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APRESENTAÇÃO
Este é um livro ensaio, de espiritualidade na ação, de interpretação 

sociológica na ação, de filosofia e política na ação, mas, antes de tudo, é 
um livro de sonho, quanto à possibilidade de realizarmos a fraternidade e 
amizade social para além das palavras. 

Os textos aqui reunidos foram escritos por autoras/es comprome-
tidas/os com os processos de libertação humana, eles evocam a necessidade 
de compreendermos que a integridade da criação depende de cada um/a 
e de todos/as. É preciso compreender que se o espírito de Deus mora em 
cada ser, logo, ofender quaisquer criaturas é ofender o Criador de todas as 
criaturas. Entende-se, portanto, que o pão excessivo em nossos lares se torna 
o prato vazio do vizinho em necessidade, e isto é sinal do quão distantes 
estamos de conhecer e fazer a vontade divina na terra. 

Reconhece que não podemos nos livrar do tormento atual ou 
quaisquer tormentos ignorando-os, por isso se faz necessário que cada um, 
cada uma, acredite na possibilidade da dignidade da pessoa humana, e se 
engaje na construção de sociedades fraternas, superando e livrando-nos das 
opressões e divisões. Por isso, apostar na qualidade de vida da população ao 
invés de dar ênfase à rentabilidade econômica dos mercados, é repensar os 
critérios obsoletos que regem a lógica predatória da vida moderna. 

Assim, faz-se urgente: entender a maneira implacável e cruel como 
tem sido governado o mundo pelo mais ricos; combater o crescimento 
ganancioso e irresponsável das corporações financeiras em todas as esca-
las; pensar o bem comum, dando ênfase a solicitude, generosidade, amor e 
proteção à terra; dispor como prioridade a erradicação da miséria em todas 
as sociedades; acolher os mais frágeis, os excluídos do desenvolvimento, 
dando-lhes vez, voz, dignidade; alargar novos horizontes epistemológicos, 
refletindo sobre os riscos que causamos às futuras gerações. Sabemos que 
tudo que temos recebido como legado humano e divino, pertence também 
àqueles/as que virão. Por isso, pensar o mundo numa relação espiritual 
e política de interdependência nos identifica com a ideia de um mundo 
comum, cuja defesa da casa comum é incondicional. 

Carecemos, neste instante de crescente insensatez e desintegração 
nacional, reduzir um determinado modo de produção e consumo, àquele 
que tem levado todos nós à beira do colapso social, aos desequilíbrios 
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emocionais e à deterioração dos ecossistemas naturais, antes que alcancemos 
uma condição de irreversibilidade geral. O mundo da competição e não 
da cooperação é o desoladoramente demente da imaginação egocêntrica. 

Por isso, limitante é deixar de compreender que nossos atos são partes 
de um processo universal bem mais amplo e complexo, em conexões que, de 
longe, cabem em nossos restritos modelos de comportamento. Portanto, no 
atual momento, a necessidade de realizar uma profunda revolução cultural 
e constituir nova síntese antropológica se faz extremamente urgente. 

Que prevaleça sempre mais a dignidade, o amor e a ética, e menos 
o sofrimento, a miséria e injustiças. Coloquemos em prática a justiça, a 
generosidade com os mais fracos, respeitos às diferenças, a fraternidade e 
a paz, e que a lógica férrea do capital e o destrutivo egoísmo sejam supera-
dos. Que possamos em verdade amar o próximo, comprometendo-nos com 
os problemas da sociedade. Se as mãos que comandam são as mesmas que 
matam, apedrejam, incendeiam, amaldiçoam e arruínam a vida dos pobres 
em nosso país, devemos substituí-las. 

Os autores/as aqui reunidos/as reconhecem que a libertação é um 
caminho de conflitos, nunca de soluções reconfortantes e imediatistas. Eles 
advogam para esse momento epocal de sombras e tormentos, mas também 
de alegrias e esperanças, a fim de alavancar lutas libertadoras, combatendo 
todas as formas de opressão e injustiças. 

Em sintonia com a caminhada da libertação dos oprimidos, anelada 
pelo Papa Francisco em sua Carta Encíclica Fratelli Tutti, essa coletânea tam-
bém aspira, neste instante que nos cabe viver, reconhecendo a dignidade 
de cada pessoa humana, que “possamos fazer renascer, entre todos/as, um 
anseio mundial de fraternidade. Ninguém pode enfrentar a vida isolada-
mente […]; precisamos de uma comunidade que nos apoie, que nos auxilie 
e dentro da qual nos ajudemos mutuamente a olhar em frente. Como é 
importante sonhar juntos! […]”. Sozinho – insiste o Papa –, corres o risco 
de ter miragens, vendo aquilo que não existe; é junto que se constroem os 
sonhos. Sonhemos como uma única humanidade, como caminhantes da 
mesma carne humana, como filhos/as desta mesma terra que nos alberga 
a todos/as, cada qual com a riqueza da sua fé ou das suas convicções, cada 
qual com a própria voz, mas todos(as) irmãos(ãs)”.

 (Os organizadores)
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PREFÁCIO
Dom Sebastião Armando Gameleira Soares1

É grande alegria e subida honra ter sido convidado a escrever o 
prefácio a este livro. Sinto-me, literalmente, rodeado por pessoas muito 
queridas que marcaram para sempre minha vida pessoal e de intelectual e 
ministro da Igreja. Foram, e algumas delas continuam a ser até hoje, minhas 
companhias, além de amigas.

A presença de tantas pessoas que produziram os textos que seguem 
me reconduz aos tempos do Instituto de Teologia do Recife – ITER, do 
Departamento de Pesquisa e Assessoria – DEPA e do Centro de Estudos 
Bíblicos – CEBI. Instituições e pessoas que se deixaram levar pelo vento 
impetuoso do Espírito, advindo quando a Igreja Católica, nos tempos do 
Concílio Vaticano II, redescobria a si mesma e a sua mística herança, a 
Tradição de Jesus, a ação misteriosa do Espírito de Deus na história (cf. a 
obra de José COMBLIN), a fraternidade profunda com outros ramos do 
Cristianismo histórico, no Oriente e no Ocidente; sem abandonar seu 
aspecto institucional e sem negar sua longa e complexa história, não se 
recusou a reconhecer erros e pecados e, longe de se fechar no triunfalismo e 
no clericalismo autoritário e elitista, redefiniu-se enfaticamente como Povo 
de Deus em meio às nações (cf. Constituição Lumen Gentium), feita do 
mesmo tecido dos povos, solidária com as buscas e as vicissitudes de todas as 
criaturas humanas, sobretudo daquelas mais pobres, oprimidas e sem lugar. 
O Ecumenismo se impôs como espaço obrigatório para o testemunho de 
Jesus num mundo que volta a ser pagão e, em grande medida, materialista 
e mais cruelmente opressor e agente sistemático de Morte. 

As grandiosas e memoráveis Conferências Episcopais realizadas em 
nosso continente afro-ameríndio (rejeito o “apelido” de “América Latina” 
por denotar justamente nossa alienação de povos dominados pelo Império, 
sempre prefiro falar de “Afroameríndia”, deixando o colonizador, “amer”, 
entre duas afirmações “tônicas”, “afro” e “índia) em Medellín (Colômbia) 
e em Puebla de los Ángeles (México), e que, para além da Igreja Católica 
Romana, tiveram forte influência sobre a Igreja universal, foram adiante na 

1 Biblista, Bispo Emérito da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil
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reflexão e nas decisões e compromissos no que concerne aos caminhos do tão 
discutido “desenvolvimento”, fortalecedor do sistema capitalista, predador 
e neocolonial, e tiveram a corajosa ousadia de optar pelo “envolvimento”, 
“opção pelos pobres” que significa “envolver-se com os pobres”, ao empunhar 
a bandeira da Libertação a ser assumida com coragem, tenacidade e resis-
tência pelos povos. Quantas pessoas, sobretudo jovens militantes, não têm 
tombado sob as botas das ditaduras e a cruel covardia da tortura em diversos 
países, veneráveis e exemplares “mártires da Caminhada”, tão cantados(as) 
e exaltados(as) por poetas e músicos em nosso Continente, simbolizados e 
simbolizadas exemplarmente pela figura ímpar de um mártir não matado, 
sem nenhuma dúvida um “confessor da fé”, nosso muito querido e cristão 
exemplar Dom Pedro Casaldáliga, de recente partida.

Foi por essas veredas que começaram a marchar as Comunidades 
Eclesiais de Base e a Igreja universal, surpreendente e corajosamente, aceitava, 
sob a liderança do Papa Paulo VI, o papa do Concílio, da Comissão de Justiça 
e Paz e da “Populorum Progressio”, aceitava o chamado a “reformar-se” e 
assumir o que profetizara o santo papa João XXIII, quando proclamou que 
a Igreja é a Igreja de todas as pessoas e de todos os povos, mas sobretudo a 
“Igreja dos Pobres”, simplesmente porque é a Igreja de Jesus, o carpinteiro 
de Nazaré (cf. Lc 4, 14-30; Mt 25, 31-46).

Nesse clima espiritual e ambiente de mudança cultural, com a lide-
rança de um punhado de bispos que encarnavam as propostas do Concílio 
Vaticano II e das Conferências de Medellín e de Puebla, aqui no Nordeste 
do Brasil, sendo Dom Helder Camara a estrela maior, foi nesse ambiente 
que nos conhecemos, estudamos e trabalhamos na mesma perspectiva, e 
nos sentimos crescer como trabalhadores(as) intelectuais, inspirados(as) 
por essa apaixonante perspectiva de vida, marcada qualitativamente pela 
solidariedade, pelo sacrifício e pela esperança. Sentíamo-nos numa Igreja 
que corajosamente alçava a voz para anunciar sem medo o grito de Deus: 
“Eu ouvi os clamores do meu povo” (cf. Ex 3), justamente quando a ditadura 
ordenava o silêncio e o recolhimento às trevas... 

Sabemos bem que, ao longo dos séculos, a estrutura eclesiástica 
católica romana se solidificou desde sua adesão ao aparato de poder do 
Império Romano, desde o século quarto; até se pode dizer que se tornou de 
tal modo instrumento do sistema dominante que de perseguida se tornou 
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perseguidora. Basta que nos lembremos da condenação dos(as) “hereges”, 
na verdade, muitíssimos deles e delas pessoas acima da mediocridade, 
capazes de corajosamente se opor ao sistema dominante e muitas vezes 
testemunhas qualificadas da santidade do Evangelho; das fogueiras da 
“Santa” Inquisição, da perseguição às lideranças femininas exterminadas 
sob o pretexto de serem “bruxas” e feiticeiras, aliadas do demônio... E das 
Cruzadas contra os chamados “infiéis”, como os muçulmanos, por exemplo, 
as quais evoluíram para Cruzadas, no seio da própria Cristandade, contra 
o Movimento Popular medieval, que justamente contestava a escandalosa 
aliança entre o altar e o trono, São Francisco escapou por pouco... De pobres 
pescadores e discípulos e discípulas de um condenado à morte por sentença 
do Império, a liderança eclesiástica passara a ser equiparada ao corpo de 
funcionários imperiais. 

A Idade Média feudal teve nela sua suprema legitimação e o papado, 
particularmente com a reforma do papa Gregório VII, no século XI, se tornara 
praticamente a instância última e supremo símbolo do poder centralizado. 
Perdia-se, assim, a experiência da diversidade regional, foram-se apagando 
nessa onda as particulares tradições das Igrejas locais, como se não passassem 
de “filiais” de uma instância central. Roma se tornara “o centro” da Igreja e 
o papa chegava a se definir a si mesmo como “Sancta Ecclesia Magistra et 
Domina” (“Santa Igreja, Mestra e Senhora”), sobre bispos e até imperadores. 
Vale a pena ler a volumosa obra de um dos maiores teólogos do século XX 
e do Concílio Vaticano II, o dominicano francês Yves Congar, volumosa 
obra teológica e de análise de Sociologia da Cultura e das Instituições 
eclesiásticas, para perceber até que ponto chegou o centralismo romano e 
como na Igreja que conhecemos ainda hoje em boa parte continuam bem 
vivas a doutrina, a cultura e a estrutura de poder medievais, e tudo isso 
sob a aura do sagrado. 

Não admira, então, que estejamos hoje a sofrer e lutar contra o 
retrocesso que nos últimos cinquenta anos se impôs. O longo período do 
papa polonês João Paulo II e de Bento XVI, este já enquanto cardeal da 
Congregação da Doutrina da Fé (o tristemente famoso “Santo Ofício...) 
e em seguida papa sucessor, representou um tempo de “glória midiática” 
de um papado centralizador e autoritário (baste pensar no que aconteceu 
ao cardeal Dom Paulo Evaristo Arns e à Arquidiocese de São Paulo). Sem 
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dúvida, esse longo período representou uma clara tentativa de retroceder 
e bloquear os avanços da Boa-Nova do Vaticano II. Por exemplo, baste 
lembrar dois aparentemente pequenos detalhes, mas simbolicamente 
altamente significativos: Igreja “Povo de Deus”, que impele a aproximar-se 
dos Movimentos Populares, como tem feito Papa Francisco, foi resvalando 
para o conceito mais abstrato e aparentemente inofensivo e, nesse contexto, 
ousaria dizer “romântico”, de “comunhão”; “Opção pelos pobres” foi sendo 
substituída por “amor preferencial pelos pobres” ... ou quando muito “opção 
preferencial, não exclusiva”. 

Ora, opção não é apenas “preferência”, opção é mesmo “opção”, 
decisão por escolher, compromisso qualitativo e maior com as vítimas do 
sistema de poder, poder que desumaniza tanto oprimidos(as) quanto opres-
sores(as). Graças a Deus, recentemente, quando lançava o “Dia Mundial dos 
Pobres”, Papa Francisco teve a coragem de dizer que a Igreja tem “opção 
fundamental pelos Pobres”, quer dizer, a “opção pelos pobres” está gravada 
nos próprios fundamentos da Igreja de Jesus de Nazaré. Aliás, o próprio 
papa Bento XVI chegou a dizer que a pobreza é dimensão fundamental 
da Cristologia, pois Jesus escolheu o caminho da pobreza para revelar a 
identidade de Deus. No Continente, governos e parlamentos antipopulares 
têm trabalhado intensamente no sentido de anular ou, ao menos, restringir 
direitos conquistados a duras penas pelo povo trabalhador e pelos setores 
mais necessitados da população. 

O aparelho da Igreja Católica vem-se tornando evidentemente 
inclinado à Direita, bastando que observemos por onde caminha a formação 
do clero mais jovem e suas preocupações e comportamentos pesadamente 
conservadores. Progressivamente a Igreja Católica vai-se reduzindo a uma 
religião, frequentemente solene e vazia, de cores, paramentos, reverências... 
e centralidade do clero. Qual o empenho das paróquias e organizações ecle-
siásticas para fortalecer a manifestação do “Grito dos Excluídos”, a qual, 
por sinal, foi iniciativa da CNBB, quais as organizações da Igreja Católica 
que levam a sério o” Grito”? No palco é frequente ver padres cantores que 
rivalizam com cantores chamados de “evangélicos” (sic?). Tudo isso triste-
mente lamentável para nós que tivemos a graça de viver a etapa do Concílio 
Vaticano II, das Conferências de Medellín e Puebla e da grande novidade 
da Teologia da Libertação. 
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O grande e lúcido teólogo José Comblin, ao comentar a Conferência 
de Aparecida (que teve como coordenador de redação final do documento 
justamente o Cardeal Bergoglio!) que buscou recuperar o que restava da “Era 
Medellín-Puebla” e desejou alçar de novo a bandeira da Missão da Igreja 
no mundo, pois bem, ao comentar o chamamento da Assembleia à Missão 
no mundo, dizia Comblin mais ou menos o seguinte: o documento é um 
chamamento para assumir a Missão num mundo extremamente necessitado 
da mensagem de Jesus, o problema, porém, é que fala e convoca à Missão 
uma Igreja que já não se interessa pela missão, mas simplesmente pela 
manutenção de si mesma e do prestígio que ainda lhe resta. Quem sabe, 
dizia ele, vamos ter de aguardar uns duzentos anos até que tenhamos de 
novo pessoas realmente dedicadas à missão do Evangelho.

De seu lado, as Igrejas que se consideram herdeiras da Reforma 
Protestante podem ser distinguidas entre as que pretendem fundar e man-
ter comunidades fraternas e baseadas realmente no Evangelho a serviço da 
proclamação do Reinado de Deus na sociedade humana e aquelas que pra-
ticamente já perderam qualquer vínculo com a fé cristã, pois, na verdade, 
não passam de empresas religiosas, cada vez mais organizadas segundo os 
cânones do mercado capitalista e a centralidade de lideranças personalistas 
e da riqueza, não passam de templos de ídolos onde a cada dia o Nome de 
Deus vai sendo profanado pelos mecanismos de sedução coletiva e a invoca-
ção de Deus se degrada a convencer e promover a “certeza” da prosperidade 
material. Para isso, se chega a manipular até grosseiramente o “substrato 
religioso brasileiro”, a boa fé e a credulidade pública e o charlatanismo. 
Sem dúvida, lamentavelmente, essas chamadas “igrejas” têm pressionado 
as massas pobres na direção da Direita cultural/religiosa, social e política.

Que alegria reencontrar entre autoras e autores deste livro a querida 
Irmã Ivone Gebara! Durante anos em Olinda nossos quintais se tocavam, 
nossas filhas ainda hoje lhe chamam de “tia”. Ela pertence ao grupo das Irmãs 
de Nossa Senhora, mais conhecidas como Cônegas de Santo Agostinho. Em 
São Paulo são renomadas educadoras e tidas como um grupo especialmente 
vinculado às causas da educação popular. No Recife tiveram a coragem de 
fechar o “Colégio Regina Pacis” para se dedicarem à educação da gente 
das periferias, com pequenas comunidades constituídas no meio do povo. 
Durante muitos anos, Ivone e eu estivemos a trabalhar em conjunto no ITER 
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e no DEPA, na formação teológica de seminaristas, freiras e pessoas leigas. 
Víamo-nos quase todos os dias. Ela, doutora em Filosofia e encaminhando 
o doutorado em Teologia, eu mestre em Teologia e em Estudos Bíblicos, 
com especialização em Sociologia. Frequentemente nos encontrávamos, 
junto com nossos colegas de equipe: Humberto Plummen, competente 
sociólogo, radicalmente comprometido com as causas sociais e populares, 
nosso coordenador, homem de radical lealdade; Eduardo Hoornaert, his-
toriador e um dos coordenadores da Equipe da CEHILA – Comissão de 
História da Igreja na América Latina, hoje residente em Salvador na Bahia; 
Marcelo Augusto Veloso da Silva, mestre em Teologia/Bíblia e Psicana-
lista; Luis Carlos Araújo, mestre em Filosofia e Teologia e funcionário da 
Secretaria da Fazenda de Pernambuco; Roberto van der Ploeg, teólogo e 
hoje conhecido pintor, para assessorar agentes de pastoral e lideranças de 
comunidades populares). Quantas vezes estivemos a trabalhar em conjunto 
em assembleias pastorais, dias de formação, seminários de estudo e até em 
reuniões e assembleias de bispos de nossa querida Igreja do Nordeste! Como 
estivemos presentes em iniciativas de formação espiritual e teológica de 
jovens religiosos e religiosas! Ivone sempre atenta a perceber e a mostrar 
como o Mal toma forma e volume na vida coletiva e como na sociedade em 
que vivemos as relações homem-mulher ainda trazem marcas profundas de 
patriarcalismo, mesmo que seja mediante mecanismos inconscientes. O que 
significa que nas relações quotidianas homem-mulher, mesmo de maneira 
inconsciente, o Mal revela sua força camuflada e nefastamente ativa na 
sociedade, desde a Economia até a Religião... Sem abandonar a seriedade 
da análise intelectual dos processos de convivência social, foi-se engajando 
sempre mais como intelectual e militante feminista. Teve de pagar o preço 
de suas corajosas posições filosóficas e teológicas, o que costuma acontecer 
em instituições com marca de autoritarismo, onde já não se debatem os 
problemas da realidade, e nem se pode refletir livremente, mas se castigam 
as pessoas tidas como rebeldes. Que alegria reencontrá-la aqui, entre vários 
de seus ex-alunos e alunas de outros tempos e leitores e leitoras de seus 
apreciados textos. 

Alegra-me particularmente também reencontrar o querido irmão 
Marcelo Barros, monge-eremita das comunidades, com o qual tenho convi-
vido em várias ocasiões. Por muitos anos trabalhamos no CEBI – Centro de 
Estudos Bíblicos, intelectual de primeira qualidade, com grande talento de 
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escritor, desde os comentários bíblicos até o romance e o poema... Pessoa 
de fino trato e de alma radicalmente ecumênica, com a nítida percepção de 
onde está o que é central na vida cristã. Foi por bastante tempo assessor de 
Dom Helder para assuntos de relações ecumênicas, nas quais é consumado 
mestre, e a ele o Dom confiou um dos seus pedidos finais: “Não deixem 
cair a profecia!”. Corre a notícia de que dentro em pouco Marcelo será 
homenageado pela Universidade Federal da Paraíba com o honroso título 
de Doutor Honoris Causa. 

Além de reencontrar a querida Ivone e o querido Marcelo, outra 
honrosa alegria é perceber que na autoria deste livro se acham nomes de 
pessoas mais jovens com as quais nos sentimos em casa e que constam da lista 
de nossas amizades até hoje. Estivemos conjuntamente por anos no Instituto 
de Teologia do Recife, ou no Departamento de Pesquisa e Assessoria, ou nas 
iniciativas de formação intelectual do Centro de Estudos Bíblicos. Hoje a 
Universidade Católica de Pernambuco tem sido um celeiro a agregar homens 
e mulheres, jovens que vêm engrossar as fileiras de intelectuais marcados(as) 
pela fé cristã, com compromisso com as causas do Reino de Deus. Hoje já 
são pessoas amadurecidas na caminhada, com mestrado e doutorado, pes-
quisadores(as), professores(as), com clara consciência do papel que deve 
caber a instituições universitárias: pesquisa, ensino e extensão -- identificar 
os problemas presentes na realidade do dia a dia do povo; aprofundar seus 
vários níveis (econômico, psicossocial, político, cultural/religioso) e suas 
causas; identificar as consequências na vida da população e o papel a ser 
exercido por agentes de mudança. Sem dúvida, é motivo de satisfação e nos 
traz intensa “alegria política” perceber que a lista de autoria deste escrito 
transborda para além das estreitas margens de pessoas conhecidas. Sinal 
de que há muito mais gente interessada nas questões que nos preocupam e 
nos ocupam e pelas quais têm sido derramados suor, lágrimas e até sangue... 

Ao tomar conhecimento dos diversos textos aqui presentes, sentimos 
claramente que não se trata de intelectuais que apenas se divirtam e se ocu-
pem com ideias e belas teorias, mas que, no fim das contas, permaneçam na 
clausura de redoma impenetrável. Ao contrário, as pessoas que estão reunidas 
aqui têm clara consciência do papel que deve caber a instituições univer-
sitárias, particularmente num país ainda tão cheio de enormes problemas 
como o nosso, tão necessitado de sólida formação intelectual e política. Faz 
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parte da tarefa de nossas universidades identificar os problemas presentes 
na realidade de nosso povo, em seus vários níveis: econômico, psicossocial, 
político e cultural (ideológico, de valores e de religião): identificar causas 
e consequências, e quais as forças que podem exercer o papel de agentes de 
transformação da sociedade. 

Naturalmente, questão crucial é estabelecer mecanismos de soli-
dariedade e colaboração, e por que não também de comunhão, com os 
vários componentes da população, particularmente em seus estratos mais 
“populares”, onde se opere a síntese entre a luz da reflexão e a matéria prima 
da experiência da vida. Ao ler os diversos textos aqui presentes, percebe-
mos claramente que não se trata de intelectuais que apenas se divirtam e 
façam carreira com ideias e teorias, enquanto permanecem intocáveis em 
suas “redomas”, mas aqui se trata de gente que analisa a realidade, formula 
perguntas, elabora ideias e levanta debates em vista da transformação da 
vida real das pessoas e da coletividade. Intelectuais que pretendem ser 
intérpretes e propositores de mudanças profundas, a universidade como 
caixa de ressonância das pulsações da sociedade. A universidade não sendo 
apenas “reflexo” do que se é, mas “reflexão”, a saber, movimento constante 
de volta sobre o real para arriscar formular hipóteses, teorias interpretativas 
e possíveis caminhos de luta social e de solução. 

Sem dúvida, nossos autores e nossas autoras deixam transparecer 
claramente em seus textos que o que buscam é interpretar a realidade e, 
assim, se tornam anunciadores e anunciadoras, atores e atoras na arena 
das lutas sociais, intelectuais em articulação orgânica e articulada com 
a realidade do contexto e da vida das classes sociais, sobretudo daquelas 
subalternas e “proibidas”. A grande questão que se levanta é de como ajudar 
concretamente o povo, as comunidades populares, os trabalhadores e as 
trabalhadoras, os grupos indígenas e as comunidades negras, as mulheres, 
afinal, a classe oprimida e os setores subalternos a perceber com mais cla-
reza onde se situam seus autênticos interesses, onde se acham seus aliados 
e aliadas e onde de mil maneiras se camuflam seus inimigos e inimigas. As 
recentes eleições municipais continuaram a mostrar o problema de fundo: o 
povo, em grande proporção, ainda persiste a eleger os seus próprios opres-
sores e opressoras. Não é o caso de refletir ainda com mais intensidade e 
profundidade sobre quais e como serão os caminhos de maior aproximação 
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entre a “Universidade” e a “Periferia”? Algo análogo ao que se deve dizer 
também da relação da Igreja com as populações oprimidas. Afinal, não é 
ao povo crucificado, às pessoas e massas que imaginam que são mais fracas, 
que temos de anunciar que a força de Deus se acha é neles e nelas e não nos 
que parecem mais fortes? (cf. 1Cor 1-3). 

Nossa tarefa não é mostrar que “o que é loucura no mundo, Deus 
o escolheu para confundir os sábios; e o que é fraqueza no mundo, Deus o 
escolheu para confundir o que é forte; e o que no mundo é vil e desprezado, 
o que não é, Deus escolheu para reduzir a nada o que é?” (1Cor 1, 27-28). 
Essas não devem ser espalhadas como palavras ao vento, mas devem ser 
mostradas como retrato da sociedade na qual vivemos, se nos decidimos 
a mostrar que, na verdade, em nossa sociedade são justamente os “fracos” 
que sustentam e mantêm “os fortes”. A palavra bíblica não tem a função 
de legitimar as perversões da sociedade, mas de “revelar” o que insiste em 
manter-se na escuridão, como fantasmas e assombração. A nós, intelec-
tuais, se entrega a tarefa de colaborar para desnudar a falsidade profunda 
dos fantasmas que nos assombram, mas que na verdade são mais frágeis do 
que nós. A Universidade tem de ser como torre de vigia, capaz de perceber 
o momento em que sopre o Vento que vai levantando os ossos secos em 
inumerável exército, como mortos que se levantam da letargia dos túmulos. 
Aqui se joga a vocação profética da Universidade e a significação de sua 
prontidão analítica na sociedade (cf. Ez 37). 

Autoras e autores mostram muito bem que é possível estender 
sólidas pontes de comunicação: trabalhadoras e trabalhadores intelectuais 
e as diversas camadas da sociedade: camponesas e camponeses, indígenas, 
comunidades negras, trabalhadoras e trabalhadores das cidades, moradoras 
e moradores de nossas favelas, juventude, mulheres, pessoas desprezadas 
em sua dignidade por assumirem sua condição de homossexualidade.... 
Enfim, jovens intelectuais nos alertam – e temos o direito de cobrar que 
se comprometam em realizá-lo e nos ajudem também a isso – nos alertam 
para a possibilidade de conexão orgânica entre a Academia e a Periferia, 
sem dúvida, em meio a tanta escuridão e ameaça, um sinal de Esperança... 



I
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POR UMA EVANGELIZAÇÃO LIBERTADORA
Marcelo Barros2

Gildo Xukuru3

Para mim e para muitos dos irmãos e irmãs que, pela fé cristã, se 
inserem nos movimentos sociais e no processo revolucionário da América 
Latina, falar em “evangelização libertadora” é redundância. É como falar 
em “roda redonda”. Assim como não existe roda que não seja redonda, 
não poderia haver verdadeira e autêntica evangelização que não fosse 
libertadora. O próprio termo grego “evangelho” significa boa notícia e as 
primeiras comunidades cristãs o tomaram da linguagem social e política 
da época para designar o projeto divino do reinado da paz e da justiça 
eco-social no mundo. Se é assim, não deveria haver evangelização que não 
fosse libertadora. O desafio é que, em muitos grupos cristãos, o conceito de 
evangelização se tornou sinônimo de doutrinação religiosa. E certos grupos 
carismáticos falam de “missas de libertação” referindo-se à libertação do 
vício de fumar ou beber e à libertação de angústias interiores e depressão. 

Propor uma evangelização libertadora supõe voltarmos ao projeto 
inicial do movimento de Jesus para traduzi-lo e atualizá-lo para a realidade 
na qual vivemos aqui e agora. Esta tarefa não é fácil e supõe antes de mais 
nada desconstruir certos modelos ainda em uso e que vão na direção oposta 
do que Jesus propôs. 

Recentemente, Aparecida Villaça, professora de Antropologia 
Social no Rio de Janeiro, publicou dois livros preciosos: Paletó e eu (Ed. 
Todavia, 2018) e nestes últimos meses: “Morte na Floresta” (Ed. Todavia, 
2020). Estes livros testemunham a sua convivência com o povo indígena 
Wairá em Rondônia, desde a década de 1980. Nestes relatos, fica claro que 
as missões cristãs, evangélicas e católicas, foram as principais responsáveis 

2 Marcelo Barros é monge beneditino e teólogo. Assessora movimentos populares e pas-
torais sociais. Tem 57 livros publicados no Brasil e vários em outros países. Seu livro mais 
recente é “Teologias da Libertação para os nossos dias”, Vozes, 2019. 
3 Gildo Xukuru, Guerreiro Xukuru do Ororubá. Colabora na Secretaria Ecumênica do 
Monge Marcelo Barros. Eterno aprendiz da Escola Fé e Política Pe. Humberto Plumemm. 
Cursa atualmente no Centro Ecumênico de Serviços à Evangelização e Educação Popular 
(CESEEP): Ecumenismo e Diálogo Inter-religioso. 
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pelo genocídio que se traduziu em massacre físico, morte por doenças, 
assim como extermínio cultural e social de povos indígenas como os Wairá 
e tantos outros. Um genocídio etnocêntrico e racista direto cometido pelo 
contato avassalador, sem cuidados e sem respeito pelo outro. No entanto, 
de modo mais profundo, o crime se dá através da legitimação cristã e “civi-
lizada” da sociedade dominante que mantém aberta a temporada de caça 
a índios e povos originários. Quem preferir ouvir a voz do próprio índio 
sobre esta colonização temos o precioso testemunho de Davi Kopenawa 
no impressionante livro “Queda do céu” - Relatos de um Xamã Yanomami 
– (Ed. Companhia das Letras, 2015). Aqui no nosso povo Xukuru, a Igreja 
Católica foi responsável pela colonização e evangelização. E o catolicismo 
é forte dentro do nosso povo. 

Durante o processo de retomada do território que se deu a partir 
dos anos de 1986 e 1987, tivemos a ajuda da Igreja através da Animação dos 
Cristãos no meio Rural (ACR) com o Pe. José Maria da Silva e o Conselho 
Indigenista Missionário (CIMI). Os nossos Toypes (mais velhos), pelos quais 
temos muito respeito, começaram a trazer e ensinar nossas danças e cultos 
que sempre eram feitos na mata em terrenos de difícil acesso, escondido 
por medo da repressão manifestada, por exemplo, ao se propagar que tudo 
aquilo era uma heresia.

Tenho em minha lembrança que a imprensa da época dizia que os 
índios Xukuru dançavam o Toré para chamar a chuva. Mal sabiam eles que 
dançar o Toré é buscar força para lutar pela libertação do povo Xukuru 
contra os fazendeiros e posseiros que estavam dentro do nosso território. 
Essa espiritualidade ou mística foi ficando cada vez mais forte e aquele foi 
um período de luta, onde tombaram muitas lideranças nossas, inclusive o 
nosso cacique Chicão, que foi assassinado no dia 20 de maio de 1998.

Hoje vivemos dentro do nosso território o pluralismo religioso. 
Apesar da maioria do povo se declarar católico, eles continuam fazendo 
seus cultos na mata, nos terreiros de Toré, dentro de nossas aldeias.

Hoje temos um bispo aberto, que manifesta um carinho e respeito 
para com nossa cultura e religiosidade. Porém não tem sido fácil, pois a 
maioria do clero não tem essa compreensão do cuidado e respeito com a 
cultura dos povos originários. 
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*****

Estes relatos e o que continua acontecendo por todo o continente 
confirmam que, no modelo de sociedade colonizadora e de Igrejas a ela 
atrelada, não pode haver evangelização libertadora. 

Em 1992, estava com Pedro Casaldáliga e Dom Antônio Fragoso, então 
bispo de Crateús, CE, no primeiro encontro continental da Assembleia do 
Povo de Deus, APD, em Quito, Equador. Esse evento reunia cristãos de várias 
Igrejas, inseridos nos movimentos sociais e representantes de vários povos 
indígenas e comunidades afrodescendentes de vários países da América Latina 
e Caribe. Apenas começamos a reunião e várias lideranças indígenas vieram 
propor como projeto do encontro o que chamavam de “Desevangelização”. 
Eles sustentavam que, para os povos indígenas da América Latina, a única 
estrada de libertação seria desevangelizar. Eles recordaram que, em 1968, 
o papa Paulo VI veio à Colômbia para abrir a conferência do episcopado 
latino-americano em Medellín. Em Bogotá, designaram um representante 
indígena para falar ao papa. No momento da fala, o índio trocou o texto 
escrito e disse: “Santo padre, no século XVI, os brancos vieram para cá; nos deram 
a Bíblia e tomaram as nossas terras. Agora, queremos lhe devolver a Bíblia e pedir 
que devolvam nossas terras”. 

É claro que entre os cristãos presentes, esta proposta suscitou tensão 
e muitos não a aceitaram. Coube a Pedro Casaldáliga explicar que isso que 
eles chamavam de “desevangelização” significava, de fato, “descolonizar a 
evangelização”, ou, em outros termos, “deseuropeizar” nossas Igrejas e nossa 
forma de viver a fé. Alguns índios insistiam que, além desse trabalho dentro 
do Cristianismo, deveríamos apoiar as comunidades que optam por retomar 
suas religiões ancestrais. Essa porta ficou aberta e ninguém se disse contra 
esse caminho. Ao contrário, fomos estimulados a pensar se a evangelização 
só diria respeito à fé propriamente cristã no modelo das atuais Igrejas ou se 
seria possível pensar em religiões indígenas absolutamente respeitadas na 
sua integralidade, mas reconhecidas como evangélicas por seus princípios 
comunitários, sua ética de amor cósmico e sua espiritualidade ancestral. 
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No momento social e político que atravessamos na América Latina, 
em várias regiões do continente, as tradições espirituais dos povos e grupos 
originários se constituem como profecias de resistência e de mística ecoló-
gica necessárias para a humanidade atual. 

*****

Atualmente no Brasil, tanto na Igreja Católica, como em Igrejas 
evangélicas e pentecostais, ainda predomina um modelo de evangelização 
centrado no aspecto cultual e religioso e na interpretação literal da Bíblia. 
Este jeito de viver a fé não vê contradição entre o uso do nome de Deus 
e de Jesus Cristo para legitimar políticas contra as causas do povo mais 
empobrecido e as preocupações da humanidade que busca paz, justiça e 
mais cuidado com a mãe Terra e a natureza. 

Ao ver este panorama, muitos/as jovens pensam que o evangelho é 
motivo de rigidez doutrinal e moral. Pessoas que não têm nada a ver com 
a fé se revelam mais humanas e mais livres do que pessoas religiosas. Se é 
assim, para quê ser cristão ou cristã? 

Graças a Deus, cada vez mais pessoas e grupos comprometidos com 
os movimentos e pastorais sociais buscam uma espiritualidade libertadora. 
Vamos colocar aqui alguns princípios que podem nos ajudar a discernir e 
a realizar uma mais profunda evangelização libertadora:

1º - Mais importante do que a evangelização é o evangelismo ou a 
evangelicidade. Trata-se da dimensão de se deixar transformar pelo evangelho. 
O evangelismo consiste primeiramente em viver aquilo que se prega. Só se 
formos verdadeiramente tomados/as pelo evangelho é que podemos pensar 
em evangelizar. Mais importante do que evangelizar é nos deixarmos tocar 
profundamente pelo evangelho e viver de acordo com o que o evangelho 
propõe. É esta radicalidade de vida que fez Pedro Casaldáliga afirmar que 
a missão consiste em “transmitir ressurreição”. 

2º - Qual foi a boa nova que Jesus anunciou? “Chegou a hora. O rei-
nado divino está vindo. Mudem de vida e acreditem neste evangelho” (Mc 1, 
15). Então, se for na linha de Jesus, evangelização é anunciar e testemunhar 
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o reinado divino no mundo que se expressa em estruturas sociais e políticas 
mais justas e igualitárias. Então, o objetivo e o conteúdo da evangelização 
é um mundo mais justo e fraterno. 

3º - A dimensão propriamente religiosa e de Igreja é em função 
deste projeto maior. Este aspecto incide sobre a questão comunitária (a fé 
não pode ser vivida como algo individual) e deve nos levar a construir uma 
Igreja inclusiva e inserida no mundo. 

Conhecer outras tradições religiosas nos ajuda muito na luta pela 
libertação. Quando fomos catequizados, (Gildo teve esta experiência como 
índio Xucuru) aprendemos que o Catolicismo seria a única e verdadeira 
religião. Durante muito tempo, muitos de nós vivemos com essa ideia. 
Mesmo militando nos movimentos sociais, a nossa fé tinha essa expressão.

Só quando conseguimos entender melhor a essência da Boa Nova 
de Jesus, passamos a respeitar e valorizar as outras tradições religiosas e 
entender a importância de cada culto para aquele que a segue, principal-
mente as tradições espirituais dos povos originários (no caso do Gildo, o 
povo Xucuru). Compreender que somos todos irmãos, filhos de um Pai/
Mãe que nos ama infinitamente.
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IGREJA DOS POBRES: SAUDADE OU ESPERANÇA?
Flávio Lyra de Andrade4

Tendo em vista a proposta dessa publicação e reconhecendo a 
listagem das pessoas convidadas a escrever nela, me senti instado a fazer 
uma reflexão sobre o momento político e histórico que estamos vivendo. 
Faço isso recorrendo a memória de uma geração e, em especial, de alguns 
companheiros que em sua trajetória participaram de um esforço coletivo 
de constituição do cristianismo da libertação, que é como classifico muitas 
das pessoas que apresentarão suas reflexões no espaço desse livro. Sim, aqui 
distingo o movimento do cristianismo da libertação da sua expressão teó-
rica, a teologia da libertação, refletindo mais livremente como participante 
desse movimento amplo. 

Movimento que reuniu e agrupa, hoje talvez de forma dispersa, pes-
soas que vivenciaram experiências de ação católica, comunidades eclesiais 
de base, pastorais populares e sociais, organismos ecumênicos e que parti-
ciparam de iniciativas de formação bíblica e teológica pastoral. Os mesmos 
estiveram e/ou estão vinculados a movimentos sociais, ao sindicalismo, a 
partidos de esquerda, em experiências de educação popular, organizações 
sociais ou culturais, são educadores em escolas e universidades, ou desco-
briram na arte e na literatura um caminho de expressão da fé, há os que 
cuidam da saúde e alimentação saudável e aqueles que se socializam em 
grupos de espiritualidade.

