Gomes, com pastoral t'Oietiva recomendando aos cató
licos seriedade na escolha dos eandidatos políticos. 
A REB publica artigo de D. Agnclo Ro\~i, "Os batistas e sua 
história". 

1958 

26 Inicia-se na diocese de Botueatu um cur-.o para o clero sobre 
União e Atualização no A710stolada, mini .. traclo pelo P. Tosó Ma
rins, do Mooimento por um Mundo Mellwr. 

23 D. Vicente Scherer denuncia a oricnla~·;1o materialist:1 c ateísta 
do ensino nacional, citando explicitanwntc o 11;rupo liderado pelo 
Prof. Anísio Teixeira. 

28 Memorial dos bispos do Hio Grande do Sul ao Prf's icll'ntc da 
República, denuncümdo tcnd<lneias ~odalistas c totalitttrias no 
:Ministério da Educação. 
A REB publica artigo de Frei E' .uistu Arm: "O Bra~il cm de
fesa da liberdade de ensino". 

10 a 14 Heuniiio do episcopado da Pro' íneia do Hio de Janeiro, denun
ciando a influência política do comunismo no Brasil com a liber
tação do líder comunista brasileiro. 

12 Os bispos da Província Ecbiitstica de Belo llorizonte publicam 
carta pastoral denunciando erros c heresias modernas, como a 
Umbanda, a Igreja Católica Apostólica Brasileira e a Lc·gião da 
Boa Vontade. 

29 O bispo de Juiz de Fora, D. CL·raldo Pt•nido, revigora a disr.o
siç·ão do bis110 anterior, atribuindo ao~ ' igários a di!.tribuiç;io de 
carteiras de identidade católiea, ull'diautc o juramento de fide
lidade católica. 
A REB publica artigo de Frd Entristo .\rus, "Anisio Teixeira 
versus Igreja". 
A Rf:B publica artigo de D. Agnrlo nos~ i: "Os primeiros ma
nuais de catequese popular", fruto das experiências na diocese. 

3 a 11 IV Assembléia Geral da CJ Bl3, com rcc·lei~·ão de D. llélder 
Câmara para Secretário-Geral D t•cidt'-hl' a extinção d;t Liga 
Eleitoral Católica ( LEC ). Em dedanH;ão ~ohrc a Educação, o 
Divórcio, os Problemas Soeiais c l1olítieo~. m bispos afirmam 
a Educaç:io como função h:tsiea da fam ília, c• proclamam-se favo
rá\'eis a "um nacionalismo s.-10 c• C'IJU ilihrado". Os bispos diri
~em mensagem ao clero sobrl' .1 nl'ccs,id.tde de reno' aç·iio 
pastoral. 

15 O jornalista Austrcgésiln de Ataide puhliea 1m Diário da Noite 
artigo "Padres sem batina", condenando a idéia do clcr(!. ljlllan, 
propugnada por jesuítas do Rio Grande do Sul. 

28 Eleição do Papa João XXIII, suct·.,~or de Pio XIJ . 
26 Carlos Lacerda, líder da UDN, apresenta na Câmara um novo 

projeto sobre Educação, recebido ealorosamcnte pela Associação 
de Educadores Católicos ( AEC ). 



W59 

;aneiro 12 a 17 Hl.'a li .t..J~·ão da VII Semana Teológica Bra~ileim, sobre o tema 
Problemas de Eclesiologia, em Porto Alegre, sob a coordenação 
do P. h o Lorscheider. 

13 Apresentação de no\·o projeto sobre Educaç-.io, elaborado por 
membros da UDN e pela AEC. 

25 O papa João XXIII anuncia o Concílio Vaticano II. 
A Ordem Terceira Franciscana lança a revista Pa:: e Bem. 

fc~;crcim 16 a 20 Hcali .t.a~·ão do II Encontro ·adoual de Assi; tentes Eclesiásticos 
d.t JOC, em Belo Horizonte, com manifesto denunciando a 10 
condições infra-humanas da juventude trabalhadora do Brasil. 

uwrço A .REB publica artigo uo P. Ãh·aro Ncgromonte: "A salvação 
do Brnsil depende do clero". 

!lluio 20 a 2•! 11 Encontro dos bispos do Nordeste, cm Natal, com presença do 
llÚncio D . Lombardi. Em importante dedara~·ão , os vinte o doil; 
prelados presentes afirmam a necessidade de uma reforma agrá
ria c de um planej'amento econômico para a região nordestina. 

24 O Presidente Jusce ino Kubitschek, coloca em relevo o interesse 
da Igreja pelos problemas sociais, manifestado desde o I En
contro do 'a rdeste, em Campina Grande. 

juu/io 22 A Folha de S. Paulo publica artigo de Plínio Correia de Oli-
veira, apresentando os elementos básicos d.t organização Tra
dição, Família, Propriedade ( T. F . P. ) . 

;ulllo 

agosto 

setembro 

outubro 

IIOVCtnÚro 

de::embro 

7-R.S. 

20 a 25 

24 

12 

9 

23 

6 a 15 

11 a 15 

A .REB publica artigo do P. Jaime Snocck, " Irmãs no púlpito", 
sobre experiências catequéticas de innãs nas igre jas. 
Rc,tli.t.a-se em Belo Horizonte a IV Semana Bíblica Nacional 
sobre o tema Teologia do Pecado na Sagrada Escritura. 
O Supremo Tribunal Federal dá ganho de causa ao Cardeal 
C:1mara, quanto aos direitos de inter\'ir no~ assuntos administra
ti vos da Irmandade do Santíssimo. 
O Presidente Juscelino Kubitschek faz discurso sobre a livre ma
nifestaç·ão de fé no Brasil, p or ocasião do I Centenário do Presbi
terianismo. 
A. Zarur proc:lama a funda~:ão da Heli ~ião do Novo Manda
mento no Brasil. 
Os bispo~ da Bahia, sob a presidêucia do Cardeal Silva, publicam 
carta pastoral sobre a Educação Democrática c Cristci. 
Reun ião do CELA~[ em Homa. Papa Jo:i o XXIU faz discur~Õ 
recomendando a renovação p astoral na América L atina c "um 
plano de ação correspondente à realidade". 
Heunião do episcopado gaúcho em Uruguaiana. :--1a declaração 
final, os bispos enfocam problemas de ensino, nacionalismo c 
política, denunciando o desemprego, a po!ític:a cconômica do go
\ t•mo e a falta de estímulo à agricultura. 

30 O fu~dador da Igreja Católica Lin e do Bra~i l , D. Salomão Fer
ral, :m uncia sua con\'ersão ao catolicismo romano. 

8 O Cardeal ~t otta, de São Paulo, recebe a profissão de fó de 
Salomão Ferraz. 
He;Jiização do IX Con~resoo l':acional da Ação Católica, tendo 
como tema : Necessidade de um ideal llislúrico. 
A REB publica artigo do P. W. Cruen: "A atitude do católico 
perante os Testemunhas de Jeová". 
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1960 

março 25 J:?· Salomão Ferraz é recebido pelo papa João XXIII, que o faz 
b1spo de Eleutena, selando assim sua ades.ío ao catolicismo. 

abril 21 Inauguração de Brasília, capital federal. Nomeaçiio do primeiro 
arcebispo, D. José Newton de Almeida. 
Presença do P. Ricardo Lombardi no Brasil com Curso do Mundo 
Melhor, para o Episcopado. 

maio 5 a 8 Celebração do VIII Congresso Eucarhtico Nacional, em Curitiba. 
Pregações do P. Lombardi, no Congresso. 

junho A REB comunica as nomeações de D. Clemente Isnard, para 
NO\·a Friburgo, de Mons. Davi Picão, para S. João da Boa Vista, 
e de D. José D' Angelo Neto, para Pouso Afegre. 

julho 22 a 24 I Encontro Nacional do l\lovimento Familiar Cristão ( ~I FC) no 
Rio. 
Encontro de dez anos da JUC bra~ilcira, com elaboração do do
cumento Diretrizes mínimas 7Jara um icle(/l histórico elo povo úra
sileirq. 

novembro D. José Távora, arcebispo de Aracaju, p ropõe formalmente ao 
Presidente Jânio Quadros a idéia de mna rede de escolas radio
fônicas para a alfabetização do Nordeste, sob o título de 1\tovi
mento de Educação de Base ( MEB ). A CNBB forneceria os 
quadros e a organização, e o governo, o suporte financei ro. 

dezembro A REB publica artigo de Frei Lucas 'evcs "O movimento fami
liar cristão a serviço da igreja" e de Frei Boa,·entura Kloppen
burg, "Origens e tendências da umbanda". 

janeiro 2 

março 

abril 

maio 
junho 

iulho 

agosto 

88 

a 7 

21 

~1 

15 

1961 

Healização da VIII Semana Teológica Bra~ile i ra, cm Belo JJori
zonte, sobre Temas de Antropologia Teológica. 
O Presidente Jânio Quadros assina decreto para a criação do 
1\IEB, mediante convênio entre o MEC e a CNBB. 
Manifesto da JUC da Universidade Católica do Rio. 
O Diário de Belo Horizonte publica uma crítica de D. Fernando 
Comes ao livro Reforma Agrária, Quesltio de Consciência, de
nunciando a preocupação de ver "socialismo cm quase tudo". 
O Papa João XXIII publica a Encíclica Mater et Magistra. 
D. Castro Mayer, bispo de Campos, refuta no jornal Catoli
cismo as objeções do arcebispo de Coit1nia sobre o livro Rr?forma 
Agrária, Questão de Consciência. 
A REB publica artigo de Mons. Didonet, ";\lovimcnto por um 
mundo melhor no Brasil", ressaltando sua importância. 
O arcebispo de Recife, D. Carlos Coelho, cria o Scn iço de 
Orientação Rural de Pernambuco ( SO.RPE). Vinte e cinco pa
dres de Pernambuco decidem lançar-se na promoção dos sindi
catos rurais. 

13 Os bispos do norte do Paraná fundam a Frente Agrária Para
naense (FAP), visando a contrapor-se ;\ organização das ligas 
camponesas do deputado Francisco Julião. 
Renuncia do Presidente Jânio Quadros. 
O Senado :mro,·a a nova lei do ensino. 



setembro 

outubro 

novembro 
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fevereiro 

março 
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maio 

;rmlw 

;ullto 
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15 Iuitiam-se as Escolas Radiofônicas em Goiás, patrocinadas 
pelo MEB. 
A REB publica artigo de D. Fernando Gomes: "Omissões do li
wo Refom1a agrária, questão de consciência". 
A REB publica artigo sobre "Os voluntários do Papa para a 
América Latina ( VOPAL )" e comunica a criação de um Centro 
do Treinamento para língua portuguesa em Anápolis, por Mons. 
lllich, sob a direção de Frei João Vogel. 

5 A Comissão Central da CNBB, em apoio à encíclica Mater et 
Magistra, publica documento sobre a Igreja e a situaç-:i.o no 
meio rural brasileiro, incentivando a Ação Católica rural, o MEB 
c o sindicalismo rural. O Cardeal de São Paulo comunica que 
a CNBB "aprovou c autorizou o funcionamento da Aliança Elei
toral pela Família em substituição :\ antiga Liga Eleitoral Ca
tólica. 

8 Em l"i~ta dos acontecimentos de Cuba, João XXIII faz dram;\
tico apelo aos bispos da América Latina para que difundam 
a doutrina da Igreja sobre os problemas sociais, c estimulem 
os governos a realizar as urgentes reformas estruturais. 

23 O governo João Goulart anuncia o reatamento das relações diplo
máticas com a União Soviética. No mesmo dia o arcebispo ele 
Porto Alegre D. Scherer declara: "tenho a convicção de que 
só poderá ser prejudicial essa medida para o país". 

20 O presidente João Coulart assina a Lei 4.024 de Diretrizes e 
Bases da Eclucação Nacional. 

28 Em artigo em O Estado ele S. Paulo, o Prof. Florestan Fernandes 
afinna que "essa lei irá sub,·erter as atribuições c responsabili
tbdes educacionais do Estado, em benefício das escolas mantidas 
JWio clero católico ou organizadas pela iniciati\'a privada". 

1962 

2 a 17 Na diocese de ' atai, cursos Para o Mundo 1\Iel/ror, para sacer
dotes, com tônica no planejamento para o Nordeste. 

1 11 6 Curso Pam o Mundo Melhor, para leigos, na diocese de Natal. 
10 Instala ~·ão da Universidade Católica de Petr6polis. 

A REB comunica a nomeação de D. Aloisio Lorscheider para 
a diocese de Santo Ângelo, no Rio Crandc do Sul. 

2 a 5 V Assembléia Geral da C BB, adotando-se um Plano de Emer
gência para a Igreja do Brasil. Os bispos convocam "todas as 
forças vivas da Igreja para um renovado esforço de Pastoral". 
Primeiro Congresso de Lavradores e Trabalhadores Rurais do 
Norte e 'ordestc, com a presença do ~linistro do Trabalho, Fran
t'O ~lontoro, que concordou em reconhecer vinte c dois sindi
catos rurais organizados pela Igreja Católica. 

25 D . Cândido Padin e P. José Conçah-es da Costa são nomeados 
bi~pos auxiliares do Rio de Janeiro. 

14 Inaugura-se em Petrópolis o Centro de Form a~·áo Intercultural 
( CENFI) iniciado anteriormente em Anápolis. 
Em declaração, a Comissão Central da CNBD afirma que "nin
guém desconhece o clamor das massas que, martirizadas pelo 
espectro da fome, vão chegando, aqui e acoló, :\s raias do deses
p<'ro". 
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D. Eugênio Sales expõe, na Conferência Internacional de Serviço 
Social, realizado em Petrópolis, a atividadc social da arquidio
cese de Natal. 
A REB publica artigo de Mons. Didonl't "A linha do mundo 
melhor no Brasil", em que analisa a colabora~·ão do movimento 
na renovação pastoral. 
D. Jaime Câmara lança, na Guanabara, a Cam]Jauha do Rosário 
cm Família, sob o lema: A família que reza unida permanece 
uuicla, sendo as pregações feitas pelo P. Pc} ton, irlandês. 

11 Início da I Sessão do Concílio Vaticano II, em Homa. 
12 D. Vicente Scherer anuncia, em cntrc\'i~ta ao Jornal do Dia, que 

sessenta e cinco bispos do Brasil vão permiti r cm suas dioceses o 
uso do clergynum. 

16 Grande concentração no Rio de Janeiro par.1 o encerramento da 
Campanl1a do Rosário em Família. 

1963 

31 Mons. Didonct publica artigo sobre Pastuml ela Evangelização. 
A REB publica artigo do P. Gilberto Lopes "Sobre seminários 
menores: algumas idéias de D. r.lousin!Jo", com pistas para 
renovação dos seminários. 

19 O episcopado goiano regulamenta o uso do dcrgymar~ nas dio
ceses. 

30 Publicação da Encíclica Paccm in 'l'crris de João XXllL 
30 Declaração da Comissão Central da C 1BB cm apoio às reformas 

sociais. 
21 Eleição do papa Paulo VI. 

Primeira reunião dos sindicatos c federações rurais em 'atai, 
para a formação da CONTAG, preparada com o apoio de D. 
Eugênio. 
A REB publica artigo do Cõn. Gíbon Si h eira, "Os scminarist01s e 
a Igreja do Brasil", ressaltando o r- lo' imcnto de União dos 
Seminaristas Maiores. 

12 a 19 III Congresso do Movimento Familiar Crist:io, no Rio de Ja
neiro. 

27 Encontro Nacional de Jornalistas Católicos em Belo Horizonte, 
promoção da União Católica de Imprensa (UNGI). 
Eleiçiio para a diretoria da Confederação Nadonal dos Traba
lhadores da Agricultura ( CO TAG ). Os ~indicatos cat6licos 
ganharam o controle da Confederação, mas o go\'crno negou a 
validade dos resultados. 
A REB publica artigo de D. Alobio Lorschcider: "A função do 
seminário na Igreja de hoje". 
A REB publica duas comunicações ~obrl' a dloca!c de atai: 
"O movimento de ' atal encarna tllll.l solo~·iio para o Nordeste 
brasileiro" e "O Nordeste enquadrado num projeto pastoral de 
açiio comunitária". 

23 Em encontro com o episcopado brasileiro cm Roma, o papa 
Pnulo VI ressalta a necessidade da renovação de métodos pas
torais para a Igreja do Brasil. 
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A revista da arquidiocese de Coiânia publica noticia sobre o 
plano piloto de experiência rural na Fazenda de N. S. da Con
ceição, promoção de D. Fernando Comes. 

10 O Presidente João Goulart institui O Dia ela Família, por su
gcshio da Cruzada do Rosário cm Família. 

26 A CNDB cria o Instituto de Prcvidê11cia para o Clero do Brasil 
( IPREC). 

4 Ao término da II Sessão do Concílio, os bispos do Brasil di
vulgam mensagem salientando o valor da liturgia e o decreto 
sobre os meios de comunicação social, afirmando sua decisão 
de pregar as normas da justiça, em face das desigualdades 
sociais. 

Segunda deição para a diretoria da CONTAG. Os grupos d e 
Igreja, SAR, SORPE, FAP, Círculos Operários c MEB ficam 
sem participaçiío na clirctoria. 

1.964 

13 a alocuçiío A Voz do Pastor, D. Schercr denuncia as tendên-
cias do mo\'immto nacional Ação Popular ( AP ). 

24 ~a alocução A Voz do Pastor, O. Câmara afirma no Rio que 
"uma onda vermelha avassaladora se precipita sobre o país';. 

31 Fundação do Boletim T elepax, sob os auspícios da CNBB e CRB. 
14 Em A Voz do Pastor o cardeal Câmara alerta sobre "a ingênua 

suposição dos que afirmam não haver no Brasil perigo comu
nista". 

20 A polícia política da Guanabara, sob o governo de Carlos de 
Lacerda, apreende a Cartilha do MEB, Viuer é Lutar. 

27 Em entrevista à imprensa, D. Távora defende o MEB. 
28 O Globo publica um artigo, "Armadilha psicológica", referindo

se à cartilha do MEB. 
7 Falece o nrccbispo do Recife, D. Carlos Coelho. 

] 9 Rea lin-se cm São Paulo a Marclw com Det1s pela família e a 
democracia. 

1 Os militares assumem o governo do País. 
13 D. lll•ldcr toma posse como arcebispo de Recife, proclamando 

que o homem do Nordeste tem direito à justiça e "é preciso 
superar n aparência de conc6rdin que existe na impossibilidade 
do diálogo". Em declaração conjunta os bispos reunidos cm Re
ci fe afirmam que "as necessárias reformas, tantas vezes lcm
brndns pela Igreja, devem ser promovidas". 

15 O Cardeal }.fotta de São Paulo é transferido para Aparecida. 
28 Em discurso no Colégio Pio Brasil('iro, de Roma, Paulo VI insiste 

na necessidade de não parar as reformas sociais no Brasil, e 
declara que a transferência do Cardeal Motta foi exclusiva
mente por motivos de ordem pessoal. 

4 Morte do núncio Armando Lombardi. 
25 O Brasil recebe o novo núncio, D. Sebnstião Baggio. 

91 



27 a 29 Reunião da Comissão Central da CNBB, com declaração de 
apoio no movimento militar, embora defendendo a atuação do 
MEB e da Ação Católica. 

junho 18 a 23 I Encontro Nacional de Liturgia no Rio, promoção da CNBB. 
A REB IJUblica notícia sobre "Experiência pastoral de Nísia Flo
resta", paróquia confiada a religiosas, por D. Eugênio Sales. 

julho 5 n 10 Encontro de Reitores de Seminários Menores Diocesanos em São 
Paulo, promovido pela CNBB. 

6 a 11 
18 

23 a 29 

VII Semana Bíblica Nacional em Campinas, 

setembro 17 

Inicia-se o I Congresso de Dirigentes do Apostolado Vocacional 
no Brasil em Morungaba, São Paulo, promoção da CRB c CNBB. 
Encontro de Teólogos Latino-Americanos, em Porto Alegre. 
Falece o P. Alvaro Negromonte, promotor da renovação catc
quética no Brasil. 

janeiro 
fe~Jereiro 

março 

maio 

;ulho 

~clembro 

novembro 

dezembro 

;aneiro 

1965 

25 O Arcebispo do S. Paulo, D. Agnclo Rossi, é feito Cardeal. 
Os secretariados regionais e nacionais da CNBD reúnem-se em 
São Paulo para esboço do novo plano de pnstoral do episco
pado. 

19 F unda-se no Rio de Janeiro o primeiro Clube Serra, movimento 
internacional para promover vocações sacerdotais. 

A REB publica manifesto dos b ispos do Nordeste cm que exor
tam os responsáveis "para o atendimento :\s just.ts c razoáveis 
aspirações do povo". 

3 Inicia-se a peregrinação de N. S. Aparecida pelo Brasil. 
20 O bispo de Santo André, D. Jorge ~farcos, dirige carta ao presi

dente Castelo Branco sobre o direito de grc\ c. 

A Comissão Central da CNBB estuda o esboço do no' o plano 
de Pastoral. 
Assembléia Geral da CRB, com estudo do plano da CNBB. 
O CERIS formula os projetas de pesquisa parn o plano de Pas
toral ela CNBB. 

15 Reunidos em Homa, os bispos aprovam o I Plano de Pastoral 
de Conjunto da CNBB (P.P.C. ). 

24 Em audiência ao episcopado latino-americano, Paulo VI insiste 
que "uma sábia planificação pode oferecer, também à Igreja, um 
meio eficaz e incentivo para o trabalho". 

8 Encerramento do Concílio Vaticano H. 

1966 

fevereiro 16 a 13 
Inicia-se o I Plano de Pastoral de Conjunto da C BB (PPC ). 
Realiza-se cm Belo Horizonte um Seminário acional sobre Evan
gelização. Promoção CNBB. 

março 
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19 a 22 Realiza-se em Petrópolis um Seminário sobre Presença da Igreja 
no Desenvolvimento. Promoção CNBB. 

10 Manifesto da Ação Católica Operária ( ACO ) ilo Nordeste sobre 
a injustiça soc!al. 



maio 

funho 

julho 

agosto 

21 Inicia-se na ilha de Itaparica em Salvador o primeiro curso de 
formação do diáconos casados no Brasil. 

1 D. Nivaldo ~fonte detem1ina a reno\'açiío da pastora l do ba
tismo na diocese de Natal. 

27 a 29 Seminário sobre Deslocamentos e Estações, no Rio, promoção 
da C BB. 

6 a 8 Encontro Nacional sobre Ecumenismo, em Petrópolis, promovido 
pela C BB. 

12 a 17 Scmin{lrio sobre Comunidades Eclesiais de Base, no Rio, pro
moção da CNBB. 

27 a 30 Semintlrio sobre Pastoral, Educacional no Rio, promovido pela 
c, BB, CRB c AEC. 

30 Inicia-se cm Vitória um Seminário sobre Pastoral, promovido 
pela CNBB. In icia-se cm Vitória um Seminário sobre Música 
Sacra. 

14 

A T . F. P . promove campanha de assinaturas contra o divórcio. 
A Comissão Central da C BB declara que a TPF é entidade 
civil c lhe falta competência na área relig iosa. 
Quinze bispos do Nordeste apóiam o Manifesto da Aç5.o Cató
lica Operária. O comandante da 16.3 região militar prolbe a 
clh nlgação da declaraç-:ío dos bispos. 

18 a 23 Encontro Nacional sobre Seminários em São Paulo, promoç.ío 
da CNBB. 

18 a 

1 a 

26 

19 

6 

Reunido em Antônio Carlos, MC, o Conselho Nacional da J UC 
decide desvincular-se da hierarquia católica. 
Inicia-se na diocese de Coiània o segundo curso de formação de 
di{lconos casados, promovido por D . Fernando Comes. 

Seminário de Teologia da Vocação, cm Salvador, promoção da 
CNBB. 

21 Gilberto Freire publica artigo criticando o manifesto dos bispos 
do Nordeste. 

setembro 12 A Cúria Metropolitana de Mariana comunica o fechamento do 
Seminário Maior "por falta de piedade, por falta ele discipli
na. . . por idl·ias contra o celibato sacerdotal ele vários alunos". 

16 Em reunião com o Ministro de Educação, Muniz de Aragão, os 
bispos elo Conselho Diretor do MEB decidem prosseguir as 
atividades do MEB, com o suporte financeiro do governo. 
Alceu de Amoroso Lima publica artigo comparando o con
flito entre os bispos do Kordestc e o exército com a questão reli
giosa no tempo do Império. 

outubro 11 c 12 Os bispos de Santa Catarina reúnem-se cm Brusquc com o go
vernador do Estado, Ivo Silveira, para debater o ensino reli
gioso c dificuldades nos convênios escolares. 

11 a 16 X Assembléia Extraordinária do CELAM em ~l ar del Plata, com 
documento sobre a Presença Ativa da Igreja no Desenvolvi
mento e na Integração da América Latina, aprovado por Paulo VI. 

28 Inicia-se no Rio um Encontro da Confederação Latino-Americana 
dos Religiosos ( CLAR). 

30 O bispo de Crato, D . Vicente Matos, autoriza a quatro leigos a 
distribuição da comunhão. 
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9 

A REB comunica as transferências de D. Waldir Calhciros para 
Volta Redonda e de D. Adriano ll ipólito p.•r•l 1'\0\·a Jguaçu. 

1967 

D. Vicente Scherer f.tz alocu~·iio afirmando que a Ação Católica 
é participação dos leigos no apostolado hierárquico c que, aos 
jovens, falta competência para modificar seus objeti\'OS. 

21 a 25 II Encontro Nacional sobre Presença da Igre;a 110 Desenoolci
mento, em São Paulo, promoção da c, BB. Corção disc.orda da 
orientação do encontro no artigo "Brasil tem setenta papas". 

27 

11 

26 

a 31 

a 17 

26 

Em reunião dos bispos e provinciais do Paran{t, eleiç:io da pri
meira diretoria do Instituto Filosófico-Teológico do Paraná. 
IV Encontro dos Secreta riados adonuis c Hcgionais da CNBB 
para balanço da situação da Igreja do Brasil. 
Curso de atuaHza(;ão para ~l adres Cl•r,tis de· Congregações brasi
leiras, promoção CRB/CNBB. 
Publicação da Encíclica Populorum Pmgressio de Paulo VI. 
I nicia-se o Instituto Central de Filosofia c Teologia ( ICFT ) 
da Universidade Católica de Belo l lorizonte. 
A R.EB comunic.1 o fechamento prO\ isório do Seminário ~laior 
do Ceará, para ser reaberto sob nova orientação. 

1 A Ação Católica Opcr(tria de Recife lança manifesto Desenoolci
mcnto sem Justiça. 

6 a 10 VIII Assembléia -acional da c, BB cm Aparl'cida. Os bispos 
assumem o documento de Mar dei Plata (do CELA~! ) como 
roteiro para ati\'idades da Igreja na área soeial. Ebbora-sc um 
documento de diretrizes para a formaç.io dos presbltcros. A 
C1 BB recebe manifesto de duzentos c scssC'nta P três católicos 
cm defesa dos , ·alores tradicionais. 

13 Frei Constantino Koser, brasileiro, é eleito ministro-geral da 
Ordem Franciscana. 

24 Paulo VI publica Encíclica sobre o Celibato Sacerdotal. 
30 Inicia-so em Salvador um curso para técnicos cristãos respon

sáveis pelo dcsen\'ol\'imento do Nordeste, promovido por D. 
Eugênio Sales. 
A REB publica estudo sociológico do P. Codofrcdo Declen, so
bro "O episcopado brasileiro" c Frei Boaventura Kloppcnbmg 
publica artigo sobre " A perigosa arte de ser bispo hoje". 

16 a 22 Realiza-se cm São Paulo um Encontro acional de Seminários, 
promOÇ<io da CNBB. 

23 a 29 Seminário de Estudos sobre Missão do Cristtío Leigo no Mtmdo, 
promoção da CNBB. 

27 a 29 Encontro de peritos no Rio, sobre a indissoluhidade do matri
mónio, promoção da CNBB. 

1 a 5 Primeiro seminário de Estudos sobre Pa~toral dC' Enfcnnos, pro
moção da CNBB. 

9 n 14 Seminário sobre Pastoral do ~1 atrimônio cm Belo Horizonte, pro
moção da CNBB. 



15 Paulo VI oferece a Rosa de Ouro para a Basllica de Aparecida. 
15 Dczcssctc bispos assinam declaração sobre a situação no Terceiro 

~lundo, pregando a desvinculação da Igreja do capitalismo. Entre 
eles, oito bispos do Brasil. 

17 P. Bernardo J laring fala num Encontro de Superiores Maiores 
da CRB cm B. Horizonte, ressaltando a necessidade de "pron
tidão para mudar" e "a observação dos sinais dos tempos". 

26 Sagração de Frei Lucas l\e\·es, bispo auxili<IT de São Paulo para 
a pastoral familiar. 

31 Inicia-se o Encontro ~lonástico Latino-Americano no Mosteiro 
de São Geraldo, cm São Paulo. 

setembro 6 A rádio Arquidioccsana de São Luís questiona a Independên'cia 
do Brasil em tern1os atuais, sendo fechada por oito dias pelo 
subdelegado da polícia federal do Maranhão. 

7 a J O ncaliza-sc cm Brasília um curso de coordenadores de pastoral 
diocesana para representante de quarenta prela7ias da Ama-
7Ônia, promovido peb CNBB. 

2.5 Hcalçando a indocilidade dos latifundiários à reforma agrária, 
ao receber o título honorário de Cidadão Pernambucano na As
semhlí-ia Lcgislati\·a estadual, D. Ill·ldcr gera desagrado cm 
('I'TlOS gmpos. 
A imprensa do Sul din1lga a notícia de que o bispo de Cratéus, 
D. Fragoso, teria cxprcs~.tdo ~impatia pela revolução cubal)a em 
mtrcvista ao Jornal O Poli, de J\:atal. 

26 a 30 Em encontro de Secretários l\acionais no Rio de Janeiro o :\IEB 
comunica a redução dos cinqüenta sistemas de educação de 1963 
para \ inte c um, por restrições de verbas do MEC. 

outubro 8 a 14 Realiza-se cm São Paulo o I Encontro Nacional de Capelães 
:\lilitares, promovido pelo Vicariato Militar. 

Duzentos c sessenta e quatro padres divulgam carta aos bispos 
do Brasil manifestando sérias prrocupações com rrlação i atuação 
pastoral da Igreja. 
Realiza-se na Amazônia reunião de bispos c prelados com téc
ni<·os da SUDAM c CODEAMA. Os bispos declaram-se esti
mulados pela encíclica Populorrun Prngrcssio c pelas Conclusões 
de Mar dei Plata. 

novembro 1 a 15 J Encontro Nacional de Arte Sacra, promoção da CNUU. 
5 J)ris:io de um diácono cm Volta Redonda. 

11 Soldados armados invadem a rcsidêntia do bispo de Volta Re
donda, cm busca de material subversivo. 

14 Entrevista de D. ' Valdir ao Jornal do Brasil, afirmando suas 
preocupações pastorais pelas "causas da insatisfação e da revolta, 
péssimos conselheiros na hora do desespero". 
Trios padres c cinco leigos s.ío prrsos cm \'olta Redonda quando 
no domingo SC'guintc, distribuem nas igrejas a entrevistas de D. 
Waldir. 

30 A Comissão Central da CNBB divulga documento sobre a Misscío 
da Hierarquia 110 Brasil Ho;c, declarando-se os bispos "dispostos a 
aplicar os princípios do Concílio I' da Encíclica Populorum Pro
grcssio, ainda que isso nos custe amarguras c dificuldades prs
soais". 
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10 Em Ubaporanga, diocese de Caratinga, um grupo de leigos, com 
a aprovação do bispo D. Eugênio Correia, começa a funcionar 
como "ministros leigos da eucaristia", para distribuiço:io da co
munhão. 

12 a 14 Realiza-se cm Petrópolis um encontro dos professores dos Insti
tutos Catequéticos do Brasil. 

15 O Cardeal Rossi, de São Paulo, publica documento sobre a 
Igreja e o Estado afirmando o direito e o dever de colaboração 
dos bispos "quando o povo ainda espera obter as conquistas 
sociais por processos democráticos". 

16 Em A Voz do Pastor, o Cardeal Câmara do Rio afim1a que "não 
merecem suspeita nem recriminaçiio os padres que se dedicam 
a essa difícil tarefa de promoção da ju~tiça social". 

1968 

A revista Concilium publica uma avaliação da reforma litúrgica 
no Brasil, conforme questionário enviado aos bispos, com saldo 
altamente positivo. 

8 a 13 VII Semana Bíblica Nacional em Curitiba. 
19 a 26 Encontro Nacional sobre Presença ela Igreja nas populações indí

genas, promovido pela CNBB. 
3 Inauguração do novo Instituto Teológico de Recife. Na aula 

inaugural, D. Hélder manifesta esperança de que os governos 
tenham coragem de concretizar as prometidas reformas de base. 

15 O bispo de Santo Antônio das Balsas anuncia que as terras per
tencentes à Igreja, situadas em sua diocese, seriio distribuída< 
entre os moradores pobres da região. 

29 ~l ortc do estudante l!:dson Lima pela polícia do Rio de Janeiro. 
A AEC do Rio de Janeiro divulga manifesto condenando "toda 
a fonna de violência, até aquela que se reveste de aparência 
de legalidade". Em Belo Horizonte, trinta c quatro padres di
vulgam manifesto contra a reprcss;io policial, frisando que o 
Br,tsil precisa "mais de estudantes do que militares". 
DeclaraÇ"ão de cinqüenta e três padres da Amazônia sobre atua
lização pastoral do episcopado. 

10 Quarenta c sete padres estrangeiros do Maranhno enviam do
cumento aos bispos questionando a utilidade de sua presenç·a 
no Brasil. 

16 No Instituto Justiça e Paz de São Paulo inicia-se Seminário so
bre a Populorum progressio, com a colaboração do ILADES. No 
documento afirma-se a necessidade de "uma Igreja de evan
gelização e de testemunho, descomprometida com o passado e 
aberta ao futuro". 

22 O Exército recebe a imagem do N. Senhora com parada mi
litar em São Paulo. Padres da diocese enviam carta ao cardeal 
Rossi protestando contra esse tipo de compromisso político-reli
gioso. 