Creio que uma das formas de enfrentar a onda conservadora que 
estamos presenciando é recorrer à memória, sem saudosismo ou nostalgia, 
mas com enraizamento histórico, reconhecendo o momento de transição 
geracional que os que se encontraram na década de oitenta nesse movimento, 
vivem. Me parece que para isso, é importante identificar e reconhecer 
elementos que nos reuniram então, as motivações que nos fizeram somar 
esforços com aqueles que vinham plantando um novo modelo político e 

4 Doutor em Sociologia – PPGS/UFPB; Mestre em Sociologia – PPGS/UFPE; Licenciado 
em História – UNICAP; Cursando Pós-Doutorado em Ciência da Religião – PPGCR/
UNICAP. Como religioso franciscano, cursei Teologia Pastoral no DEPA. Militante cristão 
e educador popular, trabalhei com formação de pastorais e movimentos sociais no Nor-
deste. Integro a comunidade de Recife do MPC – Movimento de Profissionais Cristãos. 
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eclesiológico de ser cristão, ser Igreja dos Pobres. Vislumbro que a maioria 
dos autores e autoras que se reúnem para escrever essa coletânea podem ser 
vistos como cristãos na diáspora. E para melhor entender essa expressão é 
importante ressaltar a diferença que pode ser feita entre fé e igreja, entre 
o movimento de Jesus e o cristianismo como religião. Vejo estes a que me 
refiro como seguidores do movimento de Jesus. 

Entendo que o cristianismo da libertação é uma expressão contem-
porânea do movimento de Jesus, mais do que uma nova forma de ser igreja, 
por isso falo de cristãos na diáspora. É um pouco como percebo a expe-
riência da qual participo, o MPC – Movimento de Profissionais Cristãos, 
somos igreja sem igreja, um reencontro de cristãos ex-integrantes do MCU 
– Movimento de Cristãos Universitários, que reúne pessoas que viveram 
no contexto eclesial de Olinda e Recife o trauma da crise política-eclesial 
gerada com a substituição de Dom Helder nesta diocese. 

Voltando à afirmação dessa identidade mais coletiva, esse cristia-
nismo da diáspora, ou melhor, aos cristãos na diáspora, talvez muitos deles 
tenham alargado o entendimento do ser cristão no sentido mais evangélico 
da prática de fé, de compromisso político, de ação transformadora no 
mundo, tendo em vista a justiça anunciada pela boa nova do movimento 
de Jesus. Temos aqui então, um grupo, uma coletividade, que ainda que 
dispersa, foi marcada pela vivência e pelo sentido da experiência da Igreja 
dos Pobres. Essa Igreja tem um registro característico deixado pelo carisma 
e pelo testemunho profético e espiritual de Dom Hélder. O fomento de uma 
experiência de igreja na base, que cultivou no seu movimento de reforma 
inspirado pelos ventos do Vaticano II, na então conservadora diocese 
de Olinda e Recife, uma opção pelos pobres, que traduzia os anseios de 
renovação do cristianismo, expressa nessa agenda saída da Conferência de 
Medellín para Igreja da América Latina.

Dom Hélder, orientado pela eclesiologia de igreja como Povo de Deus, 
em Olinda e Recife, operou essa opção através de um largo ecumenismo 
secular, que por graça do espírito vai perdurar depois da crise eclesial que 
se instaurou após o ano de 1985 com a sua substituição planejada, então, 
dentro do processo de romanização e volta à grande disciplina empreendida 
pela Cúria Romana, que terá também fortes repercussões no território da 
CNBB NE 2.
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Por que falar sobre a Igreja dos Pobres no espaço dessa coletânea de 
depoimentos e narrativas sobre o momento presente, quando atravessamos 
essa pandemia, que diz tanto das incertezas do período histórico que vive-
mos, diante das incertezas que nascem da profunda crise socioambiental 
que atravessa a humanidade? O principal motivo, ainda que esse tenha que 
ser registrado, não é pelo lugar de liderança internacional anti negacionista 
que assumiu o Papa Francisco nesse contexto, nem pela sua identificação 
com a reforma da igreja proposta pelo Vaticano II, ou pelas suas opções 
que remetem à memória do projeto de uma igreja pobre, de uma igreja 
em saída, aberta ao diálogo com a modernidade, da disposição de debate 
com os movimentos sociais populares. Mas pelo fato de que os agentes 
políticos que ocupam lugar chave no protagonismo da nova direita hiper 
liberal, neoconservadora e negacionista, que tem uma forte representação 
cultural e política religiosa e cristã, à qual precisamos nos contrapor, estão 
construindo uma contra narrativa.

Essa nova direita, esses grupos a que me referi, estão vinculados à 
estrutura de poder eclesiástico da Igreja Católica Romana e sua estrutura 
curial, apesar de Francisco. Creio que a luta cultural e política se trava na 
sociedade e não na igreja, por isso ressalto o lugar do cristianismo na diás-
pora. Os fundamentalismos mais arraigados a perspectivas conservadoras, 
de referências pré-modernas, se articulam de forma talvez inusitada, ou 
só agora enxergadas mais nitidamente, com expressões pós-modernas do 
liberalismo político e econômico, o libertarianismo fascista e capitalista. 
Assim vou denominar esse fenômeno, aparentemente paradoxal.

Essa direita defende o retorno do direito natural e divino, associado 
à ideia de regulação da mão invisível do capital substituindo as regulações 
proporcionadas pelos estados republicanos enquanto uma construção polí-
tico-histórica do direito individual, social e político das sociedades moder-
nas. Construção essa que ocorreu a partir de experiências de vida social, 
cultural e política, movidas pela utopia comunitária, societária e política 
de igualdade, justiça e liberdade. Experiências que gestaram modelos de 
convivência que fizeram germinar a democracia e o socialismo, à custa de 
rupturas com estruturas de poder e de pensamento. Rupturas com formas 
de organização hierárquicas a que era submetida a convivência social. 
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Foram muitos conflitos, lutas sociais, sufragistas, greves, lutas de 
classe, guerras civis que tornaram possível e foram capazes de forjar novas 
perspectivas de vida social, mediadas por regulações hoje reconhecidas 
nos direitos humanos, nas constituições republicanas, que demarcaram 
a dinâmica política das nações que se emancipavam. Nações e povos que 
romperam com a estrutura despótica, imperial, monárquica, autocrática de 
direito divino e natural. Nesse processo, no entanto, as conquistas de direi-
tos individuais, políticos e sociais ficaram em grande medida subordinados 
a uma lógica de liberdade, centrada na perspectiva liberal de proteção da 
propriedade e capital da nascente burguesia, com a qual muitas vezes se 
confunde a democracia.

Onde se encontra nesse processo histórico a realização da utopia 
popular de igualdade com liberdade? Em demarcadores dos limites, em suas 
articulações entre ser de esquerda na defesa da igualdade e ser de direita na 
defesa da liberdade. E aqui vinculo o cristianismo da libertação à tradição 
de esquerda e suas experiências de Igreja dos Pobres.

São nos projetos de socialismo, em especial nas experiências comu-
nistas, onde mais se avançou na igualdade social, mas quase nunca na liber-
dade. Nesse sentido as experiências de repúblicas populares, por motivos 
diversos, ligados à dinâmica da economia e geopolítica global, nacionalismo 
ou constituição de elites dirigentes econômicas e políticas autoritárias, 
igualou-se, em muitos aspectos, aos governos liberais capitalistas. Tais 
coincidências levaram ao enquadramento no senso comum da história 
as experiências das repúblicas populares como governos autoritários, em 
oposição às democracias capitalistas, o que macula e confunde o debate no 
campo da esquerda sobre o tema e as experiências de socialismo democrático, 
fixando-se assim a associação da democracia, ao modelo liberal burguês. 
Isso tem induzido as esquerdas a limitarem a participação no jogo demo-
crático republicano à intervenções táticas, pragmáticas e alianças políticas 
fáceis. Opondo as perspectivas socializantes das reformas possíveis de aí se 
realizarem à revolução como evento de ruptura único capaz de enfrentar 
um dia as desigualdades.

Mas o objetivo desse ensaio não é discutir em profundidade os 
elementos pinçados dessa história política e econômica das ideias, das for-
mas de governo e de organização social e institucional. Quero muito mais 
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chamar atenção para o fato de estar em alta o pensamento libertarianista 
capitalista em associação com o neoconservadorismo político religioso. E 
assim, fazer aqui uma associação não muito comum, ou melhor dizendo, 
uma contraposição entre a expressão libertarianismo capitalista e libertação, 
trazendo para esta contraposição a discussão colocada historicamente pela 
teologia da libertação. 

A teologia da libertação se inspirou, em sua formulação inicial, 
nas práticas libertárias políticas do laicato, que vinham da experiência da 
ação católica especializada e que no caso da sua trajetória no Brasil teve sua 
principal base na experiência política que ocorreu na militância estudantil 
da Juventude Universitária Católica, na sua participação nas campanhas 
de educação e alfabetização rural através do Movimento de Educação de 
Base e dos movimentos de cultura popular. Esse processo vai levar a desdo-
bramentos políticos quando a retirada de apoio da hierarquia da Igreja a 
essas ações, se constituirá em forma de uma organização social autônoma, a 
Ação Popular, que atuará política e culturalmente inspirados em um ideal 
histórico, utópico e libertário socialista. 

Betinho, em entrevista cedida a Ricardo Gontijo, publicada em 
1988, referindo-se ao Congresso da UNE em 1960, apresenta elementos do 
pensamento e espírito que se fazia presente nesse cristianismo da libertação 
nascente: “Eu expressava a posição da JUC, segunda a qual o nacionalismo 
precisava ser radicalizado porque vinha sendo utilizado apenas no interesse 
da classe dominante. A ideia de povo assumia um papel fundamental na 
concepção um tanto embrionária de socialismo. Nosso anticapitalismo 
tinha um fundamento ético: o cristianismo era incompatível com o lucro, 
com a exploração do homem pelo homem. A visão cristã era uma visão 
igualitária, com um conteúdo realmente democrático e revolucionário. 
Nós éramos a esquerda. O Partidão já naquela época estava atrás, com 
uma posição reformista. Por mais que os seus representantes nos gozassem 
como esquerda cristã, e gozem até hoje, a verdade é que as teses deles não 
evoluíam nada, não mudaram, são as mesmas até hoje. A nossa proposta 
podia ser utópica, inviável ou ingênua, mas era sem dúvida a mais bonita, 
empolgante e radical.”. 

Feita essa referência, é importante ressaltar que a constituição da 
AP – Ação Popular, antes dela se transformar numa organização marxista 
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leninista, já recorria ao marxismo para ampliar o escopo teórico da análise 
da realidade econômica e política do Brasil na época. Ao compromisso e 
referencial ético político existente associa-se o instrumental marxista de 
análise sociológica da realidade. Fato que iria reverberar na formulação da 
teologia da libertação, marcando positivamente o diálogo entre cristãos e 
marxistas e negativamente pela condenação a que foi levada a teologia da 
libertação por Roma, anos depois, por sua interpretação enviesada que fez 
deste diálogo nas práticas políticas e o uso teórico na reflexão teológica.

O romantismo revolucionário da Ação Popular vai influenciar em 
grande medida a leitura libertária da teologia cristã e da teologia católica. 
Vai revolucionar o sentido de justiça, construindo o entendimento de que a 
justiça divina tem que ser justiça social, assim como vai associar à construção 
de uma nova sociedade a noção de construção do Reino de Deus anunciado 
por Jesus em sua missão. O Reino de Deus, anunciado por Jesus em sua vida 
pública, quando constituiu seu movimento reunindo apóstolos e apóstolas, 
os quais deram seguimento ao novo modelo de judaísmo construído a partir 
dos de baixo, a partir dos mais pobres daquela sociedade. Tema polêmico 
no debate teológico pastoral, por diferentes ênfases e interpretações que 
se contrapõem sobre a relação Reino de Deus e justiça social.

O movimento de Jesus se contrapunha à interpretação das leis feitas 
pelos sacerdotes do judaísmo, se posicionava contra a subordinação imposta 
pelo império romano às populações daquele território. Jesus se sublevou 
contra essa lógica religiosa e política que subjugava e oprimia os pobres, fez 
isso desenvolvendo uma metodologia de ação que talvez não possa se chamar 
de revolucionária, no entanto, o conteúdo da sua pregação, - sua mensagem, 
- era profundamente revolucionário. O seu movimento de prática pacífica, 
mas radical, constrói um grupo dissidente dentro do judaísmo para viver 
a perspectiva de construção de um povo novo, renascido pela promessa de 
salvação dos restos de Israel e pela força restauradora dos restos de Javé. 
O movimento de Jesus não se confunde com o movimento histórico que 
conduziu à adesão ou assimilação da sua proposta como religião oficial 
do império romano com Constantino. Não, esse não é o cristianismo do 
movimento de Jesus. 

A realização do concílio Vaticano II e os ventos reformadores que 
sopraram naquela quadra da história na Igreja Católica e no conjunto das 
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igrejas cristãs criaram a expectativa de que existisse uma disposição reno-
vadora, impulsionando o renascer da igreja pobre herdeira do movimento 
de Jesus, o que representaria a morte da cristandade, da religião imperial 
que se tornou o cristianismo. Vale lembrar que foi durante o Vaticano II 
que se reuniu um grupo de bispos, entre os que aqui no Nordeste estavam 
Dom Hélder, Dom Francisco Austregésilo e Dom Antônio Fragoso, com o 
objetivo de animar o retorno da opção evangélica de ser uma igreja pobre. 

Esses bispos realizaram um pacto que ficou conhecido como o Pacto 
das Catacumbas. Aqueles que aderiram à esse pacto de retornar ao cami-
nho de uma igreja pobre, voltaram às suas dioceses dispostos a se despojar 
do peso da cristandade, representada pela aliança histórica feita com os 
poderes econômico e político locais, nacionais e internacionais, ensaiando 
uma experiência de igreja profética frente às desigualdades e pobreza 
mundial crescentes. Isso se concretizou por meio de gestos que marcassem 
uma nova postura de pastoreio e governo das dioceses. Os bispos abando-
naram os prédios suntuosos das cúrias diocesanas e residências episcopais, 
o que representava simbolicamente essa tradição de cristandade imperial 
e monárquica, centralizadora e monocrática, partícipe do poderio político 
econômico das sociedades onde se localizavam.

Essa disposição de alguns bispos, a exemplo de Dom Helder, foi 
acompanhada de um movimento teológico que buscava novos marcos de 
interpretação das escrituras sagradas e da tradição do movimentos de Jesus 
e da Igreja, dando maior densidade e expansão aos movimentos de reno-
vação bíblica, litúrgica, ecumênica, de autonomia do laicato, de espírito 
de abertura e diálogo da igreja com o mundo, de construção de estruturas 
eclesiais de comunhão e participação de seus agentes e instituições eclesiais 
e administrativas. 

Tal movimento por uma Igreja dos Pobres, possibilitou que, através 
do Conselho Episcopal da América Latina, bispos deste continente, na 
Assembleia dos Bispos em Medellín, no ano de 1968, tomassem à pulso 
a decisão de avançar na concretização de ser uma igreja pobre, compro-
metida com a sorte, a justiça social e os direitos dos pobres. A expressão 
dessa posição assumida pelo conjunto dos bispos, foi na declaração final da 
assembleia, priorizar como central na sua ação pastoral, a opção evangélica 
preferencial pelos pobres. 
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O que significava naquele contexto histórico fazer a opção pelos 
pobres? Significava participar das lutas de libertação do povo, dos pobres. 
Era se posicionar contrapondo-se à dominação colonial, ao processo impe-
rialista da globalização em curso, à violência e autoritarismo das ditaduras 
militares que tinham o controle de vários governos no continente. Ao mesmo 
tempo, significava apoiar as iniciativas de libertação que estavam em curso 
no continente, desde aquelas que se vinculavam à organização comunitária, 
associativa e cooperativa para lidar com a situação de pobreza e constru-
ção de autonomia frente a dependência das oligarquias que dominavam o 
mundo rural do continente, como aquelas iniciativas de solidariedade aos 
cristãos que, frente às situações extremas de opressão e violência contra 
os pobres, pelos poderes estatais e corporativos, assumiram formas de luta 
mais radicais, chegando à constituição de organizações guerrilheiras para 
derrubada das ditaduras. 

É nesse contexto que bispos e leigos, realizando ou participando do 
debate sobre a teoria da dependência, que problematizava a relação de subor-
dinação dos países deste continente ao imperialismo americano e europeu, 
assim como discutindo os caminhos possíveis de avanço das experiências 
nacionais, populares e desenvolvimentista que emergem nos anos 1950 em 
diante, em finais dos anos 1970 formularão uma leitura crítica dessas visões 
até então em foco, respondendo aos desafios da prática pastoral e política 
dos cristãos que participavam das mais diferentes iniciativas de lutas, aí 
nasce a reflexão que se conformará como uma teologia da libertação.

No Brasil, Dom Hélder, como já falado, foi uma figura emblemática 
da experiência da Igreja dos Pobres. Me interessa destacar aqui, as heranças, 
ou melhor, o transbordamento das práticas de sua igreja particular, de seu 
bispado na arquidiocese de Olinda em Recife, que teve uma irradiação 
no ambiente eclesial do Regional da CNBB NE 2, que articula os Estados 
de Alagoas, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. Ele, que tinha 
sido o idealizador e criador da CNBB, assim como do CELAM, portanto 
uma liderança importante nesse esforço de articulação de uma pastoral de 
conjunto das igrejas diocesanas Regionais.

Dom Hélder acordou para as desigualdades sociais dramáticas 
da cidade do Rio de Janeiro e do país nos anos 1950. Antes de chegar ao 
Recife em 1964, já se tinha feito presente no debate político regional sobre 
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o Nordeste. Ele foi um dos mediadores no debate sobre a formulação de 
políticas de planejamento para o Nordeste, à época, sob influência das 
ideias do Pe. Lebret, francês que morou no Brasil socializando suas ideias 
de perspectiva humanista e socialismo cristão, aplicadas ao planejamento 
urbano e regional, no combate às desigualdades e ao “subdesenvolvimento”. 
Influenciado por essas ideias, Dom Hélder impulsionou, junto com outros 
bispos do nordeste, diálogo com o governo desenvolvimentista de Juscelino 
Kubitschek que resultará na criação da Sudene, organismo federal que se 
dedicou ao planejamento regional, para enfrentar as desigualdades sofridas 
pelo Nordeste.

Dom Hélder teve uma forte experiência com projetos sociais rea-
lizados no Rio de Janeiro nas favelas, quando era bispo auxiliar daquela 
Arquidiocese e criou uma grande capacidade articuladora, seja no âmbito 
da organização de eventos eclesiais-eclesiásticos como foi o Congresso 
Eucarístico Internacional ocorrido no Rio, em 1955, seja na constituição da 
CNBB e CELAM, assim como já apresentado, e também na interlocução 
com gestores públicos, para execução de políticas públicas sociais. Com essa 
capacidade demonstrada, ele terá durante a realização do Vaticano II, um 
papel central na sua realização. Tamanha capacidade e influência na polí-
tica eclesiástica e política intereclesial gerou conflitos com o arcebispo do 
Rio, fazendo ele ser transferido para Recife como Arcebispo, para afastá-lo 
dos centros do poder político do Estado e da Igreja do Brasil, que nesse 
período foi ocupado por um grupo de bispos que discordavam da sua visão 
e atuação pastoral, aliados aos militares que tinham assumido o poder com 
o golpe de Estado em 1964. 

Ele chega em Recife, em meio ao período de realização do Concílio 
Vaticano II, 1964, e se afasta da diocese devido a idade, em 1985. Chegando 
em Recife, buscará fomentar experiências de uma Igreja dos Pobres. Homem 
de ação, era antes de tudo um padre de profunda espiritualidade, de uma 
mística que irradiava santidade, seu profetismo estará enraizado nesse 
chão. Chegando na arquidiocese abandona o palácio episcopal. Utiliza o 
seu carisma para potencializar a comunicação com os pobres dos bairros, 
realizando programas de rádio, organizando o movimento de Encontro de 
Irmãos, estruturando programas sociais e uma pastoral que busca respos-
tas na realização da opção pelos pobres. Com sua autoridade provinda da 
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ética evangélica, procura envolver na ação pastoral da arquidiocese todas 
as classes sociais e pessoas que se abrissem à conversão evangélica da opção 
pelos pobres. 

Entre as preocupações de Dom Hélder, para realizar esse projeto de 
igreja dos pobres estava a preocupação com a formação dos padres e dos 
leigos, para isso fez-se assessorar por um grupo de padres operários vindos 
de experiências pastorais ligadas à essa perspectiva da Igreja francesa, suíça, 
belga e italiana e de teólogos que comungavam com seu projeto eclesial 
de igreja, com a teologia renovada que iluminou os debates do Concílio 
Vaticano II e da Conferência do CELAM em Medellín. 

No campo da formação teológica, ficou bem conhecido o ITER - 
Instituto de Teologia do Recife, não pela sua produção teológica acadêmica, 
mas pela sua inovação quanto a priorização de uma formação teológica 
pastoral, que se fez aplicar com programa de estudo o método vindo da 
experiência da JOC – Juventude Operária Católica, o método Ver, Julgar 
e Agir. Os seminaristas, durante o curso de teologia, moravam em comuni-
dades nos bairros e os grupos da teologia da enxada estudavam em regime 
de alternância pedagógica e moravam em comunidades rurais. 

Coincidência histórica ou sinergia de uma estrutura de sentimento 
que habitava almas inquietas nesse período, as preocupações de dom 
Hélder com a formação dos agentes pastorais serão compartilhadas pelo 
movimento de educação popular liderado por Paulo Freire. Trabalho que 
se desenvolverá, seja através do movimento de cultura popular de Recife, 
seja através da alfabetização de adultos, com base em método que alfabe-
tizava, e, ao mesmo tempo, promovia a geração de uma nova consciência 
política e cidadã.

Traçando essas linhas sobre as origens do cristianismo da libertação 
e sobre os cristãos em diáspora nessas terras do Nordeste, descrevi a cons-
trução de uma visão de mundo que se expressou historicamente em uma 
experiência religiosa muito peculiar. Voltemos para hoje: os embates políticos 
e a polarização política que observamos com ascensão dessa nova direita no 
Brasil e em âmbito global, vista pela ótica da sociologia da religião, pode 
ser entendida como uma guerra dos deuses, no sentido weberiano. Weber 
entende que a religião constrói uma visão de mundo, que, via de regra, se 
antagoniza com outras visões de mundo, que se estruturam como religiões. 
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Deste modo, conflitos políticos e lutas entre determinadas visões de mundo 
distintas tornam-se verdadeiras guerras de deuses, que podem estar pre-
sentes numa mesma religião. Tal noção vai além do sentido oferecido por 
alguma ideologia para explicar o mesmo fenômeno, pois essa muitas vezes 
é entendida como alienação, como uma forma de esconder a verdade, essa 
outra, mobiliza os indivíduos e coletividades, articulando razão e emoção. 

Parece que estamos vivendo uma circunstância político histórica à 
qual cabe muito bem aplicar essa metáfora, essa noção de guerra dos deuses, 
ou seja, encontramos frequentemente narrativas que se disseminam nas 
redes sociais, em que muito nitidamente se procura construir um nós e um 
outro antagônico, que não só está em conflito, mas que deve ser eliminado. 
Existe o nós e o outro, que representam linhas divisórias sobre visões de 
mundo, sobre o estar no mundo, sobre as relações que estruturam a vida 
em sociedade, essas linhas são tecidas por uma gramática religiosa que quer 
ser uma costura para conformação de uma identidade, geradora de adesão e 
segurança, assim como vias de diálogo que se encerram na fronteira do grupo. 

Essa construção política e religiosa tende a ser impermeável e a 
estranhar/negar o(s) outro(s), tende a se antagonizar com a gramática das 
outras visões de mundo. Nesse sentido essa noção pode ser fecunda para 
busca de uma explicação para a polarização referida, pois pode ajudar a 
pensar e compreender a natureza fundamentalista e fascista do autori-
tarismo, racismo, sexismo e moralidade da nova direita. Esta pode nos 
ajudar a perceber os insumos que possibilitam a contraposição do “nós” 
aos “outros”, dentro de um registro em que os outros são percebidos como 
inimigos, demônios, ameaças à vida. Enfim, nos ajuda a ver porque o ódio 
ao outro é um componente presente nesse antagonismo entre visões de 
mundo, que nesse caso no cenário político atual é justificado teologica-
mente, para alimentar a conformação de uma identidade que se nutre o 
nós na contraposição do outro como ameaça à salvação do nós e à ordem 
divina que organiza o mundo e a sociedade.

Neste cenário de polarizações políticas observo o processo de 
desinstitucionalização da religião ao longo das últimas décadas, pode-
mos compreender o que chamei aqui de cristãos em diáspora, como uma 
referência ao passado, memória viva, e uma abertura a compreensão da 
pluralidade, bricolagem, hibridização religiosa do presente. O mesmo vale 
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para a noção de Igreja dos Pobres. Esta é uma referência ao passado, mas 
que ao mesmo tempo nos mostra resiliências que a tornam presente. Isso 
ocorre quando observamos pessoas e organizações que nasceram sobre sua 
inspiração e que hoje permanecem fiéis ao espírito da motivação inicial da 
Igreja dos Pobres, estando fora da igreja, do espaço eclesial ou mesmo em 
dissonância com suas orientações dogmáticas e hierárquicas, ou ainda em 
grupos laicos, comunidades seculares, articulações informais, e em outras 
igrejas e religiões.

Como testemunho e homenagem aos esforços que historicamente 
foram empreendidos para a realização de um projeto da Igreja dos Pobres, 
quero trazer o nome do padre Humberto Plummen, por ter compartilhado 
muitas das atividades realizadas por ele como aluno ou como colega de 
assessoria em educação popular. Alguém que, na experiência da Igreja dos 
Pobres da Arquidiocese de Olinda-Recife e do Regional NE2, exerceu um 
papel muito peculiar, seja como teólogo, educador ou como sociólogo, mul-
tiplicando-se nas assessorias a Dom Hélder e as dioceses do Regional NE 
2, a CRB, às comunidades de religiosas inseridas, e mais tarde no tempo, 
ao Setor de Pastorais Sociais do Regional. 

Humberto Plummen colaborava na construção dos planos de pasto-
ral de conjunto, nas assembleias pastorais, realizava análises de conjuntura 
para as pastorais e movimentos sociais. Realizou pesquisas participantes 
na ACO – Ação Católica Operária, com as CEBs, na EQUIP – Escola de 
Formação Quilombo dos Palmares. Foi professor do ITER e do DEPA – 
Departamento de Assessoria e Pesquisa. Integrou diretorias e coordenação 
de organizações pastorais ou da sociedade civil, a exemplo do CTC – Centro 
de Trabalho e Cultura, CPP – Conselho Pastoral dos Pescadores, CENAP 
– Centro Nordestino de Animação Popular. Enfim, entre tantas outras 
personagens da Igreja dos Pobres, destacaria em Humberto a longevidade 
da sua presença na construção desse projeto de Igreja dos Pobres, fazendo a 
ponte entre o momento anterior e posterior à crise eclesial da substituição 
de Dom Hélder na Arquidiocese de Olinda e Recife. Nesse sentido reve-
rencio a homenagem que a Escola Fé e Política do Setor de Pastoral Social 
do Regional fez a Humberto dando o seu nome à Escola. 

A Escola Fé e Política Humberto Plummen é, na sua experiência 
iniciada em 2003, um sinal de esperança e não só de saudade da Igreja dos 
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Pobres. Sua dinâmica de funcionamento e sua metodologia traduzem bem 
essa inspiração, pois transformou-se em um espaço de formação de leigos, que 
nas dioceses e nas pastorais sociais encontram a motivação para procurarem 
esse espaço de formação, nos desafios advindos de sua participação em movi-
mentos e mobilizações sociais. A escola nasce de iniciativa da coordenação 
do Setor de Pastoral Social, mas têm certa autonomia, em especial quando 
os ex-alunos/as passam a compor sua coordenação. São diferentes as Escolas 
de Fé e Política Diocesanas, que vão sendo criadas e ficam mais dependen-
tes da estrutura eclesiástica. A Escola Humberto Plummen optou por ser 
itinerante, não ter uma sede ou lugar fixo para realização das atividades, 
os módulos dos cursos são realizados cada um em diferentes dioceses, para 
fomentar intercâmbios em torno de visitas a experiências de organização 
popular, a exemplo do movimento indígena, quando foram realizados os 
módulos em aldeias indígenas. Houveram períodos em que conseguiram-se 
realizar atividades inter-módulos com acompanhamento de educadores/as 
da Escola nas comunidades dos alunos. 

Em seu itinerário a Escola incorporou preocupações quanto à 
intervenção nos espaços de participação política e intervenção nas políti-
cas públicas, em conselhos ou na fiscalização do orçamento, assim como 
subsidiou, do ponto de vista ético, político e ideológico, candidatos a 
cargos no legislativo e executivo, de partidos com compromissos políticos 
partidários de esquerda. Ao longo do tempo, os ex-alunos assumiram a 
tarefa de educadores dos novos alunos da Escola. Vejo nessa experiência, 
que continua hoje, uma transição geracional dos processos vivenciados pela 
geração dos anos 1980. A Escola Fé e Política tem encontrado seu jeito de 
viver o cristianismo da libertação em um ambiente eclesial marcado por 
tensões advindas dos conflitos eclesiais e eclesiásticos ao lidar com forças 
que se identificam com o modelo de cristandade e com a nova direita. Uma 
guerra dos deuses.
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A IMPORTÂNCIA DA DIMENSÃO FORMATIVA DAS CEB’S E OS 
DESAFIOS NO CENÁRIO SOCIOPOLÍTICO ATUAL

Edson Silva5

Em memória de Pedro Aguiar que plantou muitas  
sementes de vidas em Caruaru e regiões vizinhas.

Agradeço e muito a oportunidade e o convite para participar desta 
coletânea. Esse agradecimento é amplo, pois é também um reconhecimento 
público da importância das CEB’s para a minha formação pessoal, para 
a minha trajetória profissional e o lugar onde atualmente estou. Como 
professor na UFPE, com muita serenidade e tranquilidade reconheço que 
esse lugar ocupado só foi possível a partir da participação, as experiências, 
as vivências e os aprendizados na Década de 1980 nas e com as comunida-
des em Nova Descoberta, periferia do grande bairro de Casa Amarela, no 
Recife/PE. Portanto, as minhas reflexões serão a partir dessas experiências 
que foram amadurecidas ao longo dos anos vividos.

Esse momento também possibilita refletir e muito sobre os significa-
dos da vida e suas fragilidades. Numa situação de pandemia do Coronavírus, 
com muitas pessoas infectadas e infelizmente falecidas, somos impedidos/
as de estarmos juntos/as e reinventar formas de nos encontrar por meio 
digital através das “lives”. É um momento ímpar para pensarmos sobre 
vaidades, aparências e ilusões diante da finitude, a fragilidade e limitações 
da vida: um “bicho” invisível, que felizmente morre com água e sabão (e 
se não fosse assim?!), nos apavora, causa muitos temores, provoca arrepios 
ao nos imaginarmos hospitalizados. Afinal, quem pensamos que somos?! 
Para quê tanta arrogância, orgulho, exibicionismos, se a vida em muito é 
semelhante a uma bolha de sabão?!

O meu olhar, as minhas reflexões serão, portanto, a partir de uma 
leitura no presente sobre o passado vivenciado. A partir do momento vivido 
e da maturidade adquirida com a vida, o que possibilita avaliar, analisar e 
pensar atualmente de longe sobre as experiências vivenciadas. Possibilitando 
ainda refletir sobre as minhas vivências nas comunidades, fazer perguntas 

5 Professor de História/UFPE



38

EM DEFESA DOS POBRES
Espiritualidade, Justiça e Libertação

e apontar desafios a serem enfrentados no atual cenário sociopolítico con-
servador. Nessas reflexões apresento também muitas ideias não ditas pelo 
pouco espaço disponível para a escrita desse texto. Peço que recebam essas 
reflexões como uma contribuição para alimentar a esperança no agir de 
mudanças na construção de um novo tempo: “vai passar!”

As comunidades e sua dimensão formativa

Quem era cada um/a de nós? Quem somos atualmente? E como che-
gamos onde estamos? Essas perguntas remetem à trajetória de formação de 
cada um/a e a importância das comunidades em nossas vidas. Vamos sendo 
formados/as, muitas vezes sem perceber, em aprendizados nas reuniões, nos 
encontros, nos momentos de estudos, nas viagens, nas muitas conversas e 
mesmo nos conflitos com companheiros/as e também nas festas. São todas 
essas experiências e vivências que contribuem para nossa formação, no 
amadurecimento da vida pessoal e também profissional, sobre o que nem 
sempre pensamos.

As experiências que vivenciei iniciaram na paróquia com o grupo 
de jovens vinculado a Pastoral da Juventude do Meio Popular/PJMP, onde 
nos grandes encontros de formação além de discutirmos questões como 
sexualidade, as atitudes e as relações pessoais, as formas de participação na 
comunidade, o compromisso no agir social para mudanças, eram realizados 
estudos de textos, publicações e livros indicados para formação de nossa 
visão crítica sobre a situação social e política do país e do mundo. Celebrá-
vamos a vida com leituras de textos bíblicos, dos “cantos da caminhada”, 
por meio de teatro e muitas músicas de qualidade da MPB. E dessa forma, 
fé e vida, fé na vida eram vinculadas na caminhada para construção de uma 
nova humanidade.

Foi nesse ambiente que ocorreram os aprendizados críticos sobre 
a organização e nosso lugar no sistema capitalista, alimentado da morte 
diária de vidas humanas. Descobrindo, como afirmou São Crisóstomo, que 
“todo rico é ladrão ou filho de ladrão!”. Ou seja, a riqueza é produto do 
roubo social, da exploração e morte de milhares de empobrecidos. Existindo 
diferenças entre pobres e empobrecidos. A pobreza é uma forma de vida na 
simplicidade e até por escolha, mas que não significa infelicidade. Mas, o 
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ser humano deve viver no bem-estar social com uma vida digna com casa, 
trabalho, saúde, educação e todos os direitos para uma vida em plenitude. 

Os empobrecidos não têm escolhas. O empobrecimento é uma 
condição imposta a milhões de pessoas que sem opções nascem, vivem e 
morrem exploradas pelo sistema capitalista. E assim crianças, adolescentes, 
jovens, pessoas adultas e idosas não têm perspectivas de mudanças, são 
apenas mão de obra barata vendendo a força de trabalho pelo mínimo de 
dinheiro para “sobre-viver”. Ou além de muitos/as que sequer conseguem 
um trabalho para receber o mínimo, estão à margem, são os mais miseráveis 
desprezados no submundo das drogas, das violências, das injustiças sociais. 
São “invisíveis” nos censos oficiais, sem teto e sem nomes. E só temos notícias 
deles quando se tratam de crimes considerados “bárbaros” nas páginas dos 
jornais e noticiários televisivos.

Os aprendizados contribuíram para o meu amadurecimento pessoal, 
percebendo ser e estar no mundo, um novo olhar para as relações humanas, 
o agir e o atuar na História construída cotidianamente, para perceber a força 
da organização dos/as empobrecidos/as. Além de possibilitar compreender a 
importância das discussões em decisões coletivas, o poder como um serviço 
para o bem comum, o exercício da partilha, da solidariedade; a crítica ao 
patriarcalismo, machismo e racismo, uma visão crítica da sociedade e da 
política. A defesa da justiça social, o compromisso e a responsabilidade 
com mudanças, a defesa da liberdade, o gosto pelas leituras, pelos estudos 
e a boa música. 

A participação na comunidade religiosa, nos estudos no Instituto de 
Teologia do Recife/ITER, impulsionou a minha participação no Conselho 
de Moradores de Nova Descoberta onde fiz parte de uma das diretorias 
eleitas, discutindo a organização e as mobilizações na busca de soluções para 
os problemas enfrentados pela comunidade. E mais tarde de forma mais 
ampla nos movimentos sociais populares em Casa Amarela e no Grande 
Recife, que reivindicavam das autoridades políticas públicas de moradia 
nos morros e córregos com segurança, saneamento, transporte, educação 
e saúde de qualidade. Além de segurança e lazer para a juventude e toda 
a população. 

Esses aprendizados foram fundamentais ainda quando iniciei minha 
participação no Partido dos Trabalhadores, na atuação em organizações 
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não governamentais (Ongs), na atuação com questões sociais e no Conse-
lho Indigenista Missionário (CIMI-NE) onde estive por quase dez anos. E 
também para as minhas escolhas e minha trajetória de formação profissional 
nos anos seguintes, quando fui estudar na universidade. Quando decidi 
atuar profissionalmente como professor, na continuidade dos estudos como 
docente universitário, nas relações com estudantes, com colegas de trabalho 
e as pessoas em geral. E nas pesquisas com os indígenas, tema sobre o qual 
venho dedicando meus estudos. 

Perguntas, questões e desafios

Como citado acima, a partir do olhar na atualidade e observando 
as experiências vivenciadas surgiram perguntas, questões e desafios para 
reflexões e buscas de respostas pelas comunidades. São diversas situações 
que são omitidas, negadas ou ignoradas, mas que precisam ser pensadas e 
discutidas com muita tranquilidade, entre os limites, possibilidades e desafios 
em buscar compreender, nas tentativas de encontrar soluções e experimen-
tando novos caminhos. Uma das questões importantes é o exercício do poder 
nas comunidades. Existem responsáveis por coordenar as atividades, por 
ocupar cargos, organizar e liderar grupos que são envaidecidos, eles agem de 
forma autoritária, concentram as decisões, manipulam situações, espaços e 
pessoas. E às vezes fazem dessa forma com as maiores das “boas intenções”, 
preocupados com os resultados e não com os processos que mesmo quando 
forem lentos, demorados e com erros, também servem como aprendizados.

O Padre José Comblin (muitas pessoas pronunciam “Comblen”) 
foi um estudioso, escreveu muitos livros sobre Teologia e a caminhada das 
comunidades. Num dos textos citou a “teologia da chave”. Tratando sobre 
como em algumas comunidades existem pessoas com o poder de “guardar 
a chave”, decidindo os momentos, dias e horários das reuniões. Esse foi um 
exemplo de pessoas centralizadoras, dominadoras e controladoras. O que 
fazer e como enfrentar esse tipo de comportamento? Como discutir que 
a liderança é saudável quando exercida com o carisma reconhecido por 
todos/as?

Nas comunidades existem pessoas jovens ou idosas talentosas, com 
muitas habilidades para atividades como desenhar, cantar, escrever, liderar, 
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animar, mas que são ignoradas. Como reconhecer, valorizar e aceitar as 
contribuições delas, sem, contudo, fortalecer a ideia do exibicionismo, 
do personalismo e da vaidade? Pensando as contribuições especializadas 
a serviço da caminhada coletiva. Assim como formar novas pessoas para 
substituir as atuais na maioria de meia idade ou idosas, quando nos próxi-
mos anos muitas em razão da idade avançada não acompanharão mais as 
reuniões ou virão a falecer.

Como as comunidades enfrentam situações de falta de qualifica-
ção profissional, do desemprego e desamparo de famílias? Como gerar e 
administrar os recursos para financiar os encontros, as reuniões, as viagens 
de seus participantes? E quanto ao apoio para quem deseja estudar e não 
tem condições financeiras? Para quem mora em condições precárias? Para 
quem precisa de comida? De apoio psicológico? Para quem é violentado/a, 
agredido/a cotidianamente? 

Nas comunidades existem pessoas surdas, filhos e filhas, sobrinhos e 
sobrinhas, netos e netos dos participantes. As pessoas surdas são “invisíveis”, 
desconhecidas, esquecidas. Bem mais que idosos/as, doentes acamados/as 
nas casas por anos e anos. Parentes de membros das comunidades são alcoó-
latras, violentos com a família, dependentes de drogas, vivem no submundo 
do tráfico e do crime. Quais as estratégias são possíveis para acompanhar, 
apoiar, contribuir com essas pessoas que na maioria das vezes são desam-
paradas de tudo e de todos, quando a vida parece ter perdido o sentido?

As comunidades correm o risco de incorporar a ideia de “povo eleito 
de Deus” e dessa forma se fecharem em si mesmas pensando que sozinhas 
estão “a caminho do céu”! Mas, na vizinhança existem muitos dos mais 
empobrecidos! São as pessoas vivendo nas ruas, dormindo nas marquises, 
maltratadas, humilhadas, mortas todos os dias. Essas situações são ignoradas 
pelas comunidades! O quê e como fazer para ir até essas pessoas para ao 
menos conhecê-las, compreendê-las e encontrar formas de apoiá-las, caso 
desejem superar as situações em que vivem?

No mundo fora e no interior das comunidades existem pessoas com 
orientações sexuais diversas. São gays, lésbicas e outras formas de expressão 
da afetividade e sexualidade vistas equivocadamente como “pecado”, ou 
ignoradas, fingindo-se o desconhecimento das situações. Na maioria das 
vezes essas pessoas sentem essa rejeição de forma angustiante. Qual o papel 
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das comunidades diante dessas situações? Como superar preconceitos, 
discriminações e acusações? Como respeitar, apoiar e ser solidários com 
essas pessoas, reconhecendo seus direitos e qualidades como seres humanos?

As formas de cultuar Deus são também diversas. Jesus Cristo é a 
verdade para os/as cristãos/as. Todavia, existem muitas formas para celebrar 
as dimensões místicas da vida. E no geral as religiões defendem o bem-estar, a 
felicidade humana e paz universal. Como cultivar o ecumenismo com crenças 
diferentes não cristãs, a exemplo das religiões afro-brasileiras com templos 
e espaços de cultos no interior ou na vizinhança das comunidades? Ou até 
onde é possível estabelecer diálogos com os irmãos/ãs evangélicos/as? O 
que une e não separa a fé, a espiritualidade, a defesa da vida humana plena?

Como as comunidades se relacionam com grupos humanos e povos 
com expressões socioculturais diferentes como os povos ciganos, os povos 
indígenas, os quilombolas, sem preconceitos, para além de uma visão fol-
clórica, romântica e exótica de “consumidores da cultura”, das danças, dos 
artefatos, cocares, colares e roupas coloridas? Como conhecer, respeitar e 
apoiar as reivindicações desses povos que têm os territórios onde habitam 
invadidos, são perseguidos, as lideranças são assassinadas, enfrentam vio-
lências de latifundiários, da polícia, do Estado? 

Para além dos modismos e propostas empresariais, as relações com 
o Ambiente e não “meio-ambiente”, as relações com a Natureza, o acesso, 
os usos e os domínios dos recursos naturais como a água, principalmente 
no Semiárido nordestino, são fundamentais para a vida humana, para a 
existência na Terra. Como a temática ambiental pensando a preservação 
da Caatinga, das matas nas regiões úmidas, das nascentes, da fauna e da 
flora, das diversas formas de poluição sejam dos rios e lagoas mortos quando 
aterrados ou canalizados estão sendo discutidos pelas comunidades?

No sistema capitalista a Educação é uma grande possibilidade de 
superar a opressão determinada aos/as empobrecidos/as. O estudar que 
não seja para abandonar as origens, o lugar onde nasceu e viveu, na ilusão 
da cidade grande onde o indivíduo será mais um explorado, morando e 
vivendo mal nas periferias. Uma Educação libertadora, contribuindo com 
meios para analisar criticamente a sociedade e a política, dialogando com o 
mundo, conhecendo e se precavendo das armadilhas do consumismo. Como 
podem então as comunidades incentivar os estudos, as leituras e discussões 
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principalmente de jovens, para superar o fascínio pelas mídias sociais com 
informações rápidas, genéricas e superficiais?

As comunidades precisam de assessorias de pessoas para discussões e 
estudos de temas. Esses ‘especialistas’ na maioria são externos. Como investir 
e estimular a formação de membros para atuarem na construção das comu-
nidades. Ou seja, como criar um programa para formar novos formadores, 
lideranças e animadores, para superar a dependência de assessorias externas?

Na chamada classe média, existem pessoas solidárias com a caminhada 
e mobilizações das comunidades. De que forma é possível garantir alianças 
com essas pessoas para que contribuam com as comunidades, respeitando 
os processos, as experiências e as vivências de cada uma delas?

São perguntas, questões e desafios para pensar em possíveis respostas 
a curto, médio e longo prazo, mas que as comunidades têm potencialidades, 
criatividades e força política para enfrentá-las. Tudo isso como parte da 
dimensão mística da vida em meio aos desafios, possibilidades e as dife-
renças, pensadas enquanto riqueza da multiplicidade, buscando formas de 
viver em comunhão, com e nas “comunidades” na defesa da vida. Na cons-
trução de um mundo de justiça, vida plena e com dignidade para todas as 
pessoas sem distinções. Como escreveu com profunda simplicidade o poeta 
octogenário Mário Quintana “O segredo é não cuidar das borboletas e sim 
cuidar do jardim...”
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MIREMO-NOS NA ESPIRITUALIDADE DAS BEGUINAS  
PARA OS TEMPOS DE PANDEMIA

Rosângela Tenório de Carvalho

Susan Sontag em seu belo artigo A Estética do Silêncio está correta 
quando nos diz que todos os períodos reinventam seu projeto de espiritua-
lidade - planos, terminologias, noções de conduta voltados para a resolução 
das penosas contradições estruturais inerentes à situação do homem, para a 
perfeição da consciência humana e a transcendência – e que na era moderna 
a mais ativa metáfora para o projeto de espiritualidade é a Arte. É nesse 
ponto de vista que eu encontrei a justificativa para neste texto tratar a 
espiritualidade a partir de ditos e escritos das beguinas em suas práticas de 
contracondutas em sua estética de existência. Mas não são da era moderna. 
As beguinas eram mulheres citadinas que se consagraram na vida religiosa 
fora da estrutura da Igreja Católica no curso do século XIII com o objetivo 
do desenvolvimento espiritual por meio de uma vida monástica.

Pode-se questionar por que retomar a essas mulheres de séculos 
distantes, se no tempo presente somos desafiadas por problemáticas tão 
graves como as desigualdades sociais, as violências de classe, de gênero, de 
raça, de etnia, de geração, de orientação sexual. Usamos como inspiração 
Mário de Andrade ao dizer em sua Paulicéia Desvairada que o passado é lição 
para se meditar; Simone Weil ao escrever sobre a Ilíada de Homero para 
pensar sobre o totalitarismo que tomou conta da Europa em meados do 
século XX; e Michel Foucault quando vai buscar na filosofia greco-romana 
o modo de compreensão da ética que trata de fazer da vida uma obra de 
arte para assim comparar com a moral do seu tempo.

Por outro aspecto, tenho dificuldade com os tempos presente e futuro 
nesse momento de pandemia. O misto de dor, indignação e incerteza me 
traz o desejo de ir a um passado muito distante para falar de formas de vida 
outras com solidariedade e rebeldia. Talvez possa ser próprio para pensar 
esse tempo em que reverbera a injustiça social, a desigualdade social, o 
racismo estrutural e violência cultural nas notícias. São exemplos: pretos(as), 
indígenas e pobres são os que mais morrem na pandemia; mulheres-mães 
de Sanöma, Yanomami lutam pelos corpos dos seus filhos que morreram 
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com covid 19 para seguirem o ritual do seu povo, uma forma de morrer para 
si e para comunidade;  violência contra as mulheres sobem na pandemia; 
neopentecostais querem proibir aborto de criança estupradada pelo tio; 
patroa deixa criança filho de empregada doméstica morrer; a pandemia torna 
crianças mais expostas a estrupo; crianças chamadas para escola remota não 
têm internet nem computadores; professoras são convocados para o ensino 
remoto; a Amazônia queima e o pantanal em chamas. O descaso com a vida. 

Cuidemo-nos! É uma pandemia a espelhar a sociedade de mercado, 
os vírus do neoliberalismo em sintonia com o conservadorismo. Mas essa 
visibilidade por si só não trará mudanças. Não é simplesmente um problema 
sanitário, é um problema político-social sanitário. Quem de fato socorre 
a todos? São os médicos cubanos que circulam países ajudando na cura; o 
Movimento dos Trabalhadores Sem Terra do Brasil aplaca a fome dos mais 
pobres distribuindo alimentos; os profissionais da saúde pública enfrentam 
o coronavírus e são descobertos no mundo inteiro; movimentos populares 
nas comunidades se organizam para proteção de todos. É preciso cuidar 
de alimentar a força desses grupos. É preciso sim praticar a contraconduta 
contra as agruras do nosso tempo.

*****

No ano de 2010 estive em um Beguinário em Amsterdã.  Um con-
junto de casas e uma igreja do século XV e quem por ele passa logo encontra 
uma escultura de uma beguina que o faz vergar-se ao feitiço da imagem 
compondo o casario e um belo jardim Begijnhof − Jardim das Beguinas. Essa 
escultura fala pelas linhas, constitui um visível entrecruzado com o dizível 
pela potência de sua tradução. Do enunciado emerge o lugar de mulheres 
religiosas, não freiras conventuais, mas mulheres que escolheram um modo 
de vida. A escultura da beguina no jardim nos instiga a pensar os jardins 
como santuários, fontes, abrigos enfeitados, pontes.    A história dessas 
mulheres me tocou sete anos depois. Em 2017 na biblioteca Ambrosiana 
na cidade de Milão na Itália nos rastos dos textos sobre a Comunidade dos 
Irmãos de Vida Comum fiquei encantada ao conhecer sobre suas práticas, 
suas lutas, sua ética e estética. Aprendi um pouco mais sobre elas com Alder 



46

EM DEFESA DOS POBRES
Espiritualidade, Justiça e Libertação

Júlio Calado, professor da Universidade Federal da Paraíba e nos estudos 
de Michel Foucault. Ampliei meu conhecimento por textos literários de 
Umberto Eco, Eric-Emmanuel Schmitt, Laurence Sterne e Vitor Hugo. É 
desse celeiro que vou buscar a minha narrativa neste texto e que oferto 
para pensar. 

As beguinas eram mulheres influenciadas e influenciadoras da 
Comunidade de Espírito Livre. Essa comunidade era vista ora em sua expressão 
espiritual aceita pela Igreja, ora como heresia do Livre Espírito, mantida em 
xeque por mais de cinquenta anos, tendo um recrudescimento em fins do 
século XIII. Por meio de práticas de contraconduta como o ascetismo para 
encontrar a tranquilidade; viviam em comunidades organizadas em grupos 
que se recusaram a autoridade do pastor e das justificações teológicas e ecle-
siológicas da Igreja. Praticavam a inversão sistemática de hierarquia quando 
escolhiam o mais ignorante, o mais pobre, o de pior reputação ou honra, o 
mais depravado ou a prostituta para responder pelo grupo, a exemplo de 
Jeanne Daubenton, que ficou como responsável pelo grupo da Sociedade 
dos Pobres. Tratavam o conhecimento como um jogo de alternância. Liam 
a Escritura de forma independente e buscavam o contato direto com Deus. 
Não queriam a intermediação da Igreja. 

Lutaram e conquistaram belas formas de vida com práticas de 
solidariedade e cuidado com as mulheres do seu tempo, com os pobres e 
com os doentes. Sofreram perseguições e condenações pela Igreja Cató-
lica, principalmente àquelas que agregavam seguidores, a exemplo de 
Marguerite Porete, beguina de Hainaut, autora do livro Le Miroir des âmes 
simples et anéanties, et qui seulement demeurent en vouloir et désir d’amour.  Mar-
gerite Porete foi declarada herética e relapsa pelo tribunal da Inquisição e 
morreu na fogueira na Place de Grève, em Paris no dia 1º de junho de 1310. 
Outras mulheres seguiram nas lutas antipastorais nos séculos seguintes e 
também sofreram perseguições da Igreja Católica. Jeanne Daubenton, já 
mencionada, foi condenada e queimada na fogueira em 1372; Isabel de la 
Cruz condenada a chibata e a prisão perpétua em 1520; Marie des Valèes 
camponesa foi perseguida e respondeu por acusação de bruxaria 1614.

Optaram por morar em beguinários, uma cidade dentro da cidade 
com muita liberdade. Nesses beguinários promoveram suas lutas antipas-
torais e de contracondutas expressas em uma nova maneira de se relacionar 
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com Deus, com as obrigações, com a moral e com a vida civil. Vivem juntas, 
cultivam suas terras, cuidam do seu gado e se recusam a serem dirigidas 
por homens, tinham uma vida simples. Vestiam-se às vezes de preto e com 
um véu como contam os personagens literários. Cuidavam dos doentes, dos 
feridos nas guerras. Ensinavam as crianças. Há quem sustente que foram 
as primeiras professoras.

As beguinas faziam uma escrita como uma arte de transgressão: 
poemas, registros de visões, cartas, textos organizados em diálogos para fazer 
operar novas formas de pensar. Descreviam em fragmentos o impossível, o que 
estava no nível da desrazão: falar do amor com Deus diretamente, cultivar o 
Espírito Livre. Faziam um deslocamento da classificação, da ordenação. Esses 
escritos funcionavam como uma potência de subjetivação/dessubjetivação. 
Ou seja, escrever como uma contraconduta, a própria ação como ato de 
remodelamento de si, transformação de si. Por vezes preferiam decorar os 
poemas e não escrever. Preferiam guardar os poemas na memória. 

Muitas vezes foram censuradas pela forma como tratavam o amor 
por Deus, tal como está na personagem do romance A Mulher no Espelho de 
Eric-Emmanuel Schmitt de 2014.

Ele me atrai e nunca se afasta;
Alimenta minha fome, tem fome de mim.
Devo viver segundo o que me ata,
Respeitar seu chamado até o fim.
O que sou, terna, incompleta, sedenta,
Sou graças ao seu reforço.
Sou eu, é ele tal esforço.
Prometi merecê-lo, manter-me sempre atenta.
Jesus.

Escrevem de forma inteira com força e sentimento. Poderíamos 
falar em écriture féminine no sentido apenas de escrita aberta, fluida, e 
principalmente desestabilizadora. Uma escritura que carrega as marcas do 
corpo − do corpo feminino.
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Dar visibilidade a práticas de contracondutas dessas mulheres sugere 
imaginar o que já foi imaginado − um lugar para a contraconduta não pelo 
seu conteúdo, mas pela forma, pelo modo de operar, pelos modos de ação. 
Reabilitar vozes excluídas ou marginalizadas como a das beguinas pode ser 
um modo de reativar conhecimentos locais, pensar mais e melhor sobre a 
força da organização para a luta. 
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ECOLOGIA E ESPIRITUALIDADE
Gilbraz Aragão6

Como meu lugar de fala é o Nordeste, quero começar minha con-
tribuição sobre Ecologia e Espiritualidade pedindo a bênção e os conselhos 
do nosso Padrinho do Juazeiro, “meu Padim Pade Ciço”. A figura do Padre 
Cícero no Sertão nordestino vai além de um religioso que vivia numa 
longínqua localidade e cuidava da fé de alguns fiéis, pois suas ideias trans-
cendiam o quadro espiritual e, no início do século XX, ensinava princípios 
agroecológicos à população. 

No momento em que a Igreja católica inteira é convidada para 
uma atitude de saída, ao encontro das periferias existenciais e sociais, a 
disposição do Padre Cícero em acolher a todos, especialmente aos pobres 
e sofredores das secas e das cercas, aconselhando-os e abençoando-os “à 
sombra do juazeiro”, constitui um testemunho eloquente de hospitalidade 
que continua atraindo muitos romeiros ao Juazeiro do Norte. Eram estes 
os seus preceitos ecológicos, recolhidos dos seus sermões7:

Não derrube o mato nem mesmo um pé de pau.

Não toque fogo no roçado nem na Caatinga.

Não cace mais e deixe os bichos viverem.

Não crie o boi nem o bode soltos; faça cercados e 
deixe o pasto descansar para se refazer.

Não plante em serra acima nem faça roçado em ladeira 
muito em pé; deixe o mato protegendo a terra para que 

a água não a arraste e não se perca a sua riqueza.

Faça uma cisterna no oitão de sua casa para guardar 
água da chuva.

6 Professor e pesquisador da UNICAP. Coordenador do Observatório Transdisciplinar 
das Religiões no Recife: https://www1.unicap.br/observatorio2 
7 Cf. FERREIRA, Thiago. Preceitos ecológicos do Padre Cícero. Revista Polêmica. v. 13, n. 
4 (2014). Disponível em https://doi.org/10.12957/polemica.2014.13202. Acesso em 01/10/2020.
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Reprise os riachos de cem em cem metros, ainda que 
seja com pedra solta.

Plante cada dia pelo menos um pé de algaroba, de 
caju, de sabiá ou de outra árvore qualquer, até que o 

sertão todo seja uma mata só.

Aprenda a tirar proveito das plantas da 
caatinga, como a maniçoba, a favela e a jurema; 

elas podem ajudar a conviver com a seca.

Se o sertanejo obedecer a estes preceitos, a seca vai 
aos poucos se acabando, o gado melhorando e o povo 

terá sempre o que comer.

Mas, se não obedecer, dentro de pouco tempo o sertão 
todo vai virar um deserto só.

Feita essa lembrança, minha reflexão aqui vai no sentido de apon-
tar para um processo de reconciliação com o ambiente e construção de 
relações mais inclusivas e íntegras, com o divino Criador e com as outras 
criaturas, outras gerações e gêneros, outras culturas e classes, com os bens 
da natureza. Quero destacar, de início, a necessidade de um modelo de 
conhecimento mais complexo, que permita superar, nas teologias da gente, 
a ideia de Criação perfeita e acabada, de natureza determinada para a 
procriação e para a dominação humana.

Então, reporto-me à obra O Ponto de Mutação, livro de Fritjof 
Capra encenado também no filme do seu irmão8. Este foi o trabalho que 
popularizou o conceito de paradigmas científicos e nele Capra constata 
que vivemos uma crise de civilização sem precedentes, de vez que nos 
defrontamos com uma ameaça real de extinção da raça humana e de 
toda a vida no planeta, e defende que existe uma dinâmica subjacente 
aos problemas de saúde, criminalidade, poluição, inflação, escassez de 
energia e muitos outros que padecemos: a civilização ocidental perdeu 
seu vigor cultural e está em queda, como demonstra o declínio dos seus 
pilares – o patriarcado, a era do combustível fóssil, o paradigma científico 

8 Cf. o Livro: CAPRA, F. O ponto de mutação. São Paulo: Cultrix, 1999; retratado no 
filme: Ponto de mutação, dirigido por Bernt Capra (com Liv Ullmann, Sam Waterston, 
John Heard), Estados Unidos, 1990.
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mecânico-tecnicista (que se apoiava numa visão do ser humano como 
ser de necessidades, numa visão do mundo mecânica, como um relógio).

Capra apresenta então um modelo de análise cultural que ajuda 
a reexaminar nossos valores e tornar a transição sociocultural (ponto de 
mutação) mais consciente – e consequente. Ele serve-se do modelo de tran-
sições harmoniosas retratado no “IChing” chinês para explicar a sua tese: 
os filósofos chineses viam a realidade, cuja essência primária chamaram 
Tao, como um processo de contínuo fluxo e mudança, sustentado pelos 
pólos arquetípicos Yin e Yang – relacionados aos modos de conhecimento 
intuitivo e racional, respectivamente.

Segundo essa abordagem, o drama da nossa sociedade é que favo-
receu o Yang em detrimento do Yin, a mente em detrimento do corpo, 
a matéria em detrimento do espírito, o instrumental em detrimento do 
comunicativo, a sociedade em detrimento da natureza, o masculino em 
detrimento do feminino. Contudo, uma série de movimentos sociais de 
contracultura, das espiritualidades ecológicas, do eco feminismo sobretudo, 
vêm desenvolvendo um movimento de mutação cultural, com o suporte 
da física moderna (a realidade é energia e portanto indeterminada, rela-
cional, misteriosa) e a teoria sistêmica (os sistemas vivos são organizados 
de modo que formam estruturas que constituem um todo em relação a 
suas partes, e uma parte relativamente a todos maiores).

PERSONAGENS ÓTICA TEMPO MATÉRIA AÇÃO

Poeta Natureza
Mitologia

“Feminino”
Yin

Moira
Natural
Cósmico

Mãe  
“meio”

Integração

Político Cultura
Ciência

(Descartes/Newton)
Matemática séc. XVIII

“Masculino”
Yang

Cronos
Histórico
Mecânico

Matéria-prima
Para máquina 

humana

Intervenção
Trabalho: 

para que isso 
serve?

Física Novo paradigma 
ecológico

Ciência (Planck)
Física séc. XX

“Humano”
Tao

kairós
Cosmoantropológico
Quântico sistêmico

Conexões de 
energia
Relações

Cuidado 
“serve pra 

fazer poesia”
“A realidade 

é um poema”

ESQUEMA PARA ANÁLISE DO FILME “PONTO DE MUTAÇÃO”
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Nessa linha está também a perspectiva de ecologia integral que foi 
ensaiada pelo Papa Francisco em sua encíclica Laudato Si9. Existe um clamor 
por justiça envolvendo nosso convívio na Casa Comum, com o convite para 
um processo urgente de construção de relações mais inclusivas e íntegras, 
com o divino e com os outros. A humanidade, e nossa sociedade brasileira 
em especial, continua marcada por injustiças escandalosas, com multidões 
sendo privadas do acesso ao atendimento de suas necessidades básicas. São 
crescentes as ameaças à vida e o atual modelo de desenvolvimento neoliberal 
segue gerando grandes desigualdades sociais, processos perversos na política 
e na cultura, bem como agressões devastadoras à natureza, à água e à terra.

Frente a esses desafios ecológicos, a justiça socioambiental deve ser 
promovida através de um conjunto de relações que perpassam os diferentes 
níveis do convívio, dentro da nossa grande e comum Casa: relações justas 
que envolvem o reconhecimento profundo da dignidade de todos os seres 
humanos, acima de raízes étnico-raciais, de crenças religiosas, das diferentes 
gerações, gêneros, visões de mundo e convicções políticas, buscando sem-
pre formas de estabelecer o diálogo, o valor da pluralidade e a dinâmica 
da reconciliação; relações justas que envolvem a efetivação de políticas de 
superação das desigualdades sociais e o acesso universal aos direitos básicos 
de trabalho, assistência social, previdência, saúde, moradia, educação e 
alimentação; relações justas que envolvem a conservação e preservação dos 
“dons da Criação” ou bens naturais, em vista de um ecossistema saudável 
e de vida para o futuro do planeta Terra e seus habitantes.

Em profunda consonância com toda riqueza cultural e religiosa 
humana, que apontam para o cultivo do Bem Viver10, o Papa Francisco, 
ainda mais concretamente nas articulações do Sínodo para a Amazônia11, 
chama nossa atenção para a vivência verdadeira da espiritualidade cristã. 
Seu caráter essencialmente transformador pode ser alcançado por diversos 
caminhos, mas é impossível consegui-lo sem o cuidado dos outros e da vida. 

9 Disponível em http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/encyclicals/documents/papa-
-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html. Acesso em 23/08/2020.
10 Sobre o Bem Viver, conferir o dossiê do ISER, disponível em http://iserassessoria.org.
br/dossie-bem-viver/. Acesso em 23/08/2020.
11 O instrumento de trabalho está disponível em http://www.sinodoamazonico.va/content/
sinodoamazonico/pt/documentos/instrumentum-laboris-do-sinodo-amazonico.html. 
Acesso em 23/08/2020.
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A boa prática da espiritualidade é um estilo de vida pessoal e comunitá-
rio sóbrio e, quanto possível, existencialmente próximo do cotidiano das 
pessoas empobrecidas e necessitadas a quem queremos servir, de modo a 
visibilizar, antes mesmo das palavras que pronunciamos e das atividades 
empreendidas, uma atitude de solidariedade efetiva.

E, juntos, precisamos discernir estratégias de ação, visando con-
tribuir para a superação do abismo das desigualdades sociais e suas graves 
implicações econômicas, políticas, culturais e ambientais. Isso, no nosso 
contexto brasileiro atual, implica em Participação na agenda da Assistência 
Social; Valorização da economia solidária e diferentes buscas de desenvol-
vimento alternativo; Contribuição no processo de educação das relações 
étnico-raciais; Contribuição no movimento de afirmação das mulheres em 
seu protagonismo na sociedade e Contribuição no serviço aos refugiados e 
às vítimas de deslocamentos forçados.

... As religiões poderiam formular, inspiradas em suas 
teologias e espiritualidades, princípios éticos que 
orientassem as ações concretas de seus seguidores, 
voltadas para a sustentabilidade planetária. Ajudar as 
pessoas na compreensão sobre a importância da rela-
ção profunda entre o Criador e todas as criaturas exis-
tentes no planeta Terra. Procurar viver o espírito da 
Aliança entre o Criador e todas as criaturas, espírito 
esse que supõe compromisso em preservar as diferen-
tes manifestações de Deus na natureza, privilegiando 
as vidas mais vulneráveis e ameaçadas. (...) Fazer com 
que a área geográfica e os templos religiosos possam 
testemunhar o desejo de sua religião em contribuir 
para minimizar os impactos do aquecimento global, 
optando pelas energias alternativas, ampliando a área 
verde, reciclando os resíduos. Manter o diálogo inter-
-religioso com outras crenças e credos, com o objetivo 
de irmanar esforços que revelem a contribuição das 
religiões para preservar a obra do Criador e o seu de-
sejo de salvar a todos... (SIQUEIRA, 2019, p. 57).
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Em meio às várias frentes de ação, faz-se necessário um conjunto 
de processos pedagógicos que favoreçam a formação de pessoas conscientes 
de sua condição social e histórica; que saibam identificar o Mestre Jesus 
em meio às situações de morte e sejam capazes de se indignar; que sejam 
capazes de se abrir aos outros e de lutar em favor da justiça e da defesa 
dos direitos humanos fundamentais dos mais empobrecidos da sociedade; 
e que, sobretudo, busquem analisar as causas profundas da exclusão, da 
destruição dos bens da natureza, dispondo-se a enfrentar, de forma criativa 
e inovadora, as forças que subjugam a vida. Estamos juntos nessa frente 
comum de engajamento cristão em favor de mais justiça e paz.

Nestes tempos de degradação civilizacional, em um 
contexto de total desagregação do ambiente humano 
de vida, o apelo se orienta para esta espiritualidade 
regeneradora da humanidade para a prática da justi-
ça. Como estamos falando em degradação, talvez seja 
necessário cavar muito para reencontrar as verdadei-
ras soluções. O caminho de solução está no coração. 
Aprendi isso de líderes de outras religiões e, sobretu-
do, de pessoas sábias do povo. Quando queremos bus-
car soluções que sejam humanas precisamos substituir 
a cabeça pelo coração. O coração está mais próximo 
do Espírito de Deus. Ele está mais próximo das pes-
soas e da vida. A cabeça cria muitos subterfúgios, in-
certezas e máscaras de mentira. Deixemos que o cora-
ção responda às perguntas originárias do Espírito de 
Deus: “Onde estás”? “Onde está o teu irmão”? “Como 
está a Criação”? É preciso que nosso coração escute o 
pulsar do coração de Deus! (FOLLMANN, 2019, p. 11).
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Paulo Henrique Martins 12

A parábola do Rei Alegre

Há muitos séculos atrás, o Rei de um país longínquo decidiu nas 
festas de seus setenta e cinco anos de idade escolher um sucessor, pois não 
tinha filhos nem parentes próximos. 

O Rei convocou para a Corte os seus sete melhores cavaleiros, cujas 
legendas eram grifadas pela bravura e pela lealdade. Reunindo-os à sua 
volta, o soberano anunciou uma competição, a mais nobre de todas. Seria 
seu sucessor aquele que conseguisse trazer a Alegria à sua presença. Findo 
o anúncio, deu um prazo de cinco anos para a realização da tarefa, quando 
então decidiria qual cavaleiro seria honrado pelo mérito.

O Primeiro Cavaleiro concluiu que a Alegria deveria estar longe. 
Atravessou fronteiras e mares, enfrentou inimigos e monstros, dormiu em 
cavernas e percorreu lugares não habitados. Cansado, retornou de mãos 
vazias para o reinado. Na sua viagem colheu apenas a frustração.

O Segundo Cavaleiro suspeitou que o povo do reinado teria roubado 
esta misteriosa Alegria. Perseguiu homens e mulheres das aldeias vizinhas 
até ser obrigado um dia a enfrentar a fúria e a revolta dos camponeses. 
Preso, amarrado e puxado como animal através das vielas retornou ao Rei 
com uma única colheita, a humilhação. 

O Terceiro Cavaleiro interpretou a convocação do Rei como um 
ardil para testar sua lealdade e força. Armou-se até os dentes, intensificou 
seu treinamento militar e permaneceu atento ao inesperado durante dias 
e anos a fio. Todo ruído era motivo de alarme e até mesmo os cantos dos 
pássaros passaram a assustar e provocar insônias. Findo o prazo da busca 
e fisicamente enfraquecido, o Cavaleiro conseguiu colher apenas o medo.

O Quarto Cavaleiro entendeu que a Alegria era algo que poderia ser 
comprado. Um dia encontrou nas suas andanças um esperto mercador que 
lhe prometeu vender a Alegria em troca da fortuna do Cavaleiro. Decidido 

12 Sociólogo e professor do Programa de Pós-Graduação em Sociologia da Universidade 
Federal de Pernambuco - UFPE
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a ser o sucessor do Rei, ele fechou o negócio com o sabido viajante. Numa 
noite de lua nova à beira de uma estrada deserta, no dia e hora marcada, 
entregou ao mercador o dinheiro recolhido. Em troca, recebeu um pequeno 
cofre metálico que, ao abrir, mais tarde, à luz de um candeeiro, descobriu 
estar no lugar da esperada Alegria apenas um pacote de feno. A sua colheita 
foi a ilusão e a miséria.

O Quinto Cavaleiro achou o pedido do Rei um absurdo e imaginou 
que ele estava ficando insano ao propor tal desafio. Decidiu, então, que pelo 
bem do Reinado seria justo manipular a situação de modo a ser escolhido 
como futuro rei. Inventou uma história sobre um encontro com os anjos 
alegres do Céu que lhe teriam assegurado ser ele o legítimo sucessor real. 
Pagou algumas testemunhas falsas e veio à presença do Rei. Felizmente, na 
hora do encontro marcado, alguém que tinha assistido escondido à farsa 
denunciou o golpe do Cavaleiro. Preso, ele colheu apenas a vergonha.

O Sexto Cavaleiro interpretou a demanda do Rei como uma “missão 
impossível”, pois tinha sido treinado para enfrentar exércitos e dragões e 
não a Alegria. Constrangido e impotente recolheu-se à sua casa e, ali, per-
maneceu durante todo o tempo até o esgotamento do prazo de cinco anos. 
Sua única colheita foi a tristeza.

O Sétimo Cavaleiro ficou intrigado e pensativo com o desafio. 
Indagava com seus botões porque um soberano que tinha colhido tantas 
vitórias necessitava nesta altura de sua vida enviar seus melhores cavaleiros 
à procura desta enigmática Alegria. Atravessou dias, meses e anos tentando 
resolver o enigma até que cansado e sem mais esperanças desistiu de pensar 
no assunto. Neste momento de abandono percebeu, porém, um pássaro-
-viajante de plumas amarelas pousando na janela de seu quarto. O pássaro 
o fitava como se compreendesse seu abandono. O Cavaleiro admirava o 
pássaro descobrindo no corpo esguio e nas robustas patas do viajante algo 
em comum com ele, o Cavaleiro. De repente, o pássaro toma voo. Seu 
abrir de asas despertou no Cavaleiro uma emoção de liberdade que não 
tinha nada a ver nem com o passado, nem com o futuro, mas apenas com 
a intensidade daquele instante. As plumas amarelas se confundiam com 
os raios da aurora, dissolvendo os seus desejos por perguntas e respostas. 

Uma intuição então lhe chegou como um raio luminoso. Entendeu 
subitamente que atrás da demanda do Rei pela Alegria brotava uma verdade 
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sutil e comunicativa que se bastava pela imagem refletida naquele momento. 
A pergunta do Rei, compreendeu, era apenas o reflexo luminoso de uma 
vida: sem mais ilusões ou esperanças, sem mais passado ou futuro. Uma 
vida expressa pelas asas libertas de um pássaro ou apenas na contemplação 
silenciosa e intensa de um instante. Este Sétimo Cavaleiro colheu, assim, a 
sabedoria, sendo escolhido sucessor pelo Rei. 

Fronteiras ilusórias e labirintos da interioridade

Esta parábola nos oferece alguns elementos sugestivos para refle-
xão. De imediato aparecem as dificuldades dos Cavaleiros de lidarem com 
um sentimento como a Alegria. Disciplinados para as grandes batalhas e 
educados por brasões que valorizavam a coragem, a honra e a capacidade 
de correr riscos de vida em defesa do Rei, os nobres cavaleiros se viram 
impotentes face a um desafio fora do comum. Imobilizados pelas fronteiras 
ilusórias de um imaginário apolíneo, representaram a Alegria como mais 
uma batalha a ser enfrentada, como um troféu a ser conquistado ou mesmo 
roubado, a qualquer preço... Todos, com exceção de um, foram vencidos 
por um fantasma que eles mesmos criaram nas suas andanças e aventuras: 
a de uma falsa alegria.

Apenas o sétimo cavaleiro conseguiu descobrir onde andava a ver-
dadeira Alegria. Mas esta descoberta não resultou do fato dele ter dado 
provas de ser mais corajoso, dedicado e leal para com o Rei que os demais. 
Ele conheceu a Alegria justamente quando renunciou ao desejo de possuí-la 
e de submetê-la à sua vontade e ao seu poder. Este desejo possessivo era 
compartilhado pelos seis cavaleiros iniciais que colheram, respectivamente, a 
frustração, a humilhação, o medo, a ilusão e a miséria, a vergonha e a tristeza. 

Apesar de abdicar do desejo de possuir fisicamente a Alegria, o 
Sétimo Cavaleiro não renunciou, todavia, à sua busca como o fez o Sexto 
Cavaleiro (que entendendo como impossível a missão caiu impotente 
apenas colhendo a tristeza). O Sétimo Cavaleiro sentiu a Alegria quando 
conheceu a sabedoria que é diferente do saber erudito. No caso do saber 
erudito, a informação é mero poder acumulado pela memória e instrumen-
talizado como tática de manipulação (que às vezes convence ao próprio 
manipulador). No caso da sabedoria, ela emerge de uma experiência de 
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reflexão interiorizada que rompe as barreiras das crenças cegas liberando 
emoções e criatividades genuínas. Sua sabedoria foi emancipada quando 
passou a meditar sobre o desafio, dando tempo ao tempo. O abandono e a 
desesperança interior do Sétimo Cavaleiro não resultaram de medo ou da 
covardia, mas apenas da compreensão da inutilidade de se buscar fora de 
si uma resposta para o desafio do Rei. 

Observando o ativismo ilusório e radicalmente solar e yang dos 
demais nobres, o Sétimo Cavaleiro caiu em si. Compreendeu que estes 
esforços e valentias eram inúteis face a uma demanda que se fundava não 
na força física, mas no vigor do coração. Abandonou-se sem resistências 
para dentro de si num instante sem tempo e lugar, sem passado e futuro, 
apenas intensidade do presente. Conheceu uma experiência de reflexivi-
dade radical, de contato interior com um sentido de vida singular que o 
emocionou e o levou a redescobrir o mundo ao seu redor. 

A respeito desta situação aparentemente fantasiosa revelada pela 
parábola, recorremos a Alexander Lowen para defender a hipótese de se 
tratar de um movimento real da vida. Explica ele que uma maior interação 
com a vida nasce ao se provocar um movimento de deslocamento do centro 
do coração para a periferia do corpo abrindo nossos órgãos e percepções para 
o meio ambiente (LOWEN, 1982). De fato, o reconhecimento da presença 
de um pássaro na sua janela que, provavelmente, sempre esteve lá, mas que 
ele, o Cavaleiro, até então não conseguia ver, explica os efeitos de uma nova 
compreensão da vida nascida da ampliação da capacidade de dar e receber 
amor, o que não pode ser explicado apenas pela mente (LOWEN, 1982, p. 
77). Este pássaro lhe aparecia como um símbolo de libertação porque pela 
primeira vez, ele, o Sétimo Cavaleiro, se permitia viajar pelos labirintos de 
sua própria interioridade. O impacto dos raios solares sobre as asas ama-
relas do pássaro abriu o coração do cavaleiro, liberando sua força criativa 
e amorosa. Ele foi levado assim a se unir num momento de êxtase com o 
próprio Rei. Naquele momento, Cavaleiro e Rei eram um só mistério, uma 
só significação.

A experiência de emoção e de reflexividade que permite esta redes-
coberta de sentidos se verifica no cruzamento de certas polaridades: entre 
o somático e o psíquico, diria Reich, entre o id e o superego, diria Freud, 
entre o apolíneo e o dionisíaco, diria Nietzsche. Rompendo com uma rotina 
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tipicamente yang e solar que se repetia compulsivamente num ciclo de orgu-
lho e força física, como era característico de sua tradição nobiliárquica, o 
Sétimo Cavaleiro conseguiu ver outra coisa. Pelo coração ele compreendeu 
que suas velhas crenças estavam desamparadas, entregando-se então suave 
e alegremente à viagem promovida por um tempo interior que lhe foi tra-
zido pelas asas de um pássaro-viajante. Assim fazendo, ele, também, à sua 
maneira, compreendeu o sentido do desafio posto pelo Rei e descobriu sua 
própria grandeza, a do contato com o seu self. Pois apenas poderia ser seu 
sucessor aquele cavaleiro capaz de exercitar a soberania de suas próprias 
significações, ocupando uma centralidade aberta à comunicação com os 
mundos interno e externo, dele e do Rei, dele no Rei e deste nele. 

Vivendo num mundo de ambivalências

A parábola do Rei Alegre e de seus cavaleiros é a mesma que todos 
nós enfrentamos neste momento de inauguração do terceiro milênio. Nin-
guém é poupado deste rico contexto de ambivalências oferecido por uma 
modernidade que, de um lado, se fragmenta como projeto, testemunhando 
a desintegração das grandes ideologias modernas como aquela do “progresso 
irreversível de uma ordem racional dominada unicamente pela atividade 
mental”. De outro lado, ao desfazer suas ilusões essa mesma modernidade 
se abre num leque de experiências inéditas de viver e morrer...com prazer, 
tristeza e alegria. 

Mas estas experiências ambivalentes não chegam a ser novidade na 
história humana. Uma retrospectiva sobre as origens religiosas da moderni-
dade desde Jesus prova a repetição de acontecimentos em torno das expec-
tativas de fim e recomeço do mundo. Nos primeiros séculos pós-Jesus essas 
vivências extremas foram largamente influenciadas pelo Apocalipse de São 
João. Mais tarde essas vivências ocorreram em circunstâncias especiais de 
mudanças de níveis de complexidade social, cultural, religiosa, tecnológica 
e psicológica do Ocidente. Momentos como aqueles do fim da Idade Média, 
da passagem do século XIX para o XX e, mais recentemente, do século XX 
para o XXI são exemplos do retorno em força das experiências ambivalentes 
que põem em xeque a representação simplista da razão empirista moderna. 
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Nada de realmente original, pois, nos horizontes da sabedoria 
humana mesmo nesses últimos tempos de culto fervoroso da racionalidade 
técnica e científica. Então porque tanta surpresa e perplexidade face aos 
processos de desordem atuais? Para o sociólogo polonês Zygmunt Bauman 
(1993) as raízes destas ansiedades contemporâneas estão na constatação 
científica, estética e sobretudo pública de uma desordem que não pode 
ser extirpada por uma certa ordem (racionalista) que temia o caos. Mas a 
busca de uma ordem racional vacinada contra o caos revelou-se inútil. Não 
porque o moderno tenha falhado no seu projeto racionalista de busca de 
controle da vida pela ciência e pela tecnologia, mas porque a vida constitui 
uma experiência muito mais complexa do que aquilo imaginado até agora 
pelo pensamento cartesiano e newtoniano (que buscava instituir um mundo 
simplificado a ser gerido pela ciência dos cálculos). A própria modernidade, 
através de suas experiências trágicas como a do extermínio dos judeus (o 
holocausto), realizada com poderosa tecnologia contribuiu, lembra Bauman, 
para desfazer desta ilusão da ordem racional absoluta. Negando a perspectiva 
de uma desordem inerente ao mundo, os tempos modernos trouxeram à 
tona o inevitável, a saber, as várias expressões do caos: o risco, a incerteza, 
a contingência, o paradoxo e a ambiguidade. 