26 Em resposta ao protesto do clero de Botucatu pela nomeaço&o 
de D. Zioni para a diocese, o núncio reconhece ter havido falta 
de consulta prévia do clero diocesano. 

o encontro interprovincial dos Padres Oblatos de Maria cm 
Poços de Caldas os participantes afirmam a decisão de "tomar 
concretamente uma posição ~m face das injustiças que sofrem 
os povos deste continente". 
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funho 

A REB publica artigo de Mons. Didonet, "Presbíteros do Brasil 
cm renovação conciliar" e artigo do P. Antonino \Vitschcgc, 
"O Bmsü prepara seus diáconos casados". 

6 a 14 Reunidos no Rio de Janeiro com o Padre Geral, Pedro Arupe, os 
Provinciais Jesuítas da América Latina divulgam documento cm 
que se propõem dar prioridade absoluta aos problemas sociais. 

8 Na missa comemorativa da vitória dos aliados, promovida pela 
Associação de Ex-Combatentes da FEB, o bispo auxiliar de 
São Luís, D. Edmílson, questiona a situação da liberdade no 
Brasil. 

11 O comandante da região militar de São Luís declara que a 
Hcvolução de 1964 e as Forças Annadas foram injuriadas c a 
Igreja profanada por quem tinha maior obrigação de dcfcnde~la. 
O arcebispo D. João Albuquerque defende a miss.ío de seu auxi
liar c dn Igreja de anunciar a verdade. 

1 

2 

4 

14 

16 

17 

20 

Prisão do advogado José Solcro Filho, vicc-prcsidcntc cb MFC. 
Vinte c um padres e um clérigo de Botucatu assinam documento 
cm que decidem deixar a diocese antes da tomada de posse de 
D. Zioni. 
Em entrevista ao Jornal do Brasil, D. Zioni declara conhecer o 
baixo nhcl intelectual dos signatários, afim1ando tratar-se de uma 
declaração vazia, c de teor demagógico. 
O Cardeal Rossi afinna cm entrevista que "o episódio de Bo
tucatu está sendo encaminhado com a seriedade c delicadeza 
que o mesmo requer". 
O ]ornai, do Rio de Janeiro, publica um estudo preliminar do 
P. Comblin, para a Assembléia de Medellín, c o apresenta como 
prova de subversão na Igreja. 
O Correio da Manhã publica entrevista de ~lons. Carvalheira, do 
Recife, c•xplitando a posição do P. Comblin. 
O jomal O Globo denuncia o documento do P. Comblin para 
Medellín como subversivo. 
Paulo VI nomeia D. Homcu Albcrti como administrador apostó
lico da Arquidiocese de Botucatu. 
A REB publica artigo de Frei Boaventura Kloppcnburg, "Ensaio 
de uma nova posição pastoral perante a Umbanda", c artigo 
de P. Eduardo Hoomaert, "Problcmns de pastoral popular no 
Brasil". 
A REB comunica que D. Hélder Câmara deixa o palácio epis
copal c passa a residir numa modesta residência junto a uma 
igreja. 

fulho 10 A TFP lançn campanha nacional contra a infiltração comunista 
na Igreja. 

12 a 19 IX Assembléia-Geral da CNBB, com elaboração do documento 
A Misslio da Igre;a do Brasil de llo;e. Ao final da Assembléia, 
trinta e dois bispos reúnem-se no movimento. Ação, Justiça e 
Paz, como pressão moral libertadora para valorizar a Gaudium 
et Spes, a Populorum Progressio e as Conclusões de Mar de{ 
Plata. 

17 Doze bispos, encabeçados por D. Sigaud, enviam carta ao Pre
sidente Costa e Silva afirmando que a maioria do clero e laicato 
está cm desacordo com a corrente católica csquerdizante. 
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22 D. Antônio Morais, D. Sigaud c D. Castro Mayer publicam 
mani festo ao povo brasileiro " a fim de alertar contra manobras 
subversivas que, nos últimos meses, vêm sendo realizadas nos 
meios católicos por um grupo minoritário de eclesiásticos c 
leigos". 

21 O Cardeal Rossi publica mn protesto contra a prisão do Padre 
\ 'authier, em Osasco. 

25 P•lu lo VI assina a encíclica llumauac Vilac sobre o controle da 
natalidade. 

14 Falece o Cardeal Primaz, D. Augusto Alvaro da Sih·a. 
15 Inicia-se no Rio um Curso de Educaç:i o para o Dcsenvolvi

nwnto, com a participaçiio de cem dir!'torcs de colé~ios cató
licos, promovido pela CRB e AE C. 

24 Inicia-se a Assembléia do CELAl\1 cm Medellín, com a presença 
de Paulo VI, que afirma: "inaugura-se hoje um novo período 
de vida eclesiástica" na América Latina. 

27 A polícia im·adc a residência do Cardra l Rossi, retirando o P. 
Vauthier, que é deportado. 

28 O Diário Oficial publica o detreto de expulsão do padre ope
dlrio, Pierre Vauthier. 

29 :"Jovcnta padres do Rio Grande do Sul protestam contra a de
portação do P. Vauthier, em declaração publicada no Correio 
d tl Manhã. 

6 cte bispos e vários sacerdotes c religiosos dirigem-se à Comis
são Central da Cl'\BB, ped indo providilncias diante das atitudes 
~ declarações da TFP. 

6 En~crramento d.1 Ass: mbléia do CELA \I cm l\ledellin, c publi
caç:io das Conclusi3es. 
A R.EB publica artigo de D. Eu~t:nio Sales, "A Igreja na Amé
rica Latina e a promoção humana"-

2 O Cardeal Rossi ausenta-se de São Paulo, recusando o título 
da Ordem do Mérito Nacional que deveria receber do Presi
dente Costa e Silva, no Quartel do II Exército. 

21 
21 a 2.'5 

1!: lançada cm São Paulo a revista llora Presente. 
Reunião da Comissão Central sob a presidência de D. Schcrcr, 
que expressa preocupação pela int!'rfcrt-ncia da TFP na vida 
interna das dioceses. No documento sohr!' l'm/Jlcmas da Alua/i. 
dada Brasileira, os bispos reafirmam sua vontade c decisão 
de não deixar no papel os documentos da Conferência de Me
dr llin. No documento sobre a Encíclica Tl rmw nae Vitae, exortam 
ao aprofunclamPnto adulto c rcspons(\\ l'l do mal-(istério da Igreja. 

29 1!: lançada no Rio a Rc,·ista Pcrmam?ncia, com missa cclehrada 
pelo Cardeal Câmara. 

uma série de conferências feitas no sul do País, o General 
Albuquerque Lima denuncia a i nfiltra~·iio comunista na Igreja. 

23 Em vista das acusações do Secretário da Sc~urança Pública da 
Guanabara contra D. F ragoso, a Cúria Arquidiocesana de Forta
leza publica manifesto afirmando quP "qualquer ato contra D. 
Fragoso originaria no Brasil uma crisp político-reli~iosa sem 
precedentes". 

28 Em Belo Horizonte, p risão de três padr<'S f ranccses e um diá
cono brasileiro pertencentes à Congregação da Assunção, por 
vinculaçi3cs com a TOC. 
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Em entrevista no Jornal do Brasil. D. Castro Pinto assume 
a defesa de D. Fragoso, que se destaca na defesa dos desprote
gidos, incomodando os poderosos. 
O secretário-geral da CNBB e os bispos sctretários da Cate
quese, Liturgia e \·ocações preparam documento para a criação 
do I 'P, resultado da fusão dos três institutos do Rio de Janeiro. 
O diário católico de Belo Horizonte protesta energicamente con
tra a prisão dos padres assuncionistas. 
A IV Região }.lilitar decreta prisão pre,·enliva para os padres 
franceses c para o diácono brasileiro cm Belo Horizonte. 
O cardeal Hossi é impedido de celebrar missa de primeira co
munhiio para os filhos de militares cm São Paulo c convidado 
a so retirar. 
Publicação do Alo Institucional n.o 5. 
O Boletim Telepax, órgão do Secretariado Nacional de Opi
nião pública da CNBB, publica seu último número. 
O arcebispo de Belo Horizonte, D. Hcsendc Costa, prepara homi
lia para ser lida cm todas as igrejas, denunciando que os padres 
c os diáconos presos haviam sido submetidos a espancamentos 
l' torturas. 
A REB comunil'a a criação do ln lituto Brasileiro de Desenvolvi
mento ( IBRADES ), pela CNBB, c a nomeação de D. Eugênio 
para arcebispo da Bahia. 

1969 

2 Dr. Plínio Correia de Olh·eira, da TFP, publica artigo cm O 
E~taclo de S. Paulo: "O arcebi~po 'ernwlho abre as portas da 
América c do !\fundo para o Comunismo, eomentando afirma
~·út•s de D. Hélder no Encerramento da VI Conferência Anual 
do Programa Católico de Cooperação Intcramerieana ( CICO). 

12 O Correio da Manluí infom1a que o padre francês Jules Vite 
foi preso c interrogado pela Polícia Federal de São Paulo. 

17 a 19 Hcuniiio da Comissão Central da CNBB. Os bispos entregam 
ao presidente da República uma declaração sobre a presença 
da Igreja na atual fase histórica do país, rcafim1ando as de
ci~iíes de aplicar os documentos conciliares c papais. 

23 t ordenado diúcono permanente o ath'ogado Eduardo l\fário Ta
,·ares, de Florianópolis. Os dois primeiros di{tconos permanentes 
brasileiros foram ordenados em Bogotá, por oca~ião do Congresso 
Eucarhtico Internacional. 

4 a 12 V!l[ Encontro de Coordenadores Regionais da Ct BB. D. Cas
tro Pinto comunica criação da Comissão 'acional de Justiça 
<' P.l7. Comunica-se oficialmente a criaç-:io do Instituto acional 
de Pastoral (I 'P). 

12 D . EugêJlio Sales é nomeado presidente da comissão pontifícia 
de Promoção Humana. 

]4 Carta remetida pela S. Congregação para Educação Católica ao 
Presidente da CNBB recomenda que "cm tempo oportuno" o 
episcopado declare abertamente aos sacerdotes e seminaristas 
que n Santa Sé não tenciona alterar a lei do celibato. 
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15 E: suspensa a publicação da revista Ponto-Ilomem (ex-O Semi
tlário) conforme notificação do arcebispo D. Scherer de P. 
Alegre. 

15 O !BRADES inicia o primeiro curso sobre Desent;o/r;imento e 
Realidade Nacional. 

15 ~!ilitares, com ordem de Yistoria, penetram no convento domi
nicano de Belo Horizonte. 

25 .E: preso no Rio, Tobor Sulik, membro da Comb~ão brasileira 
Justiça e Paz. 

12 

12 

18 

22 
27 

9 

25 

Em São Paulo são presos os Padres João Talpc, belga, profes
sor da U.S.P., e Antônio Soligo, ex-capelão do Hospital das 
Clínicas. 
Começa a funcionar o Instituto de Teologia da PUC do Hio 
Grande do Sul. 
:E: preso o alh·ogado Mário Carvalho de Jesus, diretor da Frente 
Nacional do Trabalho, defensor dos operários da fábrica de 
Perus. 
D. Zioni toma posse da dioc~::se de Botucatu acompanhado do 
Ministro da Justiça Gama Filho, do representante do governador 
paulista e de outros bispos. Deixam a diocese 'intc c dois padres. 
:E: eleito bispo Mons. Francisco IIélio Campos; promotor da re
no,•ação pastoral na paróquia de Pi rambu, Ceará. 
Segue para Roma D. Sebastião Baggio, ex-núncio apostólico. 
Assassinato do P. Antônio Henrique Pereira 'do, assistente de 
D. Hélder para a ju\·entude do Recife. 
Falecimento de D. Salomão Ferraz, fundador d.t lgwja Cató
lica Livre do Brasil, convertido à fé romana cm 1959. 
A Cúria :O.Ielropolitana de Fortalc.~:a dccrct.t o fechamento de 
todas as igrejas para protestar contra a prbão do padre Geraldo 
Bonfim. 
O jornal Catolic:ismo, órgão da TFP, tlcnuuci.1 que "grupos 
ocultos tramam a subversão da Igreja". 

9 Presos cm Belo Horizonte o P. Antônio Lopes de Almeida, as
sistente da JOC, e dois jocistas "suspeitos de ath·idadcs subver
sivas". 

17 Chega ao Rio o novo núncio apostólico, D. Jl umbcrto r. Jazzoni. 
23 A Justiça ;\l ilitar condena a um ano do detcn~·ão o P. José 

Eduardo Augusli, de Botucatu, como incur~o na Lei de Segu
rança Nacional. 

2 a ·I Realiza-se cm Florianópolis encontro p.t~toral para preparar a 
fundação da regional da CNBB no Estado de Santa Catarina e 
a organização de um Instituto de Teologia agregado à Univcr
~idade Federal. 

9 Os bispos do Rio Grande do Sul entregam ao prc~idente da 
República memorial sobre a reforma agrária. 

11 O reconhecimento dos Cursos de Filosofia dos Seminários é pro
posto ao Conselho Federal de Educaç·ão por D. Luciano Cabral 
Duarte. 

20 a 30 X Assembléia-Geral da CNBB com votação sobre a oportunidade 
de solicitar autorização para a ordenação de homens casados. 



agosto 11 a 15 
22 

Chega a CRB documento elaborado na S. C. dos Religiosos cm 
Roma sob o título Aspectos Alarmantes da Vida Religiosa no 
Brasil. 

Inicia-se a publicação da revista Perspectiva Teológica, da Uni
versidade do Vale do Rio dos Sinos, Rio Grande do Sul. 

Realiza-se no Rio o V Encontro Nacional de Liturgia. 
.1!: criado em Porto Alegre o Serviço Interconfessional de Acon
selhamento ( SICA), numa iniciativa conjunta da Igreja Católica, 
c das Igrejas Episcopal do Brasil, Evangélica Luterana c Batista. 

setembro 12 a 20 Reunião da Comissão Central da CNBB com carta de solidarie
dade a D. Waldir Calheiros, indiciado em um inquérito policial-

outubro 

novembro 

militar. 

Em declaração, os bispos lamentam "os movimentos terroristas 
de direita c de esquerda, atividades clandestinas, prisões, tortu
ras, seqücstros c fruto trágico desse clima, a pena de morte". 

24 D. Vicente Schcrcr envia carta ao lnspetor Sccional de Ensino 
pedindo rccxame da proibição do Catecismo (Crescei c Viver ) 
do Irmão Marista Antônio Cechin. Na mesma data, manda aviso 
às escolas católicas para que não obedecessem à proibição até 
rccxame do assunto. 

26 O lnspetor Sccional responde a D. Scherer que a proibição dos 
livros obedeceu a uma ordem da Divis.'ío de Segurança e Infor
mações do MEC. 

13 O arcebispo de Brasília comunica sua reprovação pela concele
bração de missa dominical com dois ex-padres casado:>, numa 
paróquia da capital. 

30 
4 

22 D. Schcrer recebe \'Oto de louvor do Conselho Dirctor da AEC 
do Rio Grande do Sul "pela atitude tomada cm rclaç·ão :i 
adoção, por parte dos colégios, dos livros Crescei c Viter, consi
derados valiosos subsídios para a formação religiosa dos rtlunos". 
Assume a presidência da república o General Gnrrastazu ~tédici. 
A S. Congregação do Clero envia carta aos Presidentes das 
Conferên cias Episcopais sobre a formação permanente dos sacer
dotes. 

4 

o 
7 

9 
10 

12 

~forte do líder terrorista Carlos Marighcla em São l'aulo. O 
noticiário jornalístico re)!istra a presença de dois religiosos do
minicanos em conexão com esse evento. 
Prisão de onze religiosos dominicanos em São Paulo. 
A polícia devassa o C<1légio Cristo Rei, detendo padres c semi
naristas, em São Leopoldo, Rio Grande do Sul. 
Prisão de Frei Beto, dominicano, no Rio Grande do Sul. 
O Cardeal Rossi, presidente da C1 BB, divulga nota reclamando 
a observância dos direitos humanos, sem privilégios especiais, 
w m relação aos padres c seminaristas presos em São Paulo. 
D. Felício de Vasconcelos, de Ribeirão Preto, divulga declara
ção denunciando a prisão e os vexames a que foram submetidos 
a Innã Maurina Borges, e outros sacerdotes, religiosos c leigos 
da diocese. 

14 Em reunião extraordinária, presidida por D. Vicente Scherer, 
o clero afirma solidariedade aos religiosos presos em Porto Alegre. 
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19 Nota divulgada pela arquidiocese de Porto Alegre comunica que 
tinham sido detidos c já libertados, o Irmão Antônio Chechin, 
Eugênio Ceehin, P. Edgar Jost, Johanes Vernonscht c o estu
dante Camilo Garcia. Ainda se acha' am detidos P. ;\I anue! Va
liente, ~lons. Marcelo Carvalheira (do Recife ), P. Hermano 
Custer e Francisco Falc:ão, do Coll-gio Cristo Rei. A nota diz 
que certas afirmações apressadas "dão-nos nítida imprcsS<'io de 
visarem à desmoralização da Igreja". 

1970 

;aneiro 3 f: criado o Regional Sul IV da C:'\BB com.tituído pelo Estado 
de Santa Catarina. 

7 a 12 Realiza-se em Olinda um congres~ regional de presbíteros. 
12 Mons. Miguel Càmara é nomeado bispo att.\iliar de Fortaleza. 

17 a 25 Hcunião da Comissão Central da CNBD. 
D. Waldir Calheiros é submetido a inquérito policia l-militar. 

fevereiro 2 Em carta ao Secretário de E~tado, o papa reafirma o celibato 
sacerdotal. 

18 ;\!oradores da paróquia da Boa Viagem, uo Hecife, divulgam 
manifesto em que denundam a ac;ão do ckru denominado pro
gressista. 

20 Os bispos do Bra~il exprc~~<Hll ades:ío ~~ cart.1 do papa sobre o 
celibato. 

maio 16 a 27 XI Assembléia Geral da Cl\'13B cm Brasília. Eldção de D. Aloí-

;unho 7 

17 a 19 

20 

28 

;ullro 7 

"--0 
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sio Lorschcider para Presidente da CNBB. A C BB recebe do 
prof. Cândido ~Icndcs de Almeida, da Comb,ão Justiça c Paz, 
relação de casos de tortura uo Brasil. O ~ l inistro da Justiça, 
AIIredo Buzaid, participa da Assembléia da C;\/BB c procura 
inocentar o govemo das torturas. Os bispos elo Brasil publicam 
documento pastoral, manifestando repúdio :1 'iol.t~·ão dos direitos 
hwnanos na vida nacional. 
Em entrevista a O Estado ele S. l1artlo, o Cardeal Hos~i declara a 
colaboração franca c leal da Igreja com o GO\ c ruo, c anuncia o 
Congresso Eucarístico Nacional em Brasília. 
Realiza-se em Porto Alegre o I Em:ontro 1\'.tl'ional sobre Dia
eonato, promovido pela CNBD. 
O periódico O São Paulo, órgão da urquidiocesl', inicia uma série 
de cinco editoriais, "Em defesa da CNDB", respondendo críticas 
divul~adas pelo Jornal da Tare/e c outros periódiws. 
A arquidiocese de São Paulo confere a noventa fiéis leigos e a 
religiosas o certificado de ministros ('\tr;wnlinários ela euca
ristia. 
O E~tado de S. Paulo publica wrta llc D. ll .:•ldcr cm que este 
explica o sentido da entrevista coll(!cdida a L' Exwess, de Paris, 
rctificando afim1ações di\'ulg;tdas pdo periódico paulista. 
O Osservatore Romano desmente notícias de que o Vaticano teria 
desautorizado D. Hélder a pronunciar-s<' publicamente. 

Invasão da casa dos padres José Antônio Monteiro e Xavier de 
Maupcau, cm Urbano Santos, a sessenta quilômctros de São Luís. 



tlf!,Osto 

setembro 

outubro 

novembro 

de-..embro 

ianeiro 

8-R.S. 

3 a 9 Hcalizn-sc cm Campo Grande, MT, um curso para missionários 
programado pela CNBB. 

4 Os padres José Antônio Montei ro e Xavier de Maupeau apre
sentam-se :\ prisão, sendo interrogados e torturados. 

4 Confirmada a reclusão por um ano do P. Geraldo Vieira Bomfim. 
5 Explode uma bomba no palácio Pio XII, residência do cardeal 

Rossi em São Paulo, sem causar vítimas. 
7 São expulsos do país os padres Jean Jlonoré Talpc, belga, e 

Friedrich Schragc, alemão, acusados de pregar a subversão entre 
os operários de Osasco. 

2 Início do julgamento dos padres José Antônio }.fontciro e Xavier 
elo Maupeau. 

11 O jornal O Globo publica entrevista do Cardeal Rossi aprovando 
a decisão govcrnamerrtal que instituía a pena de morte. 

16 O Jornal do Brasil publica declaração do bispo de Goi{ts D. To
más Balduíno, contra a pena de morte. 

17 Diversos padres c militantes da Ação Católica Operária são presos 
no Rio, sob acusação de subversão. 

22 O papa Paulo VI condena o uso de torturas. 
23 O cardeal Rossi é chamado para a Cttria Romana. 

A polícia invade o IBRADES, no Rio, prendendo funcionários e 
retendo por algumas horas os padres c o Secretário-Geral da 
CNBB, D. Aloísio Lorscheider. 

15 O bispo de Ribeirão Preto, D. Felício Vasconcelos, publica nota 
do excomunhão contra os agentes da policia que haviam pren
dido e torturado diversos padres e religiosos. 

7 Após cerca de dois meses de prisão são libertados no Rio os pa
dres Arnaldo Werlag e Teodoro Haag, da JOC c Ademar Ber
tucci e Mário Rodrigues da Silveira, do IBRADES. 

8 S:ío libertadas Marcia de Assi e Ivony Cardoso (JOC). 
14 A restauração do diaconato permanente no Brasil é oficialmente 

aprovada por Paulo VI. 
27 1!: libertado cm São Paulo frei Jorge Callcgari, dominicano. 
3 l O P. José Artola é preso na favela do Brús de Pina, Rio, sob a 

acusação de obstacular a construção dos escritórios da CODESCO, 
órgão ligado ao governo da Guanabara. 

1971 

13 Entre os sessenta c oito banidos e dois estrangeiros expulsos do 
Brasil cm troca da libertação do embaixador suíço, seqüestrado 
cm dezembro de 1970, encontra-se o dominic:mo frei Tito de 
Alencar. 

22 Carta de D. Waldir Calhciros sobre as torturas inOi~idas ao P. 
Natanael Campos e a outros Uderes católicos cm Volta Redonda. 

27 Prisão do P. Júlio Vicini c da assistente social Yara Spaclini, cm 
São Paulo. 

30 Encerrando o encontro de provinciais do Recife, os Capuchinhos 
do Brasil decidem entregar aos pobres, especialmente "aos mais 
necessitados e marginalizados", todas as propriedades não ntili-
7.adas pela Ordem. 
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9 
10 

13 

18 

29 
19 a 22 

27 

Início da XII Assembléia Geral da CNBB em , Belo llc.rizonte. 
A arquidiocese de Salvador divulga documento firmado por O. 
Eugênio Sales, cardeal primaz, denunciando a fa lta de uma au
têntica reforma agrária no Pais. 

Nota oficial do Cardeal Ams em protesto contra as torturas do 
padre J úlio Vicini e de Yara Spadini, em São Paulo. 

Falecimento do cardeal do Rio de Janeiro, O. Jaime de Barro.> 
Câmara. 

O. Eugênio Sales é nomeado cardeal do Rio de Janeiro. 
São chamados a depor na IV Região Militar de Juiz de For.t 
diversos padres, por fatos ocorridos em 1969. 
A C BB repudia o projeto de lei 6/71, do senador Nélson Car
neiro, pelo qual se procura introduzir nova dáusu la para a anu-
lação do matrimônio. 

28 O procurador da Justiça Militar dá parecer no ~entido de que 
se a rquive o IPM contra D. \Valdir c dezessctc padres de Volta 
Redonda, afirmando que este processo contribuiu para piorar 
a imagem do Brasil no Exterior. 

7 A sede regional da CNBB de Recife é vistoriada pel.\ polícia. 

1 O A CNBB publica nota afirmando gue o Secret{trio-Geral, O. Ivo. 
permanece no Rio "para acompanhar melhor uma série de fatos 
desagradáveis, em especial a detenção de dois padres no Nor
deste, a busca policial na sede regional da C BB, em Recife, c 
a retomada do processo contra trinta e quatro padres, em Belo 
llorizonte. 

l6 a 23 Primeira reunião da Comissão Representativa da CNBB votan
do-se em favor de uma possível ordenação de homens casados: 
vinte e seis bispos, contra oito. 

30 Em sessão secreta, o Supremo Tribunal Militar absolve o P. Júlio 
Mancino, condenado já a quatro meses de prisão pela 2.3 Audi
toria Militar. 

30 Nomeação do P. Pedro Casnlcláliga, CMF, como bispo prelado 
de São Félix. 

14 A Corte Militar condena os dominicanos Frei Brito, Frei Beto 
n Frei Lesbaupin a quatro anos de pris;'i.o. Absolve, por falta de 
provas, catorze indiciados no processo, entre cl~:s Mons. Carva
lheira, do Recife, P . Valientc, de Porto Alegre r os seminaristas, 
F rei Calegari, Roberto da Silva e Frei Tito, já banido do Brasil. 

17 P. Geraldo de Oliveira Lima, da diocese de Cratéus, Ceará, i· 
condenado a um ano de pris;io. 

20 Os bispos do Ceará fazem afixar em todas as igrejas do Estado 
uma nota em defesa do P. Geraldo de Oliveira Lima. 

20 O P. Hélio Soares do Amaral, de Altinópolis, Ribeirão Preto, 
é condenado a vinte meses de prisão, acusado de utilizar o púl
pito da igreja para propaganda subversiva. 

23 O presidente do CELAM, Cardeal Avelar Brandão, p ronuncia 
conferência na Escola Superior de Guerra do Rio de Janeiro. 
Posteriormente o comandante da Escola é afastado da di reção. 

3 A Arquidiocese de Fortaleza manda afixar cm todas as igrejas 
da capital nota sobre a prisão do padre franct!s Daniel Jouffrc, 
detido durante vinte c oito dias pela policia federal. 
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fevereiro 

março 

maio 

junlto 

J O D. Pedro Casaldáliga publica tarta pastoral : Uma Igreja da 
Amazônia em Conflito com o Lati/tindio c a Marginali;:;ação 
Social. 

23 f: expulso do país o padre italiano Jo~é Pcndadola, da diocese de 
Cratcús, preso dez dias antes pela policia federal. 

1 O Secretário-Geral da CNBB di"ulga nota afirmando que a filo
sofia c práxis da BE~fF A~l despertam pr('ocupações e reservas. 

2 Os bispos de Goiás denunciam arbitrariedades policiais na re
pressão a subversivos e a presos políticos. 

5 A nota dos bispos do Regional Centro-Oeste é lida cm todas 
as igrejas de Coiânia e nas igrejas de outras dioceses. 

22 f: posto cm liberdade o Padre Hélio Soares do Amaral, conde
nado anterionnente a vinte meses de prisão pela Auditoria Mi
litar de São Paulo, e cuja pena fora comutada para seis meses 
Jll'lo Supremo Tribunal F ederal. 

2 

7 

] 1 

2.5 

1 

1972 

O bispo D. Fragoso reprova a desobediência dos capelães mili
tares que celebram missa na igreja de Tauá, fechada pelo bispo 
pela indiferença da comunidade ante a expulsão do P. José Pen
dadola. 
A Cúria Metropolitana do Rio di\'ulga nota sobre a prisão do P. 
João Daniel de Castro e outros leigos, acusados de acobertar ati
' adadcs sub\'crsi\'as. 
A CNBB denuncia a in"asão e csbulho de terras dos índios. 
Dom h o Lorscheider e D. Casaldáliga debatem com o Ministro 
da Justiça, Alfredo Buzaid, o problema de terras na prelazia de 
S.io Félix. 
A Justiça da Aeronáutica interroga o P. Gérson da Conceição, 
do Friburgo, e leigos colaboradores da Federação de órgãos de 
Assi ~~ência Social e Educacional (FASE), acusados de atitudes 
subversivas. 

lO Invasão de uma propriedade do bisp;ldo de D. Casalcláliga c de
molição de um posto médico em construção. 

3 No\'o ataque às propriedades do bispado de São Félix. 
22 Declaração oficial da CNBB sobre o episódio do P. Gente!. 

O P . Comblin é impedido de desembarcar no Brasil c reenviado 
à Europa por ordem do governo. 

J 9 D. Evaristo, cardeal ele São Paulo, cm carta lida c afixada nas 
igrejas ele São Paulo, infonna ter sido impedido de cumprir seu 
dc,cr pastoral visitando os presos politicas de São Paulo, em 
greve ele fome. 
O periódico O São Paulo, ela arquidiocese paulista, é impedido 
de noticiar sobre os acontecimentos de São Félix de Araguaia, 
quo cn"olveram a pPssoa ele D. Casald:'tliga e do P. Gente!. 

2 Atendendo a pedidos da CNBB, a S. Congregação dos Sacra
mentos permite aos bispos do Brasil modificações referentes à 
administração elos sacramentos. 

5 A Congregação para o Culto Divino aprova ad experimentum, 
ritos elaborados pela CNBB para a admissão ao estado clerical c 
para a ordenação de leitores e acólitos. 

105 



agosto 

setembro 

outubro 

novembro 

d ezembro 

;aneiro 

fecerciro 

março 

106 

8 Arcebispos c bispos de São Paulo, reunidos cm Drodósqui, di
vulgam mensagem sob o título Testemunho de Paz, lembrando 
que, desde 1970, o episcopado brasileiro alertara sobre a inci
dência de casos de tortura no Brasil. 

9 O prelado de Marabá, D. Estêvão Cardoso, notifica ter sitio preso 
e torturado o sacerdote francês Hoberto Vallicourt, ameaçado de 
prisão o P. Humberto e detida a Irmã Maria das Craças, nas 
operações militares em busca de guerrilheiros. 

22 

15 

27 

D. I lélder Càmara é agraciado com o título de doutor llonoris 
causa cm teologia pela Universidade alemã de Munster, pela 
solidariedade com os pobres do Nordeste. 
D. Castro Mayer publica carta pastoral denunciando infiltração 
~ubvcrsiva nos Cursilhos de Cristandade. 
A Justiça da Aeronáutica, em votação unânime, e por insuficiên
cia de provas, absolve o P. Gérson da Conceição c outros leigos 
colaboradores da FASE. 

23 e 24 Em defesa do livro Jesus Cristo Libertador, lic Frei Leonardo 
Doff, o arcebispo de Fortaleza publica dois artigos no di:írio 
O Povo. 

17 

6 

8 

8 
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9 a 18 

6 ,, 15 
20 

22 

2.') 

2-1 

3 1 

O Boletim Arquidiocesano de Recife notida a 'iolência poli
< i:ll contra camponeses no engenho de Matapiruna. 
Fm cntre\'bta colctiva, o Presidente c o Sccretário-Gl•ral d,1 
CNBD lançam oficialmente o livro A Igreja c o Al10rlo. 
Os bispos da Província Eclesiástica de São Paulo puhlicam carta 
Pastoral sobre a Igreja Católica Brasileira. 
D. Eugênio Salcs publica artigo cm defesa dos Cursilhos de 
Cristandade. 
O Jornal do Brasil publica carta dos bispos de Coi,1ni,, sohrc 
os Cursilhos de Cristandade. 
O semanário O São Paulo, da arquidiocese p:IUiista, passa a ser 
submetido a censura pré,·ia permanente. 

1793 

D. lléldcr denuncia a prisão de João Francisco, do movimento de 
ovangclização da arquidiocese de Recife. 
O Estado de S. Paulo publica uma série de artigos de F .tmto 
Guimarães Cupertino: "O catolicismo hrasileiro t•m (rist'". 
Healiza-se cm São Paulo a XI!II Assembléia Cera\ da CNBB. 
O jornal O Globo publica carta de Sobral Pinto a Gustavo Cor
~,·ão, em defesa do Cardeal Eugl!nio Sales. 
A Cúria Metropolitana de S. Paulo justifica a demissão de trl!s 
professores da PUC por apoiarem o escritor Gustavo Corçiio. 
O Estado de S. Paulo publica o artigo "Terrori~mo cultural na 
l'UC", referente à expulsão de professores. 
~ma violação_ de direitos humanos, por parte da polícia, é clrnun
l'lada pelo btspo de Sorocaba D. José Me!hado, que, divulga 
uma nota sobre a morte do universitário Alexandre Vannuchi 
Leme. 
A. C!'l~B manifesta estranheza diante de críticas feitas por fun
ctonarto da FUNAl sobre a obra missionária junto aos índios. 
Início do Instituto Regional de Pastoral do Pará ( fPAR ). 
Início do Irrstituto Tecnológico de Santa Catarina ( ITE. C). 
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4 D. Aloísio, presidente da CNBD, é nomeado arcebispo de Forta
leza, em substituição a D. Delgado. 

6 

23 

28 

29 

2U a 31 

5 

6 

7 

16 

O boletim CEI, editado no Rio, informa que o Arcebispo de Ara
caju recebeu medalha de Grande Reconhecimento Maçônico, 
Os bispos do Nordeste e alguns provinciais religiosos publicam 
o documento "Eu ouvi os clamores do meu povo" (Ex. 3.7.), 
sobre os problemas sociais da região. 
Nomeação de D. Carmine Rocco para núncio apostólico do 
Brasil. 
P. Francisco Gente] é condenado a dez anos de prisão pelo Tri
bunal Militar de Campo Grande. 
P. Carlos Machado é absolvido por maioria de votos, no SuperiOI 
Tribunal Militar, de condenação anterior a um ano de prisão, 
pela Auditoria Militar do Rio Grande do Sul. 
Reunião do Episcopado de São Paulo, em ltaicí, afirmando os 
bispos quo "deve a Igreja empenhar-se para que as estruturas 
injustas e as realidades opressivas sejam corrigidas." 

Os arquivos da Sede da Prelazia de São F élix são revistados e 
fotografados pela polícia. 
O dirctor de O São Paulo recebe proibição de noticiar qualquer 
declaração dos bispos da C BB sobre direitos humanos. 
A IV Auditoria Militar de Juiz de Fora absolve por unanimidade 
os trinta e quatro padres de Belo llorizonte que haviam firmado 
manifesto em 1969, pela morte de um estudante no Rio. 
A polícia invade pela segunda vez o prédio onde funciona a 
Cúria Arquidiocesana e os Secretariados de CNBB c CRB no 
Recife. 

i8 O General Ernesto Gcisel é apresentado à nação como sucessor 
do Presidente Médici. 