A modernidade ocidental, seguindo as tradições grega e judaico-
-cristã, reforçou uma visão antropocêntrica – o Homem como centro do 
Mundo - que é representada através de um esquema dual: de um lado o 
Sujeito racional manipulador, de outro o Objeto irracional manipulado. 
Que esse sujeito racional tenha sido primeiramente designado há centenas 
de anos numa linguagem metafísica como Jeová ou Zeus ou, depois, numa 
linguagem racionalista, simplesmente como Homem, não muda substan-
cialmente o lugar dos significantes centrais da tradição mágica e cultural 
do Ocidente. Diferentemente, na tradição oriental antiga, particularmente 
na tradição taoísta da China, a representação imaginária dominante é de 
natureza cosmocêntrica, isto é, o cosmo é o centro do Mundo, sendo o 
Homem um dos significantes desta natureza complexa e inteligente formada 
de um lado por moléculas, células, microbactérias, planetas e estrelas, e de 
outro, por pulsões, sonhos, fantasias e emoções (MARTINS, 1999). Mas 
nesta tradição oriental ele, o Homem, não é o centro do Mundo, apenas 
um de seus significantes estruturadores.
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Os antigos taoístas chineses já tinham percebido claramente que 
a origem da vida se enraíza no caos e que a ordem apenas constitui uma 
alternativa possível à desordem. Sendo o caos uma condição inevitável da 
vida em geral cabe então ao homem lutar não contra, mas a favor de uma 
compreensão complexa fundada sobre a perspectiva de uma pluralidade de 
ordens sociais e culturais igualmente legítimas. Mas como os antigos chine-
ses imaginaram esta passagem do caos à ordem? Através do entendimento 
do que significa o termo dificuldade. Para superar situações embaraçosas, o 
homem deve estruturar o vasto caos da mesma forma como se desembaraçam 
os fios de seda emaranhados, juntando-os em meadas. Para que cada um 
encontre o seu lugar entre a infinidade dos seres é necessário tanto separar 
quanto unir” (I CHING, 1999, p. 37-38). 

A compreensão do imaginário trágico e de suas implicações para 
a cultura já estava também presente entre os gregos. Para conviver com as 
imagens do abismal, eles entendiam ser necessário cultivar experiências 
interiores de encontro anímico e de expressão estético-religiosa comunitária. 
Por isso o belo e o justo, como se percebe lendo obras de célebres filósofos, 
apareciam como ideais máximos da vida coletiva, relegando-se para um 
plano secundário atividades como a mercantil que pouco contribuíam para 
o aprimoramento do espírito humano.

Debruçando-nos sobre o passado é inevitável a percepção de dife-
renças históricas, sociológicas e culturais importantes entre o Oriente e 
o Ocidente. As distinções entre, de uma parte, um processo civilizatório 
dominado por um imaginário antropocêntrico e, de outra, processos civi-
lizatórios instituídos por imaginários cosmocêntricos, têm relevância para 
entendermos o sentido maior da subjetividade contemporânea. Nesta linha 
de reflexão o reconhecimento da existência de importantes processos de 
dissociação das representações coletivas e individuais revela a tomada de 
consciência coletiva sobre uma experiência de fragmentação que já estava 
instalada no interior das instituições sociais modernas, há alguns séculos. 
Embora registre-se apenas bem recentemente, esta tomada de consciência 
invade o espaço da prática cívica, política e organizacional. 

A atual experiência de fragmentação da modernidade é societal 
antes de ser individual. Ela aparece com particular intensidade devido às 
tentativas inúteis dos modernos de negar o caráter trágico - ao mesmo 
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tempo apolíneo e dionisíaco, yang e yin, solar e lunar - da experiência 
moderna que, no fundo, não é nada mais que aquela do caos já descrita 
pelos antigos chineses. 

O jovem Nietzsche, no Nascimento da Tragédia, percebeu prema-
turamente esta falha do pensamento ocidental. Ao declarar também que 
“Deus está morto” ele compreendeu que a decadência do imaginário cristão 
expunha face a face o homem e a incerteza estrutural de seu destino e de 
seu futuro. Para ele, a exacerbação do elemento apolíneo contribuiu para 
reforçar uma imagem de mundo de ilusões e de aparências, entre as quais 
ele relaciona com desprezo o “otimismo científico” da modernidade. 

Ao reforçar a importância do imaginário apolíneo em detrimento 
daquele dionisíaco, o homem moderno declarou, de fato, sua preferência 
por um mundo de lutas e competições desprezando um outro mundo que 
fosse valorizador de práticas interpessoais mais afetivas, participativas e 
solidárias. No lugar de um mundo integrativo, encorajador de uma tec-
nologia de adaptação capaz de aproximar racionalmente e afetivamente 
o homem da natureza, a “máquina moderna” valorizou, ao contrário, um 
mundo humanamente cruel. Firmou-se, pois, um imaginário esteticamente 
dissociado e afetivamente esquizofrenizante fundado na busca de controle 
racional da natureza (vista como selvagem) por um homem (visto como 
representante da ordem racional empirista e positiva) (MARTINS, 1999). 

A ambivalência destes tempos pós-modernos aponta para um fato 
novo bastante promissor: o de uma mudança de atitude radical dos modernos 
com relação à instituição coletiva da vida. Obviamente essas reações também 
são ambivalentes pois tanto se expressam pelo aumento da ansiedade, do 
medo e do desespero como, no lado contrário, por experiências crescentes 
de prazer e alegria. Mas essas novas representações lúdicas e afetuosas da 
vida apenas emergem quando se aceita a tragédia e o risco como dimen-
sões constitutivas da sociedade. Como aspectos da vida que não podem ser 
abolidos pelo simples desejo egoísta ou por uma racionalização que abafe 
a manifestação da subjetividade e do coração. 

O Sétimo Cavaleiro nascido da experiência apolínea mudou sua 
compreensão de mundo quando superou a dicotomia entre Apolo e Dioniso 
integrando suas diferentes significações. Ao aceitar sua vida como uma 
tragédia recusando eliminá-la pela força, ele também rejeita a nova ilusão 
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proposta pela filosofia nietzschiana para substituir Deus pelo Homem: a da 
ilusão da vontade de poder. Ao propor equivocadamente ser a vontade de 
poder a solução para enfrentamento das incertezas da tragédia moderna, 
Nietzsche reforçou as condições de insegurança, medo e ansiedade dos 
modernos. Um tiro pela culatra, pois o seu desejo como filósofo era armar 
este Homem moderno para um tempo sem outros deuses que não ele mesmo, 
o Homem. A armadilha da vontade de potência de Nietzsche levou-o a 
conhecer a loucura de perto. Sua filosofia foi importante como denúncia, 
mas insuficiente como propedêutica. Ele foi ao mesmo tempo profeta e 
vítima. A impossibilidade de assumir para si os desafios de uma vontade 
humana que se impusesse racional e esteticamente sobre a desordem do 
mundo lhe trouxe problemas físicos e emocionais. Os mesmos problemas 
vividos pelos indivíduos nos fins do século XX: o do desamparo de uma 
razão pensante que conhece bem o cálculo mental, mas mal as energias 
somáticas e psíquicas. 

Contrariamente, ao superar o dilema posto pelo dualismo car-
tesiano – que insistia em colocar em lados contrários a razão pensante 
e o corpo cognoscível -, o Sétimo Cavaleiro, que somos cada um de nós, 
redescobre-se aos poucos como homem completo e dotado de uma razão 
sensível (MAFFESOLI, 1998), que é ao mesmo tempo pensante e amorosa. 
O dilema trágico é superado quando a vontade de poder autonomizante 
e fundamental para a modernidade (que reforça as tendências apolíneas) 
submete-se à vontade do amor, emoção nobre que significa a “abertura do 
self para incluir o mundo” (LOWEN, 1997, p. 109). Dito de outro modo: a 
vontade nietzschiana assegurou a intenção do moderno de viver num mundo 
onde ele é a própria expressão divina, mas não garantiu a superação do 
conflito e medo que esta responsabilidade implica. De fato, estas emoções 
negativas apenas são superadas quando se vencem as resistências ao amor 
aceitando-se viver pela entrega livre e espontânea ao outro, e pelo outro, a 
instituição de vínculos sociais recíprocos e solidários. 

Esta dissociação, fonte de muito sofrimento e pouca alegria, cons-
titui, por conseguinte, uma experiência cultural particular, que não pode 
ser objeto de fácil generalização. Ela tem que ser vivida primeiramente 
por cada indivíduo-cavaleiro na busca da verdade de sua própria história 
para poder então aparecer como a base de uma história social mais ampla. 
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Mas esta vivência é paradoxal e incerta porque o Cavaleiro, que somos 
todos nós, apenas pode seguir as trilhas que já lhe foram oferecidas por 
outros viajantes que por ali passaram antes dele. Neste caminhar traça-se 
a revelação de uma Alegria que não é dada pronta, mas conquistada pouco 
a pouco através dos riscos e incertezas do trajeto da vida.

Alegria Contente na Antiguidade Chinesa

Através de outras representações imaginárias e simbólicas os antigos 
taoístas conseguiram entender claramente a complexidade sistêmica da vida, 
ao contrário dos modernos. Eles superaram o dilema ontológico presente 
na base do conhecimento científico ocidental – aquele do paradoxo e da 
ambivalência – em favor da invenção de instituições sociais e históricas que 
aparecem como as mais duradouras já modeladas pelos humanos. 

Assim, trazendo para o debate atual a compreensão que eles tinham 
da Alegria acreditamos se tornar mais fácil entender alguns desafios que nos 
são postos pela contemporaneidade: de um lado, há o desafio da aceitação do 
homem doador que está presente originariamente em todos nós (GODBOUT, 
2000); este é o homem que vive a dádiva da vida, isto é, construção de uma 
postura compreensiva, espontânea e aberta para práticas recíprocas e soli-
dárias. De outro lado, sendo mais doador que egoísta, este homem volta-se 
progressivamente para os trabalhos de ampliação da interioridade, do self. 
Na prática, mudanças desses portes nas subjetividades individuais e cole-
tivas tendem a influir decisivamente nos formatos das novas instituições 
sociais com efeitos éticos, estéticos, econômicos e políticos relevantes. São 
essas certamente as condições básicas para se pensar uma nova justiça social 
mais equitativa nos planos material e simbólico, e nos níveis econômico, 
político e afetivo.

A melhor imagem da Alegria na antiga civilização chinesa está resu-
mida pelo símbolo TUI (Alegria/Lago) do I Ching – O Livro das Mutações. 
Para os sábios chineses Alegria não tem nada a haver com diversões fúteis 
como por exemplo a euforia (tipo de emoção muito comum nos nossos car-
navais). Para aqueles sábios estas alegrias fúteis impedem que a verdadeira 
alegria brote do interior tornando as pessoas emocionalmente instáveis, 
já que precisam sempre de alguém ou de um motivo externo para saciar 
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suas necessidades de divertimento. Nessas situações, explica o I Ching, as 
pessoas “atraem os prazeres externos em virtude do vazio de seu mundo 
interno. Com isso, perdem-se cada vez mais, o que naturalmente provoca 
o infortúnio” (I CHING, 1996: 178). A verdadeira Alegria brota, logo, do 
interior do ser o que tem sido confirmado cientificamente pelos estudos 
bioenergéticos conduzidos contemporaneamente por Lowen13 e demais 
difusores da Bioenergética.

A Alegria também não deve ser confundida com o prazer ou a paixão 
despertada pelas avaliações e julgamentos que as pessoas fazem umas das 
outras: “Com frequência o homem se encontra avaliando e julgando dife-
rentes formas de prazer. Enquanto ainda não decidiu pela qual escolherá, 
se o mais elevado ou o mais vil, não terá paz no seu interior. Só quando ele 
reconhece claramente que paixão traz sofrimento é que poderá afastar-se 
dos prazeres inferiores e buscar os mais elevados. Uma vez consolidada 
essa decisão, ele encontra a verdadeira alegria e paz. O conflito é então 
superado” (I CHING, p. 179).

Enfim, para esses antigos, a verdadeira Alegria também não deve 
ser misturada com a sedução. A Alegria sedutora ao atrair os prazeres do 
divertimento também atrai o sofrimento. “Se um homem carece de firmeza 
interior, os prazeres do mundo aos quais não evitou exercem tal pressão, 
que vêm arrastá-lo... Ele abdicou de sua própria vida. Sua sorte depende 
agora do acaso e das influências externas” (I CHING, p. 179).

A imagem genuína da Alegria é representada por esses antigos chi-
neses através de dois lagos que se sobrepõem. O lago simboliza um espelho 
que tem limites laterais claros mas uma profundidade infinita. O lago é 
sorridente pois tem a força repousando no seu interior, enquanto no plano 
externo se expressa a suavidade. Assim, diz a antiga tradição, “A verdadeira 
Alegria baseia-se numa firmeza e força interior, expressando-se no plano 
externo através da suavidade e gentileza” (I CHING, p. 177). 

A Alegria é um estágio de ânimo contagiante e, por isso, promove 
o sucesso. Mas ela deve ter como base a constância para que não degenere 
numa euforia descontrolada. A verdade e a força devem residir no coração, 

13 Lowen lembra que as crianças pequenas são muito receptivas ao sentimento de Alegria 
e que não precisam de ocasião especial para estar alegres: “Deixe-as livres, na companhia 
de outras crianças e logo surgirá uma atividade prazerosa” (LOWEN, 1997, p. 13-14).
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enquanto a suavidade deve se manifestar no relacionamento social (I 
CHING, p. 177). Mas a Alegria também simboliza a boca, ou a possibilidade 
que os homens se alegrem uns aos outros através de seus sentimentos. Este 
caráter contagiante, mas firme da Alegria, faz dela um estado apropriado 
para a fruição de um saber comunicativo e revigorante entre pessoas que 
compartilham disposições afins. “Desse modo, o conhecimento se amplia, 
incorporando múltiplas perspectivas, e se torna mais leve e jovial, enquanto 
nos autodidatas tende a ser sempre um pouco pesado e unilateral” (I 
CHING, p. 178). 

Enfim, a Alegria não é um estado fácil de ser mantido. Como ela se 
completa através de relacionamentos externos está sempre sujeita a instabili-
dades cíclicas e influências destrutivas. Daí, acrescenta o Livro das Mutações, 
a verdadeira Alegria é aquela do estar contente. A alegria contente - que 
se basta – é cultivada no recolhimento e no silêncio “quando a mente nada 
mais deseja do exterior, mas com tudo se contenta; essa Alegria está livre de 
qualquer sentimento egoísta de simpatia ou antipatia” (I CHING, p. 178). 

Como vimos, a busca de uma Alegria Contente entre os chineses da 
Antiguidade segue, em linhas gerais, caminhos próximos àqueles sugeridos 
pelas psicologias contemporâneas e outras gnoses: a do retorno à interio-
ridade, a da reconstrução das situações objetivas a partir de vivências que 
levam os indivíduos a reconhecerem a multiplicidade de sentidos e direções. 
Caminhos que revelam um sujeito que sempre escapa à nomeação, mas que 
insiste em sobreviver através dos sinais que lhe são passados pelo inesperado 
das interações culturais. 

A verdadeira Alegria aparece, enfim, quando os indivíduos decidem 
abandonar o campo das representações fragmentadas e esquizofrênicas 
da modernidade do século XX para assumir os riscos e incertezas de uma 
experiência humana trágica que sempre esteve lá, independentemente de 
quaisquer juízos de valor. Aceitando a tragédia, o Sétimo Cavaleiro aceitou 
igualmente a ambivalência de um mundo para além do bem e do mal: um 
mundo trágico sim senhor, mas extremamente fascinante para os viajantes 
que ousam vivê-lo plenamente como objetividade e subjetividade, como 
razão e emoção, como indivíduo e como coletividade. Enfim, apenas através 
da viagem iniciática interior, o Cavaleiro que está em cada um de nós, e 
que é todos nós, pode descobrir sua própria Alegria.
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POR UMA ESPIRITUALIDADE COM OS POBRES E EXCLUÍDOS
Uma aproximação histórica: Canudos e Caldeirão

Artur Peregrino14*

Introdução

A espiritualidade tem um elemento de deslocamento que é um 
movimento interno de centramento. O pobre e excluído vive essa dimensão 
de maneira muito natural porque ele experimenta dimensões de liberdade 
interior. As expressões da religião dos pobres afirmam um cristianismo 
místico beato, baseado em uma espiritualidade colada à vida. 

A partir de meados do século XIX, dados históricos informam que, 
além da proibição do tráfico negreiro, dá-se a promulgação da “Lei das Ter-
ras” no Brasil, que transformou em mercadoria o solo agricultável nacional. 

Acabou-se a escravidão (1888) e veio a República (1889), no entanto 
continuava a estrutura fundiária excludente, através do latifúndio. O que 
interessava era manter o latifúndio, os privilégios odiosos do latifundiário. 
O governo da Monarquia não tomava providência para solucionar os gra-
ves problemas do Nordeste. A mudança da Monarquia para a República 
agravara ainda mais a situação do trabalhador e trabalhadora do campo. A 
República não se dispôs a tocar na distribuição das terras. Não se dispôs 
a mexer na estrutura fundiária existente no sertão brasileiro. E, para os 
nordestinos, restavam duas coisas a fazer: ficar na terra como agregados ou 
se tornar retirantes do destino, sem rumo algum. 

É dentro desse contexto que surgem as comunidades de Belo Monte 
– Canudos (1893 – 1897) na Bahia e do Caldeirão no Ceará (1926 – 1932). 
Surgem por causa da ineficácia do governo republicano no que se refere 
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a dar condições para os sertanejos viverem. Através dos beatos Antônio 
Conselheiro e José Lourenço, os pobres e excluídos fazem história e são 
protagonistas de outro tipo de sociedade. 

1. Canudos do Beato Antônio Conselheiro

Quando aparece Vicente Mendes Maciel, o andarilho 
cearense, rapidamente forma-se um elo de comunica-
ção e empatia entre ele e os sertanejos. O pessoal for-
ma um cortejo que passa a atravessar o sertão no com-
passo interminável e aparentemente negligente dos 
benditos e das ladainhas. O brilho interno que irradia 
do sisudo e solitário penitente fascina o grupo mais 
brincalhão, instaurando um continuado processo de 
negociação entre sisudez cristã e ludicidade ancestral 
(Eduardo Hoornaert, Os Anjos de Canudos, 1997).

O menino Antônio Vicente Mendes Maciel nasceu na pequena cidade 
de Quixeramobim, na então província do Ceará, em 13 de março de 1830. 
Depois que fez o magistério, percorreu várias localidades do interior do 
Ceará: Sobral, onde trabalhou como caixeiro; em Tamboril, desempenhou 
a função de escrivão de Juiz de Paz, e em Ipu, tornou-se advogado provi-
sionado (também chamado de “rábula”), ou seja, advogado sem diploma. 
Antônio Vicente era um homem inteligente e versátil, aprendeu fazendo, 
praticando e trabalhando.

Todas essas ocupações deram a Antônio Vicente a oportunidade de 
exercitar seus dons oratórios, de escritor e de conhecer melhor a “justiça” 
dos sertões, manipulada pelos ricos e poderosos fazendeiros – os “coronéis” 
– que a usavam contra seus adversários, principalmente contra os pobres 
e excluídos socialmente. 

Antônio Conselheiro caminhou durante vinte anos pelos sertões 
nordestinos, de 1873 a 1893. Conselheiro fazia suas andanças juntando o 
povo para fazer mutirões no que fosse preciso. O andarilho logo percebeu a 
monstruosidade das injustiças e decidiu partir ao encontro do povo sofrido. 
Daí vai se firmando um movimento em torno da figura do beato. 
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Em 1893 foi iniciada a formação da cidade comunitária de Canudos. 
Os camponeses descobriram na pregação do Conselheiro um chamado. 
Chegavam a Canudos famílias que vendiam ou que deixavam suas pequenas 
propriedades, ex-escravos, indígenas e sertanejos que corriam do sofrimento. 
Canudos passou a ser um lugar de acolhida para todos. Não faltava mutirão, 
comida e reza. Rapidamente a comunidade foi crescendo e em poucos anos 
se tornou uma das maiores do Nordeste. Tinha 25.000 (vinte e cinco mil) 
habitantes, chegando a ser a maior cidade do estado da Bahia, depois da 
capital Salvador.

A experiência de fé vivida em Canudos tem uma aproximação 
profunda com a experiência do Caldeirão do beato José Lourenço – CE. 
Ambas eram comunidades camponesas sertanejas. Fundadas e animadas pelo 
mesmo espírito: “ora et labora” (oração e trabalho). Ambas foram ignoradas 
pelos hierarcas da época. Se a Igreja Católica tivesse tomado outra posição 
em relação a essas comunidades, Canudos e Caldeirão, o futuro delas, com 
certeza, seria diferente. 

2. Caldeirão do Beato Zé Lourenço

Mesmo diante do corpo do Beato Lourenço, que con-
tinua vivo perante o seu povo, não vou parar de contar 
a origem dos mistérios que encobrem a verdade sobre 
o Caldeirão, seu desenvolvimento, as perseguições e 
demais desgraças que culminaram nos funestos acon-
tecimentos da Santa Cruz do Deserto, desencantada 
violentamente pelas armas militares do Ceará. Tam-
bém falarei das beneméritas e maravilhosas maneiras 
de como o Beato Lourenço e seus Santos-Guerreiros 
construíram um mundo novo e exaltaram a fé cristã 
nos confins do Cariri, lá nos altos pedregosos do Cal-
deirão dos Jesuítas (Cláudio Aguiar, Caldeirão, 1982).

A comunidade do Caldeirão, como Canudos, foi fundada por um 
beato, o beato José Lourenço. Nasceu em 22 de janeiro de 1972 na Paraíba 
e chegou ao Juazeiro em 1890, tinha em torno de 20 anos de idade. 
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O padre Cícero Romão indica as terras do Caldeirão para o beato 
José Lourenço. Lá ele deveria se instalar. O caldeirão fica situado nas encostas 
da Chapada do Araripe, distante vinte quilômetros da cidade do Crato. 
Devido a sua localização, o terreno é beneficiado pelo húmus fertilizante 
que desce da Chapada com as águas das chuvas. Essas águas formam peque-
nos riachos que irrigam as terras e se acumulam nos caldeirões de pedra.

A comunidade do Caldeirão aumentava na medida que a experiência 
beneficiava a todos. Chegavam ao Caldeirão famílias retirantes ou que dei-
xavam suas pequenas propriedades, ex-escravos, indígenas e sertanejos que 
corriam do sofrimento. Em 1934, o Caldeirão contava com uma população 
de aproximadamente 9.000 pessoas, foi logo chamada de “Nova Canudos”.

O beato José Lourenço, como tantos outros beatos e beatas no 
Brasil, tinham um segredo: assumir profundamente o compromisso com a 
cotidianidade da vida de seu povo, de sua comunidade e dar uma resposta 
concreta aos gritos de vida mais digna para todos. O caso do beato José 
Lourenço é bem ilustrativo. Ele não se proclama messias, ele não faz mais 
que continuar o movimento do padre Cícero Romão Batista. 

Como já vimos, na experiência de Canudos houve intermediação 
da Igreja, mas no Caldeirão não. A Igreja aceitou a tese de que o Caldeirão 
se constituía em um foco comunista que colocava em “perigo” a sociedade 
e “lavou as mãos”. E assim o massacre foi feito ao Caldeirão.

Na realidade, a experiência vivida pelos beatos, com destaque para 
Antônio Conselheiro (Canudos) e José Lourenço (Caldeirão), revela líderes 
absolutamente normais e gente forjada no sofrimento e na labuta junto 
ao seu povo. Daqui surge uma espiritualidade colada à vida concreta dos 
pobres e excluídos. 

3. Espiritualidade do pobre e excluído: 
cristianismo místico beato

Anseio que nesta época em que vivemos, reconhecen-
do a dignidade de cada pessoa humana, que possamos 
fazer renascer entre todos um desejo mundial de fra-
ternidade (Papa Francisco, Fratelli Tutti).
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Chamamos de cristianismo místico beato a esse movimento for-
jado pelos pobres e excluídos. O beato é alguém a quem o povo reconhece 
uma santidade de vida. E santidade de vida não é a fuga da realidade, mas 
o enfrentamento da realidade para superar os problemas vividos. O beato 
é aquele que ama a Deus no amor do povo e, sem buscar recompensa para 
si, dá com gratuidade todos os seus sonhos àqueles com os quais convive. 

Canudos com o beato Antônio Conselheiro e Caldeirão com o beato 
José Lourenço podem ser compreendidos a partir de um mesmo cenário. 
Ambos fizeram surgir no interior do Nordeste do Brasil experiências 
que podemos chamar de socialistas. Experiências solidárias vividas com 
profunda vivência de um cristianismo primitivo. Não leram Marx, mas os 
profetas da Bíblia. 

Em uma linha histórica do tempo percebemos que, por causa das 
severas perseguições dos últimos séculos, esse movimento popular de expres-
são religiosa foi se escondendo sob a imagem de uma inocente religiosidade 
popular, no cultivo devocional aos santos que se manifestou no sincretismo. 
Sendo assim, a dinâmica místico-popular foi ficando em dificuldade de 
identificação. Nesse sentido, a Igreja católica demonstrou sempre um poder 
muito grande de cooptação das expressões e do vigor popular através de 
associações leigas, como também dos oficialmente reconhecidos santuários 
de devoção sob sua administração. 

Em muitos aspectos deduzimos que há pontos em comum entre o 
cristianismo místico beato e a tradição judaico-cristã. Primeiro de tudo, 
trata-se de um cristianismo extremamente simples, pode ser praticado a 
qualquer momento e em qualquer lugar, já que sua teologia é mais colada à 
vida. Passa a ser primordial viver a aproximação ao pobre concreto, na vida 
cotidiana, de forma prática, gratuita e criativa. Este cristianismo popular 
foi quase sempre menosprezado, submetendo seus praticantes às doutrinas 
e aos ritos do corpo clerical. 

O cristianismo místico beato tem uma alma que se chama hospita-
lidade. Isso porque a centralidade é a boa convivência, das virtudes pessoais 
e familiares, do seguimento de Jesus, geralmente do Crucificado no qual os 
fiéis vêem sua própria situação crucificada, por serem gente trabalhadora e 
sofrida. Esse cristianismo não deixa de ser festeiro, acompanhado de santos 
e santas protetores, cheios de cores, danças, comidas e bebidas. 
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A dimensão revolucionária do cristianismo místico beato faz parte 
de uma larga história de mulheres e homens. Captamos que fica abafada por 
uma incessante interferência por parte da burocracia eclesiástica. A história 
nos revela que as místicas e místicos sempre tiveram muitas dificuldades 
de lidar com o burocratismo institucional. A tenacidade da religiosidade 
popular comporta um “mínimo de Igreja” e o máximo de mística aliada 
à ética. Eis o que nos parece ser o imperativo categórico do cristianismo 
místico beato. 

O rosto do Deus dos pobres se faz presente nessa caminhada de 
travessia. O Deus do caminho está para além do santuário ou templo. Para 
que Deus esteja lá ele tem que ser habitado pelo sopro que vem das estradas 
poeirentas trazidas pelos pobres e excluídos que aspiram e constroem uma 
nova sociedade. 



75

ESPIRITUALIDADE POLÍTICA
 João Luiz Correia Júnior

Já se tem trabalhado inúmeras vezes sobre o tema da espiritualidade 
em sua dimensão social. Mas cabe agora uma pergunta: é possível ousar um 
pouco mais e propor uma “espiritualidade política”? Parece que essa proposta 
está diante de nós há dois mil anos e raramente a percebemos. Talvez por 
conta da influência da dicotomia grega, ainda muito presente no mundo 
ocidental, que separa o mundo material do mundo espiritual, o mundo real 
do mundo das ideias... Isso influenciou a separação entre espiritualidade 
e política, religião e política, ao ponto de escutarmos muitas vezes a frase: 
“religião não deve se meter em política”.

É preciso superar essa dicotomia entre o mundo material versus o 
mundo espiritual, e compreender “espiritualidade” como um jeito de viver 
no mundo conduzido por um “espírito”. Desse modo, “espiritualidade” é um 
estilo de vida, um modo de sentir, pensar e agir segundo valores tomados 
como essenciais, que direcionam a ação humana e lhe dão sentido ao longo 
da existência. 

Nessa linha de reflexão, pode-se afirmar que a “espiritualidade” cristã 
se expressa com seu estilo próprio, animada pelo mesmo espírito que moveu 
Jesus de Nazaré em seu engajamento sócio-político, na Palestina do século 
I, sob domínio do Império Romano. Isso parece ter sido compreendido e 
vivido pelos primeiros cristãos, conforme pode ser constatado no Novo 
Testamento. Por exemplo, o Evangelho segundo Mateus, interpretando 
o ensinamento e o engajamento político de Jesus, chega a afirmar que a 
humanidade será julgada por Deus a partir da atuação social em prol do 
bem comum (compromisso ético-político de solidariedade). É o que está 
escrito em Mt 25,31-46, que trata do juízo final: as pessoas serão julgadas 
pelo compromisso com a pessoa de Jesus. Ele é, então, identificado com 
os pobres e oprimidos, pessoas marginalizadas por uma sociedade baseada 
na riqueza e no poder que excluem a maioria da população. O julgamento 
final será, então, sobre a realização (ou não) de uma prática de justiça em 
favor das pessoas impedidas de viver com dignidade.
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Por isso, quem fica acomodado em sua zona de conforto a uma 
espiritualidade intimista, clamando “Senhor, Senhor”, não entrará no Reino 
que Jesus veio instaurar. Esse reino é aberto, diz Jesus, a quem pratica a 
vontade “de meu Pai que está nos céus” (Mt 7,21). Na epístola de Tiago (Tg 
2,14-26) fica evidente a compreensão de que a espiritualidade sem obras, 
sem prática social, é morta: “Com efeito, como o corpo sem o sopro de vida 
é morto, assim também é morta a fé sem as obras” (Tg 2,26). Por meio da 
espiritualidade cristã a fé se traduz no amor, e este realiza atos concretos 
em prol do bem comum. Paulo afirma o mesmo: “a fé age por meio do 
amor” (Gl 5,6).

A espiritualidade cristã, portanto, não é um arcabouço teórico para 
ser tão somente discutido em compêndios teológicos e, muito menos, um 
mero sentimento interior, de cunho religioso espiritualista. A espiritualidade 
cristã é política, isto é, se expressa na convivência da pólis (termo grego que 
se refere à cidade, tomado aqui como referência a todo e qualquer aglome-
rado humano). A espiritualidade cristã, compreendida e vivenciada como 
ação política, é o compromisso que se manifesta em atos e fatos visíveis 
em prol do bem comum. 

Chega-se a essa compreensão sobre “espiritualidade política” a partir 
do testemunho prático de Jesus. Ele não ficou apenas nas palavras, mas agiu 
politicamente. Toda ação por ele praticada, no seu contexto social, visou 
restaurar a vida de cegos (Mt 9,28-30), devolver aos paralíticos a capacidade 
de andar com seus próprios pés (Mc 2,1-12; Mt 11,5), curar doentes físicos 
(Mc 1,40-41) e mentais (Mc 5,8). Toda ação de Jesus visou orientar as pes-
soas, despertando nelas a consciência crítica (Mt 5-7; Jo 13,14-15; Mt 23,1-6). 

Essa espiritualidade política nasce de profunda compaixão pelas 
multidões abandonadas, entregues à própria sorte, diante do descaso das 
autoridades que deviam servir politicamente ao povo (Mc 6,34): “Assim que 
ele Desembarcou, viu uma grande multidão, e ficou tomado de compaixão 
por eles, pois estavam como ovelhas sem pastor. E começou a ensinar-lhes 
muitas coisas”. “Ovelhas sem pastor” é uma metáfora, imagem do cotidiano, 
muito bem aplicada aqui para expressar não só a situação do povo entregue 
à própria sorte, como também para denunciar a classe dirigente, cuja missão 
deveria ser cuidar do povo. 
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Diante da situação do povo, a espiritualidade de Jesus, de cunho 
eminentemente político, interpela-o a agir movido por “compaixão”, con-
forme inúmeras passagens dos Evangelhos. Jesus “viu uma grande multidão 
e, tomado de compaixão, curou os seus doentes” (Mt 14,14). “Ao ver a mul-
tidão, teve compaixão dela, porque estava cansada e abatida como ovelhas 
sem pastor” (Mt 9,36). Jesus foi tomado de compaixão pela situação e pelas 
lágrimas da viúva de Naim: “Não chores”, disse-lhe (Lc 7,13). Afirma-se 
explicitamente que ele teve compaixão de um leproso (Mc 1,41), de dois 
homens cegos (Mt 20,34) e daqueles que não tinham o que comer (Mc 8,2). 

O que tornou diferente o bom samaritano da parábola foi a com-
paixão que sentiu pelo homem deixado semimorto à beira da estrada (Lc 
10,33). O que tornou diferente o pai amoroso da parábola foi o excesso 
de compaixão que sentiu por seu filho pródigo (Lc 15,20). O que tornou 
Jesus diferente foi a compaixão sem limites que ele sentiu pelos pobres 
e pelos oprimidos.

A palavra “compaixão” é fraca demais para exprimir a emoção que 
movia Jesus. O verbo grego splagchnizomai, usado em todos esses textos, 
é derivado do substantivo splagchnon, que significa intestinos, vísceras, 
entranhas, ou coração, isto é, as partes internas das quais parecem surgir as 
emoções fortes. O verbo grego, portanto, significa movimento ou impulso 
que brota das próprias entranhas da pessoa, uma reação das tripas. É por 
isso que os tradutores precisam lançar mão de expressões como “ele foi 
tomado de compaixão ou piedade”, ou “ele sentiu piedade”, ou “seu coração 
se comoveu com eles”. Mas nem mesmo essas expressões conseguem captar 
o profundo sabor físico e emocional da palavra grega para compaixão.

A compaixão de Jesus pelas pessoas empobrecidas é resposta ao 
sofrimento por que passa o ser humano, de um modo geral, em tal situa-
ção. É importante sentir compaixão e simpatia pelos que sofrem, mas tudo 
isso se tornaria um mero sentimentalismo estéril se não mover a pessoa a 
uma ação política. Jesus partiu para libertar as pessoas de toda forma de 
sofrimento e angústia. E o fez concretamente por meio do contato físico 
com doentes (Mc 1,31.41; 6,56; 8,22-25). Ele as tocava, tomava-as pela mão, 
ou colocava sua mão sobre elas. 

Por meio dessa prática compassiva e solidária que se dá na comu-
nidade, pode-se afirmar que se trata de uma prática política. Por meio 
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dessa ação, estava naturalmente incutido o desejo de despertar a mesma 
compaixão e a mesma prática solidária e política nas pessoas ao seu redor. 
Nisso estaria se configurando, politicamente, a instauração do Reino de 
Deus no contexto da história humana. 

A espiritualidade política de Jesus é geradora de conflitos e atraiu o 
olhar atravessado dos que detinham o poder político-religioso. Mestres do 
legalismo religioso (escribas), religiosos ortodoxos acomodados ao ritualismo 
religioso (fariseus e saduceus), bem como os partidários do “rei” Herodes, 
vassalos do Império (herodianos), muitos dos quais com assento nas rodas 
do poder, andavam incomodados com a ação solidária e compassiva de 
Jesus junto aos empobrecidos. Como se não bastasse, Jesus desmascarava 
publicamente a prática deles: “Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas...” 
(Mt 23). Como se percebe, está configurada não só uma prática política, mas 
uma prática política subversiva, agressiva aos que detinham o poder. Por 
isso, eles o perseguiam para incriminá-lo como charlatão, falso profeta e 
traidor do Império. Em Jo 11,45-54, o Sinédrio, poder judaico em Jerusalém, 
constituído por escribas, fariseus e o sumo-sacerdotes do Templo, decide 
prender Jesus para matá-lo. 

A espiritualidade política que alimentou a prática de Jesus é, por-
tanto, extremamente perigosa, pois ela: a) denuncia, implicitamente, por 
meio do testemunho pessoal compassivo e solidário, a inércia política da 
classe dirigente; b) denuncia explicitamente, por meio de duras palavras, a 
hipocrisia religiosa e política desses dirigentes; c) anuncia uma nova prática 
política que se configura diante de todos, em ações cotidianas restauradoras 
da saúde, do ensinamento por meio de palavras e ações simbólicas no meio 
das multidões. Nisso vai se configurando uma nova sociedade em que os 
protagonistas são os excluídos da sociedade espoliada pelo Império e por 
seus colaboradores. As bem-aventuranças muito bem expressam essa utopia 
(Mt 5,1-12; Lc 6,20-23).

Indo para as considerações finais, não resta dúvida de que a espi-
ritualidade política é genuinamente uma forma de viver a espiritualidade 
cristã, porque é inspirada na espiritualidade de Jesus, tão bem apresentada 
nos Evangelhos. A espiritualidade política se expressa na história por meio 
de atitudes políticas que põem os alicerces de uma nova sociedade, onde 
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todas as pessoas tenham vida com dignidade, e a tenham em abundância, 
plenitude (Jo 10,10).

A espiritualidade política é uma forma de viver segundo o Espírito 
do Deus de Jesus no meio dos conflitos sociais, construindo compromisso 
social. O seu ponto de referência é o Outro, Deus e a imagem de Deus 
(homem-mulher). Na multiplicação dos pães e dos peixes, Jesus insiste 
com seus discípulos e discípulas que se comprometam com a causa dos seus 
irmãos e irmãs, e transmite-lhes o maior de todos os ensinamentos práticos, 
a partilha dos bens (Mc 6,30-44), sem a qual não pode existir sociedade 
justa, em que as pessoas tenham condições iguais para viver. 

Está mais do que na hora de tomar consciência da grande novidade 
(boa-nova, evangelho) da mensagem de Jesus, que consiste na instauração 
de uma nova sociedade, sem exclusão de ninguém, onde não haja mais a 
dicotomia entre ricos e pobres, e todos possam viver como irmãos. 

A espiritualidade de Jesus, espiritualidade política, anima o engaja-
mento num grande projeto político restaurador de vidas. Por conseguinte, 
cristãos e cristãs não podem dar as costas à ação política, não podem dar 
as costas à Política mais ampla, com outras pessoas de boa vontade, não 
podem dar as costas à restauração de nossa casa comum, a mãe terra. 

Ficam, pelos menos, três questionamentos: 1) O que realmente 
sentimos pela grande massa populacional empobrecida e excluída de nossa 
sociedade? 2) Esse sentimento tem nos levados a agir de que forma, em rela-
ção aos mais pobres? 3) O que precisamos fazer para cultivar uma autêntica 
“espiritualidade política”, carregada de compaixão e solidariedade?
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ENTRE O PASSADO E O PRESENTE
Desafios da espiritualidade contemporânea

José Roberto de Souza15

Stefano Alves dos Santos16

Josielson Lira Matos17

É comum perceber a impressão de que nunca houve aqui no Brasil 
tantos eventos nas igrejas evangélicas voltados para implantação e revitali-
zação de igrejas como nos últimos anos. Por sua vez, as estatísticas também 
mostram que o tímido crescimento dessas denominações históricas, oriun-
das dos trabalhos dos missionários que por aqui chegaram em meados do 
século XIX, está cada vez mais se distanciando dos ideais dos seus pioneiros. 
Ora, basta olhar e verificar o quadro comum de distanciamento da terceira 
geração de uma família pertencente a uma igreja local de um compromisso 
espiritual característico dos seus antepassados, tendo sido esses os pionei-
ros dessas igrejas. No máximo, o que restou foi a lembrança dos exemplos, 
para que esses parentes relembrem com orgulho a participação desses seus 
saudosos entes queridos. Mas isso não é suficiente para que essas mesmas 
pessoas tenham o mesmo compromisso dos seus avôs e pais. 

Dessa maneira, o campo religioso cada vez mais demonstra os seus 
inúmeros desafios diante da pluralidade de grupos existentes, bem como 
de outros em processo de reestruturação. É possível lembrar o surgimento 
do movimento pentecostal no início do século XX e, posteriormente, na 
década de setenta desse mesmo período, o advento de um grupo denominado 
“neopentecostal”. Por sua vez, no último censo de 2010, aparecem dois gru-
pos oriundos do meio cristão: os sem religião e os desigrejados. Esse último 
grupo, por exemplo, já ultrapassa 4 milhões de adeptos no Brasil. De acordo 
com o IBGE, em 2003, apenas 0,7% dos cristãos protestantes se diziam não 
frequentadores de templos. Em 2009, esse número já havia chegado a 2,9%. 

É importante entender que a definição de “desigrejados” vai além do 
estereótipo do indivíduo que era um frequentador, ou até mesmo membro 

15 Doutor em Ciências da Religião pela Universidade Católica de Pernambuco (UNICAP). 
16 Doutor em Letras Clássicas pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB).
17 Bacharel em Teologia pela Faculdade Batista do Paraná.
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de uma determinada igreja, e, por motivos diversos, geralmente relacionados 
às suas decepções eclesiásticas, resolveu não mais frequentar ou pertencer a 
uma denominação em particular. Isso é apenas um caso! Contudo, o fenô-
meno extrapola esse único diagnóstico. Desigrejados também são aqueles 
que resolveram não ter mais um vínculo com uma estrutura eclesiástica 
institucionalizada, mas decidiram fazer a sua própria agenda de perten-
cimento. Nesse caso, ora ele frequenta no primeiro domingo de cada mês 
pela manhã uma determinada denominação, ora frequenta outra à noite e 
assim ele o faz nos demais domingos do mês. Esse indivíduo, portanto, não 
pertence mais a uma única denominação. E o interessante e contraditório 
nisso é que esse tipo de desigrejado, em alguns casos, é mais assíduo do que 
muitos que possuem um vínculo institucional. 

Por sua vez, o mesmo pode ser aplicado aos denominados “sem reli-
gião”. Eles não são necessariamente ateus. Mas são pessoas que resolveram 
fazer uma seleção de práticas pertencentes a diversas religiões, “criando” 
assim o seu próprio credo religioso. Uma expressão que está em voga para 
explicar esse fenômeno é o hibridismo religioso. Com essas mudanças cons-
tantes, já não se pode mais dizer a frase que sintetiza a sabedoria popular 
de que os filhos reproduzem as qualidades e os defeitos dos seus pais: “Tal 
pai, Tal filho!”. 

Houve um período aqui no Brasil em que os protestantes eram 
denominados “povo do livro”. Isso por um motivo peculiar. É que era regra 
encontrar os fiéis desse segmento com uma Bíblia em mãos em seu caminho 
para a Igreja. Todavia, já faz um bom tempo que isso mudou! Devido ao 
avanço tecnológico e à existência de inúmeros aplicativos que possibilitam 
baixar infindáveis versões da Bíblia, essas opções digitais se tornaram mais 
cômodas. Por sua vez, essa representação simbólica de identificação foi 
perdida indiscutivelmente. 

Ademais, o mesmo tem ocorrido em relação ao (des)compromisso 
de alguns desses fiéis com uma igreja local. Tudo isso se deve ao fenômeno 
das redes sociais. Mais especificamente, aos cultos transmitidos ao vivo, via 
Facebook. Ora, queremos deixar claro que a nossa crítica não é necessariamente 
ao uso desses meios de comunicação, pelo contrário. Pode-se, por exemplo, 
citar os benefícios proporcionados por essas ferramentas, nesse tempo de 
pandemia, proveniente do novo coronavírus, denominado de COVID-19. 



82

EM DEFESA DOS POBRES
Espiritualidade, Justiça e Libertação

É sabido o quanto esse e outros veículos relacionados ao avanço 
da tecnologia têm sido grandes aliados na propagação do Evangelho. Não 
temos dúvidas da boa intenção dos líderes dessas comunidades locais quando 
resolveram transmitir suas programações eclesiásticas ao vivo. Deduz-se que, 
de imediato, o público alvo seriam os não-evangélicos (pois dificilmente 
sequer visitariam uma igreja local), as pessoas enfermas (nesse caso, essas 
estariam impossibilitadas de comparecer) e até mesmo a ausência de algum 
fiel que, por uma necessidade justa, teve de viajar ou assumiu alguns com-
promissos inadiáveis. Porém, assim como um medicamento que objetiva 
resolver um problema, são esquecidos também os seus inevitáveis efeitos 
colaterais. Ou seja, às vezes, a resolução de um problema é simultânea ao 
aparecimento de outros. 

É o que tem ocorrido com os evangélicos “facebookianos”. Esses opta-
ram por fazer a sua própria agenda espiritual. Acompanham passo a passo 
o pastor que eles mais admiram, sabendo até onde ele vai pregar de janeiro 
a dezembro. Além disso, resolveram selecionar a igreja (virtual) dos seus 
sonhos. E, para melhorar, adquiriram um computador de última geração e os 
óculos VR, que possibilitam uma experiência mais imersiva, acompanhado 
de um som impecável. Porém, independentemente do excelente sermão que 
foi pregado, dos louvores que foram entoados ou das lágrimas que corriam 
no rosto, enquanto tudo isso acontecia, além de tantas outras qualidades 
que poderíamos destacar, seria no mínimo patético esse indivíduo, diante 
tudo isso, abraçar a sua parafernália tecnológica e dizer para o seu laptop 
“eu te amo em Cristo!”. Por um motivo bastante simples: nenhum ambiente 
virtual, por melhor e mais avançado que seja, jamais substituirá a comunhão 
entre os irmãos numa igreja local. Portanto, é salutar ouvir as palavras do 
autor aos Hebreus, quando disse: “não deixemos de congregar-nos, como é 
costume de alguns; antes, façamos admoestações e tanto mais quanto vedes 
que o Dia se aproxima” (Hb 10:25).
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ELEMENTOS PARA REIMAGINAR A EMERGÊNCIA DE NOVAS 
ESPIRITUALIDADES ANCORADAS NUMA ABORDAGEM 

FORMATIVA TRANSCULTURAL E CRÍTICA
Moisés de Melo Santana18 

Este texto intenciona apresentar algumas considerações relativas 
ao transculturalismo crítico com o intuito de articular e de produzir 
referências para uma abordagem formativa baseada em suas insinuações 
fundamentais. A construção dessa abordagem está ancorada, por um lado, 
em pesquisas que estamos desenvolvendo e, por outro, em autoras e autores 
que têm produzido conhecimentos sobre o tema da diversidade cultural, 
suas configurações inter, multi e transcultural. 

As formulações de Maria Cândida Moraes (2015), na obra Trans-
disciplinaridade, Criatividade e Educação, Fundamentos Ontológicos e 
Epistemológicos, que tratam dos fundamentos da transdisciplinaridade, 
foram, todavia, fundamentais para que articulássemos essas dimensões na 
perspectiva do transculturalismo crítico. Elencaremos alguns princípios 
fundamentais do transculturalismo crítico e, posteriormente, estabelece-
remos diálogo com a dimensão curricular.

Apresentaremos alguns desses aspectos por meio de princípios 
ontológicos, visando abrir um diálogo produtivo que contribua para a 
construção, o aprimoramento e redesenho do que ora apresentamos. 

Vejamos!

a) Princípios ontológicos

1º. Todos os seres humanos são de natureza complexa, interdepen-
dente e multidimensional, simultaneamente cósmicos, biológicos, afetivos, 
sociais, culturais e espirituais, portanto, são interseres; 

18 Professor Associado IV, pesquisador do Programa de Pós-graduação em Educação, 
Culturas e Identidades, uma parceria entre a Universidade Federal Rural de Pernambuco 
(UFRPE) e a Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj). E-mail: moises75@hotmail.com
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2º. Portam inteligências múltiplas, sofisticadas e uma plasticidade 
cognitiva fundante de sua natureza, que se desenvolvem humanamente em 
interação com os ecossistemas biológicos, naturais e culturais; 

3º. Desenvolvem-se em interação ativa e criativa com diferentes 
ecossistemas ambientais e culturais e carregam a potencialidade e as pos-
sibilidades de produzir realidades culturais inter, multi e transculturais. 
A transculturalidade é uma qualidade emergente das potencialidades e 
possibilidades criativas humanas, não se contrapõe nem elimina as identi-
dades culturais específicas. A manifestação das realidades multiculturais é 
resultante da criatividade ontologicamente geratriz da existência humana, 
sua unidade. Sendo assim, todas as realidades culturais são produzidas e 
cultivadas conforme essa qualidade. 

No entanto, o desenvolvimento criativo das potencialidades e 
possibilidades ocorre em circunstâncias históricas e a partir de relações de 
poder que estruturam modos desiguais e subalternos de sobrevivência. Essas 
estruturas estão presentes na pluralidade de modos culturais existentes nas 
sociedades humanas. Expressam a riqueza e a pobreza da condição humana. 
Indicam que é necessário o desenvolvimento de aprendizados que lancem 
lucidez e sabedoria às experiências humanas, a fim de estabelecer modos 
de bem-viver. 

b) Princípios epistemológicos

1º. Os conhecimentos e saberes são produzidos necessariamente em 
ambientes culturais por intermédio dos próprios equipamentos sensitivos 
e cognitivos que portamos.

2º. As realidades humanas produzidas por meio dos processos 
cognitivos são complexas, multidimensionais, portadoras de plasticidade, 
são de natureza transcultural, contêm aspectos da unidade humana, que 
produz, paradoxalmente, diversidades.

3º. O conhecimento do outro em profundidade exige o experienciar 
e o perceber a si, para despertar o campo dialógico da empatia com o outro 
e com o mundo.
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4º. O desenvolvimento da empatia profunda com os fenômenos da 
vida é a chave para o aprimoramento dos mecanismos de enfrentamento 
das desigualdades estruturadas nas sociedades e culturas humanas, que estão 
continuamente informando os processos de reprodução social por meio de 
configurações culturais de domínio e subordinação, modulando e gerando 
as experiências humanas de convivências desumanizantes no mundo.

c) Princípios Metodológicos 

1º. Abertura multidimensional – Produzir exercícios de percepção 
da lógica transcultural como expressão da condição humana. O desenvol-
vimento desse campo perceptivo cria as bases para a produção de valores 
conectados com a possibilidade de construção de cidadanias transculturais. 
Essa abertura exige o desenvolvimento da apreciação singela e acolhedora 
da complexidade da natureza interdependente do fenômeno da vida, 
numa espécie de sensibilização ecoestética. Ela é a chave para perceber a 
interconexão com a noção de interdependência dos fenômenos naturais, 
ambientais, sociais, políticos e culturais. Nessa abertura, o corpo e seus 
diferentes sentidos são acionados para experimentar as potencialidades e 
possibilidades de usufruir criativamente dessa interação criativo-percep-
tiva. Essa interação pode acionar a pluridiversidade de saberes tradicionais 
disponíveis, que são portadores de um inestimável patrimônio formativo 
disponível para a produção de bem-viveres.

2º. Relativização das autorreferências – Estabelecer práticas dialógicas 
que potencializem o diálogo consigo, visando a criação e o desenvolvimento 
do autoconhecimento. Assim sendo, desenvolver apreciação de si, percebendo 
as suas ambivalências, medos, arrogâncias, a fim de desenvolver capacidades 
de lidar com elas, transmutá-las com gentileza. Desenvolver paradoxalmente 
uma dupla percepção. Por um lado, a percepção que relativiza seu lugar, e 
por outro lado, a percepção que reconhece e valoriza sem absolutizar seu 
lugar identitário. O processo de relativização cria as condições de percepção 
das múltiplas realidades culturais e do fenômeno da transculturalidade. A 
relativização de si não visa eliminar os lugares de referências identitárias, 
mas potencializá-los criticamente. 
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3º. Descoberta crítica da ‘outricidade’ – Acessar mecanismos de auto-
conhecimento das diferentes tradições culturais, a fim de perceber seus 
fundamentos, suas lógicas e belezas subjacentes. O caminho de acesso mais 
fecundo é o que estabelece o diálogo com as bases cosmológicas da ‘outrici-
dade’. Esse voo em direção ao outro deve ser de descoberta, escuta sensível, 
respeito, abertura cognitiva plena a cores, sons, cheiros, sabores, valores e 
formas. Os corpos com suas múltiplas inteligências devem ser acionados 
integralmente, objetivando o seu complexo processo de desenvolvimento 
integral no mundo. A percepção das incompletudes culturais como expressão 
da condição e aventura humana é também fundamental. A compreensão 
crítica das incompletudes por meio do princípio do respeito da condição 
transcultural das realidades humanas é essencial. 

4º. Criação de complexos institucionais interativos que:

1. Contribuam para o estabelecimento de valores e de modos ati-
tudinais que ajudem na criação de novas configurações sociais e culturais, 
essenciais às relações interculturais críticas e a novos modos de convivência.

2. Desenvolvam mecanismos de escuta de si e da ‘outricidade’ de 
maneira plena, com abertura de espaços para a escuta sensível das angústias, 
dos medos e das dificuldades de lidar com as aflições mentais e o descon-
forto de vivenciá-las.

3. Propiciem os processos de reconhecimento do outro, dos direitos 
à igualdade e à diferença.

4. Estimulem a celebração das múltiplas formas de convivência, 
consigo, com o/a outro/a e com o mundo.

5. Provoquem a abertura da imaginação para conceber desenhos 
organizativos multipolares para as sociedades humanas, pois o transcultu-
ralismo crítico percebe que há um esgotamento dos modelos predominantes 
de organização das sociedades humanas, seja no campo do capitalismo ou 
mesmo das experimentações socialistas, por estarem presas aos princípios 
antropocêntricos, etnocêntricos e androcêntricos aprofundados pelos pro-
cessos de colonização moderna global, que subordinou e atrofiou a riqueza 
ontológica humana. 
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6. Promovam possibilidades de produção de conhecimentos intere-
pistêmicos advindos das insinuações decoloniais, feministas, da educação 
para as relações étnico-raciais e do ecofeminismo e da ecopedagogia. Esses 
campos de experimentação criarão referências fundamentais para enfren-
tarmos os desafios postos pela descolonização dos saberes e dos conheci-
mentos, visando à potencialização da ecologia de saberes, da lucidez e das 
sabedorias humanas. 

Esses elementos contêm os componentes de uma perspectiva for-
mativa transcultural e crítica, que exige a elaboração de novos rascunhos 
curriculares. Os desenhos curriculares, numa perspectiva do transcultura-
lismo crítico, visam potencializar, sem absolutizar, os diferentes lugares 
de produção de identidades e narrativas do sujeito. Esses novos desenhos 
partem do pressuposto de que os processos em curso de desenraizamento e de 
desterritorialização fragilizam a própria condição humana e a embrutecem. 

É fulcral o desenvolvimento de concepções formativas e de produção 
cultural que expressem e dialoguem com a condição transcultural humana. 
Esse é o maior patrimônio da condição humana, que, pela sua natureza 
aberta, criativa e incompleta, necessita ser continuamente desenvolvida e 
recriada. Essa compreensão nos convida a perceber que essas realizações 
portam, simultaneamente, completudes, incompletudes e mistérios a serem 
apreciados criticamente. 

Ao mesmo tempo que produzir identidades desenraizadas fragiliza 
os sujeitos, hodiernamente é possível imaginar e produzir identidades 
“transraizadas”, vivenciadas nos interstícios das fronteiras, nos novos 
campos comunicacionais, mediados pelas tecnologias e pelas novas inter-
secções transculturais. Sendo assim, é fundamental perceber essas novas 
dinâmicas locais, glocais e globais de produção de identidades. Nesse sen-
tido, as complexidades dos processos de produção das identidades exigem 
o desenvolvimento de matrizes formativas e curriculares que dialoguem, 
por um lado, com a natureza multidimensional humana e, por outro, com a 
complexidade dos processos comunicacionais civilizatórios contemporâneos. 

Existem enormes possibilidades tecnológicas disponíveis e em 
movimentos, mas necessitando ser incorporadas a partir de perspectivas 
formativas que integrem a dialogicidade, a criticidade e a sensibilidade 
como princípio fundamental. Essas possibilidades presentes nas tecnologias 
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comunicacionais podem contribuir para a tessitura de novos fios, laços, 
criando pontes de expressão, comunicação entre os labirintos dos processos 
de produção de identidades culturais. 

Essa perspectiva curricular poderá criar novos campos de experi-
mentação humana, de conexão e circulação de informações e saberes. No 
entanto, por herdarmos processos estruturais oriundos do patriarcalismo, 
racismo e do capitalismo, esses novos campos estão permeados por profun-
das assimetrias desumanizantes, necessitando da recriação e reinvenção de 
bases e fundamentos que indiquem os novos caminhos a serem trilhados. 

A herança civilizatória colonial e neocolonial produz desequilíbrios 
cognitivos profundos, expondo o princípio da indeterminação ao ápice de 
produção de desarmonias, estranhamentos, inseguranças, medos, violências 
étnicas, geracionais, contra as mulheres e as diferentes expressões de vivên-
cias sexuais fora dos padrões heteronormativos. Há uma explosão conflitiva 
que necessita ser enfrentada com novos modos de lidar com a diferença e a 
diversidade. A perspectiva formativa transcultural insinua alguns caminhos.

Podemos afirmar que a produção de incompletudes identitárias 
baseadas na competição, na violência, no desrespeito, no medo e na indife-
rença contribui para a emergência de perspectivas formativas antidialógicas e 
fundamentalistas. Então, no nosso entendimento, as perspectivas curriculares 
pós-críticas deveriam dialogar com as possibilidades de incorporar, em suas 
formulações e experimentações, as noções de multidimensionalidade, inter-
dependência, incompletude e interser enquanto princípios fundamentais.

A perspectiva curricular do transculturalismo crítico visa à produção 
de formas de convivência por intermédio do desenvolvimento da sabedo-
ria do conviver transcultural consigo, com o outro e com o mundo, numa 
vivência pautada em mecanismos agressivos ou passivos, mas de atuação 
presentificada e ativa, firme, empática, cooperativa, solidária, fundante 
de cidadanias transculturais que apreciem, desenvolvam e transformem as 
experiências transculturais humanas e produzam novas formas de CONVI-
VER e de dar prosseguimento à bela e misteriosa aventura do viver humano.
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RETRATOS SOBRE A BANALIDADE DO MAL
Ivone Gebara - setembro 2020

Temo que haja mal entendidos perigosos em relação a essa expressão 
que se tornou célebre com a filósofa Hannah Arendt no livro ‘Eichmann em 
Jerusalém’. Muitas vezes tiramos essa expressão de seu contexto e a interpre-
tamos de maneira muito superficial e incorreta. Isto significa igualmente 
que a questão do mal humano e todo o torvelinho que provoca precisa ser 
continuamente revisitada e atualizada. O mal nem sempre tem o mesmo 
sentido dependendo dos tempos, lugares, interpretações e histórias pes-
soais. Por isso falar da banalidade do mal exige sempre novas explicações 
e contextualizações.

Em um primeiro momento é preciso entender que a ‘banalidade 
do mal’ não se refere ao acontecimento real de algo nefasto, prejudicial, 
mortífero que se consideraria ‘banal’. Tal atitude seria não levar a sério o 
sofrimento humano nas suas diferentes manifestações. 

Nessa perspectiva é importante afirmar que o reconhecimento do 
mal da destruição feita aos outros e ao mundo natural é claro, mesmo que 
se neguem as responsabilidades e as consequências nefastas desses males. 
O extermínio de mais de seis milhões de judeus e outros grupos é um mal. 
A queimada de uma floresta provocada por um grupo de latifundiários é 
de fato um mal e é terrível em suas consequências. 

Uma guerra por motivos torpes que mata populações inteiras e 
jovens soldados é de fato um mal. Um terremoto que destrói casas e faz 
grande número de vítimas causa males evidentes. Uma mulher vítima de 
estupro e depois esquartejada evidencia o mal que lhe foi feito. Há uma 
inequívoca objetividade do mal que podemos até dizer que independe das 
múltiplas interpretações. Somos essa contínua mistura de bem e mal, de 
vida e morte de forma absolutamente constitutiva.

A banalidade não é dos atos de maldade, não é das tragédias provo-
cadas, não é da morte plantada como decisão de uns em relação aos outros, 
muito embora possamos nos habituar a certos comportamentos considerados 
banais. Alguns pequenos roubos, mentiras, pequenas violências cotidianas 
diminuindo a força moral presente em nós são considerados banais ou 
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comuns. Aqui a banalidade e as coisas banais se referem a coisas triviais, 
corriqueiras, correntes, cotidianas. Porém há bem mais do que isso. 

A banalização é a vulgarização de atos e comportamentos que se 
tornam quase habituais dando-lhes menor importância dependendo dos 
sujeitos que as praticam. Nessa linha gostaria de enfatizar nessa breve refle-
xão a banalidade que se situa nos sujeitos que praticam certos males, que 
provocam catástrofes sociais e ambientais, aqueles que decidem queimar 
a mata e aqueles que aceitam acender o fogo por dinheiro, aqueles que 
matam por torpes vinganças ou para obedecerem a ordens superiores sem 
se perguntar sobre o que estão fazendo. 

Esses são os banais, são os ‘qualquer um’, são os sem responsabilidade 
social, sem preocupação com o próximo, sem apreço pela vida das pessoas, 
das florestas e de seus muitos habitantes. Estes seres banais só obedecem 
ao seu desejo de ver a terra cheia de gado e de soja e sua conta bancária 
crescendo e seus planos de expansão aumentando. Estes são os seres banais 
que colocam sua honra na vingança, no extermínio de outros como se sua 
humanidade valesse mais que outras. Julgam-se superiores aos outros e por 
isso justificam seu poder sobre os outros. 

É essa estupidez, essa banalidade e superficialidade da compreensão 
da vida que mostra o quanto agem segundo a lei do mais forte e não segundo 
as entranhas, a interdependência e a solidariedade humana. Creem na 
superioridade de uns em relação aos outros, creem na sua superioridade e 
dominação em relação ao planeta como se fosse um princípio naturalmente 
recebido e privilegiadamente vivido por eles.

O gesto banal é um perder-se em si mesmo buscando apenas os seus 
aparentes benefícios. É o gesto que não pensa a vida para além das ordens 
recebidas de outros ou de sua própria vontade de poder e de ter quase 
ilimitados. Quanto mais se sentem vitoriosos se excitam em querer mais 
e quanto mais perdem mais querem tentar ganhar de novo. Sua pequenez 
de caráter se mostra nas suas tentativas de aparecer grandes e superiores 
aos outros. 

Banal é também o gesto que não mede consequências, centrado 
no desvario do indivíduo, no seu desespero ou mesmo na sua vontade de 
destruir quando um ódio de múltiplas origens se apossa dele. O indivíduo 
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inebria-se qual Narciso de sua própria imagem construída e refletida, coin-
cide a tal ponto com ela que não percebe seus limites e é capaz de tudo para 
obedecê-la. Não avalia os riscos e a morte provocada que contêm.

A banalidade, portanto, é do gesto ou do indivíduo que executa 
ordens obedientes a si mesmo ou a um senhor ao qual se submete, ao qual 
vende sua vida e sua dignidade. Esse senhor pode ser outro indivíduo, o 
Estado ou um partido. Pode ser também uma religião ou um clube de fute-
bol, todos capazes de excitar a paixão do pertencimento a partir da qual a 
razão de ser do indivíduo passa a ser a obediência cega às ordens do grupo 
ou do chefe responsável. 

É o prazer de exterminar o dito adversário e este prazer se torna 
inebriante, capaz de cegar e querer de novo o prazer de sentir-se por um 
instante vitorioso diante dos mortos e feridos que provocou defendendo 
seu clube ou sua igreja. As grandes torcidas nacionais e internacionais de 
futebol ou outros esportes testemunham o irracionalismo que as caracteriza.

No coração da banalidade do mal está a obediência à uma paixão 
indômita por si mesmo ou por outros, paixão difícil de descrever com 
clareza porque envolve medos, iras, violência interior e exterior, carências, 
responsabilidades e irresponsabilidades, fraquezas com variações múltiplas 
nos diferentes indivíduos. 

Os indivíduos banais não aprenderam a sentir as dores alheias como 
suas também, mas sentem as dores que eles mesmos provocam como vitórias 
pessoais sobre os outros considerados de antemão maus. Lembro-me das 
cenas violentas que vimos há poucas semanas pela televisão sobre o assas-
sinato do negro americano George Floyd pelo policial que pisava sobre seu 
pescoço e não parava de apertá-lo apesar dos rogos da vítima. Era como se 
seu pé e sua bota precisassem matar um inseto ameaçador. 

Mas não era um inseto, era um ser humano à sua imagem e seme-
lhança. Era alguém que lhe dizia ‘não posso mais respirar’ e ele continuava como 
se um mórbido prazer o habitasse ou como se aquele ato fizesse parte de sua 
própria necessidade de matar ou da vitória em uma guerra. Esse gesto é de 
um homem banal cujas entranhas não conseguem sensibilizar-se diante da 
dor dos outros, cujo ser não foi socializado em favor do bem e respeito aos 
outros. As consequências de muitos desses gestos insanos e banais levaram 
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milhares de pessoas à morte e a responsabilidade por ela não foi assumida 
pelos que a ordenaram e a fizeram executar.

Não se hesita em subornar, mentir, falsificar documentos, mudar 
medições de propriedades para satisfazer as paixões individualistas. Não se 
hesita em atear fogo em um corpo adormecido na rua como se fosse uma 
aposta entre amigos. Não se hesita em roubar idosos quando a vontade de 
possuir um bem de luxo excita a vontade de ter o objeto desejado. Não 
se hesita em tirar as crianças de imigrantes ilegais nos Estados Unidos e 
colocá-las em uma prisão separada dos pais.

A banalização do mal é a banalização de comportamentos, é a inter-
pretação da lei para favorecer alguns, é apelar para argumentos caducos 
apenas com o intuito de justificar o injustificável da destruição voluntaria-
mente produzida. A banalização é preferir salvar um princípio considerado 
absoluto, uma lei, uma tradição, do que salvar uma vida no imediato de sua 
existência. É preferir à mentira construída aos fatos da vida. 

A banalização é tornar-se obediente sem pensar, sem refletir sobre 
o conteúdo da obediência pedida. É atacar porque nos disseram que era 
para atacar. É derrubar casas quando nos disseram que era para fazê-lo. 
Perdemos a importância do colocar-se no lugar dos outros, de tentar sentir 
o sofrimento alheio, de dar razão ao bom senso e ao coração e colocar-se 
contra a obediência a interesses obscuros.

As políticas ditatoriais, os sectarismos partidários, as condenações 
religiosas a partir de princípios metafísicos e abstratos podem, apesar do 
discurso sobre o valor da vida, levar à morte. Podem proferir defesas teóricas 
da vida, porém executar julgamentos duros sobre as pessoas, levando-as a 
diferentes experiências de morte. Tornam-se intolerantes aos diferentes, 
insensíveis aos que não cabem nos seus princípios de poder e às suas inter-
pretações da vida.

Ninguém é isento dessas tentações. Ninguém está a salvo de nunca 
banalizar a dor alheia. Ao apontar nosso dedo acusador ao outro, há que 
apontá-lo também para nós mesmos/as e perguntar o que de fato fizemos 
diante da dor alheia? Como a tornamos nossa? Como a levamos a sério?

Atire a primeira pedra quem nunca banalizou, diminuiu ou pro-
vocou a dor alheia.
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AOS DEZ MIL MORTOS19

(POR COVID-19 -MAIO DE 2020)
Drance Elias da Silva20

Dez mil mortes cravam no peito
A indignação. 
A dor e a cor desse destino escorrega vermelho 
por sobre as mãos. 
Quanto aguenta o peito de uma possante faca
Que corta?
Quantos são necessários morrer que suporte o
coração? 

Dez mil não souberam curar-se,
Nem do vírus que circula por dentro,
Nem da moeda que mata por fora.
A indignação que perfura o peito,
É a quantidade letal que jaz no leito.

Dez mil mortes,
Quem liga pro feito?
Dez mil mortes é a cifra dos acordes,
Réquiem para injustiçados,
Canção de despedida,
Gritos dos humilhados. 

O que há por fazer senão, indignar-se!
Sair das curvas que sobem e descem,
Deixar de contar o que desaparece,
Fechar as valas que se oferece.

19 Até o dia 01 de novembro de 2020 o Consórcio de veículos de imprensa criado para 
acompanhamento da Covid-19 em todo o Brasil registra mais 160 mil mortos... De acordo 
com o referido consórcio, o Brasil registrou nesta data 202 novas mortes por COVID-19 
e 10.084 casos da doença. O país chega a 160.104 óbitos e 5.544.815 pessoas infectadas pelo 
novo Coronavírus. 
Cf.https://www.brasil247.com/coronavirus/brasil-chega-ao-dia-de-finados-com-mais-
-160-mil-mortos-por-covid-19-4r80cy24 - Acesso em 02 de novembro 2020.
20 Drance Elias da Silva (drance@unicap.br) Prof. do curso de Bacharelado em Teologia e 
do Mestrado em Ciências da Religião da Universidade Católica de Pernambuco. 
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Simplesmente indignar-se,
Erguendo os braços em punhos fortes,
Pela dor de tantas
Mortes. 
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O PAPA FRANCISCO E O DISCURSO DE  
ENFRENTAMENTO AO COVID-19: 

POSICIONAMENTOS EM UM MUNDO EM  
CRISE E TRANSFORMAÇÕES21

Carlos André Silva de Moura22

Cássia Cibelle Barros de Albuquerque23 
Jociel João Gomes da Silva24

[…] a pandemia do Covid-19 que deixou a descoberto 
as nossas falsas seguranças. Por cima das várias res-
postas que deram os diferentes países, ficou evidente 
a incapacidade de agir em conjunto. Apesar de estar-
mos superconectados, verificou-se uma fragmentação 
que tornou mais difícil resolver os problemas que nos 
afetam a todos.

(Papa Francisco. Carta encíclica fratelli tutti)

Diante da pandemia da COVID-19 que ocasionou mudanças no 
cotidiano de milhares de cidadãos em diferentes lugares do mundo, o 
Papa Francisco vem se demonstrando como uma das principais vozes de 
combate à crise mundial. Como líder político e religioso, o eclesiástico tem 
demonstrado habilidade para realizar cobranças a lideranças mundiais por 
uma atuação efetiva direcionada aos mais vulneráveis, com um trabalho 
em conjunto e sem exclusões. 

Nos primeiros meses de 2020, o Continente europeu foi atingido 
pelos efeitos da pandemia, com a superlotação dos hospitais, vulnerabili-
dade dos mais velhos e a falta de acessos ao sistema de saúde por diferentes 
grupos. Entre os países, a Itália foi uma das localidades mais atingidas, 

21 Parte do texto foi publicado em artigos de opinião no Diario de Pernambuco e no Jornal 
do Commercio do Recife. 
22 Docente da graduação e pós-graduação em História da Universidade de Pernambuco – UPE.
23 Pós-graduada em enfermagem. Enfermeira pela Universidade de Pernambuco – UPE. 
24 Mestrando em Teologia na Universidade Católica de Pernambuco – UNICAP.
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com números assustadores de contaminados e mortos. Neste instante, a 
atuação de parte dos membros da Igreja Católica foi fundamental para o 
enfrentamento da nova realidade mundial, com ações que compreendiam 
o problema como uma crise internacional. 

Em um dos atos mais emblemáticos do seu pontificado, no dia 27 de 
março, o Papa Francisco concedeu a bênção Urbi et Orbi, restrita à páscoa, 
ao natal e ao início dos pontificados, para uma Praça de São Pedro vazia. No 
entanto, o silêncio daquele espaço foi apenas em relação aos números. Em 
uma mensagem com posicionamentos firmes e necessários para o momento 
que o mundo contemporâneo era atingido por uma crise sanitária, aquele 
local estava lotado de esperança e o desejo por dias melhores, direcionados 
de várias localidades conectadas ao Vaticano através das diferentes redes 
de comunicação.

Durante seu discurso meditativo, Francisco destacou os ensinamentos 
que este período tem proporcionado à atual geração, com reflexões sobre 
os aspectos sociopolíticos que dominam o tempo presente. Em um mundo 
que na atualidade discute sobre as possibilidades entre salvar a economia ou 
as vidas, o pontífice argentino demonstrou a nossa fragilidade em perceber 
que estamos em um mesmo barco, porém, que neste instante, todos estão 
“frágeis e desorientados, mas, ao mesmo tempo, todos [são] importantes e 
necessários, todos [são] chamados a remarem juntos”. 

Minimizar as mortes com justificativas direcionadas às idades, ao 
estado de saúde das vítimas ou resumir os acontecimentos apenas a números, 
demonstra que pandemias anteriores não nos ensinaram o que era neces-
sário. Talvez continuemos com o mesmo discurso de legitimar a escolha 
de quem morre, como foi feito durante a peste negra, que entre 1343 e 1353 
dizimou um terço da população mundial, ou mesmo a gripe espanhola no 
início do século XX.

O ato do Papa Francisco ultrapassou a sua posição como líder da 
Igreja Católica Romana. Pode-se considerar que naquele instante, além de 
um eclesiástico, discursou um ser humano consciente de sua importância no 
cenário internacional e preocupado com vidas, com os profissionais da saúde 
e os rumos políticos no mundo. Também discursou um político, representante 
de Estado, que cobrou medidas que possam salvaguardar os menos favorecidos 
e a população vulnerável, antes de se pensar em questões materiais.
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Em continuidade aos seus discursos, em 03 de outubro do mesmo 
ano, o eclesiástico voltou a se posicionar sobre as crises e transformações 
do tempo presente. Desta vez, Francisco apresentou uma reflexão apurada 
sobre o momento, a partir da encíclica Fratelli Tutti, dedicada à fraternidade 
e à amizade entre os povos. Inspirado nas palavras de São Francisco de Assis 
e da reafirmação da encíclica Laudato si’, divulgada em 24 de maio de 2015, 
destacou a necessidade do cuidado da casa comum, vista como um espaço 
em que todos estão inseridos e que são necessários determinados cuidados 
para a sua plena manutenção.

O texto seguiu com uma precisa avaliação social, cultural, econômica 
e política em que estamos inseridos. As suas discussões são importantes 
para o conturbado século XXI, em meio às problemáticas que precisam de 
um direcionamento global. O documento é fundamental para compreen-
dermos os posicionamentos da Cúria romana, tais como a necessidade de 
se manter a fraternidade entre os povos, que permita reconhecer, valorizar 
e respeitar o próximo independentemente da sua proximidade geográfica, 
cultural ou social. Em um instante de crises nas diferentes áreas, Francisco 
problematizou as consequências da pandemia, que revelou a falsa segurança 
da humanidade, com uma notável incapacidade de ação dos líderes gover-
namentais para solucionar as dificuldades comuns.

O documento ultrapassou os debates religiosos, com discussões sobre 
questões que envolvem “o fracasso” dos projetos que buscavam a unificação 
da Europa e da América Latina, que tinham o objetivo de reduzir as frontei-
ras sociais. Para o religioso, tais ideias foram destruídas pela incapacidade 
de diálogo entre os líderes das diferentes nações, especialmente, durante o 
ano de 2020, com os desafios que envolvem o nosso cotidiano. 

Diante do contexto político, o Papa realizou duras críticas à coloniza-
ção cultural, ao racismo, ao machismo, à polarização política e ao populismo 
fechado, problemáticas presentes diariamente em diferentes lugares e camadas 
sociais. Para combater tais mazelas, recomendou o investimento na defesa dos 
direitos humanos, da democracia e da educação, pilares para uma sociedade 
plural e consciente das suas responsabilidades para uma transformação. 

O pontífice finalizou a encíclica com destaque para a necessidade da 
promoção de uma cultura de encontros, com o repúdio ao autoritarismo e 
uma reflexão sobre os eventos traumáticos, como os horrores dos nazismos 
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e das ditaduras, para que não se repitam no tempo presente. É importante 
lembrar que em diferentes momentos da História, as dificuldades sociais 
foram utilizadas para a formação de propostas conservadoras, como as expe-
riências na Alemanha e na Itália dos anos de 1930, ou os regimes ditatoriais 
na América Latina na segunda metade do século XX. 

O combate à crise sanitária tem contribuído para identificarmos 
líderes políticos que não colaboram com a formação de um pensamento 
crítico diante das circunstâncias vivenciadas. Alguns destes governantes, 
como os presidentes Jair Bolsonaro (Brasil) e Donald Trump (EUA), adotam 
discursos que desestabilizam as ações dos profissionais de saúde, colocam 
em descrédito as medidas de segurança e impõem dúvidas sobre os avanços 
da ciência, com afirmações distantes da responsabilidade exigida pelos 
cargos que ocupam. 

Os seus argumentos demonstram a falência da nossa forma de pen-
sar o mundo, de organizar as nossas prioridades, com uma estrutura social 
egoísta e sem estabelecer formas de equalizar as diferenças. Para isso, o líder 
da Igreja Católica propõe o amor como um fundamento político, estrutura 
que também nos remete às ideias do educador pernambucano Paulo Freire 
(1921-1997), que defendeu a revolução social a partir da educação como 
um ato de amor e de ação política. Tal atitude do papa também está em 
consonância com os ensinamentos do Evangelho e a Doutrina Social da 
Igreja, que, por sua vez, refletem as atitudes direcionadas ao que podemos 
compreender como uma das versões do cristianismo. Seus atos demonstram 
que a política não precisa se manter distante das decisões eclesiásticas, mas 
necessita de uma discussão ética e justa que seja sensível às especificidades 
locais e enfrente os problemas de caráter internacional. 

Os atos protagonizados pelo Papa Francisco durante o ano de 2020 
trazem esperança para tempos tão “sombrios” e que nos exigem resistir, uma 
vez que precisamos compreender que “a vida é a arte do encontro, embora 
haja tanto desencontro na vida” (Vinícius de Moraes), especialmente, na 
reconstrução das nossas ações. Neste sentido, devemos coexistir em harmo-
nia, contra qualquer forma de opressão e distanciamento, com a formação 
de uma política que objetive a construção de uma sociedade mais justa, 
fraterna e igualitária.
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A nossa geração será marcada por silenciamentos ou decisões que 
foram tomadas para o enfrentamento das crises sociais, de saúde pública e 
econômica em 2020. Como nos colocou o pontífice, “ninguém se salva sozi-
nho”, uma vez que necessitamos trabalhar em conjunto para a construção 
de um mundo melhor, mais ético e com justiça social. 