19 O Correio elo Po.:o reproduz aloc.ução de D. Vicente Schercr, 
"Não cabe à Igreja opinar sobre política econômica", referindo
se ao documento dos bispos do Nordeste, de 6 de maio. 

30 O censor de O São Paulo veta a publicação da notícia sobre 
as invasões nas Cúrias metropolitanas de Recife c Goiânia. 

4 O arcebispo de Goiânia, D. Fernando Gomes, publica documen
to cm que afirma "A Igreja tem direito de opinar sobre polí
tica cconômica". 

5 A CNBB repudia a mistificação da Igreja Católica Apostólica 
Brasileira, canonizando o padre Cícero Romão, de Juazeiro. 

10 O arcebispo de Goiânia e o Secretário-Geral da C BB deslo
cam-se até São Félix para análise da situação. 

19 Onze bispos c numerosos padres de diversas regiões vão a São 
Félix para uma concelebração em solidariedade ao bispo D. Ca
saldáliga. 

31 O Boletim da CNBB informa que, cm Fortaleza, os órgãos de 
imprensa foram advertidos de que não poderiam transmitir pa
lavras de D. Avelar, D. Ivo Lorschcider e D. Hélder Câmara, 
por ocasião da tomada de posse do D. Aloísio Lorscheider, e 
que, na Prelazia de São F élix, leigos vinculados à pastoral, haviam 
sido submetidos a interrogatórios com choques elétricos. 
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15 D. Avclar Brandão pede explicação ao governador de Pernam
buco por haver cancelado a concessão da medalha de Ouro de 
~1érito Pemambucana, concedida ao c:udcal a 23 de agosto. 

26 Os dominicanos presos em São Paulo têm sua pena reduzida para 
dois anos, segundo sentença do uprcmo Tribunal Fcdcml. 

24 :'\a sede da CNBB do Rio, é lnnçada oficialmente uma edição 
ccumêoica da Declaração Universal dos Direitos llumanos, co
memorativa dos vinte e cinco anos de sua proclamação. 

5 Sai do ar a Rádio 9 de Julho, da Arquidiocese de São Paulo, 
por decreto suspendendo sua concessão. 

10 ::--la wmemoração dos vinte e cinco anos da Declaração dos Di
reitos Humanos anuncia-se que D. lléldcr será agraciado çom o 
Prêmio Nobel da Paz Independente. 

20 Sancionado o novo E statuto do fnd io, com veto do Presidente 
ao item que reconhece "às missões reli~iosas c científic.1~ o di
reito de prestar aos índios e às comunidades indígenas serviços 
de natureza assistencial, respeitadas a legis la~·ão cm vigor e a 
orien tação do órgão federal competente." 

10 
15 
18 

2·'3 

3 1 

1974 

D. Lucas esclarece o fechamento da Rádio 9 de Julho. 
Eleição do Presidente Ernesto Ceisel. 
O Boletim da c, BB publica carta do bispo de Viana, no ;\IJ

ranhão, comunicando atritos com as autoridades por estarem os 
clérigos defendendo os pobres lavradores oprimidos. 
1'\a abertura do II Congresso d,, Confederação Anticomunist.l 
Latino-Americana (CAL ), D. Sigaud denuncia o esquerdisrnn 
crescente do clero c do laicato católico. 
Divulga-se um folheto elaborado pela Divisão de Segurança c 
Informação do MEC, Como Eles Agem, denunciando infiltração 
comunista no ensino secundário c universitário, no MOBHAL l 

na própria Igreja. 
8 Carta do cardeal de São Paulo informa sobre prisões de ele

mentos da Igreja vinculados à promoção humana, c entre elas a 
de W aldemar Rossi, da Comissão Ju~lip e Paz. 

26 O boletim do Centro de Informa~·<ics Eclésia ( ClEC) repele 
insinuação do colunista do Jornal do Brasil declarando o Car
deal Ams o "número dois" dos bispos subversivos brasileiros. 

28 Em entrc,·ista à Associoted Prcss, o cardeal de São Paulo afirma 
esperar que "tem1inem as torturas, intolcr{n eis c indici<.>ntcs" c 
outras violações dos direitos humanos. 

15 Assume o governo o General Ernesto Geiscl. 

Iniciam-se os cursos no Instituto Filosófico c Teológko do ~l.ttu 
Grosso para seminaristas maiores. 

18 D. Tomás Balduíno, bispo de Coiás, notifica que a rádio cató
lica da diocese foi fechada por agentes da DENTEL. 

24 O Supremo Tribunal Militar anula por unanimidade de voto> 
a sentença de 1973, de condenação do P. Francisco Ccntd. 



jun/ro 

iulho 7 

\ rc\ r~ta Trme dedica página de destaque a D. Hélder, pelo 
título de doutor lwnoris causa concedido pela Universidade de 
I larvard, por sua luta em favor dos direitos humanos. O artigo 
é intitulado "O pastor dos pobres". 
O prelado D. Moacyr Crecchi e doze missionários da Prelazi,t 
dt• Acre c Purus publicam uma "orientação sobre o problema 
dJ terra,", denunciando a expulsiio dos pobres de suas posses, 
de maneira arbitrária e violenta. 
D. Avelar recebe o título de "Cidadão de Salvador", na Câmar:1 
~1unicipal. 

uovcmbro 19 a 27 XIV Assembléia-Geral da C BB, com discuss.io do problema dos 
"padres fora do ministério". 

1975 

iaueiro 6 a 8 Enc:onlro Nacional cm Vitória sobre Comunidades Eclesiais de 
Base. 

março D. Evaristo Arns manda ler em todas as igrejas da arquidiocese 
nota sobre a ocorrência de "um número sempre maior de prisões 
por motivo de segurança nacional", com violações dos direitos 
humanos. 

abril 13 \ Comissão Representativa da C BB divulga texto cm fa\Or da 
família, defendendo a indissolubilidade do matrimônio. 

27 Hclatório da Arquidiocese de Pemambuc.o, assinado por D. Ilél
dcr, informa sobre prisão arbitrária de leigos por supostas ali
vidadcs subversivas. 

;uuho 13 O Boletim Arquidiocesano de Recife denuncia uma série de 
cartas falsas, visando a denegrir a imagem da Igreja e de pes
soas do clero, como o cardeal Ams e D. Ivo Lorscheidcr. 

21 Heunidos em Goiània, vinte e seis bispos c prelados da Amazô
nia Legal denunciam a dramática situação do povo sem tcrr,1 
assumindo "o compromisso de empenhar-se no processo global 
de reforma agrária de nosso pais". 

22 O P. Antônio Iasi, do CIMI, denuncia o mau tratamento de lndios 
pela FUNAI. 
O. Tomás Balduíno é eleito presidente do Conselho Indrgcnista 
~1 issionário {ClMI) . 

setembro A Assembléia Diocesana de Goiás divulga carta denunciando 
rumor de que se estaria preparando processo de expulsão do bis
po de São Félix, D. Casaldáliga. 
D. Zol7i, bispo de Caxias do Sul, publica carta circular a res
peito da ampla campanha difamatória contra pessoas e institui
<;<ics da Igreja do Brasil, atingindo, no Rio Grande do Sul, frei
ras, capuchinhos, padres e o próprio bispo de Caxias do Sul. 

outuiJro 31 ~a catedral de São Paulo celebra-se culto ecumênico pela alma 
•lu jornalista Vladimir Herzog, morto nas dependências do II 
Exército. 
Reunião dos bispos de São Paulo, cm Itaici, publicando o do
cumento Não Oprimas Teu Irmão. 

novembro 2 a !) Por decisão dos bispos de São Paulo, é lida em todas as igrejas 
o documento Não Uprimas Teu Irmão, denunciando "flagrantes 
desrespeitos à pessoa humana". 

dezembro 2 l Carta do Papa Paulo VI sobre a Evangelização. 
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PRE E ÇA DA IGREJA CATÓUCA NA 
OCIEDADE BRASILEIRA 

PEDRO A. RIBEIRO DE OLIVEIRA 
GERIS, Rio de Janeiro 

A relação cronológica de R. Azzi sintetiza bem o passado recente da 
Igreja Católica no Brasil, apontando as principais intervenções da instituição 
religiosa na sociedade civil. Mas é preciso prestar atenção para o seu 
caráter conjuntural. A cronologia registra manifestações públicas e episódica<; 
de bispo , padres e movimentos leigos, mas não registra - e nem podia 
registra r - a presença permanente da Igreja Católica na sociedade civil, 
como um de seus componentes estruturais. É sobre essa relação entre o 
conjuntural e o e~trutural que desejo levantar algumas questões. 

É um pressuposto da análise sociológica a distinção entre a intencionali
dade do agente c a objetividade da ação. Podemos acreditar que a intenção 
dos agentes eclesiásticos é sempre a mesma - preservar a integridade da 
fé e da moral católica - mas suas ações variam. Por exemplo: num 
determinado momento tomam posição contra o proselitismo de outras 
religiões, e noutro momento aceitam a atitude ecumênica; ou , num primeiro 
momento emprestam seu apoio ao Movimento Político-Militar de 1964, e 
posteriormente torn am-se críticos em relação ao Governo por ele estabele
cido. Como tornar inteligível o fato da mesma instituição religiosa em 
momentos diferentes assumir posições objetivamente distintas? 

Se a análise dos fatos fica ao nível da conjuntura, ela nos leva inevitavel
mente a concluir que está havendo urna mudança profunda quanto à form a 
de presença da Igreja Católica na sociedade brasileira. Basta ler a cronologia 
para se perceber que as atitudes públicas e o tom de seus pronunciamentos 
mudaram consideravelmente nesses últimos vinte e cinco anos. Porém, será 
que essa mudança ao nível conjuntural expressa uma mudança ao nível 
estrutural? Ou, em outros termos, será que realmente a Igrej a Católica faz-se 
presente hoje na sociedade civil de modo muito diferente daquele de vinte e 
cinco anos atrás? 

Quero sugerir que a resposta é negativa. Apesar das mudanças ao nível 
conjuntural serem inegáveis, ao nível da estrutura a presença da Igreja 
Católica na sociedade brasileira continua basicamente a mesma desde os 
tempos de D. Leme até nossos dias. A Igreja se coloca como a instituição 
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que dá à sociedade civil as normas básicas da convivência humana -
normas essas tão socializadas, que só em momentos de crise e contestação 
requerem o reforço da sacralidade - e recebe da sociedade civil a'i 
condições para sua continuidade como instituição hegemônica no campo 
religioso. Nesse contexto - aqui formulado como uma hipótese de trabalho 
- a estratégia do episcopado católico poderia ser definida por seu interesse 
em preservar o " tesouro religioso católico", que garante ao mesmo tempo 
sua posição de autoridade na instituição eclesiástica e a posição hegemônica 
da Igreja Católica no campo religioso. 

Vistas sob esse prisma estrutural, todas as intervenções conjunturais da 
Igreja Católica na sociedade civil assumem uma característica comum: 
defender o catolicismo e tornar aceita a sua doutrina social pela sociedade 
civil como um todo. 

Tal hipótese parece aplicar-se sem maiores dificuldades às intervenções 
dos agentes eclesiásticos contra o proselitismo de outras religiões nos anos 
50. Porém, será que podemos aplicá-la para entender as intervenções mais 
"políticas"? isto é, para entender a mobilização de movimentos católicos 
em favor das reformas de base na primeira metade dos anos 60, e a mobili
zação de padres e bispos em favor dos direitos humanos a partir de 1967, 
mesmo entrando em choque com a ideologia "desenvolvimento e segu
rança" adotada pelo Governo? 

Aplicando essa hipótese às intervenções "políticas", teríamos duas fases 
bem distintas. A primeira é aquela que vai a té 1964, quando a Igreja 
mobiliza seus membros - sobretudo através de movimentos como o MEB, 
Ação Católica, Sindicatos Rurais e Campanhas - em favor de reformas 
de base e, ao menos implicitamente, como um movimento preventivo contra 
a "ameaça comunista". Através deles, o episcopado católico tinha condições 
de propor à sociedade civil um modelo impregnado pelas normas básicas de 
convivência humana contidas no tesouro religioso católico, como alternativa 
à sociedade tradicional marcada pelo subdesenvolvimento. A grande ban
deira era o desenvolvimento, mas um de!>envolvimento conforme à doutrina 
social da l greja. 

Quando o Movimento Político-Militar de 1964 assume essa mesma 
bandeira, o episcopado católico lhe dá um voto de confiança e desmobiliza 
seus organismos de atuação política. Entretanto, a linha tomada pelos 
Governos posteriores tende a enfatizar mais a ideologia "desenvolvimento 
e segurança", como alternativa ao subdesenvolvimento e à ameaça comu
nista. Tal ideologia, por sua vez, toma-se uma ameaça à posição hegemônica 
da Igreja, por relegar a religião à esfera privada. Sua adoção como 
ideologia que dá as normas básicas de convivência humana, representarin 
um confinamento da instituição religiosa à esfera privada e a conseqüente 
perda da sua posição na sociedade civil. Contra tal ameaça - que, no 
fundo, é a ameaça do secularismo - o episcopado católico se insurge, 
uma vez que ela traz em si o risco de desvalorização dos meios simbólicos 
de que dispõe o episcopado católico. 
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Se essa análise está correta, ela nos leva a concluir que as postçoes 
assumidas pelo episcopado católico nos últimos anos não expressam uma 
ruptura ao nível estrutural, mas sim uma sucessiva mobilização da Igreja 
Católica para manter a sociedade civil dentro das normas de convivência 
humana por ela propostas. Sua luta não seria, portanto, contra o modelo 
político brasileiro em si, mas sim contra a ideologia "secularista" nele 
implícita. Desde que o modelo político brasileiro incluísse o "humanismo 
católico", o equilíbrio estrutural seria restabelecido: pois de fato ele não 
parece ter sido rompido, mas apenas abalado conjunturalmente. 
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A IGREJA E A PAIXÃO DO POVO 

LEONARDO BOFF, O.F.M. 

Petr6polis 

Diante da cronologia dos fatos da Igreja de 1950-1975 proponho-me a 
refleti r sobre as seguintes perguntas: para uma reflexão eclesiológica que 
significam e stes últimos quinze anos em termos de relação Igreja e socie
dade brasileira? Que tendências se anunciam e que valor possuem em 
termos de mudança social? 

1 . Trata-se, como diz o cronista Riolando Azzi, de uma fase de 
grande renovação dentro da Igreja. Ao meu ver, destacam-se, nesta dinâ
mica renovadora, três momentos. Num primeiro que vai de 1950-1965 
é a Igreja-grande-instituição que se renova e impõe a renovação. Num 
segu ndo momento, de 1962-1970, é a Igreja-na-base a portadora da 
renovação, criando uma dinâmica qualitativamente diferente daquela da 
Igreja-grande-instituição. São movimentos mais ou menos paralelos. Num 
terceiro momento, de 1968-1975 nota-se o esforço de uma convergência 
e de uma integração na dinâmica renovadora: a instituição apoiando as 
bases e as bases dando um novo sentido à instituição. Estes três momentos 
não são sucessivos; superpõem-se e permeiam-se até a data presente com 
predominâncias sem anular a persistência dos três. 

2. Num primeiro momento, como se disse, ocorreu a reforma mais 
no nível da Igreja-grande-instituição; foi induzida de fora, especialmente 
mediante os novos documentos emanados de R oma sobre a liturgia, a 
c-:cgese, a catequese etc. e ensaiados nos países do norte europeu e d.! 
lá transferindo-se para cá. Esta renovação não atingiu a estrutura do 
poder na Igreja, antes viu-se reforçada; o clero é mais ilustrado na reta 
doutrina, disciplinado e coeso funcionalmente. A partir disto se entendem 
as campanhas de esclarecimento sobre o espiritismo, a maçonaria, as 
sei tas, a religiosidade popular, feitas totalmente dentro dos critérios de 
uma teologia ilustrada e clerical. A Igreja-grande-instituição não troca 
o seu lugar social, que continua sendo aquele dos setores opulentos do 
país. Suas relações são de cúpula eclesiástica com cúpula governamental; 
tem poder de negociar com as autoridades e de exercer sobre elas pres
são: na questão do ensino, da reforma agrária, do reconhecimento da 
umbanda etc. A Igreja-grande-instituição revela sensibilidade pelo grave 
problema social; suas propostas são, todavia, moralizantes e proclama-
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tórias; endossa o projeto governamental desenvolvimentista e oferece-lhe 
colaboração. Impressiona-se com as declarações de intenção dos gover
nantes; não atina ainda com suas práticas, inscritas dentro da dinâmica 
do sistema liberal e capitalista. Está ausente uma crítica do sistema e não 
conscientizou a nexo causal entre riqueza e pobreza. As mazelas não 
provêm da estrutura, tida por boa, mas da conjuntura e dos abusos. Devido 
às insuficiências de análise estrutural do sistema imperante, a Igreja
-grande-instituição, involuntariamente, acaba sendo reforço ideológico do 
projeto das minorias poderosas. Em outras palavras: em termos Igreja
-sociedade, ela é apenas progressista, mantendo a estrutura vigente. 

Não é sintomático o fato de os dois maiores representantes da Igreja
-grande-instituição, com sua teoria e suas práticas, os Cardeais D. Vicente 
Scherer e D. Eugênio Sales, receberem em seus pronunciamentos total 
cobertura da imprensa que corporifica e defende o projeto da classe 
opulenta dominante? Outros, no mesmo nível hierárquico deles, porque 
representam um projeto alternativo e diferente são simplesmente silen
ciados. Teologicamente analisado, se coloca aqui um grave problema u 
consciência da Igreja-grande-instituição: poderá ela confrontar-se com 
as exigências básicas do Evangelho e da prática de Jesus histórico? Seu 
projeto não era herodiano (poder civil), nem fariseu (poder religioso), 
mas popular, privilegiando os pobres. Inevitavelmente, a Igreja-grande
-instituição, caso não trocar de lugar social, decai numa leitura ideológica 
da mensagem cristã e do projeto cristológico. 

3. O segundo momento (1962-1970) vem marcado pelo êxodo de 
muitos da Igreja-grande-instituição em direção aos problemas concretos 
do país, lidos na ótica do próprio país subdesenvolvido. Os vários grupos 
(geralmente dos setores médios) como a JOC, JUC, JIC, MFC e outros, 
começaram a aprofundar a análise do sistema, detectando o mecanismo 
gerador do subdesenvolvimento como associação e dependência dos gran
des centros hegemônicos do Império. Esta teoria impunha suas práticas, 
não mais desenvolvimentistas, mas libertárias. Estabelecem-se as bases 
mínimas para um ideal histórico de base popular (Ação Popular). O 
sujeito histórico de tal discurso não é mais a Igreja-grande-instituição. 
mas o laicato, apoiado por sacerdotes e assistentes comprometidos. Fazem
-se exigências à Hierarquia consideradas por ela inegociáveis. Houve a 
ruptura da JUC e JIC com o poder hierárquico. Trata-se de uma luta de 
poder e de confronto de dois projetos excludentes. Os leigos perdem o 
respaldo institucional e, desprotegidos, são vítimas da repressão política 
e policial. Acaba como força de Igreja, comprometida com algo mais do 
que puro desenvolvimento da mesma estrutura vigente. 

Pode-se perguntar: foi estratégica e taticamente equivocada esta 
ruptura? Quem ganhou? Não perderam todos, Igreja-instituição, leigos, 
dinâmica de transformação? Na conjuntura atual do tipo de relações e~ta
belecidas entre Igreja e sociedade, parece poder-se tirar uma lição: é 
importante ao laicato nunca perder sua ligação orgânica com a institui
ção. Ademais, surge um problema teológico: como pode um grupo de 
leigos conservar sua identidade cristã (enquanto cristã) , rompendo com 
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ISER, B18UOTECA 
a Hierarquia? Por outro lado: esta questão não deveria colocar uma inter
rogação de fundo ao sistema do poder na Igreja? Não é ele estrutural
mente elitista e, por isso, provocador de um conflito permanente? Como 
se justifica, teologicamente, face ao Evangelho, um poder que estrutural
mente discrimina e marginaliza? 

Fracassada a experiência da Igreja com os setores médios ( JOC, JUC 
etc.), iniciou-se um trabalho lá onde certamente deveria ter começado 
antes: nas bases populares. Muitos da Igreja-instituição (padres, religio
!>OS) passaram a viver mais para o povo e não poucos com o povo e até 
como o povo. Surgiram comunidades populares de base, onde predomina 
a característica popular. Nascidas da Igreja-grande-instituição, as CEBs 
elaboraram sua autonomia própria, dentro de uma maneira própria de 
ser Igreja, de organizar os ministérios, de distribuir a palavra e de fazer 
a síntese entre fé e vida. A reflexão nas CEBs não se reduz a uma tota
lização ad intra, mas se abre ao exercício da razão crítica, desocultando 
os mecanismos geradores de sua pobreza. Percebe, ao nível da fé, a 
iniqüidade social como pecado que contradiz o projeto histórico de Deus. 
Ensaia, ao nível do grupo, uma prática libertadora. Esta rede de comu
nidades possui seu centro sociológico e cultural no mundo dos pobres; 
estabelece relações horizontais e vinculações entre pessoas e pequenos 
grupos. Não tem acesso aos meios de comunicação e cumpre, no meio 
popular, uma discreta denúncia profética com os inevitáveis riscos. 

Surge uma tensão entre Igreja-grande-instituição, ligada aos setores 
ricos e a Igreja-na-base, ligada ao povo pobre. A Igreja-na-base pede e 
exige um apoio mais decidido à Igreja-instituição. Isto implica que ela se 
faça mais voz dos sem-vez. Fazendo isso, estremece suas relações com o 
poder e passa a correr riscos que antes não corria. Começa a perder a 
segurança e a pesar sobre ela a suspeita de subversão. Ou então a Igreja
-instituição tolera apenas a Igreja-na-base, criando-se um paralelismo, 
prejudicial a ambas as partes e para a atuação do cristianismo como pos
sível força de transformação social. 

4 . No terceiro momento ( 1968-1975) da dinâmica renovadora da 
Igreja nota-se uma decidida convergência da Igreja-grande-instituição com 
a Igreja-rede-de-comunidades. O conflito criado entre cúpulas eclesiásti
cas e cúpulas governamentais tem propiciado uma aproximação Igreja
-povo. A instituição está começando a compreender que o projeto evangé
lico a faz pender para o projeto do povo que é de maior liberdade, parti
cipação, fraternidade. Repõe a questão fundamental de sua missão como 
serviço profético aos que não têm voz nem vez. Apesar das vaci lações e 
conflitos, esta compreensão e!> tá se impondo ao nível da teoria (compre
ensão teológica) e da prática (pastoral). Grupos de bispos com seus 
ideológos se reúnem com líderes populares das CEBs e juntos procuram 
os caminhos de uma nova presença cristã no mundo. 

Uma pergunta que se coloca e que, no meu parecer, vai decidir os 
caminhos da Igreja nos próximos anos: a situação sócio-política vai obri
gando a Igreja-grande-instituição a uma opção ineludível: ou ela continua 
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a manter relações e oferecer sua colaboração ao Estado e com isso aceita 
o seu jogo, ganhando, em contrapartida, segurança pessoal, institucional 
para seus serviços religiosos e assistenciais ou toma a sério as experiências 
das CEBs e a paixão do povo que ela testemunha, emprestando-lhe sua 
voz e a força de seu peso social para urgir mudanças substanciais, tendo 
que assumir, em conseqüência, a insegurança dos discípulos de Jesus. 
Na primeira opção deve renunciar à sua missão evangelizadora junto ao 
tJOVO dos pobres. Na segunda deve contar com conflitos com conseqüên
cias que deverá assumir no espírito das bem-aventuranças. 



E POR QUE ÃO A IGREJA NA POLÍTICA? 

FRANCISCO C. WEFFORT 

U.S.P - CEDEC 

Os vinte e cinco anos de história apresentados por esta cronologia 
mostram um interessante perfil das relações Igreja-Estado, ou mais preci
samente, Igreja-Política. Embora a presença da Igreja na Política seja 
coisa antiga na História Brasileira - afinal temos notícia da sua influên
cia desde o Império pelo menos - a evolução dos últimos decênios teve 
seus traços particulares. Estes comentários anotam algumas considerações 
sobre a história recente e uma pergunta sobre o sentido político da parti
cipação da Igreja numa nova democracia brasileira que, creio, deverá 
marcar uma fa se nova em nossa hi stória política. 

Observando-se a cronologia, talvez se possa dizer que a Igreja realiza, 
nos últimos decênios, um percurso que vai dos temas especificamente reli
giosos aos temas sociais e destes aos ternas políticos. :b claro que procedo 
aqui a uma drástica simplificação. Seria sempre possível, para qualquer 
fase da história da Igreja, falar da presença simultânea dos três anos. O 
esquematismo é, porém, proposital, e pode ser útil se se referir ao essencial, 
ao que é dominante na orientação (e sobretudo na prática) da Igreja num 
momento histórico. 

A seqüência que se menciona - do religioso ao social e, então, ao polí
tico - indicaria, especialmente para o período posterior a 1964, algo que 
parece peculiar à posição da Igreja no plano político. Diante do problema 
político me parece que a Igreja tem tido uma conduta essencialmente de
fensiva . Em outras palavras: a Igreja não expressaria nestes últimos anos 
outra posição cm relação ao Estado senão a que se derive de sua necessi
dade de defender-se perante um Estado autoritário que, como é de espe
rar dos Estados de sua espécie, trata de limitar ao máximo possível a auto
nomia da sociedade civil e de suas instituições. Limitação da autonomid 
que, neste caso, tem um duplo sentido: em primeiro lugar, porque o auto
ritarismo estatal busca comprimir as preocupações sociais dos setores mais 
avançados da Igreja, em segundo, porque, como todo autoritarismo de 
Estado, se desinteressa de qualquer legitimação vinda da sociedade civil 
e, pois, da legitimação que o setor mais conservador da Igreja poderia 
oferecer-lhe. 

Na seqüência mencionada é o segundo momento - do social ao político 
- que apresenta as questões mais interessantes e atuais. O primeiro mo-
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menta - do religioso ao social - é o capítulo de todas as grandes mu
danças recentes do pensamento católico que, depois de João XXIII, apro
fundou suas desconfianças em relação ao capitalismo, abrindo-se a novas 
alternat ivas de organização da sociedade. Contudo, pelo menos até inícios 
dos anos 60, esta renovação do pensamento social da Igreja não parece 
ter importado numa nova concepção política. A ssim, até início dos 60, 
as relações com o Estado parecem ter-se conduzido ainda ao estilo tradi
cional, ou melhor, ao estilo que se vem forjando de~dc os anos 30, de uma 
aproximação e mesmo um apoio ao E tado. 

Se observarmos a cronologia, teremos que a passagem da Igreja do Social 
ao Político se faz, ou se tem feito, pelo caminho definido por uma atitud~ 
de defesa, que se traduz em ações de diversos tipos. Num primeiro tipo 
estão as ações de defesa de membros da Igreja atingidos pelo Estado. Na 
maior parte dos casos, trata-se de pessoas que desenvolviam, ou foram 
acusadas de desenvolver, ações vinculadas a grupos políticos situados fora 
da Igreja. Embora agissem, portanto, como cidadãos, mais do que como 
membros da Igreja, esta considerou que sua integridade como instituição 
e!>tá diretamentc envolvida. De um outro tipo são as açõcs que tratam de 
defender sacerdotes em suas funções específicas, como agentes de concep
ções elaboradas no interior da Igreja (p. ex. Pastoral da Terra, Pastoral 
do Trabalho etc.). 

f: a partir destes dois tipo!> de reações de defesa, típicos de uma insti
tuição da sociedade civil, que a Igreja vai passando, pouco a pouco, para 
uma posição própria no plano político. Uma posição também de defesa, 
mas aqui buscando a defesa dos direitos humanos cm toda a sua plenitude. 
D esde a defesa de um padre preso em fins dos anos 60 por suas convic
ções políticas até o memorável culto ecumênico em lembrança de Vladimir 
H erzog, pa!>sando pelas ações da Comissão de Justiça e Paz, e pelas Pasto
rais da terra e do trabalho, a Igreja percorre um longo caminho e termina 
assumindo uma dimensão política nova na história do país. Em algum 
ponto deste longo percurso a Igreja parece ter passado por uma grande 
mudança que a conduz a tornar-se a mais importante instituição de defesa 
do homem, ainda que isto lhe custe uma posição, às vezes difícil por sua5 
conseqüências, de crítica e oposição ao Estado. 

A grande questão que, me parece, se coloca daqui para diante é a se
guinte: na hipótese de uma abertura, qual o novo papel político da Igre
ja? A pergunta que se propõe poderia generalizar-se para outras inc;titui
ções, ou mesmo profi!>~ões. Exemplo disso são os intelectuais, em especial 
os professores de Universidade, ou os advogados agrupados em suas ins
tituições representativas. De certo modo, é uma questão parecida, embora 
de signo contrário, a que se poderia propor a respeito do~ militares. T rata
-se sempre de instituições, ou se se qui er, profissões que, por força das 
circunstâncias, terminaram assumindo funções políticas além das funções 
específicas que as definem. Seria crível que os militares, depois de tanto 
tempo de uma presença política dominante, voltem simplesmente aos quar
téis quando se inicie um novo período da democracia no país? E os pro-
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fcssores c advogados, seria desejável que, numa democracia, voltem, sim
plesmente, às exigências técnicas de suas atividades? A mesma questão se 
coloca, com mais razão, para a Igreja . 

Não se trata aqui apenas de uma pergunta sobre o futuro. Nem mesmo 
apenas uma pergunta obre o que seria desejável para a Igreja e para a 
democracia. Trata-se também de uma questão que as alternativas do pre
sente formulam à hi'>tória passada da Igreja no país. Uma pergunta que 
pode ajudar-nos a entender, como historiadores, qual a real significação 
das mudanças havidas na Igreja nos últimos anos. Em termos de pesqui~a 
histórica, a quc~tão poderia ser traduzida, de modo aproximativo, nos se
guintes termos: porque a l grcja não elaborou no Brasil uma concepção 
mais ativa - partidária ou, talvez melhor, suprapartidária, mas cm qual
quer hipótese não só defensiva - de sua presença na política, a exemplo 
do que ocorreu nos últimos decênios em vários países da Europa c mesmo 
da América Latina? 

Pergunta que tem seu correlato nesta outra: porque ficaram tão tímidas 
ou mec;mo fraca ssa ram, as eventuais tentativas de partes da Igreja no sen · 
tido de uma presença mais ativa na política? 
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DEDATE 

HI TÓRIA DA IGREJA NA AMÉRICA LATI A 

O projeto da CEHILA ( Comisión de Estudios de Historia 
de la I glesia en América LatiiUl) 

JOSf: OSCAR BEOZZO 
IJi.I'JIIIclo de Uns, Faculdade "Auxilium" de Uus 

Escrever história é gesto político, pois significa reler o seu passado, quase 
sempre com perguntas do presente e projetas para o futuro . A pretensa 
neutralidade científica representou muitas vezes uma postura de imobilis
mo no presente ou de apoio ao statu quo. Pode-se aliar rigoroso método de 
investigação, com paixão por aquilo que se faz. 

Dissemos que escrever a história é gesto político, tanto quanto deixar de 
escrevê-Ia ou ainda levar a crer que não há simplesmente história a ser 
escrita. 

Para ilustrar a questão, basta lançarmos um rápido olhar sobre as histó
rias da Igreja e verificar o lugar que aí ocupa a história da Igreja na Amé
rica Latina, na Africa ou na Ásia. 

Fliche-Martin na sua monumental Histoire de l'tglise cm vinte e seis volu
mes <•>, dedica pouco mais de dez páginas a todo o século XVI na Amé
rica Latina. O Brasil recebe uma página e meia no capítulo dos jesuítas 
missionários na Africa e no Novo Mundo. Resumindo a tarefa mi ssionária, 
escreve o autor do tomo, L. Cristiani: "Tratava-se de arrancar os selva
gens à sua vida nômade, fixando-os em aldeias, ensinando-os a viver de 
seu trabalho e renunciando à abominável antropofagia que eles praticavam 
até então". (%) 

No volume 20 da mesma obra, dedicado à segunda metade do século 
XIX, a América Latina é tratada em oito páginas, duas das quais dedica
das ao Brasil , sem nenhuma penetração crítica, centradas na repetição de 
clichês sobre a falta de clero, o seu lamentável estado moral e sobre o pa
pel "restaurador" das congregações religiosas européias. 

( t ) Flichr, Auguslin l't ~lartin , Vidor, ( cd.) Ilistoire de l'églisc dqmis lcs ori
gines ;usqu' tl nnus ;ours, Bloud & Gay, 26 \'ols. Paris, 1934 s. 

(2) Cristi:mi, L., "L'l-glisc à l'époque du Concilc de Trcn tc", in Flic:hc-~lartin, 
llistoire de l'<;g/i .\e des origines à nous ;ours, vol. 17, Bloud & Gay, Paris, 1948, 
p. 489. 
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Na recente Nouvelle Histoire de l' E:glise Catho/ique (Jl, obra colctiva, 
que se quer penetrada de um novo espírito, dando especial atenção ao con
junto da Igreja, no volume terceiro dedicado à Reforma c à Contra-Refor
ma, toda a imensa obra missionária dos espanhóis e portugueses nas Am~
ricas, reduz-se praticamente a duas páginas que se limitam a tratar das redu
ções jesuíticas no Paraguai <4>. No volume quarto, que abrange o período 
de J 715- 1848, a América espanhola e portuguesa é tratada em seis pági
nas, onde assomam incorreções de datas c lacunas no mapa dos bispados 
c 1rcebispados <•>. No último volume, consagrado ao período de 1848 a 
nossos dias, a parte terceira aborda o catolicismo na América Latina, de 
modo mais completo. Sua elaboração, entretanto, é entregue a um norte
-americano, Fredrick B. P ike, reconhecimento táci to de que a metrópole 
passou da Europa para a América do Norte <6>. Transfere-se aos novos 
dominadores a tarefa de "escrever a história" da Igreja latino-Americana. 
Ela foi escrita no início por espanhóis e portugueses, no século X IX c 
primeira metade do século XX por franceses, italianos e alemães e agora 
por norte-americanos. Não passa pela cabeça dos colonizadores devolver 
a palavra ao coloni zado. 