As ações e o documento papal refletem como uma chamada de 
atenção à sociedade, com o objetivo de conscientizar a todos que se faz 
necessário rever princípios e objetivos, observando-se que se vive num 
espaço comum cuja manutenção e cuidado é responsabilidade de todos. 
Para o líder católico, apesar das diferenças étnicas, religiosas, geográficas 
e culturais, deve-se buscar a comum união (comunhão) fraterna. Neste 
sentido, apresentou-se ao mundo a proposta de repensar todas as coisas, 
construindo uma universal fraternidade a partir do que pode ser classificado 
como o amor. Contudo, deve-se compreender que o Papa vai além de um 
discurso religioso ou confessional, pois sua mensagem destina-se a todas as 
pessoas de boa vontade, a quem anseia por um mundo melhor, onde todos 
se reconheçam irmãos por sua natureza, respeitando a criação e tendo seus 
direitos básicos garantidos.



II

PARTE
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REVIGORAR ÀS LUTAS DE LIBERTAÇÃO COM O POVO
José Ivamilson Silva Barbalho25

Pedro Casaldáliga, reconhecemos em tua vida os tra-
ços sublimes do Verbo Eterno. Quão agradável ficou 
nossa estadia, partilhada à tua. Gratidão, Pedrinho!

Profetas de mau-agouro

Estamos a centenas de anos sofrendo com o ódio dos opressores, num 
inferno de agonias que parece não ter fim. Quão difícil tem sido combater 
o mal dessa gente sem nos arruinar por ele. Doloroso falar de fineza onde 
prevalece tanto descaramento e insensatez. De que maneira mantermo-nos 
impermeáveis, quando, deliberadamente, somos perseguidos, destruídos, 
massacrados? 

Os ataques dos opressores não têm limites. A lama do desrespeito 
e as pedras da calúnia se juntaram num mesmo flanco de guerra. Riem 
e martirizam nossos pacificadores; pisam nas sementes de boa-vontade, 
esmagando os frutos ainda tenros de vida plena; exalam odores de morte, 
confundindo mentes indefesas; difundem emanações de má-fé, intrigas e 
discórdias, no seio da sociedade confusa; disseminam clima de instabilidade, 
pânico e medo, no interior das famílias carentes; alimentam a seara da 
desconfiança por onde quer que passem; apedrejam as flores da esperança, 
no seio da juventude fragmentada; envenenam as multidões, com mentiras, 
injúrias e gritos; projetam um futuro sombrio aos que ousam rebelar-se con-
tra suas tiranias; tornam a lascívia condição natural, de suas imoralidades 
incontáveis; impõem ferrenha perseguição aos que discordam de seus pontos 
de vista, usurpando liberdades coletivas; assassinam minorias indefesas, à 
revelia das leis e da ordem; destroem impiedosamente todos os ecossiste-
mas naturais, pondo em risco as gerações atuais e futuras; combatem, à luz 
de um irracionalismo doente, os sistemas educacionais, às ciências e suas 
fronteiras; arruínam as instituições públicas, sucateando seus recursos e 
estruturas; penalizam as populações mais pobres, retirando investimentos 
da saúde, segurança, transporte e bem estar; instigam práticas homofóbicas, 

25 Professor da UFAL, Campus do Sertão, colabora como o movimento indígena em Alagoas.
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sob o mote de uma pseudomoralidade cristã; propagam o personalismo 
delinquente, com ares de naturalidade reconfortante; pregam apologia 
ao ódio, como forma de impor vontade própria; recusam-se participar de 
espaços democráticos, alimentando-se nos sectarismos extremistas; acer-
cam-se de fundamentalismos religiosos26, deturpando a pureza das religiões 
como forma de legitimar suas maldades e ganâncias; estabelecem contínua 
segregação racial e étnica, ao invés da agregação social e acordos comuns. 

Os profetas de mau-agouro agem neuroticamente. Tem ouvidos 
moucos; fogem do diálogo, não param para escutar; não aprofundam nada, 
nem estudam coisa alguma. Vivem da superficialidade e tem questionamen-
tos antidialéticos, por isso seu recurso verbal advém da agressividade e da 
inversão do conceito de justiça.

Vencer o ódio

Quem se orienta pelo amor e sepulta o espírito de vingança, é capaz 
de vencer os canhões do ódio e instaurar uma terra sem males. Todos/as 
sabem: de nossas mãos saem o afagar, acolher, acalentar, semear, edificar, 
educar, ajudar, amparar, auxiliar, proteger, aprimorar, salvar. Porém delas 
também se extrai o destruir, ferir, assassinar, amaldiçoar, incendiar, poluir, 
danificar, bater, esquartejar, roubar, corromper. Nossas mãos são livros 
abertos que não podemos esconder. 

Feliz o ser que semelhante a uma janela de perspectivas se abre para 
um novo tempo. Eis que o clarão da luz de seu interior alcançará milhares. 
“Para o homem triste, todos os dias são tristes; para o coração contente, tudo é uma 
festa sem fim” (Prov 15,15). Aos que anelam a libertação do povo, reconhe-
cem pela mística da caminhada que a vida é misteriosa descoberta, dádiva 
e gratuidade transcendente. 

Escutei, viajantes da libertação, a voz genuína, nascida do clamor do 
povo oprimido. Dela nascerá o sol de beleza fraterna, que a tudo encanta e 
harmoniza. Engajemo-nos, pois, bem depressa, para que esse dia possa chegar 
o mais cedo possível. Somos um, entre os muitos galhos da árvore da vida, 
nem o único, nem o mais importante. Assim como os demais, apodrecendo 

26 Seguindo o exemplo dos antigos opressores coloniais, os novos cristãos brasileiros - mora-
listas, racistas e fundamentalistas - advogam suas crenças em três “bs”: Bíblia, Bala e Boi.
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dia-a-dia, para dar vez a outros. Então, façamos bem feito agora todo o bem 
que pode nos guiar por caminhos seguros e fontes repousantes. Embora 
reconhecendo que somos unidade dos contrários, há sempre possibilidade 
de escolher o que for bom e justo. 

A cada um é dado opções: sombra ou luz, sofrimento ou alegria, 
maldade ou bondade, tirania ou justiça, ódio ou perdão, agressividade ou 
mansidão, egoísmo ou partilha, mentira ou verdade. Trilhar nos caminhos 
da sapiência ou seguir pelas encruzilhadas da demência. Defender a vida ou 
se tornar cúmplice de mortes. Crer no Deus da vida ou servir às estruturas 
necrófilas. Em verdade, “ninguém pode servir a dois senhores” (Mt 6,24).

Não podemos silenciar do que vimos e ouvimos (At 4,20)27

Conforme vimos, não dá para ficar neutro ante as injustiças. Por 
isso, nesse instante de crescente perturbação nacional, entre dúvidas, incer-
tezas e ceticismos, podemos nos perguntar: qual ação política, pedagógica 
ou pastoral nos compete? Que projeto de vida e sociedade necessitamos 
defender? O que temos abraçado e construído? Lutamos pela liberdade ou 
abraçamos a servidão? Questões antigas, ainda abertas.

 Aquilo que alimenta o melhor de nossa humanidade advém da seiva 
que brota na haste da compaixão; das relações de reciprocidade constituídas; 
das formas verdadeiras de justiça social; do cuidado, proteção e respeito 
com a casa comum, a mãe terrena. Cada qual pode ajudar no processo de 
humanizar o que insiste permanecer desumanizado, dentro se si e à sua volta. 

A lama abismal do neoliberalismo não é a única solução que se 
apresenta à vida. Se o governo Bolsonaro, consorciado aos interesses ame-
ricanos, insiste em ativar labaredas da discórdia junto à multidão desorien-
tada, precisamos trabalhar em unidade, acreditando na edificação de uma 
sociedade justa, solidária, mais fraterna e socialmente possível para todos 

27 Ainda que a impunidade dos cínicos seja acolhida no seio da sociedade confundida, o 
grito de libertação dos excluídos, far-se-á valer, nos corações dos que lutam pela justiça 
social. Nesse sentido, a lucidez nos auxilia dizendo: a libertação é um caminho de conflitos, 
nunca de soluções reconfortantes e imediatistas.
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os seres vivos28. “Que todos sejam um” (Jo 17,21). Devemos instituir esforços 
para imunizar-nos ante quaisquer perspectivas desumanizadoras, di-abólicas. 

Somos convidados a tomar parte da vanguarda de uma nova ética 
civilizacional, edificarmos outros paradigmas, inclusive econômicos. Vio-
lências, injustiças, explorações, instabilidade social e políticas de morte 
(que dão forma às necropolíticas do momento29), não hão de cessar sem 
nossa participação concreta nos espaços que se deflagram. “Não podemos 
silenciar do que vimos e ouvimos” (At 4,20). 

Superar os irracionalismos 

Urge pautar outro pensar e agir sob horizontes mais esperançosos, 
acautelando-nos da ira destrutiva dos extremistas vingativos. Ninguém, 
enquanto estiver vivo, está exonerado de suas responsabilidades ante o 
mal gerado pelos inimigos da paz. Desse modo, alberguemos pelos ideais 
de justiça social e democracia com participação, anulando tudo aquilo que 
tem sido apelo de ódio, intranquilidade, fundamentalismo, intolerâncias, 
mortes e mentiras. 

Não existe praga mais destruidora que a difusão de mentiras. É 
chama sempre acesa no trono dos governos antidemocráticos. Se ainda 
estamos vivendo semelhantes a presos numa obscura masmorra, é porque 
continuamos agindo pela ignorância ou levados a crer em irracionalismos 
de plantão. Somente um pensamento nascido da insanidade considera a 
profusão de armas como sinônimo de ordem social. Nosso povo tem sido 
abduzido por ideologias ocas de sentido, aderindo a todo preço, à formas 
tirânicas de acumulação indébita. 

Por isso, encontramos tantas pessoas que travam diuturnamente 
dolorosas, contraditórias e remissoras batalhas morais; aqueles/as que têm 
confiado na opressão e encontram sentido na violência; nos que produzem 
roubos, mentiras jurídicas e enganos escabrosos. Não podemos abdicar da 
tarefa de ressuscitar o povo adormecido contra a legião de embusteiros que 

28 Não olvidemos que a cegueira e o sectarismo arrastam consigo três inimigos do Bem 
Viver: fanatismo, discórdia e cólera. 
29 Não cansa insistir: todo governo tirano oferece aos pobres um purgatório de aflições 
sem fim, sob a forma de políticas reprodutoras de morte.
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lhes envenena a vida. Denunciar a profusão de religiões preconceituosas, 
que algemadas num deus de algibeiras, corrompe a realização da fraterni-
dade, autonomia e vocação para libertação do povo oprimido e sedento de 
paz. Toda submissão religiosa30 deve ser combatida. Exposta como farsa e 
expressão do anti-reino.

Não gerar males

Somos convidados a dispor de formas mais lúcidas de viver sem 
gerar males, pequenos ou grandes, em quaisquer escalas31. As pessoas que 
orientam suas vidas nos degraus da decência, com nível razoável de bom 
senso, estão saturadas dos sarcasmos e das injúrias que os opressores pro-
movem no cotidiano. Reconhecemos, dificílimo é converter maldade em 
bondade onde à sombra da ganância, insensatez e injustiças se abrigam. Por 
isso, de um modo ou de outro, os governos antidemocráticos estão fadados 
à ruína, ainda que perdurem pela tirania. 

Sabemos: muitos são os que se alimentam de desconfiança, cultivam 
futilidades e promovem opressão. Assim também agem os criminosos de 
guerra; os exploradores da economia do povo; os avarentos misérrimos e 
os que silvam vaidades tirânicas32. Por conta deles as massas sofredoras se 
estendem aos milhares na terra e vivem um terrível martírio sem fim. 

30 Expressivo é o número de igrejas paralíticas, algemadas à prudência; presas à conve-
niência; abraçadas aos conformismos, com pouca ou nenhuma coragem evangélica, quiçá 
vocação profética. Continuam a obra dos antigos fariseus, religiosos de todos as estirpes, 
que definem como caminho de salvação suas opressivas regras, ritos e imoralidades; se 
os inocentes não os seguem, tão pouco serão ajudados. Diferente de Cristo que pregava: 
“Vinde a mim, vós todos que estais oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, que 
sou manso e humilde de coração e achareis repouso para as vossas vidas” (Mt 11,28-50); 
essa gente não busca ovelhas perdidas, ao contrário, as fazem ir mais para longe ainda. 
31 Se há algo claro e evidente, ao qual ninguém pode ficar cego, já pregava Étienne de La Boétie 
(2017, p. 31), é que na natureza, ministra de Deus e governante dos homens, criou todos 
nós da mesma forma e, ao que parece, da mesma forma, para nos mostrar que somos todos 
companheiros, ou melhor, todos irmãos. Não fomos enviados à terra como salteadores 
armados numa floresta para tiranizar os mais fracos.
32 Seres desintegrados por dentro se revelam estraçalhados por fora. Quem não consegue 
reencontrar a integridade de dentro, dificilmente pode achar a cura integral de fora. 
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Amarremos, pois, nossos pensamentos nas asas da verdade; expul-
semos para longe as explorações e violências, e poderemos ser martelo e 
formão da consciência democrática necessária, ajudando a restaurar tudo 
que tem sido obstrução da verdade, justiça e paz na contemporaneidade. 
Junto aos povos marginalizados, revigoremo-nos pela ética do bem viver, 
elevando a consciência, enobrecendo o pensamento, fortalecendo as ações, 
pois, cada um é portador dessa perspectiva, que deve ser construída indi-
vidual e coletivamente.

Pela boniteza e alegria

Sabemos, não obstante, que existem aqueles/as que lutam para 
danificar a harmonia das coisas, assim como existem os que agem no sen-
tido oposto, para humanizar relações, “evocando, convocando e provocando” 
o alvorecer de um mundo feito de boniteza e alegrias. A busca pelo resta-
belecimento do diálogo sincero entre as nações é um passo fundamental 
nesse momento de antagonismos explosivos. Não há trégua entre os que se 
lançam contra a violação da dignidade humana. 

Assim agem os extremistas, cuja pauta é a edificação de sociedades 
desintegradas. Por isso, ainda hoje, nossa história é grávida de libertação. 
Já diziam os antigos sábios “é mais fácil proteger o corpo de flechas enve-
nenadas, que proteger as mentes das setas envenenadas que se originam 
dentro dela”. Isso parece se aplicar aos extremistas em todos os quadrantes. 

Vencer os obscurantismos

Em tempos de obscuridades, anomias, tiranias e injustiças mil, auto-
ridades ontocráticas se proliferam como moscas, no interior das instituições 
mais conservadoras. Todavia, o espírito livre pode escolher o próprio cami-
nho. Mas compreende que esse caminho se cruza entre caminhos. Por isso 
valoriza a libertação coletiva, como traço de crescimento geral. Mesmo que 
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a roda da história pareça se mover do lado contrário, o grito dos excluídos 
por justiça social não irá parar33.

Um pouco mais de bom senso

Ainda hoje o Verbo Eterno Divino tem morrido antes do tempo, 
martirizado na vida sofrida do povo oprimido: caídos nas ruas, esquecidos 
nas praças, negligenciados nos hospitais, assassinados nos campos. Eis que 
o Brasil tem sido a terra de mortes prematuras, de tiranias brutais, men-
tiras espetaculares e incontáveis injustiças. Restabelecer o cuidado com a 
dignidade humana e o mau uso da casa comum requer também estender esse 
mesmo cuidado à toda esfera política. 

Carecemos encontrar “um pouco de bom senso”; e isso sugere, con-
forme Ladislau Dowbor34, “a busca de melhor compreensão do que está dando 
errado e de regras do jogo que nos permitam fazer o planeta funcionar”. 

 Sabemos perfeitamente que demagogos extremistas surgem de tem-
pos em tempos em todas as sociedades, mesmo em democracias saudáveis 
ou frágeis como a nossa. Os Estados Unidos, segundo Levitsky & Ziblatt35, 

tiveram o seu quinhão, incluindo Henry Ford, Huey 
Long, Joseph McCarthy e George Wallace. O teste es-
sencial para democracia não é se essas figuras surgem, 
mas, antes de tudo, se líderes políticos e especialmen-
te os partidos políticos trabalham para evitar que eles 
acumulem poder – mantendo-os fora das chapas elei-
torais dos partidos estabelecidos, recusando-se a en-
dossar ou a se alinhar com eles e, quando necessário, 
juntando forças como rivais para apoiar candidatos 

33 Não há como se iludir: o capitalismo tem deixado a existência mais vazia, é como se à 
vida estivesse fugindo de nossas mãos a todo instante. Quanta fragilidade em termos de ser, 
quanta rigidez em termos de ter. Parece que teremos que viver por um longo tempo ainda, 
esse momento epocal, de sombras e tormentos, sem perder a esperança e a ternura jamais. 
34 Cf. Ladislau Dowbor: A Era do Capital Improdutivo – a nova arquitetura do poder, 
2018, p. 10.
35 Cf. Steven Levitsku & Daniel Ziblatt: Como as Democracias Morrem. Rio de Janeiro: 
Zahar Editores, 2018, p. 18.



108

EM DEFESA DOS POBRES
Espiritualidade, Justiça e Libertação

democráticos. Isolar extremistas populares exige co-
ragem política. Porém quando o medo, o oportunis-
mo ou erros de cálculo levam partidos estabelecidos a 
trazerem extremistas para as correntes dominantes, a 
democracia está em perigo. 

Nisso reconhecemos: a trindade dos opressores extremistas se faz 
com sombras, dores e males, contra os mais fracos36. 

A luta contra a pobreza é um grito 
de libertação que se opõe às injustiças.

Todos os dias devemos afirmar nossa esperança e confiança inabalável 
na libertação dos oprimidos. A defesa dos pobres sempre e a luta contra a 
pobreza também. O combate contra o empobrecimento, o sofrimento das 
massas e a confiança na derrota das injustiças no mundo. Encontra-se nos 
evangelhos: “Todo aquele que aborrece, maltrata, explora, escraviza, humilha e 
assassina seu irmão está em trevas e anda em trevas e não sabe para onde deve ir, 
pois está completamente cego, morto de espírito. Mas aquele que não ofende seu 
irmão, e em verdade o ama, está na luz e nele escândalo algum encontrar-se-á (1 
Jo 2, 10-11).

 Portanto, com discernimento e prudência acautelemo-nos da ver-
balização retórica dos opressores, pois ela empalidece a consciência, traz 
o tempo da incerteza, favorece o ceticismo, propicia a domesticação e o 
anuviamento de sentidos. Busquemos caminhos de crescimento e aberturas, 
àqueles que lançam possibilidades libertadoras de vida plena e ressuscitam a 
esperança no meio do povo. Transcendamos o regime de catividade estrutural. 

Mantenhamo-nos firmes. Superemos as dores. Revigoremo-nos no 
espírito das bem-aventuranças. Não abdica da luta e do amor todo/a aquele/a 

36 Quão pesado é o nevoeiro do egoísmo nas pessoas que não sabem o que é empatia, 
vivem mergulhadas na vingança, impermeáveis ao bem e encarceradas pela indiferença. 
Temos presenciado a profusão dos mentores do ódio, gestores da corrupção, sacerdotes 
do contratestemunho, comunicadores do caos, médicos da usura, educadores medíocres e 
cientistas de guerra. De discórdias, tiranias e crueldades insanas se alimentam os aspirantes 
de ditaduras, em todas as épocas. Não olvidemos, o pedregulho do fanatismo é uma das 
mais grotescas cegueiras contemporâneas.
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que cultiva límpidos ideais de justiça social e ecológica, da fraternidade, 
inclusão, cooperação, equidade, gratidão e benevolência. Sigam o caminho 
da sapiência e compreendam que “somos todas/es/os da mesma luz”. 
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QUANTOS BRASÍS CABEM EM UM BRASIL? 
UMA DENÚNCIA À FANTASIA CONTIDA NO DISCURSO DE 

PERSEGUIÇÃO CRISTÃ NO BRASIL
Thaís Chianca Bessa Ribeiro do Valle37

O Brasil foi “descoberto”, ou melhor, “invadido”, por portugueses 
que buscavam explorar de suas terras todas as riquezas em favor de Portu-
gal, com o auxílio da Igreja Católica. E foi assim que o país “se iniciou” e 
vem “se desenvolvendo”: com exploração de mão-de-obra escrava e barata, 
e exclusão cultural e política de povos indígenas, africanos, e tantos outros 
povos pobres e oprimidos que ousaram pisar nessas terras elitistas e cristãs. 
E apesar da posterior formal (e aparente) separação entre Estado e institui-
ções religiosas que originou uma laicidade à brasileira, a política partidária 
ainda se fundamenta na busca pela preservação de valores religiosos das 
elites cristãs. Assim, as “famílias de bem” protegidas pelo Estado e com 
influência na política ainda são as dos “homens bons”, patriarcas cristãos e 
grandes proprietários de terras. Povos indígenas, africanos, judeus... foram 
todos perseguidos em suas religiosidades não cristãs, e enquanto a tentativa 
de conversão se intensificava e a Inquisição enviava seus representantes ao 
Brasil, esses povos se escondiam, mascaravam suas crenças, cultuavam suas 
divindades como se fossem santos e santas católicos, gerando um processo 
de sincretismo bem próprio no país e que compõe a cultura do mesmo até 
a presente data.

Por outro lado, se antes o Brasil possuía como religião oficial a 
Católica Apostólica Romana, por volta de 1810, visando fins políticos e 
econômicos, com as assinaturas do Tratado de Aliança e de Amizade e do 
Tratado de Comércio e Navegação com a Inglaterra, facilitou-se a entrada 
de comerciantes ingleses anglicanos no país. Depois deles, em 1858, para 
as terras que antes haviam recebido missionários católicos portugueses, 
vieram também missionários congregacionais, metodistas, presbiterianos, 
batistas e episcopais dos Estados Unidos da América. Ainda em 1864, o país 
recebeu imigrantes alemães luteranos. E por fim, sedimentaram-se no país 

37 Lattes: http://lattes.cnpq.br/7822186880352675
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a Congregação Cristã do Brasil por volta de 1910, a Assembleia de Deus 
por volta de 1911, e a Igreja Universal do Reino de Deus por volta de 1970.

Por volta de 1930, evangélicos de famílias nobres e de grandes eli-
tes começaram a adentrar na política partidária. Esses candidatos tinham 
tendências liberais, direitistas e anticomunistas, e se apoiavam em pastores 
e comunidades religiosas, bem como nos grandes proprietários de terras 
do país, para construir sua popularidade. Alguns, que se popularizavam ao 
defender pautas “sociais”, o faziam para impedir que tais pautas vigorassem, 
como Guaracy Silveira, pastor metodista liberal e de família tradicional, 
redator de revistas para a Escola Dominical e Expositor Cristão, o qual foi 
eleito em 1930 para a Constituinte de 1933 se dizendo socialista cristão e 
inicialmente filiado ao Partido Socialista Brasileiro (PSB), mas que admitiu 
ter se filiado ao partido para barrar a “infiltração comunista” no país.

A Constituinte de 1946 fez surgir nomes como Camilo Ashcar e 
Lauro da Cruz, sendo que após 1960, elegeram-se para cargos políticos os 
pastores Levy Tavares e Geraldino dos Santos, da Igreja Pentecostal “O 
Brasil para Cristo”, além de João Gomes Moreira, Rafael Gioia Júnior, 
Fausto Rocha, Ivan Espíndola de Ávila, Antônio Teixeira Queirós, Augusto 
Nogueira Paranaguá, Alberto Stange Júnior, Basílio Catalá Castro, Osny 
Fleury Silveira.

Nas primeiras eleições pluripartidárias do país, em 1982, os candi-
datos evangélicos evidenciavam o perfil de homens filhos de fazendeiros e 
comerciantes, profissionais liberais, com escolaridade avançada e membros 
de famílias com poder econômico, eleitos com objetivo de transformar a 
sociedade em um mundo sacralizado. São exemplos Francisco Augusto 
Pereira, Ernesto Luiz de Oliveira, Luiz Alexandre de Oliveira, Antônio 
Teixeira Gueiros, Ephigênio de Sales e João Café Filho. Essas candidaturas 
se davam, em especial, pelo Partido Democrático Social (PDS) entre 1980 
e 1993, o qual fundiu-se com o Partido Democrata Cristão (PDC) entre 
1985 e 1993 e originou partidos como o Partido Progressista Reformador 
(PPR) entre 1993 e 1995, o Partido Progressista Brasileiro (PPB) entre 1995 e 
2003, o mais recente Partido Progressista (PP) entre 2003 e 2017, e os atuais 
Progressistas (também PP) em 2017. Do PDC surgiriam, ainda, o Partido 
da Frente Liberal (PFL) entre 1985 e 2007, e o Democratas (DEM) em 2007. 
Todos esses partidos possuem raiz comum na antiga Aliança Renovadora 
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Nacional (ARENA) que existiu de 1966 a 1979 com a intenção de dar suporte 
político à Ditadura Militar brasileira de 1964.

Assim, a Assembleia Constituinte de 1986 tinha já em sua composição 
33 evangélicos, revelando-se como a quarta maior bancada do Congresso 
Nacional, sendo 18 deles de direita, 10 de centro, e apenas 05 de esquerda. 
Desde então, a Frente Parlamentar Evangélica, ou bancada evangélica, nunca 
deixou de exercer grande influência na política do país, sendo perpetuada 
por nomes como João Campos de Araújo, Anthony Garotinho, Eduardo 
Cunha, Lincoln Portela, Magno Malta, Osmar Terra, entre tantos outros. 

E foi como expressão de todo esse histórico cristão na política, e 
como produto de um povo que nunca se desvinculou da moralidade cristã 
na composição de sua história, que, no dia 28 de outubro de 2018, o novo 
Presidente do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, foi eleito.

A trajetória política do atual Presidente do Brasil demonstra a repe-
tição do perfil do candidato evangélico que vem se perpetuando no país: 
como vereador, foi eleito pelo Rio de Janeiro entre 1989 e 1990 pelo PDC, 
e como deputado federal foi eleito também pelo Rio de Janeiro entre 1991 
e 2019, inicialmente pelo PDC, mas tendo alterado oito vezes sua filiação 
partidária ao longo da carreira política, filiando-se ao PPR entre 1993 e 
1995, ao PPB entre 1995 e 2003, ao Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) entre 
2003 e 2005, ao PFL em 2005, ao PP entre 2005 e 2016, ao Partido Social 
Cristão (PSC) entre 2016 e 2017, e, finalmente, após manifestar a intenção 
de se filiar ao Partido da Reedificação da Ordem Nacional (PRONA) e 
ao Partido Ecológico Nacional (antigo PEN e atual PATRIOTA), tendo 
efetivamente se filiado ao Partido Social Liberal (PSL) entre 2018 e 2019, 
através do qual se elegeu Presidente com a coligação “Brasil acima de tudo, 
Deus acima de todos” [grifo do autor]. Em 19 de novembro de 2019, ao se 
desvincular do PSL, Bolsonaro se tornou o primeiro Presidente do Brasil 
sem legenda partido.

Perceba-se que, para além dos partidos já mencionados, o Partido 
Trabalhista Brasileiro (PTB), fundado em 1981, votou pela absolvição de 
Fernando Collor de Mello no processo de impeachment, sendo o candidato, 
à época, filiado ao Partido da Reconstrução Nacional (PRN, atual Partido 
Trabalhista Cristão); o Partido Social Cristão (PSC), fundado em 1985, é 
difusor de ideais conservadores e anticomunistas; o Partido da Edificação 
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da Ordem Nacional (PRONA), fundado em 1989, também é difusor de 
ideais conservadores e nacionalistas; o PATRIOTA (antigo PEN), fundado 
em 2011, é difusor de agenda religiosa e militarista e defensor da substi-
tuição do Estado laico por uma Constituição de caráter religioso; e por 
fim, o PSL, fundado em 1994, que desde a filiação de Bolsonaro e mesmo 
com a desfiliação do mesmo, vem adotando posições cada vez mais cristãs, 
conservadoras e de extrema-direita.

Este foi o Presidente da República produzido pelo Brasil: um homem 
branco, descendente de europeus, considerado o candidato mais pró-norte-
-americano do Brasil desde 1980, ano em que foi descrito por seu Superior 
no Exército brasileiro - coronel Carlos Alfredo Pellegrino – como alguém 
que “tinha permanentemente a intenção de liderar os oficiais subalternos, no que 
foi sempre repelido, tanto em razão do tratamento agressivo dispensado a seus 
camaradas, como pela falta de lógica, racionalidade e equilíbrio na apresentação de 
seus argumentos”. Um exaltador da Ditadura Militar, que durante o processo 
de impeachment de Dilma Rousseff, no dia 17 de abril de 2016, ao proferir 
seu voto favorável ao impeachment, assim se manifestou: “[. . .] perderam em 
64, perderam agora em 2016. Pela família e pela inocência das crianças [. . .], pela 
memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff, 
[. . .] por um Brasil acima de tudo e por Deus acima de todos, o meu voto é sim”.

Este foi o Presidente da República produzido pelo Brasil: um cris-
tão que, em fevereiro de 2017, proferiu o seguinte discurso: “Deus acima de 
tudo. Não tem essa historinha de Estado laico não. O Estado é cristão e a minoria 
que for contra que se mude. [. . .] as minorias têm que se curvar para as maio-
rias”, e eleito, disse: “O Estado é laico, mas nós somos cristãos, [. . .], nós somos 
terrivelmente cristãos, e esse espírito deve estar presente em todos os Poderes, por 
isso o meu compromisso: poderei indicar dois ministros para o Supremo Tribunal 
Federal, um deles será terrivelmente evangélico”. Um homem que, por si só, 
denuncia uma disputa política e religiosa nunca estabelecida em condições 
de igualdade em um país que traz, em seu preâmbulo constitucional, Lei 
Maior do Brasil, os dizeres: “Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos 
em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado democrático, [. . .], 
promulgamos, sob a proteção de Deus [grifo do autor], a seguinte Constituição 
da República Federativa do Brasil”, que preserva ainda em suas instituições 
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públicas imagens de crucifixos, e que tem ampla legalização de feriados 
cristãos na composição de seu calendário anual. 

Este foi o Presidente da República produzido pelo Brasil: um cristão 
que, como relator do Projeto de Lei (PL) 1411/2011, emitiu parecer favorável 
à liberdade das organizações religiosas de praticarem preconceito de etnia, 
religião ou procedência nacional em seus locais de culto ou em decorrência 
de sua fé, sendo tal preconceito, no Brasil, cometido em larga escala pelas 
religiões cristãs em face das religiões afro-indígenas-brasileiras, atos de 
violência representados por situações como a do terreiro Ilê Asé Oyá Ladê, 
quando seus integrantes ouviram gritos de invocação a Jesus, expulsões de 
Satanás e batidas com a Bíblia na porta do local do culto afro; violência 
que atinge também as sacerdotisas como Mãe Gilda, a qual faleceu após 
atos de violências, injuriosas e físicas, de cristãos contra si e contra o seu 
terreiro; e agressões que foram e são sofridas por meninas inocentes como 
Kailane Campos, de 11 anos, apedrejada por cristãos na saída de seu culto 
candomblecista, além de tantas outras denúncias dessa natureza publicadas 
pela imprensa e registradas através do Disque Direitos Humanos, ou Disque 
100, contra atitudes como essas cometidas cotidianamente no Brasil. O 
referido canal de denúncias, ao contrário, não produziu relatos expressivos 
de violência operada por fiéis das mais diversas crenças em desfavor de fiéis 
de religião cristã.

Este foi o Presidente da República produzido pelo Brasil: um cristão 
que se beneficiou da estratégia de estigmatizar os adversários políticos como 
“não cristãos” frente ao eleitorado brasileiro fazendo-lhe cair as intenções 
de voto, principalmente quando divulgado que a candidata à vice-presidên-
cia de seu principal adversário político na campanha presidencial de 2018, 
Manuela D’Ávila, era ateia, mesmo depois de ela ter frequentado a missa 
juntamente com seu candidato à presidência Fernando Haddad. Foram 
vítimas também de um país onde a opção religiosa cristã ainda determina 
vencedores no processo eleitoral, Luiz Inácio Lula da Silva, Jandira Feghali, 
Dilma Rousseff, entre outros adversários políticos de candidatos cristãos.

Esse foi o Presidente da República produzido pelo Brasil: um 
homem branco, heteronormativo, patriarcal e nascido no Sudeste do país, 
que, durante sua campanha à Presidência da República em 2018, classificou 
como “coitadismo” o combate ao preconceito no Brasil: “Coitado do negro, 



115

EM DEFESA DOS POBRES
Espiritualidade, Justiça e Libertação

coitada da mulher, coitado do gay, coitado do nordestino, coitado do piauiense. 
Tudo é coitadismo no Brasil. Nós vamos acabar com isso”. Um defensor do 
agronegócio que, tendo se manifestado contrário à demarcação de terras 
indígenas no Brasil, em abril de 2017, disse: “Se depender de mim, todo cidadão 
vai ter uma arma de fogo dentro de casa. Não vai ter um centímetro demarcado 
para reserva indígena ou para quilombola. [. . .]. Onde tem uma terra indígena, 
tem uma riqueza embaixo dela. Temos que mudar isso daí”. Um descendente de 
italianos e alemães que, contrário à imigração, em 2018, defendeu a criação 
de “campos de refugiados” no país.

Esse foi o Presidente da República produzido pelo Brasil: um cristão 
que, em 10 de agosto de 2019, já eleito Presidente da República, durante a 
“Marcha para Jesus” em Brasília, classificou como “coisa do capeta” a ideologia 
de gênero e afirmou que não apoiaria mudanças na “família tradicional” sem 
emenda à constituição brasileira, enfatizando que seguiria defendendo a 
família formada por homem e mulher, já que “não dá para emendar a Bíblia”. 
Um “varão” que, em abril de 2017, fez piada dizendo: “Eu tenho cinco filhos. 
Foram quatro homens, aí no quinto eu dei uma fraquejada e veio uma mulher”.

Enfim, este é o presidente que, no Brasil, abre a boca para falar de 
perseguição aos cristãos, alguém que muito beneficiado pela condição polí-
tica de ser cristão, consegue apoio para seus discursos religiosos moralistas 
publicamente através de sua filiação partidária cristã, mostrando que “nunca 
houve na história desse país” qualquer perseguição ao cristianismo, mas, ao 
contrário, sua exaltação pública e institucionalizada, em detrimento das 
profissões de fé contra hegemônicas no Brasil.

Por tudo isso, as alegações de perseguição ao cristianismo no Brasil 
tornam-se uma grande e cruel fantasia, sendo essencial que nos questione-
mos: “Mas afinal, quantos ‘Brasis’ cabem em um Brasil?!”.
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O DESPREZO ANTICRISTÃO ÀS DIFERENÇAS
José Júnior Karajá

Tempos de Libertação

Desde o Concílio do Vaticano II, iniciado em 1962 e concluído em 
1965, a Igreja passou a refletir sobre seu lugar no mundo, atenta às formas 
contemporâneas de ser Cristão, a partir das realidades locais e regionais, 
dando seus primeiros passos nos diálogos com as diversas influências de 
diferentes culturas cristãs e outras. As Conferências do Episcopado Lati-
no-americano, em 1968, Medellín, Colômbia e 1979 em Puebla, México, 
foram momentos fecundos para Igreja da América Latina (AL) e Caribe, 
quando se deu a “... opção pelos pobres e pela pobreza e o rosto da Igreja 
autenticamente pobre, missionária...”. 

Em Medellín, nas suas conclusões, deixou uma pergunta: “o que 
significa ser cristão em um continente de pobres e oprimidos?” 

Torna-se importante lembrar que neste período de tempo a AL vivia 
sob ditaduras militares e civil-militares, violentas, autoritárias e assassinas. 
Por outro lado, surgia uma Teologia debatida nas duas Conferências que 
propunha um diálogo com os pobres, revelando que a pobreza “... não é uma 
fatalidade, mas sim uma injustiça”. Proclama que a Igreja deve “... viver em 
solidariedade com os pobres, a lutar com eles contra a pobreza, a anunciar 
o Evangelho a partir deles”. 

A Igreja, em Medellín e Puebla, foi chamada a sair dos templos e 
escutar os pobres a partir desta teologia pensada e formulada por um pároco 
de um bairro pobre de Lima, Rimac, e capelão dos movimentos cristãos, o 
dominicano Gustavo Gutiérrez, a Teologia da Libertação.

Ouvir os pobres significou também ouvir os povos, reconhecendo 
neles suas ancestralidades, cosmovisões, modos de ser e viver. Como eles veem 
a Igreja, após quase cinco séculos de catequese e colonialidade espiritual. 
Ouvir esses “diferentes”, as devoções e místicas populares do catolicismo, 
foram processos de escuta e aprendizagem fecunda para chegarmos a uma 
Igreja latina americana, com suas formas próprias de diálogos e liturgias 
construídas desde então, sempre em movimento.



117

EM DEFESA DOS POBRES
Espiritualidade, Justiça e Libertação

Entre os pobres, a escuta aos povos indígenas e afros americanos, 
que desde o início da colonização eram percebidos como “não civilizados” e 
pagãos, nos revelaram uma imensa riqueza de saberes relacionados aos seus 
mitos da criação, os diversos sentidos e significações da natureza com sua 
infinita diversidade e beleza, as maneiras de viver socialmente e reproduzir 
a vida, seus territórios sociais e como constroem suas representações divinas. 
Descobrimos então esses “diferentes”, não menos cristãos e não mais pagãos. 

Esses “diferentes”, que ao mesmo tempo em que nos atraem, também 
nos assustam e desafiam, exigem de nós compreendê-los, agora não mais 
para dominá-los, mas para buscar neles o elo que nos fazem ser irmãos, 
criaturas do mesmo Criador, porque assim cremos. Descobrir através de 
seus códigos, símbolos e modos de ser, o que há de nós nestes “diferentes”, 
e em nós, o que temos deles. 

Os povos indígenas no Brasil, diversos entre si, após séculos de 
incompreensões e objeto da evangelização e colonização, insubordinaram-se 
e tornaram-se sujeitos de suas vidas, formulando às suas maneiras seus pro-
jetos de vida com o que lhes restou após o esbulho de seus territórios e de 
grande parte de suas histórias, memórias e de suas almas. De um processo 
civilizatório que tinha a Europa e seus colonizadores como centro. 

Tempos de Negação

Esse processo de resistência, a autoafirmação e autonomia que 
emergiu e se afirmou nos últimos 50 anos vêm sendo negada e sofrendo 
ataques, desmandos e violências de um grupo político que hoje ocupa o 
poder e prega uma sociedade excludente, onde não há lugar para os “dife-
rentes”, onde não haverá “... um centímetro de terra demarcado” para os 
povos indígenas. A maneira odiosa como também se refere a nordestinos, 
quilombolas e a todos que se opõem a sua arrogância e tentativas de impor 
à sociedade uma supremacia branca, patriarcal e elitista. 

O professor Carlos Brandão, em 1985, nos diz que “...os grupos huma-
nos não hostilizam e não dominam o ‘outro povo’ porque ele é diferente. Na 
verdade, tornam-no diferente para fazê-lo inimigo. Para vencê-lo e subjugá-lo 
em nome da razão de ele ser perversamente diferente e precisar ser tornado 
igual: “civilizado”. Para dominá-lo e obter dele os proveitos materiais do 
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domínio e, sobre a matriz dos princípios que consagram a desigualdade 
que justifique o domínio...”. Aparenta que este governo esteja reprodu-
zindo contra os povos indígenas em 2020 o discurso da guerra santa, justa, 
agora usando o desenvolvimentismo como razão, porque busca justificar o 
‘caveirão’ contra os Guarani Kaiowá no MS, a intensificação das queimadas 
na Amazônia e no Pantanal, os garimpeiros no território Yanomami, uma 
usina nuclear próxima do povo indígena Pankará e quilombolas do Poço 
dos Cavalos, em Itacuruba, Sertão de Itaparica, PE.

Uma visão egocêntrica e autoritária transformada em política de 
Estado, não está disposta a reconhecer nos “diferentes” o sopro divino da 
criação, olhá-los como irmãos em suas diversas formas de construir a vida 
social e os diversos significados que dão a si mesmos e a vida em comum. 
Também não vêem na natureza e sua diversidade, esse imenso território 
criado para acolher a todos, uma casa comum, diversa nas suas formas de 
vida e nas suas paisagens. 

Os egocêntricos instituídos no poder desprezam o percurso dos 
povos indígenas no Brasil na construção de outro lugar nessa sociedade, 
não mais de subordinação. Ao serem sujeitos de suas vidas estabelecem 
novas categorias de relações com o Estado brasileiro e suas instituições. 
Relações entre colonizadores e colonizados que habitam um mesmo espaço 
institucionalizado pelo colonizador, que busca impor através de novas 
formas dissimuladas seu poder sobre povos “diferentes”, com o intuito de 
apropriação de bens naturais, vistos como negócios lucrativos, mercadorias 
para enriquecer uns poucos, o que para os povos é vida, dádiva e bem viver.

Tempos de Esperança

O cristianismo libertador construído em Medellín e Puebla e viven-
ciado de diversas formas nas últimas décadas por toda a AL encontra-se 
diante de um desafio, onde estar ao lado dos pobres implica em enfrentar 
um governo que não pretende apenas impor seu objetivo de serventia ao 
capital, mas também destruir um estado de direito e enterrar uma cultura 
democrática que vinha sendo construída com paciência, mas que tornou-se 
indesejada, um governo que tem aversão a igualdade, acentuando o desprezo 
às diferenças e ignorando as periferias, onde moram os pobres.
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O Papa Francisco, na recente Carta Encíclica FRATELLI TUTTI nos 
chama a atenção para: “Em vários países, uma certa noção de unidade do 
povo e da nação, penetrada por diferentes ideologias, cria novas formas de 
egoísmo e de perda do sentido social mascaradas por uma suposta defesa 
dos interesses nacionais. Isto lembra-nos que cada geração deve fazer suas 
as lutas e as conquistas das gerações anteriores e levá-las a metas ainda mais 
altas. É o caminho.”

O bem como, aliás, o amor, a justiça e a solidariedade não se alcançam 
de uma vez para sempre; hão de ser conquistados cada dia. Não é possível 
contentar-se com o que já se obteve no passado nem se instalar a gozá-lo 
como se esta situação nos levasse a ignorar que muitos dos nossos irmãos 
ainda sofrem situações de injustiça que nos interpelam a todos (Santiago 
do Chile, 2018). 

Esse é o caminho que temos que percorrer, buscando não deixar 
ser destruído o que construímos, não deixar que a história de povos seja 
profanada para dar espaço a conflitos de visões, que através de informa-
ções falsas e falsas polêmicas fragmentem uma sociedade já debilitada pela 
pobreza, com fundamentos opostos do respeito ao diverso.

Somos chamados a nos opor aos discursos de ódio proferidos, à 
indiferença aos quase 150 mil mortos pela pandemia, em sua maior parte 
pela falta de atenção à saúde, às soluções superficiais e imediatistas da fome, 
provocadas por políticas que priorizam o pagamento da dívida pública com 
o sistema financeiro, em detrimento de políticas duradouras de reparação à 
dívida social com uma imensa população das periferias das cidades e do campo.

A pergunta de Medellín “o que significa ser cristão em um continente 
de pobres e oprimidos?” volta a nos chamar, no Brasil. São intensos hoje 
os debates, dentro da Igreja de Cristo e fora dela, sobre os cenários atuais 
que provocam a injustiça da pobreza e suas consequências para os pobres. 
As compreensões e traduções das causas são diversas, complementares e 
explícitas a cada dia, quando lemos as notícias nas redes sociais das quais 
participamos. As soluções para a superação ainda são imprecisas, ainda mais 
que construídas de forma “remota”, mecânica e sem o calor e a celebração 
necessária para torná-las presentes em um cotidiano difuso, regido por 
cuidados necessários e distanciamento daqueles com os quais deveríamos 
estar bem próximos nestes momentos.
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Como ressurgiremos nos tempos futuros que alguns chamam de “novo 
normal”? Em relação a estes tempos de pandemia do vírus, Francisco nos diz 
que não sairemos iguais ao que éramos antes, sairemos melhores ou piores. 

Aqui no Brasil, além da pandemia do vírus, como sairemos destes 
tempos de ódio e desprezo anticristão? Não há vacina para esses males.

A humanidade dos filhos de Deus, irmãos de Jesus, está sendo posta 
à prova. O que Jesus espera de nós Cristãos, que optamos por segui-lo? 
Deixaram-nos a esperança. Não uma esperança passiva e resignada, mas a 
esperança que nos remete à certeza da Ressurreição, da Vida! 

“É nossa humilde convicção que o divino e o humano se encontram 
no menor detalhe da túnica inconsútil da criação de Deus, mesmo no último 
grão de poeira do nosso planeta” (Laudato Si - 18).
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FLOR DE MANDACARU 
Tereza Barros 

(De Santa Tereza de Olinda - setembro de 2020) 

FLOR DE MANDACARU – Narrativa poética construída para uma, 
dentre tantas outras meninas (e meninos). Desse injusto e patriarcal país, 
histórica e estruturalmente, padrasto das crianças e adolescentes. Cuja 
invisibilidade, promove a cruel hipocrisia, no (des)trato do Direito de todas 
e todos, a uma infância segura, amorosa e feliz. Pois é na infância que cul-
tivamos as sementes de uma vida verdadeira. O diálogo com as poesias de 
Luiz Gonzaga, XOTE DAS MENINAS, e do seu filho Gonzaguinha, SAN-
GRANDO e SEMENTE DO AMANHÃ compõe a metáfora do abandono 
patriarcal. Caso e fato, (des)semelhantes. 

 

FLOR DE MANDACARU 

“Mandacaru quando fulora na seca 
É um sinal que a chuva chega no Sertão”. 

Sou Flor de Mandacaru 
Fulorada em tempo seco 
Nascida em meio a espinhos 
Que ferem a minha semente 
Meu choro é chuva em sol quente. 

“Toda menina que enjoa da boneca 
É sinal que o amor já chegou no coração”. 

Sem afeto e sem bonecas 
 Sou brinquedo. Frágil vida 
Indefesa, desprotegida, 
Vivo um desamor invasivo 
Meu corpo e alma em feridas. 

“Quando eu soltar a minha voz 
Por favor me entenda”. 
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Minha voz silenciada 
Meu corpo violentado 
Silenciei os meus medos 
Desconstruí meus sentidos 
Dessa infância, sem sentido. 

“Que palavra por palavra 
Eis aqui uma pessoa se entregando”. 

Entregue ao próprio destino 
Palavras despetaladas 
Por estranhas entranhas feridas 
Sou flor maculada. A gerar 
Rubro fruto imaturo. A (ex)pulsar.

“Coração na boca. Peito aberto 
Vou sangrando”. 

Vida exposta. Coração a sangrar
Ao avesso. O meu direito e dever-er
Sou criança. Ao engravidar. Abortar?
Me expus a peregrinar pra reaver
O meu ser. 
E o meu ventre desentumecer.

“São as lutas dessa nossa vida
Que eu estou cantando”.

Em meu silencioso canto. Eu conto
A história da luz que se fez escuro
Sou borboleta a sair do meu casulo
Asas molhadas de lágrimas ocultadas ontem.
Hoje às claras soluçadas.

“Quando eu abrir minha garganta 
Essa força tanta” 

Meu grito solto há de ecoar presente
Meu sofrer. Palavra-atos dos (des)crentes.
Em nome e glória de um deus patriarcal
A me julgar e condenar como assassina 
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Culpada, fui crucificada ainda menina.

“Tudo aquilo que você ouvir. 
Esteja Certa. Que estarei vivendo”. 

Convivendo. Ato e fato 
Sou apenas mais uma flor ferida 
Das tantas quantas femininas vidas sem paz. Sem 
pais. Sem país. 
Desterradas. Desalmadas. Desprovidas.

“Veja o brilho dos meus olhos 
E o tremor das minhas mãos”. 

Olhos abertos pra ver quem oferece
A mão. 
E a contramão que está aberta
Seja em casa, (des)abrigo, ou na rua
Sem direito a dormir, menos sonhar
No inseguro. Viver, é estar e ser esperta.

“O meu corpo tão suado 
Transbordando toda raça e emoção”. 

Meu corpo é brinquedo usado, suado
Meu brincar é de correr e se esconder
Sem ser princesa, sou real, em desvalia
Só se for servil, hei de ter serventia
Para a escravagista e fingida burguesia.

“Ontem um(a) menino(a) me falou 
Que hoje é semente do amanhã”. 

Semente de um futuro sem esperança
Menores. 
Nem adolescentes, nem crianças
(h)ECA! Pro nosso Estatuto, só críticas. 
Somos filhas dos Condenados da Terra
Somos números, de trágica estatística. 

 “Ontem uma menina me falou 
Pra não ter medo que este tempo vai passar”. 
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Esperançar é transformar o medo em ação
Para mudar as narrativas de opressão
À exaustão, expostas, reproduzidas
Em jornais, em lives, em redes sociais
Exploradas. Consumadas. Consumidas.

 “Ontem uma menina me falou 
Não se desespere não, nem pare de sonhar”. 
 Esperançar. Jamais desesperar 
Mesmo que tenham reduzido a nossa vida 
A um texto sem contexto. Sem sentido 
Denunciar o opressor fortalecido 
 Anunciar o sonhar. O bem renascido! 
“Ontem uma menina me falou 
Nunca se entregue, nasça sempre com as manhãs”. 

Renascer fortalecida, com a resposta 
Da criança. Que é a aurora da vida... que é bonita, 
é bonita, é bonita! 
Mesmo desdita por mitos, rituais e ritos 
Palavras e preceitos, ao capital submetidos. 

“Ontem uma menina me falou
Deixe a luz do sol brilhar no céu do seu olhar”.

Olhar e ver a verdade. Sol brilhante! 
“A Liberdade, é uma luta constante”. 

Da cruel e histórica estrutura, caia o véu
Da ignorância e preconceito. 
A utopia recriar
A educação libertária, cultural e popular.

“Ontem uma menina me falou
Fé na vida, fé no homem, que virá!

Fé no feminino-ser-flor, a semear. 
“Nós podemos tudo” 
Em essência e resistência, renascer. 
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“Nós podemos mais” 
Numa rede de afeto, a justiça se fará. 

“Vamos lá fazer o que será” 
O bem e o belo gerar, amar, cuidar. Poetizar.
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O BEM VIVER E A AGRICULTURA DO ENCANTAMENTO
REFLEXÕES BREVES SOBRE OS MODOS DE EXISTÊNCIA 

DO POVO XUKURU DO ORORUBÁ
Iran Neves Ordonio38

Saulo Ferreira Feitosa39

O povo Xukuru é habitante do semiárido nordestino, no município 
de Pesqueira, estado de Pernambuco. Entre os anos 1980 e 1990, depois de 
muitas outras tentativas, os Xukuru travaram uma definitiva e vitoriosa 
batalha pela recuperação de suas terras. Atualmente ocupam um territó-
rio de pouco mais de 27 mil hectares, uma pequena parte de seu território 
originário. Após a retomada de sua terra tradicional, o povo passou a 
enfrentar um novo desafio: a construção do seu projeto de futuro, que na 
prática corresponde a uma definição da forma de ocupação do território 
reconquistado (retomado). Para além da simples distribuição de terras 
entre as várias aldeias, pensar um projeto de futuro implica numa complexa 
reflexão sobre o modelo a ser adotado, sobre a forma de utilizar a terra, 
sobre os cuidados em relação à Mãe Natureza, sobre as relações de poder 
no interior do território: dinâmica organizacional, gestão, participação, 
transparência etc.

Nessa perspectiva, busca-se autonomia e sustentabilidade, produção 
de alimentos de forma diversificada e de base ecológica, através de processos 
que possibilitam o diálogo com o universo ancestral e as práticas e procedi-
mentos contemporâneos alternativos ao modelo concentrador e inibidor, 
modelo este que padroniza a agricultura na busca de atender as demandas 
do mercado e alimenta o sistema capitalista como um todo, fazendo uso 
de um discurso falacioso sobre um suposto desenvolvimento sustentável. 

Vivenciar o Bem Viver na busca da consolidação do Projeto de Vida 
Xukuru, em constante processo de (re)construção, requer reflexão e com-
promisso de realizar uma agricultura baseada em práticas e procedimentos 

38 Agrônomo Xukuru. Membro do Coletivo da Agricultura Indígena Xukuru do Ororubá 
Jupago Krekrá e servidor do Instituto Agronômico de Pernambuco (IPA).
39 Professor da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).
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fundamentadas nos princípios e valores da vida do povo Xukuru. Parte-se 
do pressuposto de que não existe Projeto de Vida Xukuru sem sustentabi-
lidade, como também não existe sustentabilidade sem Agricultura Xukuru 
como fundamento para o Bem Viver, na perspectiva de promover as várias 
possibilidades de cultivar com respeito, proteção e zelo a Mãe Terra. Neste 
contexto, busca-se uma agricultura compreendida enquanto princípio 
organizador da nação Xukuru do Ororubá, aqui denominada Agricultura 
do Encantamento.

A Agricultura do Encantamento, também nomeada Agricultura 
do Sagrado, pode ser compreendida como um modo de existência anco-
rado em um sistema agroecológico-espiritual cuja gestão é compartilhada 
entre os encantados e os homens e as mulheres Xukuru que se dedicam a 
esta prática, tendo como princípio a ética da reciprocidade que orienta a 
maneira de relacionamento entre os seres humanos, as espécies animais e 
vegetais, a topografia sagrada e os seres espirituais. Estes seres espirituais 
são os Encantados e as Encantadas que no passado viveram como seres 
humanos Xukuru e após suas partidas do plano material, em razão de suas 
ações em defesa da vida do povo, assumiram no plano espiritual a missão 
de proteger o território tradicional Xukuru e a vida das pessoas que nele 
habitam. São, portanto, cuidadores e cuidadoras da Natureza Sagrada que 
compreende todas as formas de vida, humana e não humana e atuam em 
colaboração com Tupã e Tamain, entidades sagradas do povo Xukuru, 
protetores do Reinado Encantado do Ororubá, que pode ser entendido 
como uma constelação de vários reinos encantados existentes no território 
Xukuru, Limolaygo Toype (Terra dos Ancestrais). 

Na Agricultura do Encantamento há, portanto, o seguimento de 
um eixo ético-mítico que é constitutivo da epistemologia da Ciência dos 
Invisíveis da qual emerge uma noção de sustentabilidade que não admite 
a lógica do desenvolvimento. Por esse motivo, o termo “desenvolvimento 
sustentável” é visto como uma contradição. A sustentabilidade compreen-
dida a partir da Ciência dos Invisíveis somente pode ser alcançada a partir 
da lógica do Envolvimento.

O Envolvimento é um conceito que emergiu entre os Xukuru a 
partir das reflexões sobre o Projeto de Futuro no ano de 2011. Ele deve ser 
entendido numa relação de oposição ao Desenvolvimento. De acordo com o 
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dicionário Aurélio, envolvimento é sinônimo de envoltura. Ainda segundo 
o mesmo dicionário, envoltura significa manta que envolve as crianças, 
o que remete à ideia de proteção; cuidado; zelo. Considerando-se que a 
composição da palavra desenvolvimento é formada pela inclusão do prefixo 
“des” antes da palavra “envolvimento”, torna-se evidente que ela é o oposto 
desta última. Dessa forma, desenvolvimento pode significar desproteção, 
não cuidado, ausência de zelo.

 Quando aplicados à relação que deve ser estabelecida entre o povo 
Xukuru e seu território tradicional, esses conceitos evidenciam seu anta-
gonismo. O Desenvolvimento representa uma ação humana totalmente 
descomprometida com a Mãe Natureza, onde a terra e os recursos naturais 
nela existentes são vistos como mercadoria, devendo ser explorados na 
perspectiva da produção de riquezas (lucro). De acordo com esta lógica, 
o ser humano exerce o papel de dominador da natureza. Por sua vez, o 
Envolvimento traduz uma relação diferente entre os seres humanos e a sua 
“manta protetora”, a Mãe Natureza, invólucro de todos os seres, inclusive 
dela mesma. Neste caso, o ser humano não é o dominador, mas sim o cui-
dador, zelador, protetor, cultivador. Nesta concepção, não há lugar para 
o modelo das fazendas, por isso, é urgente repensar, refazer, ressignificar 
o território tradicional, intensificando o processo de (re)territorialização 
espacial e espiritual.

Para tanto, inspirado na filosofia do Bem Viver, pensamento ame-
ríndio que conquistou visibilidade a partir dos estudos sobre os modos 
de existência dos povos originários andinos, de modo especial, Quéchua 
e Aymara, o povo Xukuru passou a refletir sobre o seu próprio modo de 
existência e nesse exercício reflexivo, começou a sentir-pensar suas práticas 
tradicionais de agricultura. Com a ajuda da memória das anciãs e dos anciãos, 
foi recuperando as experiências de plantar, colher e comer considerando a 
leitura do tempo, os ensinamentos da Natureza. Para isso, os sábios e sábias 
detentores dos conhecimentos tradicionais exercem a importante tarefa de 
ler e traduzir os sinais do tempo para a comunidade.

Nesse movimento de ressurgimento da Agricultura do Sagrado, o 
Coletivo da Agricultura Indígena Xukuru do Ororubá Jupago Krekrá cumpre 
um papel importante de articulação, mobilização, reflexão e sistematização 
das práticas tradicionais de agricultura. De modo especial, a aldeia Couro 
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Dantas tem se dedicado de maneira mais intensa a incentivar esse processo. 
A partir do Terreiro Sagrado da Boa Vista, localizado nesta aldeia, vem se 
constituindo um conjunto de equipamentos sociais e religiosos, a exem-
plo da Casa de Sementes Mãe Zenilda, da Barraca do Bem Viver, da Casa 
de Cura Xeker Jetir, além de outros espaços que vão consolidando uma 
topografia do sagrado que evidencia uma cartografia espiritual na qual se 
inscreve também a Agricultura do Encantamento.
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A PROPÓSITO DA FORÇA DE UM PEDIDO DE SILÊNCIO
 Drance Elias da Silva40

A dádiva das palavras 

Dom Helder Câmara teve paixão pela palavra. Ele sabia da impor-
tância da sua circularidade e por isso, a dava de forma gratuita. Se soubés-
semos, enfrentaríamos o mundo apenas com a palavra. Uma das pichações 
nos muros da Sorbonne em 1968 era: “Basta de ações, palavras!”. Em meio 
às adversidades que a vida em seus contextos nos impõe, esgrimir bem a 
palavra não tem arma melhor. No confronto com os militares, Dom Helder 
sabia da força com que a palavra riscava a carne como um corte possante de 
uma faca: “Eu gosto muito de problema.. . Eu gosto até de oposição. Mas contanto 
que haja lealdade, um jogo limpo, um jogo claro.. .”41. A lealdade, como apelo da 
palavra que se dá, obriga o outro a ser cúmplice da sinceridade, coisa que 
os militares na época não tinham e muito menos hoje. Preferiam fugir da 
palavra e apontar o fuzil, pois sabiam que o teor da sua verdade revoluciona; 
enquanto o tiro mata e encerra o que o dizer pretende dar. 

 A gente dá nossas palavras todos os dias: Bom dia, muito obrigado, 
tudo bem.... No dia a dia, a gente pede a palavra, dá a palavra: “Uma parcela 
não negligenciável de nossas trocas de palavras consiste em dons rituais de pequenos 
presentes verbais anódinos e perfeitamente padronizados. A expressão obrigatória 
da solicitude pela saúde dos outros, como o dar opiniões sobre o tempo, não implica 
nenhum compromisso particular, nem cria nenhuma dívida, já que a réplica e o 
equivalente são fornecidos imediatamente”. 

A palavra que obriga chamando o compromisso é sinal de que ela 
abre a possibilidade de uma relação. A dívida é o poder da dádiva. Ela 
obriga. Obrigar-se é fundamentalmente aceitar entrar e permanecer no 
círculo da doação. Nunca conseguiremos ouvir nosso inimigo e vice-versa, 
se não aceitarmos que antes de tudo, é a palavra que tem de estar posta à 
mesa. É a única arma possível sob a qual ambos devem se render. Perde a 

40 Drance Elias da Silva (drance@unicap.br) Prof. do curso de Bacharelado em Teologia 
e do Mestrado em Ciências da Religião da Universidade Católica de Pernambuco. 
41 Cf. Dom HERDER CÂMARA O pastor da liberdade – Documentário produzido em 
parceria Companhia Hidrelétrica do São Francisco (Chesf) e Governo Federal do Brasil, s\d. 
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guerra quem nunca se rendeu à força da palavra: “Quando nós chegamos ao 
cemitério, eu recebi um aviso que, se no cemitério houvesse a menor palavra contra 
os militares, a palavra de ordem era reagir de vez. Aí, quando terminou o enterro, 
eu disse: meus irmãos, tudo o que nós deveríamos fazer pelo nosso querido padre 
Henrique, fizemos. Vamos fazer mais um pai nosso e vamos fazer uma experiência 
que nunca foi feita aqui na nossa terra. Vamos oferecer a homenagem do silêncio. 
Vamos sair do cemitério sem nenhuma palavra, silêncio profundo; vamos oferecer 
esse silêncio. Nunca eu vi um silêncio tão impressionante! Era um silêncio que 
gritava” (D. HELDER, O pastor da liberdade). 

D. Helder sabia que no círculo dos militares o registro para se 
entender a “comunicação”, a “palavra” era o da ordem. O autoritarismo 
evoca atitude de mando. Nele a relação é sempre utilitária porque esta se 
apresenta como a única moral possível comum a dois estranhos. O vínculo 
que possa se estabelecer nessa relação se expressa sob a base de um tipo de 
relação de afastamento. 

A palavra militar enclausura, pois é palavra de caserna e não está sob 
o registro da intersubjetividade que funciona à base da dádiva. O silêncio 
que Dom Helder pede ao povo no momento do enterro do Pe. Henrique 
– no cemitério do bairro da Várzea – na realidade, é que se mantenham 
como quem é dono da palavra que se dá, porque ela obriga. Os militares 
não queriam nem mesmo o silêncio, e muito menos na forma e na intenção 
com que D. Helder pede o silêncio, pois este em sua profundidade é palavra, 
é denúncia, é grito, é poder. E mais: irradiaria toda a cidade obrigando o 
povo a se manter firme nos propósitos da liberdade, que não é por certo, 
o de fazer o que as leis permitem. 

Os militares não queriam essa dívida que naquele momento a eles 
também se colocara. A dívida produz o vínculo e este é relação. Isso era o 
que menos os militares queriam, pois no espírito da dádiva isso implica 
reconhecimento. E se o silêncio fosse rompido – afirmava D. Helder –, a 
ordem era de “reagir de vez” e isto significava cortar definitivamente qual-
quer possibilidade de relação. No perfil autoritário a palavra do outro é 
sempre negada, porque quem manda sob a forma autoritária não reconhece, 
apenas informa, enumera, dá ordem, utiliza. 

Os militares não entendiam que o silêncio era, por ele mesmo, uma 
fala que se podia através dela fazer coisas, pois o tipo de silêncio proposto se 



132

EM DEFESA DOS POBRES
Espiritualidade, Justiça e Libertação

tratava de um dizer. E Dom Helder sabia que o silêncio como um poder-dizer 
demonstra capacidade do agir humano. O silêncio que se pronunciava era 
uma autodesignação dos sujeitos que ali estavam naquela situação. Eles assim 
se reconheciam e se reconfortavam da ação que se esgrimia, pois, a palavra 
sugerida através do silêncio era a única forma de segurança possível. Um 
silêncio sem dizer nada para um homem de palavra seria em si mesmo um 
acontecimento de morte. E ali, ninguém estava para morrer, mas para se 
lembrar. O silêncio convocava todos a serem carregadores de lembranças. 
O que poderíamos incluir como aspecto constitutivo do reconhecimento. 
Foi do silêncio proposto por D. Hélder que o Pe. Henrique não seria esque-
cido, apagado da experiência memorial de um povo oprimido, perseguido 
e injustiçado. 

O dom da graça 

“Oferecer a homenagem do silêncio” é dar de si ao outro. E como 
condição antropológica fundamental, dar está na base da luta diária por 
reconhecimento, numa sociedade que, a cada dia, esvazia o sentido da gra-
tuidade, que é próprio dessa condição. Dar constitui o ato mais significativo 
para o reconhecimento social e, antes que uma determinada instituição 
possa tomar para si tal significação, elevando-a a compor sua espirituali-
dade, no indivíduo essa realidade se passa como num movimento inerente 
à própria alma. Dar é fluxo vital do humano e repercute, a cada instante, 
em seu sentimento, demarcando, também, o sentido da existência que se 
faz da possibilidade e manutenção do vínculo através daquilo que se dá. 

O dom da associação

“Entrar em associação é, antes de tudo, disponibilizar seu 
tempo e sua pessoa; portanto, existe um veículo evidente 
entre a questão da significação da dádiva e a do estatuto 
da ação associativa” (Alan Caie).

Dom Helder disponibilizou seu tempo e sua pessoa na entrega do 
amor de Cristo, que foi entrega de respeito profundo ao outro necessitado: 
“tudo o que nós deveríamos fazer pelo nosso querido padre Henrique, fizemos” (D. 
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HELDER, O pastor da liberdade). Ter feito tudo é uma entrega. Um ato 
livre de associação com o outro e pelo outro. A morte do Pe. Henrique 
naquele momento fazia-se símbolo e como tal, instaurava vínculo com as 
lutas sofridas pelo povo. 

A morte como mediação a instaurar laços busca simbolizar identida-
des sociais, e o Pe. Henrique como expressão religiosa que foi, configura-se 
vínculo através da proposta de D. Hélder do “fazer silêncio”. Esse acordo 
social e religioso foi importante para orientar as relações de identidades 
estabelecidas em face da morte de um homem que apenas quis servir e que, 
agora, gera história. 

D. Hélder como religioso sabia do poder da associação. Do poder 
do associar-se. O acordo do silêncio profundo, do silêncio que impressiona 
e associam todos a um sentido: o sentido de indignar-se. Todos no cemité-
rio estavam indignados com a morte bárbara do Pe. Henrique. O acordo 
proposto por D. Hélder e assinado em seguida por meio de uma oração, 
revela, sem sombra de dúvidas, que indignar-se é, sobretudo, associar-se a 
uma causa. A questão não era se o Pe. Henrique tinha pessoalmente uma 
causa que defendia ou não, mas sua morte expressava, naquele contexto, 
indignação. Esta como indicação avaliativa de uma situação desfavorável à 
vida. Mais precisamente, desfavorável à vida humana. 

Como pastor, sabia que a mensagem cristã tem como pressuposto o 
amor à pessoa humana, daí se deixar pautar por uma ética religiosa que se 
fundamenta na relação com o outro. E o outro a quem se deve amar está nas 
relações familiares, nos pobres que não têm o que comer e no estrangeiro. 
Na visão cristã, o amor ao outro significa não oprimir, não roubar, pagar 
salários justos, ter compaixão pelo humano em suas necessidades. O amor ao 
outro tem a ver com as relações humanas no sentido amplo, com o mundo 
da família, as justas relações sociais, o trabalho, a economia. 

D. Hélder em seu pedido convocava a todos à causa dos oprimidos e 
dos injustiçados, pois era destes o grito explícito que emanava do silêncio e 
que, de tão forte, o impressionou. O silêncio do Dom como forma estraté-
gica para todos manter-se na indignação expressava um pacto associativo: 
deve-se dar o silêncio pelo compromisso incondicional com o outro, e que 
deve ser vivido, fundamentalmente, em comunidade. 
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A vida comunitária se expressa como um espaço fundamental de 
experiência. É na vida comunitária que se busca partilhar a prática social, 
os projetos, os fracassos, a afetividade, as diferenças e também a esperança. 
A vida comunitária encoraja para a luta, para o compromisso efetivo com 
a transformação e, fundamentalmente, garante o espaço de celebração de 
todas as dimensões da vida. A vida comunitária é a vida nucleada e que se 
mantém pela força da criação e manutenção dos laços. Assim, a comunidade 
é o único lugar que faz lembrar nossas alianças. Associar-se sob a força do 
silêncio, portanto, significou fazer aliança com base na memória de um 
momento fundamental. 

O silêncio que se pede como algo que se dá funda, no sentido mais 
fundamental, uma aliança em torno da justiça, pois a vida, mesmo que tenha 
sido tirada pela violência mais sórdida e covarde, é que prevalece como um 
motu continuo. Dom Hélder, portanto, sabia da força que transbordaria do 
laço através do silêncio, e que este riscaria impacientemente a dor. O silên-
cio solicitado depois do sepultamento do padre Henrique, no cemitério da 
Várzea, significava uma ação comunicativa de luta por reconhecimento, pois 
este é expressão de experiência de injustiça social dos sujeitos. E naquele 
momento, contexto bastante difícil, a consciência religiosa do Dom, sob a 
reflexão do silêncio proposto, pedia a todos que permanecessem firmes no 
amor, no direito e na solidariedade. 
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IDOLATRIA E TIRANIA DO MERCADO
 Daniel Rodrigues (UFPE)

“O mercado está nervoso!” “Houve uma queda no mercado de ações”. 

“O mercado de trabalho precisa de pessoas preparadas”. O mercado 
exige isso ou aquilo, quantas vezes ouvimos essas expressões? Todas as refor-
mas trabalhistas, previdenciárias dos últimos tempos foram feitas segundo 
as ‘necessidades do mercado’ e quando não são feitas de acordo com esse 
‘ser’, aparecem várias ameaças: a sociedade será destruída, os pobres ficarão 
mais pobres, o Brasil quebrará, virá a fome e o desemprego aumentará e 
mais, mais tragédias, o caos será infinito!

Estamos diante de um deus mercado que exige sacrifícios, adoração, 
“pregação de sua palavra” e de joelhos, coloca-se como a única forma de 
vivermos na civilidade, portanto se considera infalível, no máximo passível 
de corrigir alguns exageros, nada pode lhe contrariar sob pena de um castigo 
pavoroso! Esse mercado, ao mesmo tempo assustador e sedutor, coloca um 
terror infernal para cumprirmos seus desejos e lhe dar as ofertas e oferendas, 
para no final, chegarmos ao paraíso.

Olhar por dentro do mercado. Falar em mercado vem logo à lem-
brança do burburinho dos arredores do Mercado de São José em Recife, 
dos africanos nas calçadas da Boa Vista, muitos deles, senegaleses, das feiras 
das cidades do interior, da sulanca, dos vários tipos de mercados, dos carros 
lotados de gente, mercadorias de tudo que é tipo, galinha, roupa, produtos 
chineses, aquele vuco-vuco quase sem fim... 

Aí encontramos os primeiros elementos para refletirmos sobre o 
mercado: os vendedores, os compradores (dois sujeitos sociais fundamen-
tais), os lugares (os meios), lojas grandes ou pequenas, bancas e as muitas 
mercadorias (produtos) de todos tamanhos, cores, sons e cheiros diferentes, 
e principalmente não vemos o que está por trás do mercado, mas que sem 
ele não existiria: a produção e seus produtores e quem a controla. E sempre, 
apesar de nos saltar aos olhos as mercadorias, é impossível não falar de pes-
soas, de pessoas se relacionando, comprando e vendendo coisas, produzindo 
a partir da natureza, da natureza transformada.
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Mas por onde começar a destrinchar essa história? Utilizamos ‘O 
Capital’ de Marx, uma obra atual apesar de ter sido escrita no século XIX, 
sem esquecer Adam Smith na ‘A Riqueza das Nações’ do século XVIII. 
Marx aprofunda e faz uma análise crítica da nossa sociedade fundada no 
mercado, a sociedade capitalista, importante essas duas leituras, pois aqui 
só vamos dar uma pincelada. O autor começa pela parte mais simples e 
visível do mercado: a mercadoria.

Tudo que está no mercado é produto das mãos e cérebro humano. 
Tanto a macaxeira, quanto o relógio, a roupa, a comida, o carro, o celular, 
o brinco, o CD, todas essas e outras mercadorias são produtos humanos, 
todas passam pela mente e mão humana, todos são frutos de trabalho, de 
todos os tipos, por sinal. Servem para dar conta tanto de nossas necessidades 
físicas quanto para satisfazer as nossas fantasias, para responder às carências 
biológicas misturadas com a marca da subjetividade construída na história 
humana que assim produz o nosso habitat, a dança, a literatura etc...

Como dissemos, há algo em comum em todas essas mercadorias: a 
energia mental ou braçal gasta na produção, o trabalho. É o trabalho que pro-
duz o valor da mercadoria e quanto mais tempo é preciso para produzir algo, 
mais valiosa será. Apesar da busca constante de diminuir o tempo de trabalho 
por um lado, ele nunca termina, sempre será preciso ‘cuidar’, ‘alimentar’, 
consertar ou dirigir a máquina, o trabalho pode ter inúmeros instrumentos 
tecnológicos, mas sempre terá que ter o recurso humano por trás. 

A média do tempo gasto para produzir um produto, em um deter-
minado lugar, num momento histórico, é que vai determinar o valor deste 
produto. É através desse olhar do tempo gasto é que veremos o valor grudado 
na mercadoria que irá ao mercado.

Esse gasto genérico de energia tem um formato específico. É com-
pletamente diferente produzir uma macaxeira de um relógio, elas têm 
diferentes utilidades e formatos, portanto, a forma de produzir será diversa: 
plantar, aparafusar ou tocar numa banda, são trabalhos concretos bem 
diferentes, produzem diversos valores de uso da mercadoria. Um mesmo 
trabalho pode ser visto sob esses dois ângulos: o gasto genérico de energia, 
abstrato, e uma ação bem específica, o trabalho concreto, específico, os dois 
ao mesmo tempo produzindo valor e valor de uso de forma inseparável.
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Os propagandistas defensores da sociedade capitalista sempre falam 
na utilidade das coisas, das pessoas, nesse lado do trabalho, mas o importante 
para eles é vender as mercadorias. Tampouco importa se os seres humanos 
conseguirão usar os produtos, mercadorias, se alguém está precisando de 
comida, moradia ou remédio ou bombas de destruição em massa. Todo 
produto que se transforma em mercadoria vai ter que ser pago. O interesse 
fundamental não está em atender uma necessidade de quem precisa, sendo 
útil, e sim na possibilidade de enriquecer mais ainda, acumular sem limites, 
não importa se envenena, se aumenta a miséria, se superaqueça o globo.

Vale o quanto tem, quanto trabalho é sugado! No Brasil, e no mundo 
em geral, vale muito o latifundiário, o grande empresário, os donos dos 
grandes negócios, mesmo se escondendo atrás de “sociedades anônimas”, 
são os grandes capitalistas, aqueles que absorvem direta ou indiretamente 
o trabalho da maioria, eles precisam do canavieiro, do especialista em altas 
tecnologias e não se importam com o tipo de trabalho. Tanto faz para 
esses capitalistas se estão produzindo soja e para isso precisam queimar as 
florestas, expulsar ou matar os povos indígenas, camponeses... ou se estão 
num moderno centro de alta tecnologia pagando bons salários... 

O sentido é aumentar a produção de mercadorias e apropriar-se 
do valor produzido pela classe trabalhadora, apropriar-se da maior parte 
da riqueza produzida, ou aumentando a jornada de trabalho ou a produ-
tividade. Com uma produção cada vez mais envolvendo o conjunto da 
humanidade, mas sendo o consumo cada vez mais restrito, particular, só 
quem tem dinheiro (um tipo de mercadoria) poderá utilizá-la, compran-
do-a, o mercado se apresenta como um lugar das mil e umas utilidades, de 
resolução dos problemas das pessoas, mas essa face do seu valor de uso é 
somente o trampolim do verdadeiro sentido, comprar e vender objetivando 
o enriquecimento das classes sociais capitalistas.

Mercado é uma expressão de uma relação coletiva, mas se apresenta 
como uma questão individual. Não existem mercadorias sem trabalho, 
portanto o mercado é uma forma de organização do complexo processo 
produtivo e distributivo. Por isso se fala em relações sociais de produção, 
justamente, a forma da sociedade se organizar para produzir e (mal) repartir 
a sua produção. 
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A sociedade não distribui os seus produtos de forma igual ou segundo 
a necessidade, e sim conforme a apropriação dos meios de produção, e com 
isso a burguesia - a dona do meio de produção - compra a força de trabalho, 
pois a classe proletária só tem a sua capacidade de trabalho para vender 
no mercado para poder comprar outras mercadorias com o resultado dessa 
venda. O mercado é fruto de um processo coletivo existente através das 
classes sociais, e estas fundamentalmente se separam entre as que possuem, 
especialmente, os grandes meios, os decisivos, para a produção e aquelas 
classes possuidoras só da sua força, intelectual e braçal, de trabalho. 

Sigamos. O mercado é o espaço, aparentemente individual, apare-
cendo um comprador e um vendedor, mas isso é só uma expressão da cole-
tividade, basta nos lembrar das inúmeras coisas que precisamos no nosso 
dia-a-dia e nas inúmeras pessoas que estão escondidas ‘atrás’ dessas coisas, 
da variedade existente no mercado. Quantas pessoas têm uma partezinha 
dentro das mercadorias que temos dentro de nossa casa? Uma macaxeira, 
por exemplo, passou por várias pessoas do campo, do transporte, e se 
transportou num carro, quantas pessoas participaram da construção desse 
carro? Do combustível, das estradas? 

Enfim, até a simples macaxeira tem um conjunto de processos 
produtivos encaixados numa complexidade que a gente perde de vista que, 
no final, tudo é fruto de trabalho, de um monte de gente, de uma coletivi-
dade. Um relógio feito na China com minério brasileiro, com design feito 
na Europa, transportado em vários portos até chegar ao nosso pulso. Essa 
complexidade esconde que a classe trabalhadora é a responsável por tudo 
que transformamos, por todas as mercadorias, mas o controle não está em 
nossas mãos, nem dizemos a quantidade, a qualidade, quem vai atender etc. 

Essa perda do controle de coisas necessárias para vivermos, além de 
nos cegar, significa a perda do controle da própria vida. A lógica do mer-
cado é de uma perversidade enorme, pois rouba para a classe que produz o 
direito de decidir sobre as coisas que ela precisa, sobre a sua própria vida, e 
não estamos falando de uma pessoa, é sobre milhões de pessoas no mundo, 
além das que passam fome.

Então o mercado, que se apresenta como um ser superior tem sim 
seus humores, mas são os sujeitos com seus interesses de compra e venda 
que movimentam esse novo e forte deus e com o decorrer dos conflitos 
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humanos, tenta favorecer sua reprodução, criando e aperfeiçoando as 
condições para o seu funcionamento como se fosse algo natural, divino, 
imutável, inquestionável.

Mas por quê alguns podem adquirir muitas mercadorias e outros, 
tão poucas, impossibilitando uma vida digna? Afinal, por quê esse mundo 
produz tanta riqueza e tanta miséria ao mesmo tempo?

A divisão do trabalho possibilitou a apropriação do trabalho por 
parte de alguns grupos sociais que possuíam os meios para produzir (as 
classes exploradoras) a impor a condição daqueles que não possuíam esses 
meios, ou melhor, só possuíam a condição de se dispor para trabalhar (as 
classes exploradas). Esse processo histórico é novo na humanidade, em 130 
mil a 400 mil anos da vida do ser humano só os últimos 2700 anos, mais ou 
menos, em que a sociedade humana deixou de se responsabilizar por toda a 
comunidade, antes todos eram cuidados por todos, todos viviam na fartura 
ou na dificuldade juntos, a comunidade era dona dos meios de produção. 
Não havia ricos nem pobres numa mesma comunidade. 