Esta Nova História da Igreja representou entretanto um passo à frente, 
é neces!>ário reconhecê-lo. Embora o comitê de direção seja inteiramente 
europeu (Nimega, na Holanda, Lovaina na Bélgica, Cambridge na Ingla
terra), formou-se um corpo de colaboradores à parte para a Igreja Oriental 
c convidou-se um conselheiro especial para a História Americana, Tracy 
Ellis, de Washington. O paradoxo reside no fato de que a América Latin a 
contribui hoje com a metade dos efetivos da Igreja Católica, mas sua his
t ória, diferente da européia e da norte-americana, não merece nem mesmo 
o cuidado de um conselheiro especial! 

Pior do que o olhar de fora que nos faz objcto de sua leitura, que vem 
aureolada pela marca de cientificidade, é a introjcção pelo próprio opri
mido dc!>te mesmo olhar e desta mesma visão. 

Em recente curso de "atualização teológico-pastoral" de uma arquidio
cese do Estado de São Paulo, para padres e leigo!> cultos, constava um ex
tenso estudo sobre a História da Igreja. Percorremos com curiosidade o 
programa. Encontramos a clássica divisão cm igreja primitiva, das perse
guições, de Constantino, lgreja do Oriente c o Cisma , Igreja Medieval, 
Reforma e Contra-Reforma, lluminismo e Kulturkampf, Concílio Vatica
no I, os últimos pontificados e o Concílio Vaticano II. Nenhuma palavra 

(J) Rogicr, L. J., Auhcrt, R., Knowlcs, :\f. D., l\'Out;elle llistoire de l'églisc, Edi
tions du Seu i!, 5 vo!s., Paris, 1963-19í6. ( tradu~·:ío l>Ortugucsa: Now llisi<Íria da 
Igrc;a, \ "O?cs, Pdrópolis, 1976). 

( 1 ) Hogicr, L . J. et alii, Nout;elle histoire de l'églisc, Yol. I li , Ré forme ct Coutrc
dforme, :ll:d. du Scuil, Paris, 1968, pp. 331-334. 

(") Uogier, L. J., et alii, Nouoelle histoire de l'église, ,·ol. I V, Sit1dcs de lruuit!res 
cl la réoolution ( 1715-1800). :ll:cl. clu Seuil, Paris, 1966, pp. 214-220. 

( 6 ) Pike, Frcclrick B. , "O catolicismo na América Latina ele 1848 a nossos dias", 
in Nooa história da igre;a, vol. V - A igre;a tUI sociedade liberal e no mundo mo~ 
dem o, tomo II, Vozcs, Pctr6polis, 19í6, pp. 121-lí5. 
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obre a Igreja no Brasil. Nenhuma palavra sobre a Igreja na América 
Latina, nem sobre Medellín. Nada absolutamente. Não fazem parte da 
história, que é exclusivamente européia, dos Papas e dos Concílios, toda 
ela escrita com muito "rigor metodológico". 

f: neste sentido que CEHILA cumpre um passo fundamental, a nosso ver, 
ao afirmar a existência de uma história latino-americana, que não é simples 
apêndice dos sobressalto!> missionários da Europa nos séculos XVI e XIX, 
ou da onda mis ionária norte-americana da segunda metade do século XX. 
Um passo além foi dado ao se entregar a palavra aos próprios latino-ame
ricanos, para que escrevam a sua história. 

A Igreja chega tarde nesta tomàda de consciência que já produziu seus 
primeiros frutos, com a semi-ruptura dos anos 30. Neste momento, regis
tra a historiografia brasileira, por exemplo, o aparecimento de obras que 
propõem uma revisão histórica tanto no campo da interpretação política 
c econômica com Caio Prado Júnior, Evolução Política do Brasil (1933), 
como no campo da história social e cultural com Raízes Históricas do 
Brasil ( 1936) de Sérgio Buarque de Holanda e Casa. Grande e Senzala 
( 1933) de Gilberto Freyre. Os anos 50 alargaram a perspectivas, incluin
do o negro no horizonte das investigações sociais, com as obras de Flores
tan Fernandes, Otavio Ianni ( 1962) , Fernando Henrique Cardoso ( 1962), 
abrindo o debate nacionalista com o Instituto Superior de Estudos Brasi
leiros, além de trazer na área econômica, a obra de Celso Furtado, A 
Formação Econômica do Brasil, que já é um clássico de nossa historio
grafia. <7> 

Essa ruptura e esse despertar não se realizaram simultaneamente na 
Igreja Católica. Sua matriz cultural recente foi muito mais penetrada por 
um conteúdo sem raízc nacionais e vazado inteiramente nas universidades 
romanas. De lá, sobretudo da Universidade Gregoriana, saíram os profes
sores para ensinar nos seminários do Brasil, ou ainda da França no caso 
de ordens como os dominicanos ou então da Alemanha no caso dos fran
ci~canos. 

Para a Igreja, a ruptura com a tradição europeizante e o trânsito para 
a nossa realidade foram muito mais difíceis, tendo sido os leigos "conver
tidos" (isto é, vindos de fora da Igreja) e não o clero, os que deram os 
primeiros passos e te!ltaram consolidar uma pertinência maior da fé reli
giosa com o acontecer histórico. Um Jackson de Figueiredo na década de 
20, apesar de sua postura reacionária, teve o mérito de reintroduzir nas 
preocupações do catolicismo brasileiro o confronto com a temática política 
c social do país !Rl. Alceu Amoroso Lima fez o mesmo passo em relação 

( 7 ) ~lota, Carlos Cuilhcm1c, "A historiografia brasileira nos tlltimos quarenta 
anos: tentativa de avaliaç;ío crítica", in Debate & Crítica, n.o 5, março 1975, pp. 
l -26. Para um comcntàrio sobre este texto, cfr. Iglesias Francisco, "A propósito da 
hi,toriograCia brasileira", in Debate & Crítica, n.0 5, março 1975, pp. 119-126. 

(a) Sobre o pensamento reacionàrio de Jackson de Figuei redo, cfr. Tglesias Fran
ei,t·c•, llivt6rit1 c ideologia. Editora Perspectiva, São Paulo, 1971; Villaça, Antônio 
Car'os, "A doutrina da Orclem" in O pensamento cnt61ico no Brasil, Zahar, Rio de 
Janriro, Hl7.'5, pp. 97-108; sohrc Alceu Amoroso de Lima, cfr. Villaça, Op. cit. 
pp. 107-122. 
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ao campo cultural e ao político em ~entido amplo. Nos anos 60 a juventude 
Universitária Católica trouxe para dentro da l greja o debate a respeito da 
revolução brasi leira, do socialismo e do papel dos cristãos na ordem tem
poral <9>. 

Os centros de estudo eclesiásticos não produziram nenhuma grande obra 
no campo religioso, preocupados que estavam em reproduzi r o mais fiel
mente possível o ensinamento romano, se possível em latim, num divórcill 
incompreensível com as realidades do país. 

Por isto mesmo, uma teologia de cunho tipicamente latino-americano, 
como a teologia da libertação, teve dificuldades de vingar num país como 
o Brasil, não tendo sido assumida e cultivada por nenhum Seminário, l n ti
tuto de Teologia o u Universidade Católica . Seu itinerário entre nós foi 
muito mais obra de pensadores isolados, não tendo formado escola l 10 >. 
Mesmo Medellín teve escassa repercussão no Brasil. Parece-nos que apenas 
no Instituto Teológico de Recife foram dados, com mais conseqüência, os 
passos para uma ruptura maior com este estado de coisas, orientando a 
investigação para a religião do povo no Nordeste e ensaiando uma teologia 
inteiramente vinculada à problemática regional como a " teologia da en
xada" <11 >. 

Por isto mesmo o empreendimento da CEHILA tem um duplo significado 
para a Igreja no Brasi l: realizar neste momento a nível de uma reflexão 
mais abrangente sua própria ruptura epistemológica, reatando com o seu 

( 9) Sobre a JUC c o seu papel no despertar da consciência social da Ign·j,l. 
cfr. Sigrist, José Lui7, Fenomenologia da conscil!ncía unioersitária cristã no Brasil, 
tese de doutorado na FFCL de Rio Claro, 1973 (mimeo); Bcoao, José Oscar, 
Les mouoements tmioersitaires catl1oliques au Brésil : A71erçt' lllstorique et e.~~~~ i 
d 'interprétation, tese de sociologia, Universidade Católica de Lovaina, 1968 ( mimeo); 
Bozzo, José Oscar, "Atitudes dos jovens universitários face à religião c à igreja", 
in REB, vol. 35, fase. 140, dezembro 1975, pp. 836-852; Cândido Mendes, Meme11to 
dos vioos: a esquerdo católica 110 Brasil; Ed. Tempo Presente, Rio de Janeiro, 1966. 

( JO) Para um balanço da teologia da libertação na América Latina, cfr. "Práxis 
da libertação e fé cristã - Testemunho de tcó!ogos latino-americanos", n.o 96, 1974/ 6 
da Revista Concilium, com artigos de Segundo Calilea, Enriguc Dus~el. Cmta' o 
Cutierrcz, Leonardo Boff, Joseph Comblin, Juan Luiz Segundo c "boletins" d.: 
Raul Vidalcs, Ron,aldo ~fuiíoz e José Migues Bonino. Cfr. ainda Aulus Pompéia 
Teresa Maria, Foi et développement la théologie ele la liiJération, lt•se em ci~nd.ts 
religiosas, Universidade Católica de Lovaina, 1971 ( mimco) c, para uma vis.io 
mais recente com Ê-nfase na prática da Igreja do Brasil c no problema da metodologia 
da teologia da libcrlnção, cfr. d' Ans, llughcs, De la captivité à la libération. Alw
lyse des dioers courants de libérotions au sein de l'église latino-américaine en /!.1' 
néral e brésilienne en particulier, de 1964 à nos jours. Tese de doutorado no Jnsti
tuto Católico de Paris, 1977 (mimeo), 3 vols. 700 pp. 

( 11) Cfr. a Colcção "Evangelho, Povo e Nordeste", que edita Estudos. Expe
riências e Documentos, entre os quais: Teologia da Enxada (experiência de uma 
equipe de alunos do Instituto de Teologia do Recife que concluiu o curso teoló~-:i l~l 
em contato com o meio rural ), Editora Beneditina Ltda. Sahador, 1975; A fé 
popular no Nordeste, Pesquisa do 1TER, Editora Beneditina Ltda., Salvador, 19í-t; 
Hoornncrt, Eduardo, Verdadeira e falsa religião no Nordeste, Editora Beneditina 
Ltdn., Salvador, 1972. 
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passado e tornando-o contemporâneo ao viver da Igreja e do povo; arti
cular-se com o restante da América Latina num empreendimento comum 
onde as vicissitudes dos outros países iluminam e dão sentido a muitos 
segmentos de nossa trajetória e talvez ao próprio rumo seguido pela nos!>a 
história, modelada por sucessivos pactos coloniais que atingiram a Amé
rica Latina como um todo. 

CEHILA e seu Projeto 

A CEHILA é um elo numa cadeia mais ampla do amadurecer da Igreja 
na América Latina, que vem pontilhado por acontecimentos como a cria
ção do CELAM (Conselho Episcopal Latino-Americano) em 1955, o sur
gimento de movimento teológico latino-americano com a teologia da liber
tação e do cativeiro, os documentos de Medellín em 1968, o ressurgir do 
povo como sujeito e ator de sua vida religiosa c política, através dos grupos 
de ação católica e hoje das comunidades de base. 

O seu projeto já vinha sendo acalentado e sugerido por trabalhos como 
o de Enrique Dusscl: Hipotesis Para Una Historia de la lglesia en América 
Latina, (1965) (12). 

O projeto começou a delinear-se no quadro do Instituto Pastoral Latino
-Americano (I.P.L.A.) de Quito, no Equador. Em maio de 1972, num:~. 
reunião em Montevidéu, um pequeno grupo tenta dar corpo ao projeto de 
uma História da Igreja na América Latina, esboça uma primeira definição 
da obra e propõe uma periodização como ponto de partida para ulteriores 
discussões. 

No mês de janeiro de 1973, com expresso apoio do CELAM, é formada 
em Quito a Comisión de Estudios de Historia de la lglesia en América La
tina (CEHILA), cujo presidente escolhido foi o argentino Enrique Dussel. 

O próprio grupo definia assim a finalidade de sua constituição: "La 
finalidad que pretende es vincular las fuerzas a nivel latino-americano para 
promover la comprensión crítica de nuestro proceso como pucblo, en la 
perspectiva de la fe cristiana, vale decir, con un carácter ccumênico y 
social, que ayude a descubrir y asumir nuestras responsabilidades en el 
presente y para e! futuro" <13> 

A Comissão congrega atualmente cerca de setenta pesquisadores de qua
se todos os países da América Latina e também da América do Norte onde 
se estudam os latino-americanos nos Estados Unidos e Canadá: chicanos, 
porto-riquenhos, cubanos. 

Qual a significação do grupo? 

CEHILA quis representar uma ruptura em vários níveis. 

( 12) Dussel, Enriqur, llii'CÍiesis ]>Om una lli~toria de la Iglesia en Anuitica Lotiua, 
Editorial Estela - I. E. P. A. L . - Barcelona, 1967. 

(13) Díaz, Jaime de J ., llacia una historia ecuménica ele latinoamerica, CEIIILA, 
1975, ( mimro) p. l. 
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Ruptura com a tradição anterior, em que éramos objetos da história. 
História esta, escrita por europeus e interpretada do ponto de vista da 
Europa. Era um olhar europeu sobre a América Latina. A Igreja lat ino
-americana era vista como extensão da cristandade ibérica nos seus em
preendimentos do século XVI ou então como um capítulo da expansão 
mis~ionária européia do século XIX, vista ainda como lugar de um cris
tianismo que perdeu sua pureza ao contato com o índio e com o negro, 
cri st ianismo impregnado de sobrevivências pagãs, cheio de supertições. 
inviável, vivendo de contínuas injeções de clero estrangeiro, incapaz de 
"evangelizar" a fundo as massas latino-americanas ou então como lugar 
onde a l greja trava batalha com o ardor missionário do prote~ta ntismo 

norte-americano. Lugar finalmente onde os partidos democratas-cristãos da 
Europa tentam levantar um baluarte ao avanço do comunismo, através do 
reformismo social, onde também surgem incompreensivelmente padres
-guerrilheiros e bispos profetas. 

CEHILA quis romper com esta trad ição colonialista da hi stória da Igreja 
na América L atina e também com uma vi são românica e episódica de 
nossa história. 

Ruptura com uma história isolada dentro dos limites de cada país. 
CEH ILA congregou pesquisadores de todos os países e procurou apro

fundar uma perspectiva comum, estabelecer os períodos com significação 
para o conjunto do continente e manter viva a consciência de um referen
cial válido para toda a América Latina, nas diversas etapas de sua história. 

Ruptura com uma concepção de história que privi legiava a Instituição, 
dando pouca atenção aos que eram objetos desta ação da Igreja. 

Ruptura epistemológica na medida em que se buscou uma leitura da his
tória da Igreja não como fenômeno autônomo, mas sim inserido na trama 
da hi stória econômica, social e política da América Latina. 

R esumindo, podemos dizer que CEHILA quer produzir : uma história 
latino-americana, pelo âmbito que abrange, por seus autores, por sua fina
lidade. Tanto mais que até agora não foi escrita uma História da América 
Latina por latino-americanos. A Organização dos Estados Americanos já 
leva trinta anos tentando promover a elaboração da História Geral da 
América c o projeto ainda não saiu da etapa de levantamento bibliográfico. 
A história da CEHILA é apenas da Igreja, mas pode ser uma primeira 
contribuição para um projeto mais ambicioso de história geral que outros 
queiram empreender. 

Uma história popular e uma história para a ação, isto é, que não sirva 
' apenas para "divertimento dos eruditos e para informações sobre o pas

sado. Esta história quer contribuir para a autoconsciência latino-americana 
hoje, em vista de uma ação responsável e lúcida e da busca de um futu ro 
assumido por nosso povo" <•·•) 

( 14 ) Dín7, Jaime de J., Art. cit. pp. 1-2. 
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Especificidade da Cristandade Latino-Americana 

No momento aluai, o que distinguiria a cristandade latino-amcricaila da 
cri<.tandadc européia c mesmo do cristianismo dos outros países que 
foram "missionados" a pa rtir do século XVI e do século XIX? 

A cristandade latino-americana é bem distinta das duas formações ante
r:0rcs, a bizantino-russa no Oriente e a latina no Ociden te. 

Ela na!>cc de um procc!.so de conquista e evangelização, " captada esta 
Lomo um grande processo de aculturação. Em 1492 começa a histó ria d.1 
América Latina que não é r.cm a do "Pai"-E~panha, nem da "Mãe-lndia, 
mas a do filho, que não é ameríndio, nem europeu mas algo distinto. 

Mas a América Latina surge de um quadro muito especial da con
juntura intern acional. Podemos dizer que na época da conquista, havia 
mundos culturalmente distintos, totalizantes. Bizâncio, por exemplo, era 
um mundo cm si, um ecúmeno. Era-o igualmente a Rússia (a " terceira 
Roma"), a Europa Latina, o mundo árabe, os hindus c os chineses. 
Eram seis ccúmenos coexistentes. De seu lado, os astccas e os incas eram 
:ambém ccúmenos. Totalizavam oito ecúmenos no século XV. Cada um 
acreditava ser o único ecúmcno e afirmava que, fora dos seus horizontes, 
\i\Íam os infiéb, os bárbaros. No século XVI, entretanto, um ecúmeno 
'ai conquistar todos os outros e o primeiro a ser oprimido é a América. 
A América L atina levará na sua essência o novo momento histórico 
,>prcssor europeu. 

A Europa conquista o Oriente, debilita o mundo á rabe, conquista .! 

coloniza a África c a América. asce as im um "centro'' e uma " peri
feria". A Europa constitu i-se em centro e cria uma periferia . E te centro 
'ai ter um pólo de expansão na Rússia (pois é a Rússia que dentro da 
Europa conquista a Sibéria e chega até o Pacífico, ainda no século XVI) . 
i\ Europa terá na Espanha e em Portugal o outro pólo de expansão 
pelo Atlântico. No século XX a partir da segunda guerra mundial o cen~ 
tro vai estar constituído pelos Estados Unidos, Europa e Rússia. Histo
ricamente, a América Latina vai ficar com a África negra, o Islão, a 
lndia, a China c o Sudeste Asiático como cultura periférica, dependente 
de uma macrocultura central. A América Latina situa-se nesta periferia, 
mas como o único grupo subdesenvolvido da após-cristandade, porque nas 
outras cultura!> periféricas predominam o islamismo, o animismo, o hin
duí mo. a revolução maoísta e o budismo no sudeste a!>iá tico. 

Quer dizer que até esta etapa a América Latina permanece situada 
como o único conjunto dependente cristão, já que entre nós constituiu-se 
uma cristandade. Foi porém a única cristandade colonial, distinta pois da 
bizant ina c da latina que não foram coloniais." !H> 

( 1>) Dusst·l, Enriqut•, Reflexiones sobre la metodologia para una historia de la 
iglcsia cn América Latill(t, in CEIULA, Para una historia de la iglcsia en América; 
/,atina, I encuentro latinoamed cano de CElllLA cm Quito (1973), Editorial Nova 
Terra, 13arcclona, 1975, pp. 26-29. 
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Está pois no centro do projeto da CEHILA o captar a cristandade lati
no-americana não como um apêndice ou um novo fruto da cristandade 
européia, mas algo bem distinto, cuja marca é ser colon ial e dom inada. 

E sta categoria "colônia" em toda a amplidão do sentido an tropológico, 
em que o homem colonizado será sempre considerado inferior ao colo
njzador ; no seu sentido cultural, em que a cultura submetida será ~empt e 
considerada não cultura e ilegítima; no seu sentido po lítico, em que o 
povo dominado será sempre considerado menor e necessitado de tutela; 
no seu sentido econômico, em que a terra, as riquezas, o trabalho huma
no serão considerados propriedade da metrópole e a ela destinados; no 
seu sentido religioso, em que a fé do povo colonizado será sempre impura, 
desde que assum a elementos locais; será sempre ignorante e inculta e 
supersticiosa, devendo ser periodicamente submetida a um processo de 
europeização para se ajustar aos padrões vigentes na metrópole; esta 
categoria pois de "colônia", com todas as suas implicações, está na raiz 
da análise empreendida pela CEH ILA ao longo da histó ria da Igreja na 
América Latina. 

Ecumenismo e V inculação às l grC'jas 

CEHILA optou por uma história da Igreja, ecumênica, isto é, que 
colocasse juntos historiadores católicos e protestantes num diálogo que 
representasse uma busca honesta e compreensão, nem polêmica nem apo
logética, da fé e da vida das Igrejas na América Latina. 

A respeito esclarecia a CEHILA, ao publicar os trabalhos do se~ encon
tro de Quito: "La Comisión de Estudios de Histo ria de la Iglesia en 
Latinoamerica, es una insitución científica y eclesial - aunque no ecle
siástica - nacida dentro dei marco dei Instituto de P astoral Latinoame
ricano ( IPLA) de la Conferencia Episcopal L atinoamcricano (CELAM ). 
D esde I 973 guarda autonomia académica, aunque trabaja en estrecha 
colaboración con las estructuras de la Iglesia católica y de las Iglesias 
protestantes en América Latina" 06>. 

Em relação ao CELAM, a partir de 1973, de comum acordo, CEH ILA 
constituiu-se em entidade civil au tônoma e a presidência do CELAM co
municou oficialmente, em três pontos, sua posição sobre a importância 
pastoral da CEHILA: 

" O CELAM quis servir de plataforma de lançamento para CEHILA". 
I sto significa que nasceu sob seus auspícios, mas com o desejo de que se 
organizasse por si mesma na medida de suas possibilidades. 

"O C'ELAM ~stá muito interessado em que a CEH ILA ::umpra fiel
mente a tarefa a que se propôs". 

"Este tipo de trabalho é uma necessidade pasto ral na América".< 1:' 

( 16 ) Cchila, Jbidem, contracapa. 
( 17) Díaz, Jaime de J., Art. cit. p. 12. 
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CEHILA foi recebida no Comitê Internacional de História Eclesiástica 
Comparada, que faz parte do Comitê Internacional de Ciências Históricas 
e através deste do Comitê Internacional de Filo~ofia e Ciências Humanas, 
fundado pela UNESCO. Várias comissões nacionais da UNESCO têm ofe
recido apoio a CEHILA. 

Atualmente, CEHILA continua trabalhando em c treita colaboração 
com as Igrejas, tendo assumido inclusive novos projetos de estudo, mas 
com inteira autonomia, tanto na definição de suas metas, na metodologia 
utilizada, na c!>colha dos colaboradores, como na publicação dos seus re
sultados. 

Aprofundou-se também a colaboração com o grupo protestante, tendo 
o último encontro da CEHILA no Panamá (1976) sido dedicado à come
moração dos sessenta anos do Congresso Protestante do Panamá em 
1916, com investigações sobre a missão protestante na América Latina, 
os an tecedentes do Congresso, seus resultados c sua repercussão para a 
ulterior expansão do protestantismo de origem norte-americana na Améri
ca Latina. 

Esta colaboração ecumênica não está livre de tensões, menos talvez 
por causa das diferenças de fé, do que pela diferença de perspectiva na 
compreensão dos fenômenos sociais e políticos conexos com a fé religio
sa e com a prática pastoral e social e porque não dizer, política, das 
Igrejas. 

PERIODIZAÇAO DA HISTORIA DA IGREJA 

Propor os cortes ~ignificativos no tempo já é de per si " fazer a Histó
ria'' . O assunto já vinha sendo debatido antes mesmo da criação oficiai 
tia CEHJLA. Numa reunião preparatória em Montevidéu (maio de 1972) 
o Dr. Juan Villcgas, S. J., apresentou um estudo intitulado Critérios 
Generales de Una Periodificación de la Historia de la l glesia en América 
Lalina, precedida pela proposta !>iotética de periodização pot parte dos 

( 18 ) Acerca das questões ligadas à periodiza~·ão da lI bt6ria da Igrpja na Amé
rica Latina, dr.: Vi llegas, Juan, "Criterios generalcs para una pcriodificalión de 
la hi~tória de la igbi,, cn América Latina, in CEIIILA, Para ww- historia de la 
i:;lesia c rl América Latirra, op. cit., p. 57-71; "Proyccto de pcriodificación de la histo
ri,l dr la iglcsia cn Am(·rica Latina aprobada por c1 1 Encut'ntro de CEI IILA. Jhi
dcm, pp. 72-76; lloornacrt Eduardo, "Periodizaç·ão para a história da igreja no Brasil", 
IIJiclcm, pp. 93-11 O; Pons Frank Moya, "Área Caribe. Periodificación de la historia 
de la igl<'~ia m S.111to Domingo", Ibidem, pp. 111-126; Miranda G. Francisco, Área 
mcxkarw. PaiadificrrciiÍil de la historia de la iglcsia cn México", Ibidcm, pp. 127, 
138; Tisnl·s Rolwrto, "Area colombiano-yenezolana. Periodificación de la iglesia de 
Colornbia", Ibidl·m, pp. 139-162; Bamadas Joscp, "Área andino-incaica. Periodifi
('adún dt> !.1 hhtoria de la iglcsia de Boli,·ia", Ibidem, pp. 163-182; "Área del 
Cono Sul. Pcriodificación de la historia de la iglesia en Chile" , IIJidern, pp. 183-
208; Batlc Agustín, "Jglcsias Protestantes. PeriocJificación de la historia d e! protes
lanlbrno en América Latina", Ibidem, pp. 209-218; Vargas, José M. "Periodificación 
de la historia de la iglcsia cn El E cuador", Ibidem, pp. 233-234; Maldonado Fran
dsco, "Pcriodifita<:ión do la historia de la iglesia colonial venczolana", Tbidem, 
pp. 235-208. 
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participantes de alguns países: Brasil, São Domingos, México, Colômbia, 
Venezuela, Equador, Bolívia, Chile e Uruguai. 

O debate acercl dos critérios polarizaram-se cm torno da adoção d~.: 
períodos a partir do ponto de vista eclesial ou do ponto de vista antropo
lógico-cultural ou ainda econômico-político. Adotou-se finalmente uma 
conjugação destes diversos critérios, propondo-!.e três grandes períodos: 

I J::poca - A Cristandade Americana (I 492- I 808) 
ll J::poca- A Igreja e os novos estados ( 1808-1930) 

I II J::poca - A Caminho de uma Igreja Latino-Americana ( 1930- ) 

Na primeira época, privilegiou-se a análise da cristandade que se im
plantou na América e de sua diferença com a cri~tandade européia, en
quanto mestiça, colonial e não fraterna em relação ao índio e ao negro. 

Na segunda, colocou-se no centro da questão a emergência dos novos 
estados com o parcelamento das antigas possessões espanholas c o posi
cionamento da Igreja perante os novos núcleos de poder nacional. 

Na terceira época que se inaugura em 1930, privilegiou-se a busca por 
parte da Igreja latino-Americana de seus próprios caminhos, que passam 
pelo surgimento de estruturas eclesiais latino-americanas como o CELAM 
na cúpula e as comunidades de base a nível do povo. Pelo surgimento 
também de uma teologia que busca unir a palavra de Deus e o acontecer 
histórico latino-americano numa proposta de libertação e esperança. 

Damos abaixo os desdobramentos propostos dentro de cada período 
exemplificando com o Brasil. Damos a segui r os conteúdos previstos para 
cada período. 

I . A Cristandade brasi lei ra ( 1500-1803). 
I . A evangelização. 
2. A organização. 
3 . A sociedade. 

II . A Igreja e o novo estado (1808-1930). 
4 . A emancipação política e a Igreja (a independência). 
5. A formação do novo estado e a Igreja ( Primeiro e Segundo 

Império). 
6. A reorganização da Igreja diante do estado liberal c suas crises 

(romanização da Jgreja no Brasil) [Corresponde à Primeir::t 
República]. 

III . Para uma Igreja latino-americana (1930- ) . 
7 . O laica to e a questão social (1930- 1962). 
8. A Igreja do Vaticano II e do CELAM e a libertação. 

"Em cada período acima referido, os seguintes conteúdos têm que 
ser analisados. Claro que nem sempre os conte(Idos correspondem plena
men te à caracterização do período. A indicação é sobretudo orientadora, 
não pretende limitar a pesquisa mas sim abrir-lhe novos campos. Os con
teúdos são dez: 
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1 . Introdução: A consciência que a Igreja tem de si mesma duran te 
o referido período. 

2. Igreja e Estado: Que tipo de relacionamento? Compromisso de 
certas áreas, perseguição de outras? P adroado, dízimo, questão religiosa, 
etc. 

3. Igreja e culturas: a in t ituição eclesiástica formou uma "cultura 
nova" ou uma "cultura transplantada"? Tipos de catequese e de oratória 
sacra, relacionamento com indígenas e africanos. 

4. Ministérios c carismas: O papel do carisma profético na Igreja. O 
sistema clerical c sua evolução. H avia lugar reconhecido para carismas? 

5. Religiosidade e espiri tualidade: Sentido das devoções diante da rea
lidade social c humana. Escolas e movimentos de espiritualidade. Mestres 
de vida para novas gerações cristãs. O problema da " religiosidade popu
lar" cm situações coloniais. 

6. Justiça c classes sociais : Compromisso da estrutura eclesiástica com 
determinada camada social? As finanças da Igreja c suas conseqüên
cias sociais. O profetas da não violência na história brasi leira. 

7. Igreja e cu ltura: A famosa arte b arroca colonial e seu sentido em 
relação à mensagem cristã. Música sacra, literatura, o ratória, erudição, 
filo,ofia, formação humanística. 

8. Igrejas prote!>tantes: O sentido do protestantismo no Brasil. Condi
cionamentos culturais do protestantismo. O fenômeno do protestantismo 
popular. Ecumenismo. 

9. Temas monográficos: Temas que caracterizam sobremaneira o pe
ríodo em questão. 

I O. Recapitulação e conclusão". 0 9> 

DIVISÃO POR ÁREAS 

Ao lado da periodização, partiu-se para a divisão do continente em 
áreas, cujos pesquisadores trabalhassem em contato mais estreito devido 
à semelhança da problemática cultural e religiosa. A divisão por áreas 
encontrou também sérios obstáculos pois a configuração e a art iculação 
das regiões num determinado período histó rico deu-se de um modo, 
tendo porém sofrido alterações profundas posteriormente. :f: o caso da 
Bolívia, que pertencia ao Vice-Reinado da Prata, e que hoje se coloca, 
pelo seu comum fundo indígena e pela continuidade do altiplano andino, 
cm vinculação estreita com o Peru e distante da evolução seguida pelos 
países do cone sul. 

Panamá também foi inclu ído no Centro-América embora tenha per
tencido ao Arcebispado de Lima e mais tarde à R epública da Colômbia. 

( 19) J loom;wrl Eduardo, "Para uma história da igreja no Brasil: II", in REB, 
vol. 31, fase. 133, março 1974, pp. 123-124. 
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Formaram-se assim oito áreas, tendo cada uma um coordenador cató-
lico e outro protestante: 

1. Brasil 
2. Caribe 
3. México 
4. América Central 
5. Colômbia-Venezuela (embora a Venezuela tenha pertencido ao Ar·· 

cebispado de São Domingos) 
6. Andino incaica (Equador, Peru e Bolívia) 
7. Cone sul: Chile, Argentina, Paraguai e Uruguai 
8. Latino-Americanos nos Estados Unidos. 

Como Escrever a História 

Se a simples decisão de produzir História, já é cm si um gesto " polí
tico", não menos decisivo é o modo ou as condições de produção desta 
história. 

O primeiro pressuposto falso em que se incorre facilmente, sobretudo 
no campo religioso, é de que a mensagem cristã é cm si mesma válida, para 
todos os povos e culturas. Acreditamos realmente que o núcleo da mensa
gem cristã traz ao homem um apelo e uma revelação únicos, mas esta 
convicção levou a ignorar-se sistematicamente que esta mensagem foi mol 
dada dentro de diferentes culturas e vivida historicamente. Assim o con
quistador que aporta à terra dos astecas, dos incas, dos tupis-guaranis, dos 
iroqueses não chega simplesmente como missionário do Cristo, mas como 
representante da cultura espanhola, portuguesa, francesa c mais ainda 
como aliado do dominador político, econômico, militar. 

A trágica he rança do colonialismo não estará nunca separada, cm nos
sas terras, para o bem e para o mal, do modo como nos chegou a mensa
gem cristã . 

Neste sentido é ingênuo, como diz Eduardo Hoornacrt, o pressuposto 
de que o catolicismo se expande de maneira pacífica. "No mundo em 
que vivemos os lugares não são pacíficos e o mais das vezes o homem 
toma o lugar do outro de maneira injusta. Ora, o catolicismo lat ino-ameri
cano, religião dos conquistadores, descobridores e dos seus descendentes, 
expandiu-se no continente por meio de força e violência. O lugar ocupado 
pelo catolicismo atual é mais violento do que parece à primeira vista: 
uma violência solidamente institucionalizada e inconscientemente exercida 
fez com que os povos latino-americanos vencidos tivessem que adotar os 
símbolos e gestos de seus vencedores, aderindo à religiosidade oficial mais 
por medo e acomodação do que por conversão ao evangelho. Existe, pois, 
um problema de opressão dentro do catolicismo: uma ideologia católica 
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oprime uma outra. A ideologia católica dos que se chamam ortodoxos, 
oprime a ideologia dos que são chamados ignorantes ou supersticiosos". (zo) 

CEHILA assumiu pois como pressuposto que a história do catolicismo 
na América Latina foi uma história de imposição e de conflito, em que, 
quem trazia a mensagem cristã, o branco, o europeu, o missionário, o 
colonizador nunca respeitou o lugar, a cultura, a fé do índio e do negro, 
nem dos seus descendentes. 

A história da Igreja na América Latina, quando se escreveu, foi escrita 
como a história do triunfo do cristianismo sobre o paganismo, da vitória 
do branco sobre o índio, da civilização sobre a barbárie. Não é à-toa que 
a Virgem dos brancos é a Virgem das Vitórias, como se vê na catedral de 
Cusco ou no próprio nome da Capital do Espírito Santo. Ali se celebrou, 
no nome, o nascimento da cidade, depois de um combate, onde pereceram 
vinte mil indígenas. Não é também sem razão que a Virgem dos pobres 
é a Virgem das Dores e o grande dia religioso do povo em toda a América 
Latina é a sexta-feira santa c o seu ato litúrgico máximo, a proci~são do 
Senhor Morto, em que se celebra a um tempo a morte do Senhor e o 
martírio do próprio povo. Não é também sem motivo que todos os grandes 
santuários do Brasil colonial, nascidos meio à margem da religião oficial, 
são santuários da paixão do Senhor, revivida passo a passo, como se cor
respondesse à minuciosa descrição dos sofrimentos e da paixão do próprio 
povo: Bom Jesus da Coluna, Bom Jesus da Cana Verde, Bom Jesus da 
Pedra Fria, Senhor dos Perdões, Senhor do Bonfim e por fim, imagem da 
suprema impotência, Senhor Morto. Não há lugar para a ressurreição nesta 
religião do oprimido, para quem começa apenas a soar a hora da liber
tação. Para a classe média e para as elites, o fim do século XIX e o século 
XX trouxeram novas imagens de Cristo na figura do Coração de Jesus e 
do Cristo Rei, mas ainda no ano de 1977, a festa do Bom Jesus do 
Iguape reuniu mais de cem mil romeiros c o santuúrio do Bom Jesus da 
Lapa na Bahia atraiu cerca de seiscentos mil, para não falar do Senhor 
do Bomfim na Bahia. O Cristo da dor e da paixão é o que ainda perma
nece mais próximo da experiência quotidiana do povo. 

Além do pressuposto do conflito, CEHILA optou por escrever a história 
não a partir do lugar da instituição que seria o lugar do poder e da domi
nação, mas a partir do lugar ocupado pelo índio, pelo negro, pelo pobre, 
pela mulher. A mudança de lugar provoca uma mudança de olhar. 

Um pequeno exemplo permite ilustrar o significado da mudança de 
lugar. Trata-se da carta de Nóbrega escrita poucos dias após sua chegada 
ao Brasil, em que narra a conversão de um indígena, de como este se 
tornou amigo dos padres c passou a "estar mal com seus parentes". 

( 20) Iloornaert Eduardo, "O catolicismo popular numa perspectiva de libertação: 
pressupostos", in REB, vol. 36, fase. 141, março 1976, p. 193. 
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Este fato permite uma leitura do lado do colonizador e do missionário 
e uma leitura do lado do indígena. Para uns houve conversão, para outros 
traição. 

"Esquematicamente: 

Conversão e traição, neste contexto, são conceitos relativos ao ponto de 
vista a partir do qual o "fato objetivo" é observado. Os indígenas só 
podiam considerar como um traidor aquele que os portugueses conside
ravam como um convertido à "nossa santa fé". Quando a evangelização 
segue os percursos da violência redutora em função do estabelecim~nto 
de um sistema colonial, isso é inevitável. Os que, na historiografia dos 
vencedores, são chamados "índios de paz, índios das igrejas, índios man
sos", só podiam ser considerados traidores por aqueles que eram reduzidos 
à escravidão ou vencidos na guerra. 

Esta possibilidade de duas leituras do mesmo fato considerado objetivo 
faz com que certos autores considerem a evangelização do Brasil um 
sucesso, um triunfo da expansão da fé, enquanto outros a consideram um 
fracasso c insistem na afirmação de que não houve verdadeira evangeliza
ção. Na realidade instala-se aqui a problemática, não tanto do objcto a 
ser estudado, mas do sujeito que estuda. Quanto ao objcto a ser estudado, 
ele pertence definitivamente ao passado e falta-nos a capacidade de revi
ver a experiência dos antepassados. Mas em relação ao sujeito que estuda 
e que "faz hjstória", coloca-se o problema do lugar a partir do qual ele 
enxerga o fato passado e que por conseguinte revela a experiência que 
ele tem do presente. O passado fica entregue a interpretações as mais 
variadas segundo a posição que o próprio historiador ou leitor assume 
diante do presente que ele vive atualmente. Neste sentido a história nos 
revela a nós mesmos. (21) 

(21) Hoomacrt Eduardo et alii, "llist6ria da igreja no Brasil. Ensaio de int~· r
pretaçiio n partir do povo. Primeira época, in História geral da igre;a na América 
Latina, tomo 2, Vozes, Pctrópolis, 1977, pp. 149-150. 
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Conseqüências metodológicas 

A primeira de todas é que, ao se mudar de lugar, nos deparamos ime
diatamente com dois obstáculos. A história é sempre dos vencedores. Difi
cilmente, escreve-se a história dos vencidos, dos excluídos, dos marginali
zados, dos analfabetos, dos "ignorantes". Escreve-se a história da institui
ção mas não a do povo. Os iletrados não deixam documentos escritos. 
Sobre eles pousa apenas o olhar curioso do viajante, do missionário para 
narrar o que lhes parece exótico, estranho, abominável. 

O primeiro obstáculo nos obrigou a mudar de "fontes" e a pesquisar 
na tradição oral, na arte dos santeiros populares, nas festas, nos cânticos 
populares, o material para uma outra história. 

O segundo obstáculo encontrado é a lei tura dos documentos que nos 
ficaram do passado, abundantes para certas épocas c períodos mas que 
exigem uma paciente exegese, uma releitura constante para que nos reve
lem por vezes o contrário do que deixam supor : no triunfo, o massacre, 
no aparente fraca!.so, a salvação, na derrota, a vitória. 

Assim na luta entre os bispos e as irmandades, após 1870, não residia 
apenas um conflito entre a Igreja e a maçonaria, entre a ideologia liberal 
c a conservadora, entre a jurisdição de Roma e a jurisdição imperial basea
da no padroado, mas sim uma mudança histórica do catolicismo brasileiro. 
O catolicismo luso até então vigente passa a ser substituído por um catoli
cismo francês, na sua inspiração, romano na sua forma, ultramontano na 
sua doutrina. O catolicismo leigo fortemente estruturado em suas confrarias, 
ordens terceiras e irmandades, por um catolicismo clerical, afastado da 
sociedade e da política, confinado no espiritual com suas associações pias, 
sodalícios e ligas. O catol icismo de vigário c padres seculares brasileiros, 
passa a ser reformado por congregações estrangeiras, cujo empenho prin
cipal será a educação das elites e menos o pastoreio do povo. 

Uma última conseqüência metodológica é que movimentos marginais 
que mal figuravam como "rebeldias" e "manchas vergonhosas" na vida 
da Igreja e da nação, passam a merecer uma análise mais atenta pois são 
sinais e manifestações nascidas da fé do povo c que estão à espera de um a 
leitura e de uma interpretação. 

Aqui se insere na história mais recente a atenção a movimentos religio
sos-sociais-políticos como o Juazeiro do P . Cícero, o Canudos de Conse
lheiro, o Contestado de José Maria. 

História da Igreja e teologia 

Como se articula, finalmente, para o grupo da CEHILA, a relação 
entre a História e a Teologia? A história para a tradição judeu-cristã é 
o lugar onde se opera a salvação. O acontecer histórico é o lugar da ação 
de Deus, que se faz maior e total quando se faz plenamente humana cm 
Jesus Cristo. 
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O grande drama, pois, de não se ter uma História na Aro6rica Latina 
daquela que é o sacramento da presença de D eus, a Igreja, está em esva
ziar esta história de sentido salvífico, está em ser incapaz de "ler" nesta 
história, os grandes momentos de libertação e os momentos de pecado 
que clamam pela justiça de Deus e pela conversão do homem. Na medida 
em que nos seminários, nas academias e nas universidades, ensinamos a 
história da Igreja como sendo a história da Igreja européia e tudo ignora
mos de nossa própria história, transferimos para lá toda a santidade, todo 
o núcleo salvífico, todo "lugar" onde Deus fala. Assim não é pois de se 
estranhar que até hoje num país como o Brasil , com quatro e meio séculos 
de vida cristã, a igreja metropolitana não tenha reconhecido o fenômeno 
"santidade", isto é, a ação de Deus na vida de homens e mulheres que 
aqui viveram cristãmente e que isto seja quase que passivamente aceito 
como normal. Dentro da introjeção pelo colonizado da visão do coloni
zador, estamos prontos a admitir " lugares" metropolitanos da "epifania" 
de Deus e dos santos, ao acolher as Virgens que "apareceram" em Lurdes, 
em Fátima, em Salete, negando sistematicamente que elas possam "apare
cer" entre nosso povo. Entretanto, o povo "vê" as suas Virgens e canoniza 
seus santos num processo muito sadio de leitura da história como lugar 
da passagem de Deus. Deus se faz brasileiro na linguagem e na leitura 
que o povo faz de sua própria história pois nasceu em Belém, não da 
Palestina, mas do Pará; a Virgem se faz brasileira e negra em Aparecida 
do Norte e Jesus se torna o Bom Jesus da Lapa e do Canindé, de Pirapora 
ou de lguape, padre Cícero vira santo em Juazeiro e ganha seu lugar ao 
lado dos outros quadros de santos, do Senhor e da Virgem em cada casa 
pobre do Nordeste. 

O povo vive uma história da salvação na sua vida e no seu "lugar", 
história porém que não está escrita e não é aceita, enquanto o clero e as 
assim chamadas "elites" da Igreja vivem uma história da salvação que 
aconteceu no passado e continua acontecendo hoje apenas na Europa e 
no "lugar" metropolitano. Aí continuam buscando seu alimento espiritual, 
suas luzes e tentando "ler" sua história da salvação, num esforço inútil 
e sem sentido, pois este só adquire sentido por um processo de total desli
gamento entre o religioso e a realidade vivida. O preço a pagar é de um 
cristianismo a-histórico, atemporal, sem nenhuma articulação coro a reali
dade, patrocinador da alienação. Não é pois sem razão que para estas 
pessoas e grupos, a realidade só os pode desviar de Deus e do espiritual, 
pois Deus e o espiritual estão sempre noutro lugar, diferente do lugar em 
que vivem, que é só de maldade, de pecado e de morte. Suspiram por 
Roma, Jerusalém, Lurdes e Fátima, lugares da salvação e da presença de 
Deus, suspiram por estar fora da realidade, querem viver no Espírito, pois 
a realidade e a história não lhes falam de D eus. 

Num pequeno artigo para a Revista Eclesiástica Brasileira, o coordena
dor do grupo CEHILA no Brasil, Eduardo Hoornaert, procurou escla
recer esta relação entre teologia e história: "CEHILA procura fazer uma 
releitura da história latino-americana a partir da mensagem cristã. Ora, 
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a mensagem cristã é bem explícita em relação aos dois pressupostos histo
riográficos aqui mencionados: o do "lugar" do historiador e o da inten
cionalidade da operação historiográfica. Em relação ao lugar, a mensagem 
bíblica, desde o Exodo até o livro do Apocalipse de São João, sugere 
uma mudança, uma conversão: Deus se revela no outro, no pobre, na 
viúva, no órfão, no desprotegido, no fraco. A dimensão do divino se abre 
a partir da face do outro, o que significa na América Latina: a partir do 
indígena, do africano, do descendente de indígena ou africano. Foi o filó
sofo judeu Lévinas que mostrou recentemente como a ciência ocidental 
esqueceu esta verdade básica e se transformou numa verdadeira egologia, 
um discurso em torno do "eu": foi porque a face do "outro", que se 
mostrou ao europeu no decorrer do longo período colonial, seja na Améri
ca ou na Ásia, era a face de um inimigo, pois a conjuntura era a da guer
ra: "A face do ser que se mostra na guerra fixa-se no conceito de totali
dade (fechada), que domina a filosofia ocidental". O europeu e seu des
cendente norte-americano tornaram-se incapazes de ver o outro senão 
como reduzido a si mesmo: o outro é preguiçoso, ignorante, amoral, 
supersticioso, bravo, mal-educado, passivo e sem iniciativa; exatamente as 
terminologias que encontramos ao longo da história da evangelização no 
Brasil. Esta egologia criou para si uma ética: a ética da redução, do desen
volvimento de si mesmo pelo aproveitamento da força vital do outro. 

Diante desta fundamental corrupção, o cristão tem que colocar com 
força o tema da revelação de Deus na revelação do outro, da superação 
dos " lugares" pela mudança de lugar, pelo compromisso com a sorte dos 
outros, concretamente dos pobres, da superação da intencionalidade ego
cêntrica pela intencionalidade aberta ao futuro do outro. <22> 

Os destinatários da obra 

O destinatário primeiro desta História da Igreja a partir do povo, por 
coerência, só poderia ser o próprio povo. 

Mas há uma contradição que salta à vista imediatamente: como conci
liar um mínimo de rigor científico que leva o texto a ficar carregado de 
referências, que leva o autor a adentrar-se no exame das outras interpre
tações propostas para temas e períodos, com a vontade de manter uma 
linguagem simples c direta e um texto fácil e concreto? 

A questão do próprio preço de uma obra em onze volumes, com mais 
de cinco mil páginas, torna o empreendimento obviamente inacessível à 
maioria mesmo do público letrado habituado à leitura. 

Estaria pois o projeto destinado ao fracasso, justamente no que pos
suía de mais ambicioso: restituir ao povo a compreensão de sua história, 
dar-lhe instrumentos para se situar e recuperar o seu próprio passado, o 
itinerário da fé dos seus maiores e a dura luta para sobreviver e para crer? 

( 22) Iloomacrt Eduardo, "Para uma história da igreja no Brasil, in REB, vol. 37, 
fase. 145, março 1977, p. 186. 
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Desde logo nasceu entre o grupo a consciência de que esta seria a pedra 
de toque de todo o esforço da CEHILA: não estaria o projeto todo con
denado a ser um empreendimento de uma certa elite, recuperável finalmen
te pelas próprias elites e pelos grupos dominantes dentro das Igrejas, per
manecendo o povo à margem de sua elaboração e de seus resultados'! 

Nasceu simultaneamente no Peru e no Brasil a decisão de se rcescrev.:r 
os momentos centrais da história em linguagem popular, editando-se peque
nos cadernos, de baixo custo, com distribuição semelhante à da literatura 
de cordel. O projeto foi aprovado e simultaneamente, ~~ obra em sua edi
ção mais acadêmica, estão no prelo os primeiros cadernos, onde se encon
tram transpostos, em versos, alguns episódios que p:!rmanecem paradigmas 
<tté hoje. O primeiro a ser editado é o Justiceiro de Deus que trata de Marti
nho de Nantes, capuchinho francês, missionário do ciclo sertanejo ao longo 
do rio São Francisco, no século XVII. Martinho opta pela pastoral da con
vivência, isto é, trocar o lugar do colonizador que é o litoral pelo lugar 
do índio que é o interior. Ao tomar posição pelo índio, entra em conflito 
com a toda poderosa Casa da Torre, latifundiária c invasora de terras 
indígenas que são convertidas em pastagens para o seu gado. O missioná
rio que toma a defesa da terra do índio é obrigado a abandonar a missão 
e é expulso do país, guardando o episódio força exemplar para os confli
tos de hoje. 

Por aí pretende o projeto reencontrar o caminho do povo. 

CEHILA, Ásia e A/rica 

Ao longo dos últimos quatro anos, na medida em que caminhavam os 
estudos e se aclaravam as opções e a linha metodológica de CEHILA, 
viu-se que a experiência latino-americana poderia projetar luzes sobre a 
história das igrejas nascidas na África e na Ásia através da colonização. 

Estas Igrejas vivem o mesmo despertar da América Latina e a mesma 
busca da própria identidade: como ser cristão sem deixar de ser africano? 
O tema da "indigenização" do cristianismo é central cm toda a África. 
Repele-se hoje a tematização já vivida em toda sua acuidade pela ques
tão dos "ritos chineses", levantada por Mattco Ricci, fundador da moder
na missão na China ( 1571-161 O): Como orientalizar o cristianismo? 

Ao lado destes aspectos mais gerais, houve vinculações históricas muito 
mais profundas do que se suspeita atualmente entre a América Latina, 
África e Ásia do ponto de vista de sua história religiosa. As Filipinas 
dependerem inicialmente do arcebispado do México e aí foram aplicados 
pelos missionários espanhóis os mesmos métodos de catequese experimen
tados junto aos índios da América Central. 

O Brasil ficava na carreira das lndias e foi também profundo o contato 
entre o nosso país e a costa da África. Bispos da sé da Bahia foram daqui 
para Angola e vice-versa. Fazia parte da "carreira" episcopal passar por 
Angola, pelo Brasil, pelas ilhas para se chegar a uma sé episcopal na me
trópole. D e Angola vinham missionários jesuítas para ~ 'Bahia, pois eram 
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conhecedores da língua dos negros. Em 1697 publicou-se em Lisboa, para 
a instrução dos escravos no Brasil, um catecismo em língua da Angola, 
pelo Padre Pedro Dias, Arte da Língua de Angola Oferecida à Virgem 
Senhora Nossa do Rosário, Mãe e Senhora dos Mesmos Pretos. (:3> 

Isto levou CEHILA a projetar uma colaboração com as Igrejas da 
Ásia c da África. Na IV Assembléia da Comissão, realuada em dezem
bro de 1976 no Panamá, decidiu-se que a História da Igreja na América 
Latina contará com um décimo-primeiro volume, dedicado à Igreja nas 
Filipinas, Angola e Moçambique. Trata-se de aplicar a mesma leitura da 
História a partir do lugar do colonizado e contribuir para descobrir o 
vínculo que une os povos colonizados da América Latina por Espanha e 
Portugal àqueles que o foram por estes mesmos países na África e na 
Ásia. 

Esta decisão aconteceu poucos meses antes de a CNBB estabelecer um 
contato oficial com a Conferência Episcopal Africana e de iniciar um pro
jeto de mútua colaboração. 

Este é pois o estado atual dos trabalhos de CEHILA quanto à História 
da Igreja na América Latina. Vários outros projetas foram aprovados pelo 
grupo e colocados cm andamento, como uma História da Filosofia e uma 
História dos Religiosos na América Latina, um programa de organização 
dos arquivos ecle<;iástico'> em âmbito latino-americano assim como de Cen
tros de Documentação. 

O grupo está consciente das lacunas do seu empreendimento, pois, que
rendo colocar em mãos do público, em tempo relativamente curto, uma 
História Geral da Igreja na América Latina, não havia nem possibilidade<; 
nem recursos para amplas pesquisas e trabalhos monográficos em profun
didade. Pretendeu-se muito mais uma relei tura do material já existente 
dentro de uma certa ótica, salvaguardando-se entretanto a busca original 
de fontes não trad icionais a fim de se captar a experiência e a tradição 
de fé de cunho mais popular. 

Importantes questões teóricas requerem um tratamento muito mais siste
mático e rigoroso: até que ponto a categoria "povo" pode sustentar todo 
um projeto de análise? Não se necessitaria uma análise de classes e de 
sua relação com determinadas formas religiosas, muito mais acurada? A 
extrema diversidade do grupo enquanto formação histórica e horizonte 
teórico, o estado em que se encontram os estudos históricos nos diferentes 
países, assim como a prática das Igrejas católica e protestante nestes paí
ses estão evidentemente influenciando o ato de produzir a história. 

Esperamos, entretanto, que a crítica e o debate, que já estão nascendo, 
tragam para a CEHILA e para a própria história da Igreja na América 
Latina, uma etapa de produção mais fecunda e mais rigorosa e um novo 
impulso para o futuro. 

( 23) JloornaNl Eduanlo ct a/ii, " História da igreja no Brasil" op. cit., p. 123, 
Sobre as ligações entre Brasil e Angola na época colonial, cfr. Huhert, Arlindo, 
"Relações entre a igre ja do Brasil c a igreja da Angola", in REB, vol. 31, fase. 122, 
junho 1971, pp. :147-359. 
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AS SENDAS DO PARAÍSO 

JOS.J:. ROBERTO DO AMARAL LAPA 

Departamento de História, Universidade Estadual de Campinas 

Desde a primeira hora da empresa, o homem colonial tomou conhecimen
to de que não atingiria o Reino de Deus a não ser por vias estreitas e 
tortuosas, vincadas de tensões e terror, de consentimentos e humilhações. 

Essa lição, ele aprendeu da Igreja, interessada em instrumentar a sua 
participação no projeto colonial. Dessa maneira, a história dessa partici
pação configura-se como fascinante objeto de estudo, pois demonstra, com 
certeza, a contraditória luta do ministério em conduzir o rebanho, nem 
sempre submisso, por esses caminhos e atalhos. 

Um grupo de historiadores empenhou-se nesse ambicioso projeto de 
escrever uma nova História Geral da Igreja na América Latina, da qual, 
como primeiro resultado, acaba de sair este volume contendo a História 
da Igreja no Brasil. <1J 

O fato de ser primeiramente lançado o segundo tomo de uma obra que 
pretende atingir onze tomos, leva-nos a algumas observações, que com 
certeza ficarão prejudicadas com os esclarecimentos que o primeiro tomo 
trará. 

Entretanto, na sua falta, apontaremos alguma coisa, nesta primeira parte 
da resenha, dirigida mais para o aparato da obra, o que naturalmente não 
escapará ao leitor mais atento. 

A primeira que nos ocorre diz respeito ao esquema mesmo da obra. 
Tratando-se de uma História Geral da Igreja na América Latina, não 
vemos porque destinar os dois últimos volumes respectivamente para : 
Latino-Americanos nos Estados Unidos e Angola e Moçambique. Se o 
critério é privilegiar a língua, mesmo que o povoamento tenha ocorrid·..> 
em outro continente, como é o caso da África, então porque não incluir 
as Ilhas e o Oriente, onde encontraremos um elenco de comunidades de 
origem latina? A não ser que a estrutura da Igreja guarde uma divisão 
que supere a geográfica, cultural e política, mas que em todo o caso não 
sabemos qual é. 

(1) História da Igrc;a no Brasil (Ensaio de interpretação a partir do povo), 
Primeira .l!:poca - História Geral da Igre;a na América Latina, tomo 2, Editora 
Vozes, Petrópolis 1977. 
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Uma pequena notícia sobre os colaboradores numa obra desse vulto é 
sempre interessante, mesmo porque é possível que alguns não sejam ainda 
suficientemente conhecidos da comunidade acadêmica, que com certeza 
será cliente certa para a obra. 

\ .sse sentido, esclarecem que se trata de um trabalho de equipe, possi
velmente de religiosos, dadas certas passagens em que a linguagem é verti
da numa postura de inconfundível humildade - católicos e protestantes 
- que ecumenicamente afirmam buscar a verdade num trabalho científico 
c teológico, no qual, aliás, em se tratando de religiosos, a autocrítica é 
rigorosa e isenta. 

Ainda neste rol de pequenas informações, que geralmente figura no 
primeiro volume, lembraríamos a falta da origem das ilustrações, aliás de 
bom gosto. 

Dado o que ainda há por ser elaborado em matéria da história da Igre
j;.~ no Brasil poderia a equipe - mas, com certeza com muito mais traba
lho - estender a sua pesquisa aos arquivos brasileiros c estrangeiros, 
onde o material constitui um mar a ser ainda devassado. Entretanto, pre
feriu restringir a investigação à bibliografia disponível e às fonte:. impres
sas. Aliás, nesta parte da obra, não vemos porque separar fontes de estu
dos, a não ser que a palavra fontes indique ai os textos impressos, elabo
rados no período colonial, mas no que aliás faria então exceção, por 
exemplo, a obra de Inácio Accioli de Cerqueira e Silva. 

Numa obra do vulto que esta assume tornam-se inevitáveis as repeti
ções, como ao falarem dos eremitas ou ao tratar da discriminação racial 
ou ainda nas comparações com a América espanhola. 

Na parte das notas, sendo alguns capítulos muito extensos, a localiza
ção delas no final de cada capítulo cansa um pouco o leitor. Na p. 96 
há omissão da nota que apontaria a fonte de um dos trechos transcritos. 

Se entendermos que a "primeira época" no esquema da obra designa 
o período colonial, e a segunda e terceira respectivamente o Império e a 
República, que serão reumdos no terceiro volume, temos uma inversão 
cm relação às tendências mais modernas da historiografia brasileira que 
são as de contemplar mais estes últimos períodos políticos. 

Mas, vamos ao conteúdo propriamente desta obra, que procura demons
trar a identificação da Igreja com o projeto e o pacto colonial, sacramen
tando as conquistas em meio de substantivas contradições entre a ideologia 
e a prática, a doutrina e a militância. 

O subtítulo do volume adverte - Ensaio de interpretação a partir do 
povo - que os seus autores se propuseram a percorrer o caminho do 
conhecimento no sentido inverso do que é normalmente feito. Ora, isto 
nos sugere uma série de questões, uma vez que ao nível das fontes torna-se 
bem mais difícil estudar como o povo, no caso deste volume na colônia, 
recebe, recorre ou contesta a religião que lhe é proposta. Isto, entre outros 
motivos, por uma questão muito simples, como aliás reconhecem os auto
res à p. 158, que é a da pobreza das fontes primárias de caráter privado 
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para a história do Brasil. Dispomos quase sempre de documentário oficial, 
emanado do Estado c portanto no caso cm que nos interessa aqui, quem 
úiz do Estado está praticamente dizendo da Igreja. Como, portanto, conhe
cer e interpretar o relacionamento do rebanho com a sua Igreja, se é esta 
que no geral fornece os dados c as versões, oferecendo portanto uma certa 
út ica do processo, o que convenhamos pode ~ignificar compromissos nem 
:..:mprc interessantes para uma visão que se pretenda is::nta, a partir da 
base. 

Essa história é obtida entretanto em alguns momentos da obra, inclu
sive através de uma fonte privada - no caso a primeira carta que Nóbrcga 
escreve aos seus superiores - quando se procura ler no seu discurso o 
que pensa c fala o índio, i.e., suas reações c resistências cm face da dou
trina e dos usos que lhe são impostos (p. 148). Aliás, nesse sentido, os 
próprios autores reconhecem (pp. 382-3) que não tendo participado da 
vida do povo, como poderiam dizer algo dela? O que entretanto, conve
nhamos ser possível, com uma abordagem científica que use de modernos 
modelos analíticos. 

Por outro lado, propor-s::: a fazer uma história de baixo para cima, pode 
ser o caminho acertado, sobretudo se tivermos em conta o que tem sido 
feito até hoje nesse sentido. Entretanto, não deixa de ser discriminatório. 
Ou aos ricos ou pelo menos aos que d::-ixam de ser pobres realmente não 
pertence o Reino de Deus? Não há como apartá-los ... 

O enfoque de uma história da Igreja a partir dos pobres é demonstra
da sobretudo na p. 1 I 5, quando se relaciona com a Igreja perseguida, a 
igreja dos eremitas, da justiça, contra os poderosos do momento. A visão 
dos pobres seria portanto alcançar a história como a perseguição que lhes 
é movida permanentemente e da qual eles encontram refúgio em certas 
manifestações religiosas. f: a respo5ta à aflição, às privações, ao desespero 
que foi, é c continuará sendo oferecida pela Igreja mais popular no Brasil, 
não importa a que religião pertença. 

Decididamente, certas pregações e ações dessa Igreja não podem se 
identificar como "ópio do povo", embora muitas das suas manifestações, 
acabem, quando manipuladas, constituindo um desvio, um lenitivo passa
g.: iro que não ensina a pescar, mas oferece o peixe ... 

Mas, esta obra traz-nos um universo riquíssimo para conhecermos, estu
darmos e refletirmos sobre a ação da Igreja no Brasil colonial. Um estudo 
sistemático, de revisão exaustiva da bibliografi.t djsponível sobre as dife
rentes ord::-ns religiosas, que atuaram naquele período, com um enfoque 
globalizante da igreja, não ficando apenas com os jesuítas, que nesse sen
tido e até ontem foram privilegiados como objeto do estudo. 

Um elenco de temas é contemplado de maneira penetrante, sendo que 
nesse sentido a abordagem antropológica da história rendeu bem. Dessa 
maneira, por exemplo, o relacionamento dos religiosos com os índios, par
ticularmente na Amazônia, recebe bons subsídios, pois é um relato bem 
costurado, baseado na melhor bibliografia disponível. 
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Traz-nos ainda novos conhecimentos sobre uma série de questões, como 
por exemplo, o tráfico negreiro jesuíta, aliás silenciado por Serafim Leite 
(p. 260). Uma das teses centrais do livro é a convincente demonstração 
de como o projeto colonial se identifica e subordina o projeto religioso e 
onde este suplantando aquele consegue tomar seus próprios rumos, con
sentidos, mas controlados pelo sistema. 

Nessa mesma linha de novas questões que são levantadas pela obra, 
como também de questões antigas que são discutidas, temos o da suposta 
confraternização que o espaço físico oferecido pela Igreja oferecia a livres 
e escravos (p. 298), a proposta de interpretação da arte barroca a partir 
da não revelação de Deus (p. 342). Assim, também, o capítulo V sobre 
os aldeamentos (A pedagogia evangelizadora) dá-nos um quadro realista 
do si&tema de descimento e aldeamento indígena, com que se incorpora
ram largas porções do nosso território. "B simplesmente trágico! 

O segundo capítulo - A realidade - oferece algumas interpretações 
de alcance para uma revisão da história da Igreja. Assim acontece, por 
exemplo, com a canalização dos recursos com que se financia a obra 
religiosa e em contrapartida com os critérios que presidem a redistribui
ção desses recursos {pp. 38 e 39), definidos pelo autor como "roubo 
institucionalizado" ao referir-se à intervenção do Estado através do 
padreado. 

Por sua vez, algumas colocações reclamam mais demorada discussão. 
Assim, por exemplo, aceitar simplesmente, como fator de miscigenação, 
o interesse dos senhores em terem mais escravos, como nos vem sugerido 
à p. 270, ou ainda a utilização de uma categoria como "classe operária", 
ainda que em sentido figurado como vem à p. 379. Em alguns trechos a 
história resvala numa certa personalização, ocupando várias páginas com 
resumos biográficos e críticos da ação de inúmeros personagens religiosos, 
sobretudo daqueles que mais se destacaram no seu ministério. 

Bom material a nos sugerir estudos temos nas passagens sobre os eremi
tas e sua pregação e convívio com as camadas deserdadas da sociedade 
colonial. A não ser em função do messianismo, o tema tem sido pouco explo
rado cientificamente. A missão desses homens é peculiarizada pela auto
nomia institucional que conservam, representando a Igreja perseguida, 
apesar da sua ação chegar a ser objcto tanto de incentivo, quanto de esva
ziamento. O estudo científico dos eremitas solitários c solidários - que 
vagam pela colônia é um projeto atraente de pesquisa. 

Finalmente, dados os propósitos desta História da R eligião no Brasil, 
julgamos que como tema de estudo, a atuação da Inquisição merecia me
lhor tratamento do que as ligeiras alusões que recebe ao longo do livro 
{pp. 156, 253, 309, 310, 325, 326 e 393) , pois ela realmente dá margem 
a que seja ouvido o discurso dos despossuídos. 
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UMA NOVA HISTÓRIA DA IGREJA BRASILEIRA 

NtLSON WERNECK SODR:t 

As épocas de mudança histórica demandam, obrigatoriamente, uma revi
são histórica. Acontece, normalmente, e faz parte do próprio processo 
histórico, que a ciência oficial, que escuda as estruturas tradicionais, enca
re tal revisão como subversiva ou herética, para empregar uma categoria 
ligada às crenças religiosas. Isso vem ocorrendo, no Brasil, no que diz 
respeito ao conjunto da história: de um lado, com esforço publicitário 
comparável ao que se desenvolve para a colocação de mercadorias e am
pliação de sua venda, "vende-se uma imagem histórica falsa, que vive 
apenas da repetição monótona, não aceita debate e que deve ser acolhida, 
dogmaticamente, como verdade absoluta. De outro lado, a revisão encon
tra todos os obstáculos, colocada à margem, particularmente pela estru
tura do ensino, isto é, da transmissão oficial da cultura. E la, assim, embora 
surja de uma necessidade histórica - como produto histórico, pois -
cresce com dificuldade e parece meramente vegetativa. Aqui e ali, entre
tanto, verifica-se sua vitalidade. No que se refere ao particular - institui
ções, figuras, episódios, etapas - o problema é ainda mais grave. f: gra
víssimo no que diz respeito a instituições que, secularmente, ficaram mar
cadas pela obediência hierárquica e pelo sistema funcional fechado. Tais 
as Forças Armadas, de um lado. Tal a Igreja, de outro lado. Quando se 
coloca a mudança, e, conseqüentemente, a ciência da mudança, o seu 
balanço, as resistências tendem a encarar, ora como subversão, ora como 
heresia, tudo o que pretenda discutir as verdades consagradas. Mais do que 
consagradas, obedecidas. 

Estas considerações preliminares não são gratuitas: elas pretendem, assi
nalando o fenômeno, ressaltar a importância de uma empresa de dimen
sões culturais respeitáveis: a empresa a que se lançou a Comissão de Estu
dos da História da Igreja na América Latina (CEHILA), a de elaborar 
uma História da Igreja na América Latina, projeto ecumênico, repartido 
entre católicos e protestantes, planejada para dez volumes, com um volu
me complementar, que compreenderá o estudo da instituição nas Filipinas, 
Angola e Moçambique. Ao estudo da Igreja no Brasil caberão dois volu
mes, o segundo e o terceiro. Acaba de aparecer o segundo, primeiro refe
rente ao Brasil, e referente à primeira época. Os seus autores são figuras 
destacadas da cultura brasileira, e particularmente da cultura católica no 
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Bra~il: Eduardo Hoornaert, Riolando Azzi, Klaus Van Der Grijp e Benno 
Brod. Em sucintas palavras preliminares, Enrique D ussel, Presidente da 
CEHILA, define os propósitos da empresa: trata-se "de um trabalho em 
equipe, modesto é verdade, porém realizado com espírito cristão, científico 
e de pobreza", reconstituindo a vida da Igreja "conforme a metodologia 
histórica" e sendo, portanto, " um trabalho teológico". Precisa, adiante: 
"Entend:-se teologicamente a história da Igreja na América Latina como 
a história da instituição sacramental de comunhão, de missão, de conver
são como palavra profética que julga e salva, como Igreja dos pobres". 
Prossegue, afirmando que a Igreja "vai lentamente assumindo sua respon
sabilidade profética, num momento histórico em que o Continente Latino
-america no começa a tomar consciência de sua existência como cultura. 
emergindo como Nação que se descobre profundamente dominada, em que 
o povo sofre uma histórica injustiça". Grandes palavras, serenas, claras, 
modestas, proféticas, coerente com a época em que estamos sobrevivendo 
nesta América Latina cujas características todos conhecem, no geral , e 
cujo sofrimento toca a todos. 

E las abrem o primeiro volume referente ao Brasil, em que a matéria é 
distribuída em três períodos, todos da primeira época colonial: o da 
evangelização, o da instituição eclesiástica c o da cristandade, o primeiro 
e o terceiro da autoria de Eduardo Hoornaert, e o segundo da autoria 
de Riolando Azzi. A evangelização é entendida nos níveis universalista. 
doutrinário e guerreiro. E videncia-se o consórcio entre a catequese reli
giosa c a empresa colonizadora; entende-se o papel do índio e de sua 
cultura c o seu trágico destino diante da colonização; desvenda-se a ino
cuidade da conversão do gentio e o que a sua intenção encobria, embora 
tendo sido empreendida por mártires e missionários de extraordinário valor 
individual, alguns deles apresentados em referências equilibradas. Part indo 
da compreensão que os missionários tinham de si mesmos e do sentido 
de sua obra, confirma-se o sentido colonialista do discurso evangélico. Esta 
primeira parte, que se deve a Eduardo Hoornacrt, encara, pela primeira 
vez entre nós, a catequese em sua verdadeira significação, despindo-a d.! 
tudo aquilo que a transfigurou , enquanto, servindo-se de autores consagra
dos, como Serafim Leite, afirma o essencial caráter apologética de suas 
obras. A história oficial, em suma, é posta em questão, com uma superio
ridade de vistas realmente singular, corajosa c clara. Riolando Azzi, na 
segunda parte, estuda a instituição eclesiástica, part indo da consciência 
que a Igreja tinha de si mesma e estudando, depois. o padroado português 
e o recrutamento, estrutura e distribuição do pessoal r Jigioso, particular
mente interessante no que toca às vocações. Trata-se de uma visão da 
Igreja colonial inteiramente diversa daquela que nos tem sido imposta pela 
história oficial. A terceira parte, devida também a Eduardo Hoornaert é, 
a meu ver, a mais importante como definidora do sentido da obra. f:, tam
bém, naturalmente, aquela em que fica mais contrastante com os texto5 
consagrados a posição dos autores desta nova versão. A matéria desta ter
ceira parte, por si só, daria para longas discussões, no melhor sentido, c 
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é impossível colocar, nesta rápida resenha, ainda que a tentação seja 
grande, nem sequer um dos pontos que ela alinha e defende. Trata-se, 
segundo o autor, de uma cristandade baseada na não fraternidade, em 
que a formação do senhor funda-se na ética do privilégio, enquanto a 
formação do escravo funda-se na ética da penitência ou da resignação. 
O autor aprecia, ainda, a função da mulher na formação do catolicismo 
brasileiro, o espaço e o papel da criança, do escravo, recordando a educa
ção, o trabalho, o lazer, as festas e os ambientes e movimentos alternati
vos, messianismos, cultos clandestinos, quilombos. Nesta parte, aparece 
uma intervenção importante de Benno Brod. Para os autores, pois, a for
mação do Brasil foi uma " tragédia humana", e a nossa história é, no fim 
de contas, "uma história do medo". Por tal c sumária síntese, é fácil per
ceber a riqueza de motivações que a obra suscita e o seu profundo sentido 
inovador. 

Ela se funda, sem dúvida, em ampla erudição e num posicionamento 
novo, que demandaria, como demandou, o rompimento com categorias e 
conceitos velhos, vivendo da repetição, consagrados e desgastados pelo 
uso. Assim, no fundamental , a obra se define - e se qualifica - de um 
lado pela posição adotada na análise do passado histórico brasileiro e, 
dentro dele, da Igreja; de outro lado, pelo embasamento cultural procura
do pelos autores, na fundamentação de suas teses. Nesse nível, realmente, 
ela inova e se afirma como feito extraordinário. J á na Formação do Cato
licismo Brasileiro, um dos autores, Eduardo Hoornaert, se havia afirmado 
como corajoso e cultíssimo renovador. Como a história da Igreja está inse
rida, naturalmente , na história geral do Brasil, tratava-se, para os autores, 
de aprofundar e renovar a história das instituições religiosas - em que 
foram extraordinariamente felizes - e de, para isso, renovar, rever e 
aprofundar a própria história geral do Brasil. Neste nível, já não foram 
felizes. A posição renovadora, no que concerne à área da Igreja, e da 
religião - dois planos distintos, por vezes - não é acompanhada por 
correspondente posição renovadora quanto aos estudos históricos do Bra
sil. Até pelo contrário, a posição dos autores, nesse particular, é de reve
rência ante a história oficial, seu valores convencionais, seus textos consa
grados pelo uso, pela adoção, pela repetição. Existe uma triste defasagem, 
lamentável numa obra de tamanha importância, entre os dois mve1s. Os 
revolucionários no plano da Igreja, são convencionais no plano da 
História. 
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A PALAVRA DE DEUS: INSPIRADOS E EXEGETAS 

MANUELA CARNEIRO DA CUNHA 

Departamento de Antropologia, Universidade Estadual de Campinas 

Livro erudito, e no entanto confessadamente livro apaixonado. Paixão que 
lhe confere fôlego e lhe arma emboscadas: é sobre estas que gostaria aqui 
de fazer a lguns comentários. 

Evangelização: de sua falência 

Um tema percorre o livro, e singularmente a sua primeira parte: o da 
impossibilidade de evangelização dentro dos quadros de um sistema colo
niaL Este tema é recolocado, de forma m ais matizada, na segunda e na 
terceira partes, como 5e tivesse havido uma reflexão e crítica à primeira 
abordagem. Mas já que esta reconsideração não se explicita claramente no 
texto, talvez valha a pena fazê-lo. 

A questão da evangelização é colocada na primeira parte como proble
mática em virtude de dependência real (através do si!.tema de padroado, 
cm que o papa delegava ao rei de Portugal atribuições eclesiásticas) e da 
conivência da Igreja no Brasil com os imperativos do sistema colonial. 

Da evangelização é-nos dada uma definição, ou melhor duas possivel
mente anacrônicas para a época tratada, mas que são as que têm peso e 
~ignificação na ação contemporânea: e o livro é decididamente contempo
râneo. Evangelizar é pois aqui "a prática de fé, de esperança e de caridade 
em benefício dos oprimidos, em nome de uma fraternidade universal que 
une portugueses e indígenas"; c é também - segunda definição - "reco
nhecer Deus no outro" e implica o respeito à alteridade cultural. 

O que eu queria salientar em seguida aqui é que estas duas definições 
não são equivalentes, e que a falência da evangelização em sua acepção 1 
prendeu-!.e a motivos de ordem histórica, enquanto em sua segunda acep
ção, deveu-se a razões propriamente estruturais. 

Missionário ou funcionário? 

Uma primeira questão que se poderia colocar é se projetas alternativos 
à evangelização tal como foi praticada, eram, a longo prazo, viáveis. A 
esta, a resposta foi dada pela História que desfia o rosário dos atritos entre 
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missionários e os prepostos do poder colonial , cm que sobressai a expu}. 
são dos jesuítas. 

Questão ociosa, pois. A que o livro coloca, é outra, ou seja a da própria 
possibilidade de projetos missionários que se dis!>ociassem dos impcr3tivo~ 
coloniais. Para esta questão essencial, o livro traz subsídios imporbntes, 
que permitem a reflexão sobre o grau de autonomia da Igreja enquanto 
instituição. O ciclo mis!>ionário maranhcnsc é exemplo de tal projeto, dos 
quais o mais eminente é o da república jesuítica dos guaranis, não tratada 
ne~te volume. Emergiram graças a condições particulares, no quadro de um 
distanciamento ao mesmo tempo político e geográfico dos centros coloniais. 

f: assim pelo menos a maneira pela qual nos é apre!>Cntada a experiência 
missionária maranhense: como uma empresa até certo ponto independente, 
graças a uma relação de forças inversa da habitual. Não mais eram os 
missionários dependentes da Coroa, mas esta si m é quem dependia dele!> 
na medida em que lhe garantiam, enquanto bandeirantes, as fronteira~ 
ameaçadas por holandeses, franceses e espanhóis. Lá puderam os jesuítas 
dar ~ua medida , nas pegadas do Padre Figueiras e de Antônio Vieira, esse 
missionário ambíguo, convertido no Maranhão e um "autêntico espírito 
evangélico". Lá defenderam eles os índios contra moradores de São Luís 
a de Belém, lã se pretendeu estabelecer nas aldeias uma ordem econômica 
nova, desvinculada de uma economia de exportação. 

Sim, portanto, pode haver e realmente houve projetos alternativos, ba· 
seados na fraternidade dos homens, e isto por duas razões: uma que se 
prende ao caráter ideológico da doutrina cristã que, como toda ideologia, 
é passível de várias leituras - tema que retomaremos mais adiante -
desde a que dá a César o que é de César c que aplica os preceitos paulinos 
dos bons tratos a serem dispensados aos escravos, até à que se alinha com 
os despojados; outra que é a da relativa autonomia de que goza o clero 
na sua vinculação com um determinado projeto social. E é pela existência 
d esse grau relativo de autonomia que a opção entre ser missionário e ser 
funcion ário, entra a anuência ou a dissociação dos objetivos coloniais, se 
pôde oferecer; por cama dela foi possível propor-se uma evangelização em 
favor dos oprimidos. 

Missionário ou funcional? 

No entanto, há limites a essa autonomia: a Igreja se inscreve na própna 
trama da sociedade ocidental. Bem o percebiam os da época, que não dis
sociavam, no conceito de cristandade, a Igreja da sociedade global (p. 
246). f: a ordem social que se coloca diante de seus próprios membros 
como algo transcendente, ou, na fórmula lapidar de Durkheim, "Deus é 
a sociedade". Donde, mudar de Deus é, cm princípio, mudar de sociedade. 
E é precisamente por isso que a segunda defin ição de evangelização, "reco
nhecer Deus no outro", enquanto pretende explici tamente a aceitação da 
diversidade cultural, não parecia ser, na época, praticável. Sê-lo-ia agora? 
Parece-me que é esta a grande questão aberta, c antes de tentar uma res
posta, haveria que pensar nas implicações de tal postura. 
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O que dissemos acima pode ser retomado em outros termos. Os missio
nários não eram colonos como quaisquer outro~: mais do que quaisquer 
outros, eles baseavam sua ação em uma fé da qual eram o veículo privi
legiado. Ora, essa fé repousa por um lado no pressuposto da universalidade, 
da catolicidade da mensagem cristã, que diz respeito a cada homem em 
particular. A cada homem em particular, sim, mas enquanto indivíduo e 
não enquanto me mbro à parte de uma cultura c de uma sociedade especí
fica. f: assim que Anchieta poderá escrever sobre um chefe carijó "é bom 
cristão c mui discreto c. . . nenhuma coisa tem índio" (citado na obra à 
p. 122). 

Por outro lado, essa fé que se percebe universal, não está em momento 
algum desl igada de uma sociedade, sociedade histórica que lhe é visceral
mente ligada c na qual adquire sentido e funciona lidade uma certa ética. 
Para pôr as coisas um tanto cruamente, fora de um certo tipo de organiza
ção social, não podia vingar a Igreja. Eram os próprios sistemas sociais 
exóticos que, eventualmente, repeliam representações e hierarquias, quando 
não fossem passíveis da redefinição e absorção pelos sistemas indígenas. 
Entre o indígena, filho de !Xus, e a mensagem cristã, interpõe-se pois 
algo que Anchieta chama de " tirania do demônio" (p. 120) e que outra 
não é senão a sociedade gentia. O homem é bom desde que dele se extirpe 
sua cultura. 

Esta verdade não escapou aos missionários, que perceberam que os 
aldeamentos e reduções eram condições sine qua non de mis~ão: por mais 
que quisessem de boa fé preservar "o que lhe parecia aproveitável nas 
culturas indígenas", por mais que procurassem manter a língua e alguns 
costum es, destruíam pelo menos o sistema político, eventualmente a ace
falia cm que teimavam esses índios que "não reconhecem superior". 
Ora, uma sociedade é um sistema solidário no qual não se alteram im
punemente as partes. Até que ponto, ao mesmo tempo, na tentativa de 
preservação "do que de bom havia" nas sociedades indígenas, na tentativa 
de implantação do "catolicismo mameluco", com uso dos maracás, da 
dança, do sistema de parentesco e cerimonial, não estariam os jesuítas pro
movendo a mudança sob o di!>farçe da continuidade? A dinâmica dos sis
temas ideológicos é tal que se apropria da linguagem dos sistema anterio
res para encobrir e tornar "naturais" as mudanças mais radicais. Por is o 
discordo do P. E. Hoornaert quando afirma que "o sistema colonial não 
pod~ -,uportar a criação de um catolicismo mameluco: era estruturalmente 
impo;sívcl" (p. 62). Creio, pelo contrário, que não só fosse pos ívcl mas 
até dc~cjávcl. não ti\'essem lzm·ido soluções mais expeditivas para o pro
blema da redução do índio. O sistema do lndirec/ Rufe prO!f10vido pelo 
império colonial britânico, c que se baseava no controle das e5truturas 
políticas c sociais indígena~ sem o esfacelamento das mesmas, fazendo crer 
que se a<; não havia alterndo, - já que as formas não haviam mud:1d0 -, 
é um exemplo cloqüentc da eficácia de semelhantes estratégias. 

A evangelização passou pela destruição das ordens sociais tradicionais 
com as quais não era compatível, e isto sob todas as latitudes. Exemplos 
que con hecemos ela África Ociden tal são claros nesse ponto: as virtudes 

153 



cristãs só pareciam poder florescer dentro de certos moldes de organização 
social. Volens nolens os missionários eram parte da textura de um sistema 
social, e eram até agentes privilegiados de sua reprodução. O dilema que 
se lhes apre~entava não era então simplesmente a escolha entre serem 
funcionários e serem missionários, para retomar os termos do livro, mas 
até que ponto, mesmo escolhendo a missão, podiam eles escapar ao enga
jamento estreito com uma dada ordem social que os tornava, senão funcio
nários, pelo menos funcionais. 

~m suma, não me parece ser, contrariamente ao que sustenta Eduardo 
Hoornaert, o pacto eventual de missionários com a empresa colonial quem 
perverteu a missão c gerou a incapacidade de reconhecer o "outro", e 
sim o engajamento íntimo da Igreja da época, seu compromisso estrutural 
e invisível ante seus próprios olhos, com uma certa organização social. 

Leituras 

Objetar-se-me-á que houve sucessos indiscutíveis na evangelização de 
povos indígenas. A s reduções guaranis do Paraguai, são o exemplo clás
~ico: em 1768, data da expulsão dos jesuítas, viviam nas Sete Colônias 
mais de cento e cinqüenta mil índios. Como 5e explica uma adesão de tal 
envergadura? Hélcne Clastres, em seu livro sobre o profetismo tupi-guara
ni, <1> nos dá uma interpretação convincente que tentarei resumir aqui. 

A sociedade guarani encontra-se, nos alvores do século XV I, cm um 
momento específico do processo de tensão entre o político c o religioso 
que lhe é inerente. À tendência que se esboça então e que tende a confe
derar aldeias sob a au toridade de um único chefe, opõe-se um profetismo 
que tende a negar a ordem social. A esses profetas que guiavam os índios 
na recorrente busca da " tena sem mal", lugar cdênico atingível cm vida, 
sub tituem-se sem dificuldades os missionários que a situam para além 
da morte. Mensagem inteligível, pois, e não sujeita a desmentidos. Os fra
cassos na busca da terra sem mal podiam abalar a autoridade de algum 
profeta, sem por isso alterar a crença em que se assentava; a transposição 
pa ra um outro mundo assegurava de modo inabalável a autoridade dos 
padres. 

Uma mensagem inteligível não é no entanto o bastante para a adesão 
de todo um povo, se não e stiverem presentes, entre outros, interesses de 
natureza eminentemente política que possam capitalizar a mudança cm seu 
favor. T al parece te r sido o caso da sociedade guarani , que soube incorpo
rar o catolicismo ~~ ~ua própria dinâmica: segundo Hélcnc Clastres, os 
jesuítas realizaram uma forma de poder político cen tralizado para a qual 
já tendiam as sociedades tupi-guaranis. 

As conversões religiosas dos terenas c dos xoklcngs possivelmente ilus
tram proces~os análogos que poderíamos chamar, c m seu sentido etimo
lógico, de conversões de coincidência, pois dependem da convergência de 

( t) II. Clastres, 1975, La tcrre sans mal. Paris, :E:d. du Seuil. 
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processos externos c internos à sociedade gentia, e da reinterpretação a 
que esta submete o que lhe é dado de fora. Nem sempre, porém, nos de
paramos com tais concordâncias, e a evangeliznção pode tornar-se então 
pura violência cultural. O autor bem percebe que conversões individuai'> 
isolam o converso e desagregam o grupo, e há na literatura inúmeros exem
plos desses casos. Pois se não é mantida na conversão a dinâmica própria 
à sociedade, esta poderá ruir. De certa forma e paradoxalmente, talvez as 
únicas conversões que possam respeitar uma sociedade, são as conversões 
em massa, e portanto políticas. 

E stas observações nos remetem novamente ao problema da polissemia. 
Parece-me que todo o livro está comtruído sobre essa questão: a leitura 
da mensagem cristã foi deturpada, vinculada a projetas temporais, embora 
alguns soubessem ver claro nas trevas: é chegada a hora de recuperarmos 
a pureza, isto é, a nova leitura, da mensagem. E onde encontrar esses pre
cursores, que guardaram viva a verdadeira leitura? A resposta é clara e 
generosa: em alguns seculares ou reHgiosos excepcionais, mas sobretudo na 
"sociedade civil" da Igreja, e primeiramente entre os oprimidos pela hierar
quia. 

Ora, um fenômeno curioso e recorrente no Brasil desde a colônia é o 
que poderíamos chamar as tentativas da autogestão religiosa. Os leigo5 
tiveram uma importância comiderável na Igreja do Brasil, e particular
mente em Minas Gerais, onde se podiam instalar ordens religiosas e onde 
o clero secular era racionado. No livro, recebe portanto um destaque 
inusitado o catolicismo popular, percebido como uma leitura própria de for
mas impostas (vide p. ex. pp. 327 e 345). Duas formas são mais dct:!
lhadamente analisadas: os ermitães e as confrarias religiosas. 

Os ermitãcs, florescentes nos séculos XVII c XVIII, são cm geral pes
soas "à margem" - margem da hierarquia c margem da sociedade e 
de seu espaço, habi tantes dos ermos - e ilustram o que já é sobejamente 
conhecido como o "poder dos fracos", daqueles que derivam sua auto
ridade religiosa de sua própria exterioridade ao sistema. Claramente, os 
ermitõcs foram percebidos como usurpadores, como atesta a carta de 
7 de fevereiro de 1778, que o governo do Bispado de Mariana endereçou 
a D. Maria J, e transcrita à p. 95: "Só lhe falta (ao povo que freqüenta 
os santuários dos crmitães) subirem aos tabernáculos para verem as sa
gradas formas: no que usurpam a regalia e jurisdição do ordinário e fazem 
que os rústicos menos respeitem os lugares sagrados". Esses erem itas, e a 
forma religiosa que apregoam são geralmente cooptados : chega-se a dar
-lhes "cartas de ermitanato" regulando a profissão. 

Poderíamos nos perguntar, uma vez mais, at~ que ponto essa recupera
ção era contingente c dependia do pacto especial que vinculava a lgrej.t 
ao projeto colonial. Para avaliarmos essa questão, talvez seja útil parti
mos da própria obra, c veremos como são apresen tados ermitães e con
frarias. A p. 109, são-nos aqueles exaltados como "os primeiros e mais 
importantes missionários cio Brasil an tigo ... por terem conseguido inserir 
no tecido da história brasileira esta dialética libertadora", isto é, "uma 
estrutura de coesão do povo". As confrarias são, por sua vez, comunica-
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doras" "da verdade racial social" sendo "clara c manifestamente organi
zações de classes sociais" (p. 97). Talvez valha a pena notar que, se é 
verdade que as irmandades proviam grupos sociais com um modo de 
expressão e uma organização, não e!>tá provado que tenham ultrapassado 
as funções da ajuda mútua e de veículos de ascensão social de seus mem
bros. J á se quis ver também nas irmandades de africanos, por exemplo, o 
acobcrtamento de uma consciência de sua condição, afirmada na preser
vação clande!>tina da língua e dos costumes das diversas nações. Apesar 
da verossimilhança de tal hipótese, como faz bem observar Russel-Wood 
( 1973), '·Black and mulatto brotherhoods in Colonial Brazil: a study in 
Collcctive behavior", The Hispanic Americcm llistorica/ Review vol. 54 
n.0 567-602), não há no entanto provas a favor dela: a 1 nquisição que no 
século XVIII perscrutou tão intimamente os recônditos da vida brasileira, 
não pôs em acusação, pelo que até hoje se conhece, a~ irmandades d~ 
pretos. 

Mas não é aqui o lugar de examinar em detalhe os fundam entos das 
caracterizações que no!> são dadas de ermitães e confrarias. O que eu 
queria apenas salientar é que, ao longo do livro, estas manifestações do 
catolicismo popular são tomadas em sua dimensão, seu sentido de protesto, 
de rebeld ia ante a dominação. Paradoxal mas também significativamente, 
a meu ver, as formas específica~ cm que manifestam c que são ,propria
mente religiosas, são relativamente esquecidas. Isto me parece se prender 
à função pedagógica da Igreja que pretende reconhecer os anseios expres
sos no balbuciar dos fiéis - precursores talvez, mas não agentes plena
mente maduros - e lhes emprestar as formas mais adequadas. Pois a 
Igreja é a depositária não só da mensagem, mas de sua leitura, da ortodo
xia. Aceitar a diversidade cultural ~cria aceitar leituras divergentes, aceitar 
as santidades, Canudos, Contestados, movimentos messiânicos e igrejas 
nativas que floresceram nos quatro cantos do mundo evangelizado, ates
tando o ajustamento penoso entre a letra e a prática social. Aceitar ~em 
tentar recuperar, "respeitando a diversidade cultural", será isso compatível 
com a existência da Igreja Católica, com a existência de qualquer Igreja? 
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"Pousando Para Retrato" é o título do livro escrito por Nívio Ramos 
Safes, um pai-de-santo que é também bacharel em Ciências Sociais. 

Nívio era o presidente do terreiro que foi objeto de estudo de minha 
dissertação de mestrado - Guerra ele Orixá: Um Estudo de Ritual c Con
flito. Em 1972, quando fiz a pesquisa, Nívio era meu aluno e foi através dele 
que entrei em co11tato com o grupo que participou do terreiro por mim 
esllldado. A l/la/mente ele já é formado, mas não exerce a profissão. Tor
nou-se pai-de-santo em 1973, abrindo um novo terreiro e pouco depois 
indo para Alagoas, onde nasceu, "fazer cabeça", ou seja, iniciar-se no Can
domblé. 

Este livro está sendo escrito dese 1976 e é, ao mesmo tempo, um de
poimento, onde o autor relata fatos de seu cotidiano, e uma tentativa 
de refletir sobre esta experiência. 

Selecionei alguns trechos do livro para esta publicação, sabendo, no 
entanto, que poderia empobrecer o todo do trabalho. Acredito, porém, 
que através destes fragmentos pode-se perceber o caráter do livro e, sobre
wdo, ter uma idéia de sua importância enquanto depoimento de um indi
víduo que vive universos culturais aparentemente contraditórios. 

O depoimento é uma das características mais marcantes das conversas 
de pessoas que vivem a Umbanda. Essas pessoas contam, com muita fre
qiiência, como as coisas se "passaram" com elas. O relato é sempre feito 
com muitos detalhes, descrevendo não só fatos mas também as pessoas 
envolvidas, as emoções sentidas etc. O livro de Nívio está dentro deste 
universo, 110 entanto, através da ênfase no relato literário o autor sublinha 
o caráter particular do depoimento e tenta, por outro Lado, superá-lo 
através de uma reflexão sobre os fatos descritos. 

Nívio tem algumas peças de teatro escritas e um livro de poemas. As 
peças Pau de Sebo, Boca de Forno e Vitrine são tentativas de expor a 
vida de um habitante de uma cidade do interior e os problemas de um imi
grante através de metáforas folclóricas. Este livro é a exposição, em forma 
de depoimento, de sua vida como pai-de-santo no Rio de Janeiro . 

Yvonne Maggie 

"POUSANDO PARA RETRATO" 

Hoje o calor está brabo. O meu quarto de cimento queima coroo brasa. 
Sete horas . .E: hora de levantar e preparar a mesa para atender os consu
lentes. Estou indisposto e sofrendo de preguicite aguda, aJém de má von-
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tade de ouvir os problemas que me afiguram como corriqueiros. Go~taria 
de saber porque fazemos ou professamos determinados rituais que nos 
deixam desesperados. Indo ao fundo de mim mesmo tenho a resposta. 
Mas, pensando em sociedade, fico indignado e perco aquela certeza que 
o "santo" me dá. 

Peço perdão ao destino e à sociedade em que vivo mas ao mesmo 
tempo mando os dois à merda. Primeiro, porque o meu destino é ser 
"pai-de-santo" de uma pseudo-religião, - e como "pai-de-santo" tenho 
diversos deveres que me deixam tremendamente encucado; segundo por
que não sei como, (em termos materiais), eu vejo, através de cartas, 
búzios, leitura de mãos, as vidas das pessoas, e essas mesmas pessoas de 
acordo com a sua formação social, exigem de mim uma ajuda substancial, 
essa ajuda tem que vir em forma material através de meus conhecimentos 
"pai-de-santense". E aqui começam os padecimentos de um indivíduo que 
vive numa sociedade tipicamente contraditória, não só na sua base como 
em toda sua estrutura ... 

J á são nove horas. 
Agora, eu vou tomar café. Eles que esperem. 
Mas como? Você depende deles para viver. Pagar aluguel, comer, ves

tir, calçar ... Não faz outra coisa .. . 
E eu posso? O Santo deixa? Bem que gostaria ... E quem vai acreditar 

nisso, homem? Vai trabalhar. . . Seu cunhado bem que falava: " você 
ainda descobriria uma forma de ganhar dinheiro sem fazer força" . 

- Mas o meu lugar ele não quer. 
- Ninguém determina o que vai fazer nesse mundo. Tudo é feito de 

acordo com a criação da natureza. A sociedade apenas enquadra o indi
víduo e lhe põe uma plaqueta. ( ... ) A sua é: "Macumbeiro". O resto 
que você fizer será secundário, pelo menos agora ... 

Quem leu A Guerra. dos Orixás de Ivone Maggie conhece o personagem 
Mário, um presidente de um centro espírita de Umbanda. Sou eu. Assim 
é que foram os meus primeiros passos dentro do espiritismo. Num terreiro 
onde se pratica um ritual puro de "nação", o indivíduo é chamado para 
servir a um Orixá. Na Umbanda, ele é "ca,alo" de várias entidades espiri
tuais. Assim eu passei a me desenvolver no sentido de "receber" diversas 
entidades que passaram a fazer parte de minha vida material, influencian
do-a em quase todos os sentidos. Acho graça quando ouço pelo rádio. no~ 
programas sobre Umbanda e Candomblé, que os espíritos não têm nada 
a ver com os problemas materiais. Ou esses indivíduos são uns tremendos 
cascateiros ou então só sabem fazer aquilo que lhes ensinaram. E o que 
se ensina numa camarinha é muito pouco para perceber o mundo de hoje. 
~ preciso acima de tudo ter uma assistência espiritual, ou seja, uma 
intuição além da comum de todos nós. 
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Você já conviveu com um yaô saído de há pouco do "roncó" e com 
pouco grau de instrução social, mesmo pertencendo à classe média? Expe
rimente. E quando ele tiver mais de três anos de "feito", mesmo que a 
vida dele seja uma bosta, veja como se sente. Você já fez vestibular? Pas
sou? Como se sentiu? Já é doutor? E agora, como se sente? 

No mundo do Candomblé é a mesma coisa. Ninguém sabe nada e cada 
um sabendo mais do que os outros. Participe de uma reunião de Babalaôs 
e Yalorixás e depois compare com uma outra de artistas ou de uma classe 
social mais elevada. Garanto que descobrirá uma extraordinária seme
lhança. 

Já ouviu falar em "livre concorrência", "monopólio" etc? Já sentiu o 
drama de dois consultórios dentários ou médicos, situados no mesmo pré
dio ou na mesma rua? Sacou o relacionamento não só entre eles como tam
bém dos seus membros? 

No Candomblé a semelhança é de impressionar. O doutor entende de 
medicina, o babalaô, de santo. A diferença é o meio social, mas todos 
fazendo parte de um mundo social mais amplo com suas inter-relações. 

As vezes, ou quase sempre, desejo largar tudo isso que estou fazendo. 
Mas se apodera de mim um tremendo medo. Medo de viver a vida de 
antes, quando não tinha nada, mesmo estudando e com instrução. Medo 
de ficar inutilizado para praticar outra coisa qualquer. Medo de não me 
sentir feliz como me sinto agora, apesar de marginalizado pela sociedade. 
Materialmente, nada tenho, nem mesmo segurança. Não estou amparado 
por leis, meu trabalho não é reconhecido pela minha sociedade, mas a 
segurança interna é tão forte, tão sólida que me dá medo perdê-la em 
troca do que a sociedade de consumo me oferece. 

Há três anos atrás abri esta "casa de culto" depois de ter passado por 
experiências que me obrigaram a ser dirigente c tornar-me um "pai-de
-santo". <•> Uns não acreditavam em mim, outros achavam que o Centro 
não duraria muito e os que começaram comigo só esperavam as vantagcn<; 
que poderiam ter de uma mediunidade que estava explodindo, pura, sem 
formação e com um "cavalo" cheio de ideais humanistas. H oje, passado• 
esses anos, descobri em mim uma vocação nata para a religião, mas ao 
mesmo tempo procuro não ser religioso dentro das regras do sistema vi
gente, buscando as explicações dos fenômenos que me afiguram dentro 
do contexto social e estruturando-os dentro de uma ordem sócio-natural. 

Estou de mudança. Vou para um lugar onde há mais espaço, mais 
natureza animal e menos gente. Acho que estou procurando alguma coisa 
que na cidade não encontrarei. Estou tentando simplificar os meus conhe
cimentos e fugindo à complexidade que nos impõe a tecnologia moderna. 

(I) Vide o livro Guerra de Orixá de Ivone Velho. 
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Não r{etendo ser uma instituição burocratizada, com verba do governo, 
nem angariar fundos para " distribuir" ws pobres. Não acredi to nessa for
ma de religiosidade. Para isto exi~tcm instituições criadas pelo governo e 
pagamos impostos. E nem tampouco estou preocupado com esse t ipo de 
coisa. T a mbém não tenciono rotular o meu ritual. D e alguma forma se
rei guiado a criar algo que me satisfaça c a minha satisfação é descobrir 
fórmulas que sejam capazes de amenizar ou solucionar, se for pm,síve1, 
os problemas de indivíduos e pessoas que a sociedade ainda está longe 
de conceber. E estou quase certo de que a resposta está na natureza e 
que a 50ciedade, com suas múltiplas regras c sanções, limitou o indivíduo. 
cortando o ponto de un ião que o prendia a ela. D aí a insatisfação do ho
mem, a religiosidade suicida, as doenças, as explicações de ordem cientí
fica sempre girando em tomo do homem-social ... 

Quando em 1973 inaugurei este "Centro", não me achava capacitado 
para tal e me perguntava porque cu faria tal coisa; por que não me pas
!-lava pela cabeça tal di sparate inclusive conhecia muito pouco sobre "Um
banda" e menos ainda !.obre "Candomblé ... Mas como fui presidente de 
um "Centro" c não tendo os zeladores do mesmo continuado na sua missão, 
fui obrigado a fechá-lo e sem saber o que fazer com o material litúrgico, 
inclusive sem me fixar em nenhum outro "Centro" e sem encontrar quem 
me orientasse e quando encontrei disse-me que cu havia nascido para 
dirigir " terreiro", havendo assim me ajudado na abertu ra deste. 

A!.sim ab ri meu "Centro" pensando em cumprir um "destino", pensando 
em "caridade", "amor-ao-próximo", " dá-de-graça-o-que-de-graça-recebes
te" etc., etc., etc. ( . .. ) Só que passados esses anos descobri que são cha
vões de uma ideologia burguesa. Nada recebi " de-graça" c o preço que 
estou pagando é bem alto .. . 

Quando o "Centro" foi inaugurado houve necessidade de se fazer uma 
série de cerimônias ritualísticas de firmeza e como não tinha uma " mãe
-de-santo" paguei a uma senhora muito bem conceituada e competente 
no ritual de "Angola e Umbanda" que assim "abriu" minha casa e me 
tomou como seu filho adotivo dizendo-me que cu não precisava fazer 
"santo" pois tinha certeza que a minha "coroa" já estava pronta. Muito 
vaidoso aceitei a sua tutela, mas sabendo que não poderia esperar muito 
dela caso não pudesse pagá-la . Não podia condená-la : Eu era um futuro 
doutor, b ranco, culto e muito bonzinho. . . um fil ão de ouro a ser explo
rado . . . só que eu não planejava assim ... 

A princípio, a casa que aluguei passou a ser um curso de " P ré-Vesti
bular", minha moradia e o "Centro" porque não pretendia dar sessão 
sempre, só quando houvesse necessidade e mesmo porque o curso era 
quem sustentava tudo, pois havíamos começado com quinze alunos e pa
recia bem promissor. Além de mim, mais quatro colegas davam aulas. 
Além do mais o "Centro" quase não tinha médiuns, só uns conhecidos de 
outros "terreiros" vinham para me "ajudar", como diziam eles. M as dentro 
de um ano só restavam cinco alunos e o "Centro" estava cheio de "mé
diuns iniciantes" e outros "feitos". O ritual era o mais simples possível, 
seguindo uma linha de incorporação e consultas. Seguia uma orientação 
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do preto velho e de uma "Cigana" que hoje raramente incorporam mas 
sempre são "salvados" dentro das sessões ou "gira". Não e~tando satisfeito, 
resolvi partir para minha " feitura" ou "obrigações" no "santo", procuran
do para is~o retornar à minha cidade natal em Alagoas. Agora sou Lodocy, 
filho de T auaquecy, neto de M anadeuí, a famosa Nanã de Aracaju. Nessa 
época, o "Centro" já se achava bastante concorrido, com uma média de 
uns trinta "filhos-de-santo", todos ou na sua maioria da classe média. 
A•sim acabou-se o "curso" e o "Centro" segue a sua trajetória. Antes, 
trabalhava num banco, hoje vivo de "aulas" c do "s.anto" e não vejo 
outra solução de sobrcvivt!ncia apesar de minha cultura material ... 

As ses~ões eram realizadas, às segundas e sextas-feiras, de Caboclo e 
Preto Velho, além do descnvolvimf'nto medillnico que era realizado às 
quartas-feiras. Depois. de minha "feitura" passei a jogar b(•zios e fui 
cortando lentamen te as sessões de consultas com "guias" fazendo apenas 
"ri' as" quinzenais. Du rante esse tempo fui perdendo os " médiuns" que 
estavam acostumados com um determinado tipo de ritual e que não acei ta
ram a mudança c nem tampouco o meu comando, estando acostumados a 
obedecer ao ' 'Preto Velho". Acredito inclusi ve que as "obrigações-de
-feitura" tenham acarretado um choque espiritual dentro do "Centro" 
devido ao fato de haver uma mudança bem acentuada não só no ritual 
externo como interno c em toda a sua estru tura. Surgiram entrío os mais 
diversos problemas, todos eles bem latentes mas devido à minha passivi
d:.lde não haviam ainda explodido. Houve uma debandada d;,: quase oiten
ta por centro de médiuns, alguns já "borizados", o que por incrível que 
p:treça me deixou muito contente tempos depois devido às mudanças e 
aos conhecimentos que fui recebendo. Hoje tenho poucos, mas todos cons
cientes da minha capacidade de liderança e não dependendo de "guias" 
incorporados para dar ordens ou resolver problemas. T ive casos até de 
<~mcaças de morte, " botar pra quebrar", "vir num dia de sessão c dar 
tiros" etc. ( . .. ) Muitos achavam que cu sucumbiria com a saída deles, 
mas ao notar que cu era totalmente indiferente ao fluxo e refluxo de médiuns 
ficavam inconformados c passavam a me ofender, usando de vários recursos 
para afastar outros colegas. Creio que esse é um denominador comum em 
todo "Centro". Existem sempre aqueles que de uma forma ou de outra Sf' 
consideram imprescindíveis a ponto de fazer ameaças e querer causar 
danos quando as coisas não estão dentro de seus planos, esquecendo que 
chegaram necessitados e encontrando alívios para suas mazelas, mas sem
pre achando que aquilo que fazem dentro do "Centro" é mais importante e 
reclamando caso o "zelador" ou seus "guias" não os e logiem ou os ponham 
numa determinada posição de superioridade. Muitos me convidavam para 
passar o dia em suas casas, me obsequiavam com presentes, outros lava
vam minha roupa ou passavam ou traziam comida porque sendo solteiro 
não tinha quem o fizesse .. . e cu tinha que ser "bonzinho" com todos 
!>enão era "um Det• s nos acuda"! E quando resolvi mudar, me dei conta 
de que continuava só c que tcr;a que começar tudo de novo. E recome
cei. . . Hoje estou casado. Tenho um filho e minha mulher espera outro 
dentro de quatro meses. Dos médiuns antigos restam apenas quatro, todos 
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pobres e ainda não fiz o "santo" de nenhum, apenas o " bori". Yaô ou 
filho-de-Santo tenho apenas um porque na hora de fazer o "bori" o santo 
"bolou" e não quis sair sem "raspar". f. uma moça, funcionária de um banco 
"com um cargo a zelar", por isso raramente aparece, assim mesmo para 
consulta de búzios. Até hoje não aceita a "raspagem" e nem se entusias
ma com o ritual de minha casa. Não vou entrar no mérito da "feitura". 
Quando o "santo" é " feito", ele responde pelo filho irresponsável, de uma 
forma ou de outra. 

Estou me despedindo deste casarão e porisso dou minha última "gira", 
que será em homenagem a Nanã. Darei um sarapatel. Novamente vou re
começar e todos sabem que haverá uma transformação. . . Vi e aprencli 
muito nesses três anos que aqui vivi, mas nunca tive fase tão feliz e tão 
surpreendente em todos os meus trinta e sete anos. Sem sair de casa adqui
ri mais experiência do mundo como se o tivesse corrido. Convivi com 
toda espécie de ser humano e seus problemas. Aprendi a ouvir mais e falar 
menos. Descobri que não tenho problemas diante de tantos que me afi
guram. 

Minha vida é uma contínua transfusão de conhecimentos e cad.t 
dia que passa me torno mais rico. Hoje quem me odeia corre de mim por 
que sabe do meu poder. Antigamente duvidavam dele, porisso me ameaça
vam ... Aqui aparece de tudo, desde o "pai-de-santo" analfabeto e arro
gante que busca me amedrontar com seus falsos conhecimentos até aque
les que, me conhecendo, respeitam-me e passam a trocar idéias e conheci
mentos. Aqui aprendi mais do que se fosse viver num "Candomblé" por
que aqui tive o ensinamento de vários "pais-de-santo", pretensos ou verda
deiros, e todos desejando provar que eu "não-sei-nada". E cu concordan
do, aprendendo, ouvindo, calando ... Ser "bonzinho" foi sempre o rótulo 
que recebi, por isso continuo aprendendo. E meu pai Oxocc continua a 
me enviar os "sabichõc!." para me dar aula em troca do aplauso de um 
branco de "Umbandomblé". Raramente saio para ir a "terreiro", pois nüt' 
é a forma exterior dos rituais que está me interessando ... 

Aqui há uma média de quinze médiuns, sendo quatro " borizados" c um 
"feito". Quase todos de o rigem humilde e do morro de São Carlos. Não 
há homens, ou seja, os homens não entram na dança, pertencendo à parte 
de o rganização da casa . Embora eu não tenha aquela preocupação de ensi
nar a dançar, as mulheres procuram fazer o possível para me seguir e 
como na sua maioria eu alterno os cantos, ora de ''Umbanda", ora de 
"Angola", não vejo necessidade do médium ser um dançarino eméritu. 
coisa que só se adquire com a prática e muitos não adquirem nunca. 
Apenas quando me aparece visita é que " puxo" mais para "Angolão". Nor
malmente antes de iniciar uma "gira", na véspera, à meia-noite, "corto'' 
para Exu e no início da "gira" propriamente dita despacho-o com um 
padê. Depois faço a defumação, solto pemba, encruzo o terreiro para de
pois cantar para "bater cabeça". O "xirê"' sempre é iniciado com Ogum. 
Ossanhe, Oxoce, e assim segue, mas quando é uma "gira" comum só 
canto para os orixás mais conhecidos na Umbanda. Quando dou um 
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"xirê" na "Angola" termino com um "Samba-de-Caboclo". Quando faço 
uma "gira" na "Umbanda", salvo os Orixás da Casa, cantando em seguida 
para Caboclo, Exu, Preto Velho e Criança. 

O que mais me irrita nessas "giras" é a falta de pontualidade dos médiuns. 
Chegam sempre tarde e apesar de minha irritação não consigo cha
mar-lhes a atenção porque conheço os problemas de cada um. A trans
formação do ritual, o afastamento da maioria, a minha evolução no 
"santo" têm contribuído para uma formação sólida na estrutura da "casa", 
principalmente depois que me casei. Isso porque minha mulher, sendo 
também médium, se integrou com muita facilidade e se impôs com muita 
eficiência, facilitando-me no relacionamento com os demais, principalmente 
quando tem que distribuir tarefas. Já não há mais aquela ciumeira de antes. 
Há uma certa união que vem durando bastante. De vez em quando sur
gem novos médiuns, mas não demoram muito porque estranham não só 
o meu procedimento dentro do "santo" como também o ritual. Alguns 
vêm de outros "terreiros", de preferência "Umbanda", ficam decepciona
da zona sul. Desistem no primeiro "esporro" que levam e aqueles que 
vêm de outros "terreiros", de preferência "Umbanda", ficam decepciona
dos porque aqui não há privilégios nem tampouco as "entidades" precisam 
se exibir para mostrar poder e merecer prestígio. Admiro alguns, principal
mente uma senhora de seus cinqüenta anos, pobre, de pouca instrução, 
mas de uma moral exemplar c com grande tino para ser "zeladora". Há 
um respeito mútuo entre nós, sem exageros e denguices. Os outros são mais 
jovens mas alguns demonstram, através de sua mediunidade, grande for
ça, fé e confiança no trabalho que se desenvolve nessa "casa". 

Capítulo II 

28 de agosto de 1976. 20 horas. :b tempo de mudança. 
Do sobradão em pleno centro do Rio de Janeiro para o mato, no dis

trito de S. Gonçalo. 
Todo o pessoal do " terreiro" ajudou na mudança. Uma hora do sábado 

já estou em minha nova casa, em volta de uma bagunça geral, com minha 
esposa desesperada e sem poder fazer muito devido à sua gravidez. 

A transformação foi rápida e os fatos acontecidos também. Comecei 
construindo um local para as cerimônias internas do "terreiro". n um 
cómodo de 1 O x 4 m. Inaugurei no dia 16 de outubro, isso porque em 24 
de setembro perdi meu filho que era esperado para fins de novembro. 
Enquando a construção se processava eu usei um dos quartos da casa 
como "roncó" e pegi. Na entrada da casa instalei a casinha de Exu. Quan
to ao jogo de búzios, continuei atendendo na cidade num quarto que 
aluguei para tal fim e que serve também de moradia para meus parentes. 
Aumentei os preços e diminuí os dias. Claro, o movimento diminuiu, mcs-
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mo porque sofri uma queda brusca na minha ascensão no relacionamento 
com os orixás. Começo a recuperá-lo. Estou convicto de que o nascimento 
prematuro e a morte de meu filho foi o sacrifício exigido por Exu para 
restabelecer a harmonia quebrada com o meu desejo de grandeza. Ainda 
estou combalido, mas acredito no meu "Odu" e luto para encontrar o 
caminho certo. O importante é que nessa luta já não estou só. Minha mu
lher não me deixa desanimar. 

E sperei que minha mulher se restabelecc~se e antes dos trinta dias da 
morte de meu filho inaugurei a sede da T enda Espírita "Cabocla J anaína" 
com uma festa cm homenagem a Cosme c Damião. Criança, nessa região, 
é o que não falta. E a procura de doces e presentes foi algo de en louque
cer. A festa transcorreu cm harmonia e paz, apesar dos contratempos que 
sempre sucedem em festas de grande agitação, mas alguma coisa me di
zia que algo estava errado e aconteceria por que o único a tabaquc que foi 
consagrado há quase um ano foi parcialmente destruído por um pessoal 
que se diz da nação "ketu", pretendendo assim tramformá-lo num tam
bor daquela nação para que eles pudessem exibir a arte de dança, toque 
e canto daquela nação. f: óbvio que sem minha autorização. Até hoje o 
tambor se recusa a dar som. 

f: bem verdade que quem fez aquilo se considerava bastan te à vontade 
e se dizia meu amigo. Trouxe consigo um tocador que se sentia a própria 
sumidade no "santé" e trazia no seu curriculum a glória de ter tocado no 
Gantoi ao lado da Menininha. Era um crioulo que de tão feio parecia um 
macaco e tão cheio de empáfia que não fal ava, emitia uns grunhidos, além 
de tudo trazia um boné na cabeça, uma bolsa a tiracolo c toda hora estava 
pedindo que o tempo passasse para poder ir embora trabalhar. 

O atabaque era de tarracha e eles mudaram para cunha, improvisand,J 
tudo, inclusive procurando cipós de goiabeira para tocar na "nação". Eu, 
como bom anfitrião, fiquei na minha quando descobri a destruição. Não 
houve toque de " ketu", eles não dançaram e nem exibiram os ~cus dotes 
cancros, em compensação comeram bastan te e foram embora, provavel
mente "xoxando" a minha umbandinha. f: mai~ um dado negativo para 
determinado número de adaptos do Candomblé. Eles acham que ninguém 
sabe nada e porisso mandam e desmandam, não acreditando que alguma 
coisa possa lhes suceder. O rapaz que se dizia meu amigo c porisso com o 
direito de meter a mão em tudo, inclusive menosprezando os meus tam
bores, adoeceu em seguida, o u já saiu daqui com febre. Diagnóstico: He
patite. 

Bom, como eu dizia, algo estava errado c eu descobri o quê. Ganhei 
dois porcos para me u O xoce e assim foram sacrificados no assentamento 
de meu "pai". M as acontece que com os problemas surgidos c com a 
falta de pes~oal mais entendido no '·santé", cu esqueci do obi e não fiz o 
jogo próprio do ritual para saber se o santo aceitava ou se havia algo 
mais a cumprir. Resul.ado: Teria que dar um bicho de quatro pés para 
Exu e OL só dei de aois, é claro que vários. Exu não gostou e zoneou. 
Na semana seguinte o~ problemas começaram a surgir com todos aqueles 
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que haviam participado da cerimônia do sacrifício e de firmeza do "terrei
ro". Uma foi pre!>a, outra atropelada, outra roubada e eu fiquei quinze 
dias sem ter dinheiro suficiente nem para as despesas de casa. O "achogun" 
foi mordido por um cachorro. Creio que poderia ter sido pior e mais uma 
lição o "santo" me deu. Zelar é tratar e só adquire boa colheita quem trata 
bem de seu roçado. 

Hoje, passados dois meses, tudo e~tá voltando ao normal, principalmente 
depois que me penitenciei ante meu "Odu". 

Um conhecido meu , Antônio de Logun, "feito" no Santé há sete anos na 
nação "Ketu", viria me dar uma mão, mas na hora aprazada sumiu. Ente
di o porquê c não vou me zangar. Enfim, não é todo padre que chega a 
bispo ... 

A minha reputação como ebozeiro está crescendo e meus ''filhos" já 
me olham com um certo temor, mormente depois de certas experiências 
vividas. Em que empresa pública ou privada eu criaria tamanho conceito 
e respeito, embora para alcançá-los o processo seja o mesmo? Provavel
mente nunca serei reconhecido como sociológo, doutor, escritor, poeta, 
mas serei como macumbeiro ou ebozeiro, que no fundo é tudo a mesma 
coisa , apenas modificado pelo social. . . Mas veja bem que apesar de 
tudo isso ainda encontro aqui mesmo na roça quem me olhe com desprezo 
e receio. Muitos que me procuraram hoje me evitam com medo da censura 
local c preocupados com a minha língua. Um deles foi o senhor que me 
indicou o local para a compra do terreno. Chegou à minha casa pedindo 
uma "amarração" e "amansar" determinada pessoa. Fiz. Tudo certo. Aqui, 
agora mal me cumprimenta c quando está sozinha, me saúda de maneira 
bastante tímida. E sabe qual é o seu status na nossa sociedade? Bombeiro 
hidráulico ... 

Eu, para "que ele não se comprometa", evito-o o máximo, mesmo ele 
sendo obrigado a passar por minha porta. 

A sociedade é quem determina o comportamento de seus membros. Mas 
invariavelmente o comportamento do ser humano dentro de uma sociedade 
é quase sempre o mesmo independente de sua cultura. 

E para complementar meu pensamento vem a estória daquela senhora 
que tem um filho com dezcnovc anos e viciado em tóxicos. Ele me con
sulta, mas não acredita muito no que faço apesar de tudo que falo e pre
digo. Mas sempre vai cm busca de outras pessoas, principalmente aqueles 
que <>ão conhecidos na imprcnc,a, rádio e televisão. Os meus "trabalhos" 
são ' 'baratos", porisso não podem ser bons, ela confe sa a uma amiga. 
E sempre volta a me procurar, mormente nas horas de desc pero. Dessa 
vez queria "amansa r" o filho para poder inte rná-lo numa clínica. Eu o 
fiz avi ando que ele fugi ria mas voltaria dentro de sete dias a partir do 
"trabalho" feito. A madame internou o filho e sumiu de minha casa. Apa-
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rcccu implorando para fazer algo pois o rapaz estava internado mas que
rendo fugir, principalmente nos fins-de-semana quando ela iria buscá-lo 
para passar com a família. O rapaz tinha problemas de "santo" e seria 
preciso fazer um jogo com ele presente. Prometi segurá-lo. Tornou a !>umir, 
a madame. Meses depois apareceu para me dizer que pediram vinte e cinco 
mil cruzeiros para "fazer" o "santo" do rapaz, um "zelador" muito famoso 
da Bahia e que tudo havia melhorado mas que de uns tempo para cá o 
filho estava piorando ... 

Às vezes sinto vontade de mandar determinadas pessoas pra puta-que
-as-pariu. Algumas eu mando, outras insinuo. Essa, não tive coragem ... 
Ela me trouxe o rapaz. Fiz um jogo e falei francamente. Ele não resistiu 
e se abriu. Precisava. Não consegui captar o linguajar-social, mas a lin
guagem-símbolo de seu pensamento, a poesia de seu delírio procurei guar
dar c transportar para o papel. "t obvio que são minhas as frases mas o 
pensamento é dele. 

"Mantenho-me calmo porque é preciso. (pausa) Sim ... pois não ... 
qual o que! faz tanto tempo que estou sozinho ... vou comprar uma pas
sagem de volta. t longe mas não tão longe que cu não possa chegar lá. 
(pausa) Claro! Andando ... andando como um pássaro que de tão livre 
perdeu as asas ... 

Minha mãe? é verdade. Ela diz que é preciso, que estou doente, de 
cabeça fraca, que o doutor não dá jeito, que o psiquiatra dis~e que eu sou 
normal. . . Não quero deixar de 'puxar'. . . Minha mãe? "t verdade. Ela 
diz que é o maior desgosto da vida dela, que eu estou me matando, que 
é crime, que é pecado, que eu vou ser internado. . . O homem dela? é 
verdade. . . diz que com um viciado não fica dentro de casa, que não dá 
mais dinheiro pra ela, que não vai mais me sustentar, que eu não presto, 
que sou um verme social, que vou parar no hospício ou na cadeia ... 

Eu vou sair ... vou girar pela girândola .. . vou ver o barco branco que 
ondeia no verde-azul. . . Não basta vê-lo de dia, é preciso também à 
noite . .. Eu vou ficando por aqui cantando o canto do colibri, me ~ento 
para não cair. A pluma é leve para mim que sou pesado mas o canto do 
sabiá c mais bonito que o do Roberto Carlos. A areia branca que o mar 
despreza é um colchão que não custa um tostão. . . O céu tem estrelas. 
ou as estrelas têm um céu que de tão azul parece preto? 

No ano dois mil não serei mais gente. . . provavelmente serei um inseto 
com um número às costas. . . As borboletas voam. . . voam. . . mas o 
objetivo é o mesmo .. . 

Eu sou um caracol ... (pausa) Minha mãe diz que eu o odeio ... Ca-
racol não tem esse sentimento. Minha mãe disse que ia me levar a um 
"pai-de-santo" fazer cabeça. . . (pausa) caracol tem cabeça? ... 

Para minha mãe eu vivo fugindo de tudo. A minha vaga numa clínica 
para viciados já está reservada. Ela me quer ajustado igual a sua máquina 
de costura. Pombas! quantas vezes eu já falei pra ela que sou um reflexo 
do seu dia-a-dia! Quantas vezes já falei pra ela que cu só quero ajustar 
o que está dentro de mim ... 
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Vou abrir um buraco no fim-do-mundo e lá me enfurnar ... 
A clínica, o doutor, a enfermeira, lençóis brancos, éter. . . éter . . . a 

minha cova é rasa e branca, toda branca como os lençóis da clínica, a 
roupa do doutor, as pernas da enfermeira. 

O doutor diz que estou bem c que po5so sair nos fins-de-semana. A 
mamãe vem buscar o filhinho, zelosa de seu compromisso com a socieda
de ... Seu homem bebe, xinga, bate e diz que sou um filho-da-puta, que 
ficar de quatro pra mim é o cotidiano. Mal sabe que de quatro já nasceu 
ele c toda geração dele, orelha do abano, ofendendo a mui digna classe dos 
muares! 

Minha mãe vai à macumba e resolvi acatar a autoridade materna. Fui 
ver que "Santo" era esse que não vivia numa boa, perturbando as cabeças 
dos filhos. O "pai-de-santo" encheu os miolos de barata de minha mãe, 
que eu preciso "fazer o santo", que eu era médium, que eu estava sofrendo 
por causa disso .. . sofrendo tava a mãe dele de ter um filhão daquele, 
preto, gordo c comprido, desmunhecar, afinar e requebrar igual uma rum
beira. Me levou pro escuro, me deixou pelado, me passou um monte de 
troço no corpo, me alisou, me apertou. . . os tambores rufaram, barulho 
de sinetas no meu ouvido, gritos e preces, rogos e súplicas ... e o orixá 
continuava dormindo na minha cabeça que fervia de raiva e nojo. De rl!
pente me senti zonzo e cansado, cai e fingi dormir. A terra é mais leve 
do que as mãos do crioulo. . . me carregaram pro salão dançando e can
tando enquanto eu abria os olhos pra ver que se passava e vi minha mãe 
trêmula de emoção e choramingando. Tive raiva de tanta estupidez e 
burrice! Minha mãe era uma grande otária! Fui carregado, amparado por 
duas mulheres com ar bestificado, que me levaram a girar no salão. O 
crioulão então me colocou numa pm.ição que ficasse de frente para minha 
mãe. Então combinei com meu santo que ele faria uma viagem ao além 
e chamaria a mãe daquela filho-de-uma-égua para apreciar o teatro, que 
eu agora iria mudar o papel. Resolvi cair de quatro e uivando igual a ca
chorro. Minha mãe, senhora bem comportada, moradora na zona sul, 
amante de coronel, cinqüentão, respeitadora das crendices de uma socie
dade-que-vai-pra-frente, ficou apavorada e mais apavorada ficou quando 
o bicha-crioulo pediu vinte e cinco mil cruzeiros para fazer o "santo" e me 
curar do vício que para ele era um Exu que fazia "aquilo". Vício esse que 
me levaria à ruína e ao desespero caso minha mãezinha não tivesse o di
nheiro. Um cheque predatado seria o suficiente e ele iniciaria tudo. A 
be~ta aceitou. Eu topei por que sabia de onde sairia o dinheiro ... -O 
verde-oliva taí mesmo. . . o mar. . . a mata . .. 

E os santos estão brigando na minha cabeça loura . .. 

Amanhã volto para a clínica. 1:: o branco dos lençóis, as ancas das en
fermeiras, as vitaminas, a voz dócil do doutor que é um pouco mais velho 
do que eu e usa uma calça justa fazendo um volume que dá para mostrar 
seu pênis bem formado e uma bunda magra. Gostaria que ele fosse homos
sexual para transar comigo . . 
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Outro dia senti vontade de voltar a ser caracol. Minha mãe é meu 
cárcere e às vezes sinto vontade de violentá-la, não para fugir mas para 
sentir o gosto da destruição. As grades de uma prisão penetram na gente 
até a cabeça de nosso pênis e nos tornam forte para a violência. 

Estou sendo p reparado para ser devolvido à sociedade como um indi
víduo apto a servi-la. Minha mãe está orgulhosa. 

Já transei com uma enfermeira velha e piranha. Ela prometeu subir 
comigo as sete montanhas do Líbano, rezaria o alcorão e seria um caracol, 
prenda do orixá fun-fun que é meu pai de cabeça. Logo mais a noite 
chega e com ela o cheiro do álcool ... Minha meta na lucidez social é 
o médico que me excita com sua roupa branca. Já percebeu que estou 
'a fim' e parece di~posto a cooperar. Mas eu preciso viajar ... morou! f, 
preciso que minhas asas de caracol mantenham-se em movimento . .. estou 
tecendo um colchão de nuvens para me deitar com o meu orixá fun-fun ... 
E o meu orixá fun-fun me prometeu levar para um passeio de carro c 
minha mãe ficou deveras agradecida. 

O fundo do lago é profundo e fundo. A mansidão de 5uas águas na 
superfície plana não diz a natureza de seu ser. Purê de batata ou 
esperma batido? A escolha é sua. Me colocaram na esteira do - "pai-de
-santo" para o meu bem e bem servir a sociedade. O doutor dos olhos 
negros, coxas roliças e calças brancas não sabe que estou sendo violen
tado ante o pegi de Oxun, não sabe que fecho os olhos enquanto sou 
manuseado pelos passivos do roncó, que penso no seu pênis saliente sob 
a calça de linho branco, apertada, apertando tudo, estufando bunda ma
gra e órgãos genitais desenvolvidos. 

Volto para a clínica na segunda-feira. A enfermeira de pernas arquea
das e buço espesso me espera ansiosa . . . Hoje tomarei injcção na bunda. 
A enfermeira está disfarçadamente nervosa, o doutor aprecia disfarçando 
a mente e eu olho com a mente transmitindo o código das aves de arri
bação . . . Desejo partir para as montan has do Líbano. . . H á muito 
tempo que não ouço o murmúrio do riacho. . . a borboleta. . . o cara
col .. . Onde andará Tagore? . . . Eu desejo ser amado antes que a ama
d a morra. Não quero ~entir a transmis!>ão de um hálito morto, mas sim 
o palpitar de veias quente que me rompe como uma virgem imaculada ... 
Não sinto o ferro da injeção entrar nas minhas nádegas brancas ma'> 
percebo o frêmito de gozo da velha e o cintilar dos olhos negros do 
orixá fun-fun. . . O ferro introduzido na carne não faz barulho nem pro
voca tanta dor quanto a visão deformada do homem. . . Percebo que o 
doutor manuseia meu pulso. . . e estou caminhando para o país da'i 
cores azuis . . . minha mão resvala para o vácuo e sinto a pre~são de 
carne que pulsa. Estou voando. . . minhas asas de caracol pousarão so
bre o véu branco do orixá fun-fun e seu paxoro será a minha segu
r ança ... 

Abrir os olhos é um ritual que me atormenta. A escuridão, a negn
tude que minha mente capta me dá vôrnito como mulher grávida. Gosta
ria de abortar esta criança que me acompanha para poder sentir a leveza 
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do ar. . . sou borboleta. . . a distância que percorro em busca da reali
zação me levará à complementação do todo. . . sou caracol. . . Quem 
descobrirá as minhas origens?. . . Estou me recuperando clinicamente e 
o momento de passear com o doutor se aproxima. . . O dia do Orunkó 
chegará. Saberei seu nome. . . descobrirei as origens . . . eu. . . o dou
tor ... o Babá ... 

Tenho que sair da clínica para ser recolhido ao Candomblé. Clinica
mente estou curado, diz o doutor, mas terei que provar depois de uma 
longa conversa. . . lugar ideal o clima de praia! O doutor tem uma casa 
de um amigo em Búzios. Sairei de Búzios clinicamente curado! O meu 
orixá fun-fun ficará risonho com o seu trabalho, ambos chegamos a um 
denominador comum. H ouve uma sessão de descontraimento. . . Eu me 
saciei na noite de dar o nome. O meu santo pulou de frente! Parti nas 
nuvens brancas do Oxalá, seu pênis rasgou as asas da borboleta, o cara
col foi imolado em honra do orixá fun-fun ... 

O mar estava bravio e as espumas brancas me queimavam. . . O há
lito do sol branco me queimava. . . A areia branca do mar me cobria e 
me afogava. O arfar das asas das gaivotas denunciava a pescaria. O 
cair do sol trouxe a noite e eu voltei ao ritual de abrir os olhos ... Tudo 
era negro: os olhos do doutor, o corpo do Babalaô. O teto do roncó, as 
paredes da casa-de-praia, o corpo do o rixá fun-fun não era branco ... 
Estou clinicamente curado. . . O odor penetrante do éter dói quando 
se tem consciência dele ... O resto é o infinito, o zero, a redundância ... 

Não posso definir sentimentos dados. Os meus são indefiníveis. Nin
guém penetra na noite no intuito de conhecê-la. O cego não busca a luz 
mas um ponto que será o de partida para o nada ... 

Minha mãe descobrirá que não há doentes nem sãos, bons nem maus, 
bonitos nem feios, machos nem fêmeas? Somos um só, parte de um todo 
que nos categorizamos ... Agora sou cavalo de O rixá, montar no Babalaô, 
partir para a África c escravizar minha mãe ... Estou clinicamente cura
do. . . Oxalá está clinicamente curado ... De seu ventre corre água, ora 
ye yie ô! O grito vem do roncó, o badalar de um metal estridente soa nos 
meus ouvidos, Hep, hcp, Babá! meu corpo se agita, o do doutor se move 
e o do babalaô cresce, se movimenta para um lado e para outro. Ouço o 
cacarejar de bichos, a ponta de um cigarro está acesa, o perfume de la
vanda do meu orixá, que ao meu lado, em silêncio, tenta me oferecer 
algo como o líquido branco que o babalaô me oferece para acalmar meus 
receios e temores, recende doce e suave ... Estou clinicamente curado ... 
Há flores no gongá, no jardim da casa de Búzios e na terra dos camelos 
dourados ... Uma caravana segue e ouço o badalar dos chocalhos que o 
babalaô agita com frenesi, dos cubos de gelo no copo de uísque ... Estou 
como sempre fui , o doutor e o Babalaô também ... os pêlos macios de seu 
corpo branco são um contraste com a planície lisa e negra do Babalaô. 
Eu estou sendo guiado para uma reforma e conformismo ao meio social 
que me cerca. Minha mãe é assim, meu pai foi assim, eu serei assim ... 
O doutor me cura do corpo e o Babalaô acalma meu anjo de guarda 
sedento de sangue c de guerra nas alvuras dos lençóis, das orai as ... 

169 



Fui passado nas folhas, deitei na decisa, raspado, catubdo c aprendi 
segredos do roncó nas nádegas do Babalaô que se abria como uma bíblia. 
Comi canjica branca de dia e na madrugada maionguei com o pai-de-santo 
que me usará com suas folhas e as águas consagradas. Sc:>u axé é forte 
e eu o sentirei para não estar presente ao ato sublime da chegada do 
meu deus. Cavalguei cavalgando no dorso negro do ca\'alo de Oxun, sen
tirei a força da magia e do Axé. Oxalá é meu pai mas 0:\un não me de
sampara. Nasci para a satisfação de todos enquanto o repasto é fresco . . . 
Ao longe uma aldeia pequena se avista. . . homens c mulheres traba
lham. . . suas ve~tes são alvas e finas assim como a do doutor que me 
deseja ... clinicamente curado. Há um mastro no meio da praça da aldeia 
pequena, assim como o pênis do doutor e o paxorô de meu orixá fun
-fun ... Estou com sede e procuro me saciar. . . o doutor, o babalaô ... 
o axê é forte! Oxalá me possui e Oxun me guarda. Vago pelas planícies 
do Amazonas. . . O doutor tem algo a me dizer? Não precisa apertar o 
pênis numa calça branca, deixe que ele se sinta ~~ vontade c haverá mais 
de sete maravilhas no mundo ... O rio que corre, o ~ uor que escorre, o 
sangue que brota em cima de mim vem dos axé, do babalaô c da ânsia 
de meu orixá fun-fun em me penetrar. . . Meu corpo é um santuário de 
deuses e a noite é de sua chegada, o doutor, orixá fun-fun, o babalaô que 
se enfeita para recebê-lo. . . Eu sou uma borboleta castrada, um 
caracol sacrificado, um deus em estado de agonia ... Orixá fun-fun dorme 
o sono dos justos com seu pênis pendido para o lado, o paxorô de Oxalá 
é poder, é axé, mas está repousando e recuperando energias para logo mais, 
todo de branco, b rincar no salão ao som de uma orquestra rouca e ~urda. 
Estou cl inicamente curado . .. Minha mãe chora enquanto o orixá dá um 
grito no meio do salão, todo de branco, com seu paxorô erguido me possui 
e me carrega nos branços de seus alvos ojás. . . O paxorô de Oxalá, o 
pênis do doutor, diplomas que carrego para atestar minha cura. Ambos me 
pertencem. O babalaô me prende até a tirada do kelê, o doutor me solta nas 
asas de seu paxorô que está fincado no centro da vida .. . Vou imigrar, 
minha mãe diz que serei muito feliz, a sociedade tem tudo para me ofere
cer: um doutor, um bab alaô. . . Um paxorô grande, e grosso reluzente 
como prata, coberto de axé e alvuras de o já . . . O éter, as ervas, os deu
ses. . . estou no espaço ilimitado sem tempo, sem forma, sem luz e sem 
cor. D a composição das ervas descobri a necessidade de "bolar". . . na 
composição do éter senti a necessidade de estar clinicamente curado . .. 
Oxalá é o orixá da vida e da morte. Tudo que vem dele vai para ele. Eu 
me entrego ... meu corpo é liso, as mãos que o perseguem lentamente são 
grossas mas macias . . . estou sendo coberto de ori. . . O axé de Oxalá me 
cobre o corpo e sinto o sangue correr. . . Tudo é branco. . . as vestes, o 
corpo, os instrumentos de meu orixá fun-[un. . . Estou clin icamente 
curado! 

A sociedade é como uma negra grande e gorda. Os seus seios são far
tos e a criança volta a seus braços. 
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A gravata no pescoço, a mesa quadrada de um banco quadrado, os pa
péis com números, o almoço entre colegas ... A grande corrente que me 
acorrenta para o abismo do círculo sem-fim. . . · 

Tirei o kelê mas o babalaô me segue com 5Ua negritude disforme. Oxalá 
ficou para montar cm seu dócil cavalo, de gravata, colarinho branco, ca
deira de verniz, mesa de metal e sala com odor a " Pinho-Sol" . Mas já 
não é branco o seu traje ... Seu paxorô já não tem aquele axé. . . Oxalá 
está me abandonando ... Mandiga de meu "pai-de-santo"?!!! Orixá fun-fun 
já não monta em seu cavalo com tanta voracidade, já não grita com tanta 
satisfação e suas visitas começam a rarear. . . E o branco de seu ojá 
cobrindo o seu paxorô? . .. O xirê começa, o adjá toca insisten temente, mas 
Oxalá parece ter encontrado outra montaria. Preciso viajar, procurar meu 
orixá fun-fun nas alvuras de seu manto, no seu pênis prateado, nas con
chas de seus cabelos. . . Preciso viajar. . . o éter. . . as ervas. . . essa gra
vata que me sufoca. . . esses papéis que castram a minha mente. . . Pre
ciso partir para o pico do Himalaia, buscar repouso nos negros olhos de 
meu orixá e me saciar na água de seu axé! 

Estou clinicamente curado, ele disse. Nada mais resta que meu orixá 
possa fazer por mim. Suas vestes brancas continuarão cobrindo seu paxorô 
no meio do roncó. O seu axé é forte e eu não resisti, me entreguei no 
amor ao meu orixá. Abri as asas da borboleta, pus para fora a cabeça do 
Igbin e me sacrifiquei! última tentativa de um ser social! Minha mãe 
me amordaça e me põe cabresto mas procuro a passagem para o país dos 
lagos azuis, dos montes brancos, onde repousam os ancestrais de minha 
dinastia. A areia branca do mar, a neve, o manto branco de Oxalá. O ojá 
branco, cobertor sagrado de seu paxorô, a sua coroa cravejada de prata 
e o caracol, repasto sublime de sua mesa .. . 

Mudei a rota inicial mas a procura continua. Quero ser imolado em 
praça pública, na aldeia de meus ancestrais, ao meu Deus e senhor." 

Poucos dias depois da visita desse rapaz recebi, através de sua mãe, a 
notícia de que ele havia fugido da clínica de onde havia saído e pedido 
para voltar. Sua mãe não tem idéia de onde esteja. Seu pai-de-santo pro
meteu recuperá-lo e ela me pede para fazer algo. Com grande curiosidade 
perguntei pelo doutor que cuidava dele. Ela me respondeu que ele, doutor, 
estava em lua-de-mel na Argentina mas que dissera nada poder fazer pois 
clinicamente o rapaz estava curado. 

Estou terminando essas anotações. Faz quatro anos que eu me tornei 
um "pai-de-santo" e de um modo geral está tudo anotado nessas folhas. 
Há muito mais que dizer mas será para outra ocasião. Quatro anos com-

171 



pletou no dia treze de maio. Foi uma festa bonita, embora eu não tenha 
sentido a mínima emoção, não só devido à luta que travo para a minha 
liderança como depois desse dia-a-dia sinto um gosto amargo na boca, 
gosto esse decorrente de um sentimento de fatalismo que me acompanha 
e de que eu não posso me desfazer, além de sentir o quanto é difícil man
ter um determinado padrão de comportamento considerado certo. Des
cubro a cada dia que passa que nada é real, tudo é imaginário de acordo 
com a nossa mente formada pelo social, elaborada por determinados có
digos e daí surgindo o mundo que percebemos. Sinto que tudo e todos 
que giram em torno de mim são fracos e indefesos tanto quanto eu, que 
a única diferença é a percepção das coisas que os cercam. Eu descobri 
que o meu código é outro e por isso ao fazer quatro anos de orientador 
sócio-religioso vi o porquê nem todos que começaram comigo estavam 
presentes e a culpa era minha, descobri que aquela festa estava sendo rea
lizada porque eu exigi, era a minha festa, os outros participavam porque 
dependiam de mim, da minha orientação pa ra a sua segurança emocional 
e social. Mas eles não são culpados, usam um código que está além deles, 
são bonecos, fantoches manipulados por mãos hábeis de um grande artista: 
a sociedade. Além dela, há um determinismo espiritual que o homem 
ainda não descobriu e que vai determinar sua conduta dentro da sociedade 
a que pertence, seu status, seu modo de ser. A sociedade apenas modela, 
dá-lhe formas e contornos, explica mas não soluciona. O determinismo 
e!.piritual acompanha a matéria e se adapta em qualquer sociedade e a 
forma, o rótulo que lhe é dado não muda nada e assim o homem cumpre 
mais uma etapa de sua evolução como ser natural dentro da natureza. Não 
há expiação, não há castigo, há uma só verdade, aquela que é percebida 
por poucos e ignorada pela maioria. Nenhum sistema social mudará o 
homem-animal-natural por que não é essa a sua preocupação. O homem 
só é interessante ao sistema, como ele é visto pelo próprio sistema social. 
Um ser social. 1:. um círculo vicioso e viciado. O Homo sapiens não existe, 
é uma utopia. 
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Rl!.'"SENliAS 

A CRISTIADA OU A RELIGIÃO IRREDUT1VEL 

A propósito de: Jean ~leyer, La Cristiada, cd. Siglo XXI, 3 \Ois. (Cr.); vol. 1: 
"La Guerra de los Cristeros", 1973, 409 pp.; vol. II : "EI conflicto entre la Iglesia 
y c! Estado, 1926-1929", 1974, 411 pp.; 'o!. III: "Los Cristeros", 1974, 328 p .; 
La Révolution Mcxicaine, Paris, Calmann-Lcvy, 1974, 244 p. ( Col. "Arehi,·cs des 
Scicnccs Socialcs"). ( RM ); Apocalypse et Révolution ati Mexiqttc. La Grwrre des 
Cristerol, Paris, Callimard-lulliard, 1974, 244 p. (Col. "Archives" ). ( Ap.); / .a Chris
ticulc. L'Eglise, l'F.tat et de peuplc dans la Réoolution Mexicaine, 1926-1929, Paris, 
Payot, 1975, 248 p. ("Bihl. llistorique" ). (Ch.) 

O método c a ucasicío 

"Tanta ob~tinação me surpreendeu, uma tal unanimidade me intrigou; 
a ret·usa tia ] ~reja c do Estado em permitir a consulta de seus arquivos 
)p, antou minhas suspeitas: devia ha' cr um cadáver escondido." ( Ap., 
P· 21). 

Quando Jean .Mt\cr (1) tomou o caminho do ~léxico, cm 1965, seu projeto, regis
trado nos Callicrs de Sociologic E:conomiquc ( n.0 12, maio de 1965), era contribuir 
para a história c a sociologia do catolicismo mexicano. Seu artigo mostra que ele 
havia rc\'isado a literatura existente e rrue suspeitava de suas limitações. Ao mesmo 
tempo, estava familiarizado com os autores de referência. Mas suspeitaria ele da 
inflamada religiosidade da história mexicana? E do vigor da fé popular, meio século 
d epois dt' uma revolução cujos vencedores praticaram um antidericalismo fanático? 
Será que e)p percebia também que seu projeto formal seria preenchido por uma 
história fei ta de calor c de sangue, da miséria c do sublime? E eis que o histo
riador se tornaria o " logógrafo" dos últimos testemunhos da epopéia de um povo, 
desfeita não pelas armas, mas pelos t ratados negociados sem ele e às suas costas. 

Claro que de vez cm quando Jean Meycr ergue um brinde à deusa Fortuna que 
o colocou numa pista que o silêncio ou seu oposto, a verborragia ideoló~ica oficial, 
dissimulavam cuidadosamente, c que em seguida o ajudou a tr.tnspor os nume
rosos obstáculos do caminho ( inclusive uma expulsão do México!) . Ainda assim era 
ncccss~1rio ter o talento que detecta o original, a disponibilidade que pprmitt> rom
per com um p lano de pesquisa, a abertura à d issonância do insólito. E também a 
perseverança para chegar à "matéria-prima" que ehcga a ser até destr:alda: os 
arquivos foram queimados voluntariamente e o último as~assinato de um cristcro 
ocorreu C'm 1972. Tal é o ponto de partitla de um vasto labor que nos interessa 
tanto pelos métodos utilizados, quanto por ilumimr esta história lendária que é a 
revoluçiio mexicana, e pelas questões levantadas :\ propósito da e:~:plicaç;ío sócio
histórica t.lc fcnômC'nos rdigiosos. 

Passemos em rc\ ista os produtos transfom1ados a partir desta colhrita. Uma tese 
de doutorado de 2.500 p{tginas, da qual o autor obteve finalmente a publicação 
qunsc integral, mesmo no México ( Cr.), graças à audácia - e ela era npcessária, 
tanto do ponto de vista econômico como político - da Editora Siglo XXI, bem 
c:onhceida dos americanista~. Na FrallÇ'a o autor andarA !"'r muito tempo cm busc.t 

I ... r. ~loyt•r (• atu:tlmente mctilrc ele c·cmfé>'C11Cr na. lhdu·r~ithd(• de Pt•rpignan , 
c.nd <' "l'"'" " .1 fundar o lnstltuto de Estudos MPXI<'anos. 
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do editor, c deverá cortar c retocar muito antes de encontrar esta solução original 
que é a publicação de duas obras de gêneros diferentes c complementares. Uma 
delas ( Chr.) , resume a obra original, que perde, sem dúvida, sua seiva quente, mas 
consen ·a toda sua solidez científica. A escrita incisiva do autor, com suas imagens 
abreviadas, Íl preservada. A s·•iva espalhada é rcco'hitla cm outra obra ( = Ap.) que, 
n 1 colcção "Archives" de Julliard, faz ouvir a voz das testemunhas, dos podnrosos 
do Estada c dos grandes da Igreja, mas também as palavms tlos comhatPntes, as 
h.1•adas dos tro' adores, as recordaç·õcs <: as saudadc·s dos sobrcvi,•cntcs. E {· aqui 
também que o logógrafo torna-se ele mesmo uma fonte, contando como seu itine
rário pessoal o Jc, ou a celebrar a epopéia da Cristiada. 

Isto basta sobre a grande obra, mas ela está cercada de produtos pnrnklos, de 
glosas críticas c de prolongnmentos. Produto paralelo, ou melhor " contextuai" que é 
esta Révolution Mcxicainc. Já uma obra de referência, até par.1 os especia1 i~tas l.ttino
americanos, <"Omo indica o humr que lhe res,..n·a A. 'uiíez <'lll seu resumo Lcs Rér;o
lut ions du Méxiquc (Paris, Flammarion, 1975 ). Glosa entre outras que é o artigo 
dos Annales, E . S. C. (janeiro- fevereiro, 1970 ) sobre "os op<'T(trios na rrvolução 
mexicana", que relata o episódio no qual opcdtrios " comunizantes" <' anticlericais 
da "Casa dei Obrero Mundial" s..'io enviados para comb1tr r os guerrilhC'iros dP E. 
Zapata. Quem era o revolucionário, o operário manipulado prla nova classe polític.a 
ou o camponC·~ que combatia pela tf'rra, protegido pelo seu crucifixo? Prolonga
mento, enfim, que é a obra em preparação sobre o governo de Calles ( 1924-28 ), 
primeiro homem p olítico do México na época da Cristiada. 

A rer;oluçáo depois da rcvoluçtio 

"No dia seguinte a 31 de julho de 1926 - último dia antes da sus
p ensão do culto público - A. A. solta seu cavalo para 'que ele engorde 
c possa assim resistir ao duro trabalho que o espera depois das chuvas'. 
Est<> duro trabalho é a guerra." (Cr., I, p. 101). 

"No dia 31 de julho de 1926, alguns homens fizeram com que Deus 
se ausentasse de seus templos, de seus altares c dos lares dos católicos; 
mas, outros homens O fizeram retornar. E stes homens não quiseram 
ver que o governo tinha uma infinidade de soldados, de armas e de 
dinheiro para lutar com eles. Isto, eles não perceberam. O que eles 
pc·rccbcram 6 que era preciso defender seu D eus, sua Religião, sua Mãe 
que é a Santa Igreja ... " ( Carta ele um cristcro, C r., I , p. 93). 

Quando o México, esgotado, deixa de fazer a revolução; quando, nos campos, o 
soldado que é rei, pilha, enforca e viola; quando o E stado se reconstrói cm pro
veito de uma classe média urbana que exerce uma repressão sdvagcm c confunde 
progresso com anticlericalismo, eis que ressurge o conflito secular entre a Igreja 
c o Estado. Depois da tentativa abortada de pôr em pé uma Igre'a dividida, o 
E stado multip1ica as leis contrárias à Igreja, de tal maneira que no fim de julho de 
1926 a Igre'a suspende o culto público. 

Alegria do gO\ crno, convencido de que isto favorecerá a emancipação religiosa do 
povo c que pretende cncorajtí-la proibindo a distribuição dos sacramentos. Mas 
eis que se produz algo não imaginado pela hierarquia nem pela classe política que 
dcs<>java acreditar num povo constrangido à religião por um clero obscurantista : o 
povo se revolta. Com uma tenacidade sem limite, sem outro apoio que o de suas 
próprias forças, sem aceitar nenhuma manipulação, de lutar;\ por sua grande reivin
dicação: o direito de viver e de morrer em sua grande riqueza, na sua religião. 

A guerra durará três anos. Ela opõe aos fabulosos exércitos governamentais um 
povo camponês, organizando-se espontaneamente, por muito l<'mpO, sem um chefe 
supremo e que rejeita as exortações da hierarquia ao mesmo tempo que vomita o 
E stado do Cal'cs "Herodes". Partindo do planalto central, a insurreição estende-se em 
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dircção ao norte, aló Durango e em direção ao sul, até Tabasco. Guerra total, 
que envolve famílias inteiras, as tropas, as colheitas e o solo. Vida c morte tam
bém totais, pmquc u pO\(l, "cortado <.la ratz de sua vida, se dá o sacramento _global, 
o do sacrifício sangrento" ( Cr. I, p. 388). E a guerra cessará tão bruscamente 
c.orno ha\ ia começado, no momento mesmo em que os exér<:itos cristcros esta\·am no 
.. ugc, no dia seguinte à assin,ltura dos "arreglos" entre Homa e o México, sob o 
olhar prolctor de 'Washington, assim que os campanários, ao repicar dos sinos, 
chamam de novo para a missa. Apesar de que os cristcros suspeitassem da repres
são de que scriJm objcto, apesar de que sua posiÇ<'i.o militar não poderia ser melhor, 
Mta guerra tsta\'a terminada e eles \o I taram para casa. Seu gencra íssimo, Coros
lida, morto um pouco antes, duvidando, era quem lhes dizia: "Eu os conheço 
bem, ao primeiro toque dos sinos vocês partirão c.omo uma debandada de pássaros." 

A Cristiada é a última grande insurreição das massas mexicanas. A repressão 
que se seguirá esmagará definitivamente os camponeses, que se resi.e;narüo a uma 
intPgração negativa ao regime saído da revolução, não originado nele c não conce
bido por eles. 

Aqu6m e al6m da religião? Ainda a rcli[!.iãof 

"Pessoalmente e completamente preocupados com n história, conser
vando a fé infantil na força ordenadora de nosso espírito e de nossos 
métodos, devemos dizer que 'fazer história é entregar-se ao caos', 
respeitar a realidade irredutível do acontecimento, ter consciência d e 
sua sobrevi\ ência em nós, da modificação operada pela rememoração" 
(Cr., I, p. 391; cf. Chr., p. 225; Ap. p. 35). 

Aí está a Cristiada. Episódio a tal ponto embaraçoso da história mexicana contem
porânea que se desejou apagá-lo das memórias, eliminando testemunhas e depoi
mentos. Ela é \·crgonhos1 para a lgre a, que tratava mal estes camponeses; contesta
dora para o Estndo pós-rPvolucionário. porque leva a questionar quem é revo
lucionário. Mas ela é também incômoda ·para o marxismo: rebeldes em nome de 
Cristo, c camponeses capazes de se organizar por conta própria] Porque, embora 
suas reivindicações fossem estritamrnte religiosas, os cristcros não deixaram de admi
nistrar os territórios sob seu con trole: a escola, a economia, a adminislraç.'io funcio
naram, e a igreja sobretudo! 

Aí está a Cristiaan , mas como explicá-la? 1!: aqui que o episódio histórico toma
so embaraçoso para as f'i l'ncias históricas e sociais. "Os cristcros t~m sido ignorados 
graças à originalidadP dr sua avrntura e de nosso desejo irresistivel de reduzir o 
desconhecido ao conhecido, o rrligioso ao agrário, por exemplo" ( R:\i ., p. 39), 
diz J. Mcver, precisando m'lis adiante: "preocupado em ligar a Cristiada ao pro
blema agrário, para fazer dela o protesto de camponeses frustrados por uma reforma 
agrária duvidosa, on a manipularão das massas pelos grandrs proprietários, cu me 
rlr·hati sohr,. o prohiPma elo sentido da Cristiada. Passei da reforma agrária à fé ... " 
(Ap., p. 35) .. 

E c.onhecida a sacrossanta distinção entre a descrição e a explicação, e o prestígio 
com que (• invC'stido o ". . . logo" E' que o separa dos ". . . grafos", bisonhos tare
feiros. "Explicar" consiste com maior freqü<ência em duas opPraçÕl'S: aproximar um 
t ipo de realidade a outro, passar do complexo, mas fenomenológico, ao simples, m>ts 
da ordem dos nomes. Estas duas operações s.'ío sustentadas pelo postnhdo se~unào 
o qual "a natureza do verdadeiro transparece já no seu empenho em ocultar-se". ( 2) . 
Quantas reconstruções da história, quantas previsões dogmáticas foram feitas em nome 
do famoso tropo: "não Px iste verdadeiro e sim secreto"! Este secreto CJilC o douto 
revela com a vantagem de tudo explicar por uma meta - ou infra - princípio, por 

2. Ct. Cl. L(lvl-~trnuss, Tristes tró)Jicos. PariR, Plon. 1955, p. 80. 
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uma fórmula cinzelada cu jo brilhantismo iará esquecer a complexidade caótica dos 
fatos, dos homens e dos acontecimentos. Fazer história, Meyer redescobriu ao longo 
dos anos, é se entregar ao caos. E se este caos não tivesse outras chaves senão 
aquela que mostra? Se a explicação fosse a descrição? 

Mas Meyer, que também acredita na razão ordenadora, administra o caos. Apenas, 
a razão que formula as grandes hipóteses não dc,•e ser prisioneira destes cortesãos 
servis que só lhe apresentam os dados que reforçam a sua certeza de ser a fonte 
da verdade. Uma hipótese é "falsificada", ao mesmo tempo cm que é verificada. 
Não, a Cristiada não é uma aventura de camponeses fanáticos manipulados pela 
hierarquia ou pelos grandes proprietários de terra. Não, ela não é uma jacquerie 
du camponeses famintos que, Je,·ados ao limit~, dão por alguns dias a in:pressão 
de viver mtma e para uma operação suicida. Os Cristcros for.un ao limite, sem 
dúvida, porque a seus olhos uma fronteira foi ultrapassada. Mas eles sabem qual 
é seu objetivo, se organizam, e depõem as armas uma vez que este objetivo é 
atingido. ão, a Cristiada não se reduz ao problema agrário. Entre seus inimigos, 
os cristeros contavam com os "agraristas", beneficiários da reforma agrária c ligados 
ao Estado. Mas isto não quer dizer que eles estivessem a soldo dos hacerulados, 
sendo testemunha disso o fato, entre outros, de que os homens de E. Zapata -
este grande chefe da revolução camponesa, assassinado em 1919 - fizeram aliança 
com eles, porque não queriam uma reforma agrária concebida segundo os interesses 
das classes urbanas. Mas acrescentemos que, se os cristeros assimilam as idéias 
de reforma agrária, e mesmo se eles puderam c souberam assumir o poder político 
sobro a metade do ~l éxico, tal não era seu ohi<·tivo. Eles se fazem Estado pela força 
das coisas, na tentativa de poder entregar a César o que lhe pertence. Na tentativa, 
então, de que Herodes ceda seu lugar a César, para que este último restitua a 
Deus o que é seu. Uma Yez restabelecido o culto, o denário retorna a César. 

Pode-se dizer que se trata de uma consciência inac..~bada, porque religiosa? 
Incapaz do avanço, porque alienada? Mas, eis que retomamos este grande tipo de 
princípio explicativo que o prestidigitador tira de seu saco. Por rpte ir ao político 
seria "ultrapassar" o religioso? 

Uma vez que nossos Archives, há quatro anos, não querem ser apt•nas de sociolo_gi11 
mas das "til~ncias sociais" das religiões, devemos alguma coisa u este historiador 
que se fez sociólogo, que percorre os arquivos e desenha mapas, mas também 
monta questionário c pratica a entrevista. E que, "partindo du um ponto dr vista 
hostil aos cristeros", entrega uma obra que lhes faz justiça c qur lhes é dedicada, 
a estes "companheiros de impossível fidelidade". 

A inovação metodológica - por outro lado, continuando a tradiçfio histórica fran
cesa, pensamos com frcqüência na obra de E. Léonard sobre o protestantismo e o 
iluminismo brasileiro: mesma liberdade, mesma simpatia, mesmo rigor e mesma 
paixão! - st• acrrsr rnta a contribuição cognitiva que nos oferece esta Cristiada, 
expressão de uma religião camponesa que não se deixa dominar nem pela violênch 
do exército federal, nem pela critica annada pelos grandes sistemas "expücativos". 

Christian Lalive D'Epinay 
Departamento de Sociologia, Universidade de Genebra 

TUDO SOB!lli RELIGIÃO 

Sociologia ele la Rclif!i6n y Tcología. Estudio BiiJiio~ráflco. Editado pelo lnstitutu 
Fe y Sccularidad, Diego de Le6n, 33, 3.0 Dcha, Mndri-6, Espanha. US$ 29.00. 

190 



O Instituto Fe y Secularidad, entidade autônoma de pesquisa, ligado à Univcr
sidndc Comillas de Madrid, publicou em 1975 um exaustivo estudo bibliográfico 
intitulado Sociologia de La Religi6n IJ Teologia. Com 474 páginns, formato 31 x 21 
cm, o volume é a complementação e ampliação de um tmbalho bibliográfico da 
mesma equipe, publicado em 1970, agora reelaborado com cerca de vinte mil fi
chas. Os editores, ressaltando a importância do esforço interdisciplinar, reúnem assim 
obras sobre as ciências da religião ao lado de obras teológicas. Na sua perspectiva 
esta reintegração é fundamental, porque permite que reflexões metodológicas diver
sas so beneficiem mutuamente como duas visões sobre a mesma realidade, uma de 
fora e outra de dentro. 

A estrutura de Sociología de La Religi6n IJ Teologia é ideal para os sociólogos, 
teólogos e estudiosos do fenômeno religioso. A primeira parte é composta de cinco 
capítulos. O primeiro é dedicado aos precursores, de Augusto Comte c Fustcl de 
CouJanges a Marx e Engels, terminando com uma nota sobre "A contribuiç;io freu
diana à psico-sociologia da religião". O segundo capítulo analisa obras dos cha
mados autores clássicos: Durkhcim, Weber, Simmel, Trocltsch, M. Mauss, Mali
nowski, R. II. Tnwney, H. R. Nicbuhr, H. Bergson. Os tratados sistemáticos cons
tituem o tema do terceiro capítulo, com a inclusão de quinze autores, entre os 
quais J. Wach, C. M. Vemon, Th. O'Dea, Peter Berger, J. Matthcs, H . Dcsroches. 
Em seguida vi-m os estudos particulares, com resenhas de obras de T. Parsou, Lévi
Strauss, L. Goldmann, C. Lensk:i, B. \Vilson e outros quin?c autores. O último 
capítulo da primeira parte intitula-se "Sociologia dn religião e teologia", onde apa
recem obras de II. Schrey, H. Schelsky, Th. O'Den, P. L. Berger, R. N. Bellnh e 
E. Schillebeeckx. 

A segunda parte, a maior do volume ( 390 páginas) constitui o Rcpert6rio biblio
gráfico, com uma ""ta classificação sistemática de temas e tipos de obras rclnth .ts 
à Sociologia da religião e à Sociologia e Teologia. Cada grande tema tem a sua 
própria subdivisão (cerca de 370 conceitos), facilitnndo enormemente a consult.J 
de mais de dc•zcsscis mil registros bibliográficos. 

O final do volume é composto de índices de recensões, de revistns e dos autores 
(cerca de dez mil) cujas obras foram listadas. 

Como os autores reconhecem, uma classificnção tão diversificada e tão ampla do 
fenômeno religioso também importa em sérias limitações. Mas foi uma opção que 
decorreu de longa experiência no tratamento de um tema tão universal quanto inter
relacionado com outras ciências c com a própria natureza humana. 

Walclo Cesar 

A ESPERANÇA MESSIÂNICA DOS EXTREMISTAS 

El Reino de los Extremistas. La Experiencia Ocidental de la Esperanza Mesiánica. 
Rosemary Radford Huether, Buenos Aires; Editorial La Aurora, 1971, 356 pp. 

Em seu prefácio especial para a ediç-ão castelhana, a autora afirma que a "Amé
rica Latina, ocupa a posição chave de mediadora entre a fé cristã e ns lutns revo
lucionárias", c é sob esta compreensão que devemos dar particular valor à versão 
para o idioma castelhano deste estudo do messianismo ocidental, tanto rcligioso 
como secular. Como introdução geral à obra, temos um estudo da Teologia da 
Revolução e a Mudança Social - Motivações Básicas, no qual intenta mostrar a 
identidade entre a fé cristã e o impulso de mudança para uma nova ordem de jus
tiça e paz que se dá na história contemporânea. Nesta relação assinala a existência 
de três padrões básicos de redenção que mostram distintns interpretações do mundo: 
o apoca'iptico, no qual se polariza a situação humana e que é basicamente social. 
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("O npoclipticismo é a religião social da gente oprimida, não oprimida no incons- I 
ciente, mas consciente de sua opressão e sem poder para alterar sua situação sob 
as circunstâncias atuais".) O da viagem em dircção no interior, anti-social e anti
histórico, pois "o centro desta 'viagem ao interior' ó a ascensão mística da alma a 
Deus c o dcsenvol,imento de um sistema de vida c prática C]ue conduzem a esta 
viagem mística ao 'espaço interno'"; c a terceira é a que a autora denomina "plano
central", no qual se Yê a história como um processo redentor. 'aturalmente esta 
classificação reconhece que não se dão tipos estritamente puros. 

Na primeira parte da obra, sob o titulo Movimentos históricos crisltios e seculares, 
so t·xamina em \Úrios capítulos os extremistas da r forma c os puritanos, o ilumi
nismo, o liberalismo c a revoluç-ão francesa, as utopias cristã c socialista, o socia
lismo cristão e o evangelho social, c ~larx. Na scgund.t parte, sob o título Reflexcíes 
teológicas sobre a sociedade modema, analisa-se uma série de movimentos teoló
gicos c pensadores relevantes sob os lemas teologia ua crise, o gênio da resistência, 
a teologia secular, a p6s-cristanuade c a morte de Deus, o diálogo cristão-marxista 
c a teologia da esperança, temas de valor inestimável para a comprrcnsão das cor
rentes teológicas contemporâneas, em particular re lação com a mudança social. A 
terceira parte, Movimentos contemportJneos, analisa o apocalipsc norte-americano, o 
movinicnto de juventude norte-americana c a nova esquerda. 

Na contlusão, a autora afirma que tratou de "revelar os motivos tcológ•cos que 
operam, manifestamente ou de forma oculta, nos movimentos extremistas de trans
formação social". Cremos que cumpriu sua intenção c que é a análise mais lúcida 
com que contamos, no presente, dos movimentos revolucionários cm uma perspectiva 
teológica. A obra, por seu conteúdo e por sua apresentação com notas abundantes, 
ajudará na compreensão do tema e numa perspectiva do futuro dos movimentos 
revolucionários na América Latina. 

David ]. Calvo 
( Trad. do espanhol) 

Igreja e Estado em T ensão e Crise no Brasil: a Conquista Espiritual e o Padroado· 
da 11ahia. Um cscorço histórico-político ( ms), Thales de Azevedo. Versão revista 
c acrescida de notas de um original a que foi outorgado o Prêmio Wander!ey Pinho, 
oferecido cm 1976, cm plano nacional, pela Fundação Cultural do Estado da Bahia, 
com puhlicação próxima, programada pela Editora Ática, São Paulo. 

r\'as palavras do autor, trata-se de um ensaio que focaliza "sobretudo as contra
dições dos regimes de união entre Igreja e Estado no Brasil, particularmente quando 
vigc certo espírito ccsaropapista". Assumindo a posição do historiador que faz "boa 
história", julgando "o passado em nome do presente, recusando-se ao mero culto 
dos mortos c do pretérito", Thalcs de Azevedo mio se limita a meros inventários 
cronológicos. Examina a vida religiosa baiana (e, cm boa medida, a brasileira, de 
um modo geral) de 1551 até os anos que precedem a queda da Monarquia, com 
algumas incursões c>m pnríodos mais recentes, tentando captar as linhas de um 
processo evolutivo, sem "dissociar a história da religião da história da sociedade." 
Começa IJclas raizes mais remotas da implantação da Igreja no Brasi l onde, dentro 
de uma tradição ibérica, nç:io militar, económica c política se misturam merj!u
lhando no espírito das Cruzadas. Bispos "funcionários" do Estado, autoridades 
civis e iesuítas se contrapõem e, às "ezes, se entendem na questão da P~cravização do 
índio. Problemas de costumes e atritos sérios decorrentes da inflexibilidade jesuí
tica com relação à conduta moral de colonos e de clérigos, repontam aqui e ali e 
são analisados. As crises do século XVII, por causa da C]uest:io ela mão-de-obra 
indígena, culminando com a expuls5o da Companhia de Jesus, são focalizadas. No 
Império, examina a "opressão do regalismo" e a situaç:'ío da Igreja que, "antes 
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mesmo da Independência, vinha p iorando" com a exacerbação do anticlericalismo e 
do ccsaropapismo, c com a perturbação profunda no plano ideológico, decorrência 
da Revolução Francesa. 

Da leitura deste trabalho, que é uma significativa contribuiçiio para a história 
da Igreja no Brasil, resta uma impressão que, sintctkamcntc, pode ser descrita 
<:Omo a da ausência de um mínimo de agressividade na análise crítica. A tole
rância do autor - decorrência explicável d e seu cn~a!amento religioso - leva-o a 
desconsiderar on, pelo menos, a não aprofund.tr o exame de indicações sugestivas 
a respeito, p. ex., da legitimação de planos políticos e cconômicos de autoridad ·s 
c-olonia is, por parte de bispos c de jesuítas, garantindo-se suporte teológico c ético 
para "guerras justas" c cscravinç·ão de índios ( p. 62). Do mesmo modo, o signi
ficado da Companhia de Jesus enquanto empreendimento político c cconômico que, 
11a Bahia, mantinha "multidão de escravos", a rebeldia de dois inacianos "inquietos", 
quo n:io podem " trag.tr" e~sa situação e que, por isso, são recambiados par2 Por
tugal ( p. 63) deveria, a nosso ver, merecer tratamento mais aprofundado. Entre
tanto, pelo modo como recoloca problemas antigos de interpretação, c apresenta 
problemas novos, c pt•la sclcção de temas relevantes para a história da Igreja no 
Brasi 1, este cns.tio inclui-se dent re as importantes contribuições recentes que ti-m 
inO\·ado na apreensão destes aspectos de nosso passado. 

D. T. Monteiro 

Conflito Social no Brasil: A Revolta " Muckcr'', Rio Grande do Sul, 1868-1898. ( ms. ), 
Janaína Amado. Tese de doutoramento, apresentada em 8/11/1976 no Departamento 
Je História da Universidade de São Paulo, prcparada sob a orientação da Prof.a 
Maria TherC7a Pctronc, do Dcp. de História da USP. 

A teso analisa as raz&•s do surgimento e o desenvolvimento da revolta muckcr, 
ocorrida entre 1868 e 1898 em São Leopoldo, primeira colônia alemã furn:lada 
no Rio Grande do Sul. Apesar de ter durado trinta anos, provocado verdadeira 
~erra no Rio Grande do Sul, e de ocupar papel de destaque entre os movimentos 
messiânicos brasilei ros, a revolta mucker mereceu até agora muito pouca atenção 
dos C'Studiosos. 

O primeiro capitulo da tese traça um perfil de São Leopoldo nos primeiros cin
qürn ta anos de sua existência, objctivando servir de base à compreensão e interpre
tação do movimento mucker. Demonstra que a co1ônia alemã passou por duas fases 
di~tintas: a primeira ( 1824-1845), caracterizada pela igualdade cconômica, pela 
predominância dos laços de parentesco e compadrio como padrões sociais, pelo 
dcs!'nvolvimento de \lma religião rústica, afastada dos padrões oficiais do catoli
cismo c do protcstantismo, c pelo controle comunitário sobre a vida social. A se
gunda fase ( 1845-l 874) caracterizou-se pela abertura da colônia à economia de 
mercado, passamln a predominar ;tÍ o eanital comercial, pela conscqüent<; estrati
ficação da sociedade cm classes sociais, pelo aparecimento de uma organização poli
tica, c pela tentativa de fazer retornar à Igreja (protestante c católica) o controle 
sobn• a vida religiosa. 

O segundo capítulo estuda a composição do grupo muckf'r, cm termos sócio
cconômicos e culturais. Demonstra que os rebeldes, todos pertencentes a famílias 
pioneiras na rcg~:~n, vivcnciaram o processo de transformação por que passou São 
Lcopoldo até 1874, c dele não se beneficiaram: pelo contrário, regrediram econo
micamente c foram ali;ados do controle sobre a vida soci;ll, cnltural e religiosa. 
Em 1874, ocupa' am o último degrau da sociedade de São Leopoldo. 

O terceiro capítulo, baseado cm fontes primárias, narra em d etalhes o desenrolar 
da re\o' ta, e sua repercussão, cm nível local e provincial. Traz a público fatos até 
agora desconhecido. , c reinterpreta outros, à luz dos novos documentos descobertos. 

193 



A conclusão da tese aborda, primeiramente, o significado histórico dos nwcker. 
Interpreta a revolta como uma reação às transformações ocorridas em São Leopoldo 
a partir de 1845: o grupo mucker, marginalizado cm todos os niveis, rt>pudiou con
cretamente os valores que regiam a vida da colônia em 1874 C', em seu lugar, propô~ 
comportamentos substitutos. Finalmente, analisa o mundo rebelde: estuda a dinâ
mica interna do grupo c aponta os aspectos mais marcantes dos muckcr conw 
movinwnto messiânico. 

}. A. 
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O Centro de Estudos Rurais e Urbanos publica, anualmente, a revista 
CADERNOS, com 10 números já publicados, e o 11.0 em preparação. 

O CADERNO n.o 10 é um número especial com artigos do Prof. 
Roger Bastide que se encontravam dispersos em jornais antigos. Esta 
publicação procura dar ao público uma amostra de artigos, nos quais 
Roger Bastide fornece aos pesquisadores perspectivas para o desen
volvimento de trabalhos nos mais variados ramos da Sociologia: 
Sociologia da Arte, Análises sobre o Folclore, Sociologia e Litera
tura e Sociologia Brasileira em geral. 

O CADERNO n.0 11 reúne comunicações apresentadas na I Jornada 
de Especialistas do Carnaval Brasileiro, realizada no mês de setembro 
de 1977, organizada pelo C. E. R . U. e patrocinada pela FAPESP, 
que contou com a presença de vários especialistas no assunto que 
trouxeram uma rica contribuição para o desenvolvimento de trabalhos 
ligados ao tema. Entre eles destacamos a presença de Professores, 
Jornalistas e Historiadores: Roberto da Matta, Laura Della Monica, 
Hélio Damante, Henrique Alves, Angela Dulle, Marco Aurélio Guima
rães, José Ramos Tinhorão, Hildegardes Vianna, Muniz Filho, Ban
deira Jr., Olga von Simson, Carla I. de Queiroz, Marlyse Meyer, 
Renato Ortiz, Maria Isaura Pereira de Queiroz e outros. 

Nesta publicação estão reunidos trabalhos que versam sob os seguintes 
tópicos: 

• 
• 

• 

Descrição de experiências Eessoais do carnaval . 

História e evolução dos carnavais em localidades específicas . 

Descrição e interpretação de um "folguedo" ou de um elemento 
específico de determinado tipo de carnaval. 

Interpretações teóricas do Carnaval. 
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