Esse modo de produzir e de se organizar em comunidade ainda 
existe em grupos indígenas no Brasil ou em outras partes do mundo, de 
forma rara. Com a apropriação do trabalho por parte de alguns, a pro-
priedade dos meios que propiciavam a sobrevivência dessa comunidade 
não era mais coletiva. Tivemos variadas formas classistas de organizar a 
sociedade, escravismo, modo feudal, asiático, e a capitalista, a de nosso 
tempo, entronizou o mercado!

A classe assalariada como parte dominada do mercado. Em tempos 
de desemprego fica mais difícil de entender que a lógica do emprego carrega 
uma perversidade. Mas vimos como os capitalistas quase enlouqueceram 
na pandemia chamando seus explorados de volta ao trabalho, pois o enri-
quecimento deles depende do trabalho da classe explorada. O objetivo dos 
capitalistas é conseguir uma maior apropriação dessa riqueza produzida, 
por isso que se fala em nervosismo do mercado para submeter a maioria 
conforme seus interesses e caprichos. Ele esbraveja quando não ganha o que 
gostaria de ter em seu benefício, coloca medo para ter seus ganhos aumen-
tados, fala grosso na televisão, chama a polícia ou apela pela fé!
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A classe capitalista aponta cada vez mais a responsabilidade indi-
vidual da classe trabalhadora no aprendizado de vários tipos de trabalho, 
para estarem aptos a produzir diferentes tipos de mercadoria, mas para ela 
não importa a utilidade, como já vimos. A formação para o trabalho está 
ligada fundamentalmente à adaptação ao mercado. Nesse culto ao mercado, 
a liturgia repete diariamente nos meios de comunicação de massa, nas 
escolas, nos locais de trabalho, nos palestrantes famosos que o trabalhador 
e trabalhadora deve ser chamado(a) e comportar-se como colaborador(a) 
dos capitalistas, ou associado(a), numa tentativa de ignorar a existência do 
conflito entre as classes opostas. 

Tenta esconder as desigualdades, além de utilizar-se das variadas 
diferenças sociais, entre mulheres e homens, negros e brancos, para aumentar 
a exploração, jogam com elas para aprofundar seus ganhos, garantindo o 
mecanismo de opressão e de conformismo com as desigualdades, trabalhando 
a ideia de que o mercado invisível vai dar a cada um conforme sua habilidade 
ou capacidade, que basta um esforço individual pra se ter uma boa vida.

Outra mentirinha dos defensores do deus mercado é que ele propicia 
oportunidades de crescimento, especialmente com as novas tecnologias a 
qualquer que se esforce. Defende o empreendedorismo como se todos fos-
sem empresários. É só olhar e ver quem enriqueceu com esses aplicativos: 
os entregadores ou os donos dos aplicativos? Quem trabalha doze horas 
por dia ou quem controla esses trabalhadores? Quem vai abocanhar parte 
dessas horas pra si, sua empresa e seus sócios? A criação de novos mercados 
com alta tecnologia não foge a regra do mercado, novos mercados para o 
capital crescer mais e mais com o trabalho alheio, por isso tem que ser um 
deus, pois não pode ser questionado... 

A prática de empreendedorismo só reproduz o lugar dos indivíduos 
em suas classes. Antigamente chamávamos o dono de uma barraca de tra-
balhador autônomo, hoje ele fica todo orgulhoso de ser comparado com 
um empresário ou empreendedor, mesmo sem ter capital e dar um duro 
danado pra sobreviver.

O mercado é uma construção histórica. A forma mercado, mais 
precisamente a forma capitalista de organizar a sociedade, é resultado de 
um complexo processo histórico que envolve lutas, guerras, mortes e con-
vencimento. Mesmo que o passado tenha um peso enorme sobre o presente, 
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pois afinal nascemos dentro de relações existentes, nós vamos crescendo e 
percebendo também as contradições desta sociedade, fome, desigualdade, 
racismo, exploração, isso são elementos de estopim sociais, lutas, passeatas, 
rebeldias, de questionamentos, de querer fazer diferente, de reformas e 
revoluções. Ou seja, a sociedade capitalista é histórica, portanto, passível 
de ser destruída, ela e seu mercado carregado a tiracolo. 

As lutas que ocorrem também compõem as oscilações do mercado, 
pois o mercado é fruto dessas relações, das lutas da defesa dos interesses 
das classes que estão interagindo. É comum os noticiários apresentarem 
uma forte crítica a tudo que atrapalha os interesses dos grupos dominantes 
do mercado, por exemplo, falam mal de uma greve, de um piquete, de um 
protesto fechando a estrada... Esses mecanismos de luta deixam claro que 
por mais que os(as) trabalhadores(as) façam sua parte, quem comanda a 
riqueza não são os produtores, essas lutas são recursos políticos para assustar 
o coração da exploração, do poder sobre a vida da sociedade, para diminuir 
a fome de lucros e de ganhos dos capitalistas e seus intermediários, em 
disputa de parte do que é produzido. 

O sagrado direito de ir e vir da burguesia, do direito ao trabalho 
esconde a impossibilidade da burguesia manter os seus ganhos sem o esforço 
a maioria, nessa pandemia era forte o slogan: “o Brasil não pode parar”, 
pois se a classe trabalhadora não andar, não fizer a sua parte, não existe 
acumulação de riqueza para os de cima.

Afinal, porque o mercado ficou satisfeito com a reforma da aposen-
tadoria, das regras laborais e do teto de gastos públicos? Quem ganhou e 
ganha com essas reformas? O mercado? O Estado brasileiro? Essas generali-
dades fazem parte dos formatos para esconder os verdadeiros beneficiados 
do mercado, e está longe de ser a totalidade da sociedade.

O feitiço do capital. Feitiço ou fetiche foi a categoria que Marx 
utilizou para explicar como o ser humano não se acha mais produtor das 
coisas, como ele se sente controlado pelo próprio produto dele, no caso, a 
mercadoria: a criatura controla o criador. Com isso dá pra compreender 
o fascínio que ele tem pelo mercado, pois ele não se enxerga como sujeito 
central da produção. Quem produz efetivamente, o(a) trabalhador(a), olha 
as mercadorias como algo alheio, como se elas fossem produzidas por outros, 
ou por máquinas, e elas conduzissem nossos destinos, impessoalmente. 
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Deixamos de nos entender como produtores da riqueza, de todas 
as mercadorias, pois, no sistema industrial só fizemos uma partezinha dela, 
não vemos o todo nesse modelo de produção. Nessa prática enfeitiçada o 
mercado se apresenta como o deus que tem todas as soluções dos problemas 
da humanidade, basta que o indivíduo se esforce, e muito, por sinal, para 
adquirir as mercadorias. O formato da produção faz esconder o trabalhador 
coletivo, que produziu todas as mercadorias, pois a propriedade das merca-
dorias não é de quem produz e sim de quem detém os meios de produção. 

Não mais produzimos toda uma carruagem, somos somente uma 
parte de uma grande engrenagem da produção da vida humana. Isso só é 
um lado da realidade. Perdeu sentido o trabalhador individual no capita-
lismo, pois a cadeia produtiva carrega uma imensa força de trabalho de 
milhares de pessoas, e com isso a nossa percepção fica fragmentada, fica 
enfeitiçada. Recuperar tanto na prática como na disputa ideológica o cole-
tivo de trabalhadores enquanto classe é fundamental para enfrentarmos a 
lógica do capitalismo, para lutarmos contra o feitiço da fragmentação que 
nos desvaloriza. Todo trabalho se combina com outro e disso vem a nossa 
importância, não é por acaso que para o culto ao deus mercado, muitas 
religiões incentivam a individualidade, a salvação individual e os arautos 
do mercado ressaltam a ‘força do indivíduo’, pois, justamente, ao contrário 
do que é pregado, é o ponto fraco da maioria, a nossa força está na coleti-
vidade, no trabalho coletivo.

A mão invisível do mercado. Na verdade, são as mãos escondidas 
dos capitalistas operando no mercado contra a classe explorada, fazem 
isso para não ficar claro que existem sujeitos sociais de aparente igualdade 
na sociedade/mercado se movimentando e movendo as coisas conforme 
seus interesses. Reforçam as desigualdades herdadas, hierarquizadas e 
reproduzidas que favorecem a exploração. Em contradição com esse mer-
cado, aparentemente igual, aparecem as lutas sociais, as organizações que 
contestam a exploração, contribuindo para deixar claro essa situação de 
desigualdade, opressão e exploração e algumas delas lutam para superar o 
atual estágio da sociedade.

O mercado existe sim, mas de forma enfeitiçada, como um espaço 
que se constrói uma relação entre os grupos sociais estando em seu centro, 
a própria relação entre os seres humanos mediados pelos produtos humanos 
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transformados em mercadorias. Entender o mercado é entender quem são 
os sujeitos e seus interesses. Entender que a maioria dos seres humanos 
não decide sobre como produzir as coisas, ou para quem deve às usufruir, 
não decide a quantidade de horas, a intensidade, os formatos do trabalho, 
ou seja, não decide sobre a sua própria sobrevivência, somente decide ser 
explorado para não passar fome ou dificuldades maiores. Um punhado de 
gente, a burguesia, decide sobre o trabalho, dá as condições de como ele 
deve ser desenvolvido, fica com a maior parte do trabalho humano, da 
riqueza produzida, e a maioria, a classe trabalhadora continua sofrendo.

Olhar as mercadorias como produto do trabalho humano, olhar as 
propriedades dos meios de produção como fruto desse trabalho humano 
é compreender que o mercado esconde as contradições entre as classes 
sociais, principalmente aquela de que o produtor coletivo está dominado 
pela burguesia sugadora de seu esforço. Vem à tona, trazido pela propaganda 
capitalista, que é o indivíduo responsável pelo seu sucesso ou fracasso, pela 
sua sobrevivência ou não de sua família, e só ele deve suprir sua falta de 
estudo, sua falta de capacidade, ainda com culpa, se entristece consigo mesmo 
quando não responde a contento ao mercado. Pensa que os inteligentes, 
os esforçados, os que têm algum diferencial são os que terão um lugar ao 
sol, principalmente aqueles que se adequarem às exigências do mercado. 

Assim a idolatria, a ideologia dominante inculca nas nossas cabeças 
esse ideário, principalmente a partir das práticas de trabalho e de formação, 
de que o mercado está acima das lutas e diferenças de classe. Enxergar-se 
organizando e lutando enquanto classe, como parte desse coletivo trabalha-
dor, é entender que toda a riqueza humana depende de suas mãos, de seu 
cérebro, é construir uma luta para acabar com esse deus, com seus valores 
egoísticos, com sua sociedade perversa destruidora da natureza e da maioria 
dos seres humanos.

O culto ao mercado na verdade esconde o culto à exploração capi-
talista. Na prática, não significa de forma alguma que o resultado desse 
mercado vai ser a melhor distribuição dos produtos, pelo contrário quanto 
mais a classe trabalhadora trabalhar vai enriquecer mais ainda os seus algo-
zes, essa é a roda do mercado, (como naquela roleta colorida de sorteio na 
feira, a banca ganha a maioria das vezes, algumas vezes ganha quem aposta 
para manter a ilusão...) a lógica do capitalismo, pois a distribuição é fruto 
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do modo de produzir, das condições do modo de produzir, da propriedade 
dos meios de produção, da propriedade do solo, do capital. O deus mercado 
se alimenta do sangue daquela classe que trabalha, do seu suor, esse é o 
sacrifício levado ao seu altar.

PS.: O ganhador do Nobel da Paz de 2020 foi o Programa Alimentar 
Mundial, agência da ONU (Organização das Nações Unidas) que distribui 
alimentos para mais de 80 milhões de pessoas famintas, onde está o mercado 
resolvendo o problema dessas pessoas? Vimos na pandemia que os serviços 
públicos de saúde foram fundamentais para que o número de desassistidos 
e mortos pelos efeitos do Corvid-19 fosse diminuído. Hospitais particulares 
regidos pela lei de mercado não atenderam o conjunto da população, até a 
burguesia precisou direta ou indiretamente da atenção do SUS, principal-
mente, para que sua força de trabalho sobrevivesse. 

As melhores saídas contra os efeitos da pandemia são ‘antimercado’, 
são anticapitalistas. São inúmeros exemplos que demonstram que, em caso 
de aperto, de crise, o mercado demonstra seu lado mais forte, enriquecer 
meia dúzia de pessoas, clama para que o Estado lhe salve e requer que suas 
e seus trabalhadores(as) voltem ao trabalho. O agronegócio lucrando mais 
e os movimentos distribuindo solidariamente alimentos, como o MST (ou 
MTST). Segundo a OXFAM, na pandemia os mais ricos enriqueceram ainda 
mais deixando um rastro ainda maior de desemprego e de preocupações 
para a classe trabalhadora, isso é a prova da perversidade desse sistema, do 
deus mercado, do capitalismo. Por isso não tenhamos dúvida, é fundamental 
lutarmos organizadamente contra esse sistema capitalista, destruí-lo. Lutar 
contra o capitalismo é uma necessidade vital para a humanidade!
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É lugar comum afirmar que a humanização e a humanidade dos seres 
humanos foram conquistadas a duras penas mediante a luta e a contribui-
ção histórica através do processo educacional. Os gregos, que podem junto 
aos Judeus, serem apontados como os avós de nossa civilização, chamavam 
os poetas de theologos, pois, eram os poetas portadores dos lógoi, daquela 
palavra divina narrada de geração em geração que lhe permitia se identi-
ficar enquanto povo através da manutenção dos costumes, do idioma, dos 
hábitos, em suma, da preservação daqueles bens imateriais, patrimônios, 
da cultura grega. 

A civilização grega narra o auge de seu processo civilizatório e a 
transição do tempo dos poetas ao tempo dos sábios através do embate, 
descrito por Platão e tantos outros pensadores e historiadores, entre os 
filósofos e os sofistas.

Simbolicamente o conflito entre os filósofos, representado por 
Sócrates, e os sofistas, representados por diversos personagens dentre os 
quais Górgias, Cálicles entre outros, pode ser sinteticamente apresentado 
como a disputa acerca do papel da educação num dado processo civilizatório. 

Não devemos nos permitir uma posição ingênua, pois se os filóso-
fos defendiam, a traços largos, que a educação deveria ser o processo de 
formação para a verdade e o bem da cidade, os sofistas defendiam que o 
processo de ensino deveria tornar aquele que aprende apto para a vida na 
pólis. Igualmente, para o filósofo a educação é um valor e fim em si mesmo 
e para os sofistas o ensino é um instrumento para o sucesso na vida da 
cidade, assumindo o ensino o papel de meio para um outro fim. É ainda 
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correto assumir que a paideia grega era excludente para com as mulheres, 
os estrangeiros e os escravos, apenas dela podendo participar os cidadãos.

Com o evento epocal do nascimento de uma criança conhecida por 
Jesus de Nazaré e os relatos acerca de sua vida e ensinamentos legados por 
diversas fontes e testemunhos, a civilização ocidental pôde ter acesso a uma 
perspectiva centrada no valor incondicional do gênero humano, do respeito 
irrestrito pela diferença, da incomensurável capacidade de hospitalidade 
por Ele expressa e da crença incondicional no perdão e na centralidade da 
relação entre a certeza do saber e a verdade do conhecer que é ao mesmo 
tempo o Conhecer da Verdade.

Multidões dentro e fora do Império Romano se reconheceram em 
seus testemunhos e sentiram-se convidados a explicitar este anúncio trans-
mitindo-o, sistematizando-o e ensinando-o. E a força do testemunho deste 
homem chamado Jesus, abriu as portas para que toda a criatura humana 
pudesse viver e educar-se neste e desde este logos divino.

E a vivência deste logos divino é a busca da unidade entre a certeza, 
base de toda a crença, e a verdade, resultado de todo processo de tradução 
conceitual da realidade desinteressada. Realizar ou efetivar esta unidade 
de certeza e verdade anunciada pelo Galileu suscitou a configuração de 
instâncias de vivência desta via dúplice, especialmente centradas no papel 
formativo e educacional. 

Enquanto via, este processo é unitário. O anúncio desta boa nova, 
deste novo homem, desta nova paideia, ou melhor desta educação cristã, se dá 
por uma razão ampliada que tem no sentimento e na sensibilidade sua raiz 
primeira, e encontra no entendimento das coisas seu meio, um meio que 
não exclui o lúdico e o ócio, mas busca a concretude das ações e se efetiva 
na capacidade de sua tradução conceitual. 

Esta via é dúplice porque o anúncio desta razão implica necessaria-
mente o testemunho do dito pela obra dele resultante. Uma via com vasos 
comunicantes que reconduzem a dualidade à unidade.

 Mais de dois mil anos se passaram, e, primeiro, pequenos grupos, em 
seguida as Catedrais e após as Universidades se encarregaram da preservação, 
da produção, da manutenção e do testemunho desta busca da unidade entre 
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certeza e verdade. Não nos esqueçamos que este processo não foi linear, mas 
perpassado por sinuosidades, obstáculos e algumas vezes equívocos.

As Universidades, já em seu nascimento, propagavam valores como 
verdade, saber, conhecimento, universalidade, humanidade etc, entretanto, 
muitas promessas não foram devidamente cumpridas, ou ainda estão em 
vias de ser. Pensa-se, aqui, especialmente na dificuldade das mulheres, dos 
estrangeiros, dos pauperizados, dos que foram e ainda são explorados mate-
rial e imaterialmente de viverem esta anunciada educação para a verdade 
nos deixada como promessa e na qual estamos em via de concretização. 

 E se este prometido anúncio da vida na verdade encontrava diversos 
obstáculos oriundos dos limites culturais, pessoais e estruturais do próprio 
processo histórico. Nosso tempo nos anuncia uma outra manifestação dis-
tópica, ou dito de forma metafórica, uma das promessas do anti-reino, a 
educação como mera mercadoria. 

O mercado se apresenta como este Avatar, ser supremo e impes-
soal, e nos anuncia a desconstrução da importância da educação, propaga 
a sistemática desorientação pública acerca do papel do saber científico 
mediante a construção de estratégias e narrativas enganadoras, suscita a 
aniquilação do outro pela normalização de modelos ou tipos ideais e alardeia 
como meta a elevação do mercado e de suas estratégias como a atomização, 
a despersonalização e a coisificação das relações humanas baseadas agora 
exclusivamente no êxito, na eficiência e no sucesso como dimensões litúr-
gicas dos prodígios da terra que a educação deve anunciar.

O mercado entre gregos, medievais e modernos era uma importante 
dimensão da sociabilidade, nunca a mais importante, nem a dimensão 
vetorial que coordenava as demais dimensões. Entretanto, em nosso tempo 
o mercado apresenta-se como Apascentador, Senhor e Juiz. 

Nossa época está entregando ao mercado o papel de ser o regulador 
do Estado, dado que mede-se o sucesso de uma nação pelo seu PIB; a Famí-
lia, pois esta é mensurada por sua capacidade de consumo, e pasmem, a 
Educação, pois os profetas de Mamom apregoam que a educação não deve 
formar segundo princípios homens e mulheres para a consciência crítica, 
para a vida fraterna e a busca da verdade, mas a educação deve ser capaz de 
garantir a empregabilidade, a capacidade do indivíduo ser empresário de 
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si mesmo, reduzindo a educação à uma técnica de vendas e a manutenção 
das necessidade materiais.

Este avanço do Deus-Dinheiro sobre a educação transforma escolas 
e universidades em negócios com fins lucrativos e especulativos, cotados 
em bolsa de valores sob a promessa de lucros estratosféricos, manipula a 
finalidade do processo pedagógico construindo narrativas, com apoio de 
parte dos meios de comunicação, transmutando discentes em clientes, 
educadores em colaboradores e mediadores; convertendo o papel do ensino 
e da pesquisa em meros mecanismos de gestão, manutenção e repetição de 
cases de sucesso.

A economia não conhece fronteiras, não possui pré-juízos e nem 
reconhece faces humanas. Enquanto vive-se mundialmente um repetir-se 
cíclico de crises econômicas com retração da indústria, do comércio, do 
setor de serviços, do agro-negócio e mesmo do sistema financeiro, o ‘mercado 
educacional’ cresce a mais de 30% anualmente.

Grandes conglomerados financeiros estão investindo em empresas 
educacionais, em think tanks, fundos educacionais, os quais, ordenadamente 
vem destruindo universidades e sistemas de ensino tradicionais. O avanço 
do mercado sobre a educação é eleição daquela dimensão fundante do 
ocidente, a dimensão educacional, como a próxima esfera da sociabilidade 
a ser pervertida e desarticulada. 

A apropriação pelo mercado das universidades e dos sistemas de ensino 
pode converter-se no golpe mortal do capitalismo sobre o ocidente, pois 
implicará a supressão de qualquer instância reflexiva de crítica e construção 
de alternativas ao periclitante estado de coisas vigorantes.

O fenômeno da educação convertida exclusivamente em negócio 
financeirizado a que estamos vivenciando, onde apenas um grupo brasi-
leiro fundado em Minas Gerais possui valor cotado em bolsa de mais de 27 
bilhões de reais é o sinal de inversão de valores na compreensão do papel 
e da gestão da educação no cenário brasileiro.

É preciso advertir e compreender que não se está afirmando que a 
educação não possa ser praticada na esfera privada, não é isso. A iniciativa 
privada pode sim ser grande auxiliar na função educacional, preservando 
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a educação como valor em si mesmo e assumindo a missão de formação 
integral do ser humano em colaboração com o Estado.

A denúncia se volta contra a completa desfiguração do setor 
educacional em curso, onde instituições de ensino se convertem em cen-
tros de conveniência no quais o cliente (discente) possui um menu com 
os mais diversos tickets a sua disposição para tal como num self-service 
poder compor seu cardápio, pervertendo a ordem das razões inerentes 
ao processo formativo.

O atual processo de mudança do papel das universidades, em espe-
cífico, e da educação, em geral, que incute em professores, discentes e na 
sociedade como um todo a função da educação como um meio ou instru-
mento para a realização econômica, reduz o papel da educação à formação 
de indivíduos autocentrados, que se autocompreendem apenas como fim 
em si mesmo, meramente como sujeitos atomizados que dedicam todas as 
suas energias para a garantia de sua satisfação econômica.

O modelo economicista imperante na educação separa na formação 
educacional duas dimensões centrais do processo pedagógico, que são a 
formação em alta habilidades cognitivas e emocionais inerentes aos pro-
cessos de aprendizagem e a formação em valores altruísticos, solidários e 
cooperativos que outrora eram inerentes aos processos educacionais.

Separar formação técnica de formação cívica resultará em termos 
não mais bons e competentes profissionais saindo das universidades, mas 
em corpos domesticados e adestrados que são incapazes de imaginar, sonhar 
e ter esperança.

A consolidar-se o avanço do mercado e da transformação da edu-
cação em negócio especulativo, poderemos vislumbrar em curto espaço de 
tempo o colapso de valores como a democracia, as liberdades sociais e coletivas, 
a aniquilação do meio ambiente e a cristalização de um estado de coisas no 
qual os seres humanos se constituirão em verdadeiros autômatos em cons-
tantes ataques paroxísticos. 

Urge a recondução da educação à sua dimensão profética! O Papa 
Francisco em audiência acerca do Pacto Global da Educação no dia 07 
de fevereiro de 2020 nos exortou sob o modo de alerta de que “Pensar na 
educação é pensar nas gerações futuras e no futuro da humanidade.”. É algo 
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profundamente arraigado na esperança e exige generosidade e coragem. Para 
isso, é preciso integrar os saberes, a cultura, o esporte, a ciência, a diversão 
e a recreação. É preciso construir pontes de conexão, superar a “pequenez” 
que nos fecha em nosso pequeno mundo, e ir ao mar aberto global, respei-
tando todas as tradições. As novas gerações devem entender com clareza 
sua tradição e cultura, em relação às demais, de modo que desenvolvam o 
autoconhecimento, enfrentando e assumindo a diversidade e as mudanças 
culturais. Assim, será possível promover uma cultura do diálogo, do encon-
tro e da compreensão recíproca, respeitosa e tolerante. Uma educação que 
permita a identificação e promoção dos verdadeiros valores humanos dentro 
de uma perspectiva intercultural e inter-religiosa.”

Sejamos ágeis na retomada do profetismo que é capaz de se fazer 
vivificar mediante a educação!
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A DESTRUIÇÃO DOS DIREITOS TRABALHISTAS
Claudemir Martins Cosme44

A atual fase do capitalismo, marcada pelo neoliberalismo e pela 
mundialização do capital monopolista, é uma época de destruição das 
conquistas dos grupos e classes sociais explorados do campo e da cidade. 

A palavra “reforma”, que historicamente é cravada nas bandeiras 
das lutas populares e progressistas, foi cooptada pela burguesia, pelos 
governos e pelo Estado e o processo reformista, que antes representava uma 
ação em prol de conquistar direitos fundamentais e assim acumular força 
para a construção da emancipação da classe trabalhadora, na atualidade 
passou a materializar seu inverso, com retrocessos e destruição dos direitos 
conquistados por esta. 

Desse modo, é mais explicativo da realidade tratarmos de con-
trarreformas neoliberais em vez de reformas. Isso se deve ao fato de que, 
nesses tempos de hegemonia da ideologia neoliberal, não há possibilidade 
de implementação de reformas no sentido progressista aludido, apesar 
da retórica reformista dos representantes da burguesia nos governos e no 
Estado, em diferentes países do capitalismo central e periférico.

No Brasil, país no qual as políticas neoliberais passaram a ser reali-
zadas fortemente a partir da década de 1990 com os governos de Fernando 
Collor e Fernando Henrique, permearam os governos progressistas de Lula 
da Silva e Dilma Rousseff nos anos 2000 e se intensificaram aceleradamente 
no período pós-golpe de 2016, a realidade de destruição dos direitos traba-
lhistas corrobora essa linha de interpretação. 

Ao longo dos últimos quatro anos, foi realizado um conjunto de 
contrarreformas pelos governos ultraneoliberais de Michel Temer e de Jair 
Bolsonaro, que destruíram direitos conquistados pela classe trabalhadora 
em lutas sociais acumuladas, especialmente durante todo o século XX, 
sempre sob a ideologia de que eram reformas necessárias para o progresso, 
a modernização, a inovação das políticas públicas, da administração e do 
Estado. Na verdade, a ideologia mistificadora do termo “reforma”, que 

44 Professor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas 
(claudemir.cosme@ifal.edu.br). 
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aliena parte considerável da população, nunca foi tão amplamente utilizada 
para beneficiar a burguesia brasileira, latifundista, patriarcal, racista, em 
detrimento da classe trabalhadora. 

O marco inicial para o aprofundamento da destruição dos direitos 
trabalhistas foi a aprovação da Emenda Constitucional (EC) 55/2016. Em 
um país no qual praticamente metade de todo o orçamento federal são 
utilizados para o pagamento de juros e amortizações da denominada dívida 
pública – interna e externa -, uma dívida nunca auditada, o governo Temer, 
em conluio com o Congresso Nacional, optou por congelar os investimentos 
sociais por 20 anos. Uma medida nefasta para a maioria da sociedade bra-
sileira, que já convive com precários serviços públicos, consequentemente 
com o não acesso aos direitos garantidos pela Constituição de 1988. Essa 
decisão política demonstrou a total servidão financeira imperante no 
período neoliberal do Estado, do Congresso e do governo federal no Brasil.

A Auditoria Cidadã da Dívida, associação sem fins lucrativos que, 
dentre outros objetivos, luta pela realização, de forma cidadã, de uma audi-
toria da dívida pública brasileira, denuncia que, para cumprir o denominado 
teto dos gastos imposto pela EC 55, o Projeto de Lei Orçamentária Anual 
(PLOA) 2021, enviado pelo Executivo para o Congresso Nacional, prevê um 
orçamento de 4,2 trilhões de reais, sendo mais de 2 trilhões de reais (metade 
dos recursos e 634 bilhões a mais com relação a 2020) para a continuidade 
do pagamento dos juros e amortizações da dívida, enquanto corta dezenas 
de bilhões de reais nas diversas áreas sociais: na saúde (-0,78%), trabalho 
(-2,59%), ciência e tecnologia (-13,27%), direitos da cidadania (22,24%), sanea-
mento (-32,63%), organização agrária (-33,15%), desporto e lazer (-34,96), 
para ficar somente nessas. 

Nessa esteira, o governo Temer e o Congresso Nacional aprovaram 
a contrarreforma trabalhista, sob a falácia da modernização das relações 
de trabalho para gerar mais empregos. Na verdade, mais um conjunto de 
alterações na legislação que visou a atender a interesses dos patrões ao custo 
da destruição de direitos trabalhistas conquistados com lutas históricas da 
classe trabalhadora. Tais mudanças aconteceram tanto na forma como o 
trabalhador passou a se relacionar com o emprego e o patrão, como também 
com relação à Justiça do Trabalho, cujas leis passaram a privilegiar a parte 
economicamente mais forte da relação: o capitalista proprietário do capital. 



153

EM DEFESA DOS POBRES
Espiritualidade, Justiça e Libertação

Apenas para exemplificar um dos graves retrocessos, a nova legislação tra-
balhista, que passou a vigorar desde 11/11/2017, determina a prevalência do 
negociado sobre o legislado, retirando o papel e a interferência do sindicato 
nesse processo. Em uma sociedade com mais de 13 milhões de desempre-
gados e com o enfraquecimento dos sindicatos, o patrão ficou ainda mais 
assegurado pela lei para determinar as condições de trabalho, cabendo aos 
trabalhadores acatá-las sem poder questioná-las posteriormente na justiça. 

A escalada na destruição de direitos prosseguiu com a contrarreforma 
da previdência, um duro golpe contra os trabalhadores, que teve início no 
governo Temer em 2018, com os primeiros debates já buscando aprofundar 
a narrativa falaciosa da crise econômica e do propalado “rombo” nas contas 
da previdência social do país. Essa proposta, porém, seria derrotada em face 
da resistência dos movimentos e organizações sociais dos trabalhadores do 
campo e da cidade. No entanto, essa longa resistência social não conseguiu 
unificar forças - no contexto de passividade ainda imperante em amplos 
setores da sociedade brasileira -, para derrotar a sanha ultraneoliberal do 
governo Bolsonaro. 

Em uma profunda aliança conservadora entre direita e ultradireita 
- contando com os militares, representados pelo vice-presidente Hamil-
ton Mourão, os banqueiros, os bilionários e a burguesia latifundista do 
agronegócio, capitaneados pelo Ministro da Economia, Paulo Guedes, e os 
presidentes, Rodrigo Maia, da Câmara de Deputados, e Davi Alcolumbre, 
do Senado, além de amplo apoio da mídia burguesa (Globo, SBT, Band, 
Record) -, a contrarreforma da previdência foi promulgada pelo Congresso 
Nacional em 12 de novembro de 2019, primeiro ano de governo Bolsonaro, 
passando a vigorar por meio da Emenda Constitucional nº 103 de 2019. 
Além desse arco conservador de forças, a velha tática clientelista e corrup-
ta-corruptora, de aprovar emendas do orçamento destinadas a comprar 
votos de parlamentares, foi acionada ferozmente pelo governo Bolsonaro. 

Antes de citar os retrocessos, é mister destacar que, apesar da derrota 
imposta à classe trabalhadora, a proposta de contrarreforma da previdência 
enviada ao Congresso pelo governo Bolsonaro era bem pior, sendo suavizada 
a partir de modificações conquistadas pela luta popular. A título de exem-
plo, um ponto importante é que não ficou aprovado no texto o modelo de 
capitalização da previdência, pelo qual cada trabalhador passaria a fazer a 
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própria poupança com depósitos individuais para garantir sua aposentadoria. 
Apesar das suavizações, a proposta ainda significou um profundo ataque aos 
explorados. Apenas para exemplificar, pelas novas regras: 1) se antes o valor 
da aposentadoria era calculado pela média dos 80% maiores salários ao longo 
da vida do trabalhador, agora será calculado com base na média de todo o 
histórico de contribuições do trabalhador, ou seja, não descartando os 20% 
piores salários, como era feito; 2) a idade estabelecida para trabalhadores 
da iniciativa privada e funcionários públicos passou de 60 anos para 62 no 
caso das mulheres e manteve 65 anos para homens. Como vemos, no Brasil, 
onde as mulheres já são sobrecarregadas por dupla jornada de trabalho, o 
direito à aposentadoria foi mais duramente atacado; 3) para ter direito a 
100% da média dos salários, a mulher terá que contribuir por 35 anos e o 
homem, por 40 anos. Em uma sociedade marcada pela informalidade e o 
desemprego, a aposentadoria integral será praticamente impossível para 
a maioria dos trabalhadores. Em síntese, a contrarreforma da previdência 
concretizou o confisco de parte da aposentadoria, o fim da aposentadoria 
integral e a decretação de se trabalhar até a morte, para a ampla maioria 
dos trabalhadores na sociedade brasileira.

Os novos-velhos remédios neoliberais implementados e/ou prome-
tidos pelo banqueiro-ministro Paulo Guedes não param por aí. Em meio 
à orquestração de múltiplos ataques em curso contra os direitos trabalhis-
tas, como, por exemplo, a propagandeada “Carteira de Trabalho Verde e 
Amarela”, o governo Bolsonaro acaba de enviar (mês de setembro) para 
o Congresso a Proposta de Emenda à Constituição (PEC)  32/2020, que 
altera radicalmente disposições sobre servidores, empregados públicos e 
organização administrativa. Mais uma vez, o governo Bolsonaro recorre a 
mentiras e distorce dados sobre os serviços e os servidores públicos, como 
estratégia para jogar a sociedade contra os servidores públicos que lhe pres-
tam serviços. Em plena pandemia de Covid-19, com mais de 142 mil mortes 
no país, o que coloca o Brasil em segundo lugar no número de vítimas no 
mundo, tragédia que poderia ser maior se não existisse o Sistema Único de 
Saúde (SUS), Bolsonaro decide atacar violentamente os serviços públicos.

A contrarreforma administrativa é nefasta em vários aspectos. 
Elencaremos apenas alguns pontos centrais da proposta pelo potencial de 
destruição de direitos trabalhistas que possui: 1) com a narrativa fastidiosa 



155

EM DEFESA DOS POBRES
Espiritualidade, Justiça e Libertação

de modernizar e flexibilizar a administração pública, pretende fornecer 
superpoderes ao Presidente da República, ao alterar o art. 84 da Cons-
tituição de 1988, que, mediante Decreto, poderá: (a) extinguir cargos de 
ministro de Estado, cargos comissionados, cargos de liderança e assesso-
ramento e funções, ocupados ou vagos; (b) criar, fundir, transformar ou 
extinguir ministérios e órgãos diretamente subordinados ao Presidente da 
República; (c) extinguir, transformar e fundir entidades da administração 
pública autárquica e fundacional; (d) transformar cargos efetivos vagos e 
cargos de ministro de Estado, comissionados e de liderança e assessora-
mento, funções de confiança e gratificações de caráter não permanente 
vagos ou ocupados; e (e) alterar e reorganizar cargos públicos efetivos do 
Poder Executivo federal e suas atribuições. Como vemos, se aprovada dessa 
forma, milhões de servidores públicos e instituições no país, a exemplo das 
Universidades e dos Institutos Federais, ficarão totalmente nas mãos do 
poder discricionário do Executivo; 

2) ataca o direito de estabilidade dos servidores; 3) propõe o fim da 
progressão por tempo de serviço, algo que reduzirá a remuneração média 
no decorrer da carreira, ao retirar progressões por tempo de serviço e/ou 
automáticas; por fim, 4) cria o princípio da subsidiariedade, que na prática 
coloca o Estado numa posição secundária, subsidiário a espaços em que 
a iniciativa privada não atua, ou seja, os serviços e setores públicos mais 
lucrativos serão privatizados, ficando o Estado com os menos lucrativos ou 
mesmo a população sem determinados serviços. Isso tanto prejudica a socie-
dade como um todo, como levará à precarização do trabalho dos servidores.

Acreditamos que, sem o engajamento social de cada trabalhador, 
nas mais diferentes organizações – sindicatos, partidos, grêmios estudantis, 
centros acadêmicos, entre outros, e/ou nos movimentos sociais -, participando 
ativamente de assembleias, das manifestações, das greves, continuaremos a 
presenciar e a sentir, no dia a dia, a ação do Estado na destruição dos direitos 
da classe trabalhadora, do campo e da cidade, direitos estes conquistados ao 
longo de décadas de lutas sociais. Aliás, um projeto para o Brasil, diferente 
do capitalista-neoliberal em curso, passa, definitivamente, pela aliança dos 
trabalhadores urbanos, do campesinato, dos povos indígenas e quilombo-
las. É preciso enxergar a relação inseparável entre campo-cidade, à luz das 
especificidades da formação territorial capitalista brasileira. 
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É com essa compreensão que devemos gestar a esperança em um 
novo começo, para um novo devir da sociedade brasileira. Esperança na 
capacidade de mobilização social que ultrapasse as redes, após ser vencida a 
batalha contra o Coronavírus, e passe a acontecer nas ruas, para pressionar 
o Congresso Nacional e o Judiciário e, assim, derrotar a agenda neoliberal 
e concretizar o impeachment do presidente Jair Bolsonaro, diante das provas 
robustas de corrupção, afrontas à Constituição, aparelhamento do Estado 
e ataques às liberdades no país. Eis a nossa esperança materializando o 
significado de que “é preciso avançarmos na luta”!
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TÔ COM SAUDADE DO FUTURO
 José Bezerra da Silva45 

Este escrito circunscreve-se no âmbito da matutagem nordestina. 
Mas não é qualquer matutagem. Seria, por assim dizer, uma matutagem 
esclarecida, uma espécie de aufklärung típica da região. Por isso se inicia 
com “tô” e numa incongruência desmedida, expressa sentimentos que vão 
além de quem escreve estas palavras: “tô com saudade do futuro”. Talvez 
fosse necessário proceder alguns ajustes ao título que na lógica da matutez 
ficaria assim: “siga adiante, a esperança é a certeza do futuro mavioso”. Este 
tipo de matutagem faz jus a uma tipologia denominada de matutagem de 
esquerda, na qual brilha vários personagens e há um que é central: Karl 
Marx (1818-1883). 

Em um de seus escritos irreligiosos recorre ao divino Espírito Santo, 
terceira pessoa da Santíssima Trindade, para lançar luz sobre o cenário social, 
político e econômico da Alemanha nos idos de 1840 (Trata-se da Confede-
ração Germânica governada por Frederico Guilherme III e continuada com 
Frederico Guilherme IV). Pois então, Marx com 25 anos de idade, ousou se 
intrometer nos debates movimentadores da juventude alemã de sua época, 
cujo ponto de inflexão era a política e a religião. Mutatis mutandis o governo 
família-Bolsonaro está compromissado com este mesmo ponto de inflexão: 
política e religião. 

Politicamente articula seu governo com o que há de mais detes-
tável na história brasileira: favorecer os ricos. Na verdade, trata-se de um 
governo monstrengo, a necessitar de comparsas, pois ninguém consegue 
ser mal sozinho. Assim, revive-se o hábito da história brasileira que é de 
ativar a congregação dos maus, pois na nossa história recente, o mal é res-
significado ao invés de ser banido. De certo, a congregação dos maus não 
se reúne, conspira. E às escondidas vocifera contra a humanidade: “colocar 
vagabundos na cadeia”, “deixar passar leis conservadoras tal qual a boiada”, 
“uma gripezinha que atinge apenas os fisicamente fracos”, e a mentira anun-
ciada no púlpito das Nações Unidas: “foram os índios que puseram fogo 

45 Mestre em educação, filósofo e pesquisador, gosta das aproximações entre Bíblia e 
marxismo.
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no Pantanal”. Além dessas “piadinhas favorecedoras do riso” estampado 
numa caneta azul, um grupelho obsceno consegue aumentar sua riqueza 
em milhões e o Guedes, num gesto radical de “magnanimidade”, repassa 
aos bancos a “ninharia” de mais de um trilhão de reais a fim de favorecer o 
crescimento econômico do país. 

Ah! E o desemprego? Culpa de quem desobedeceu às ordens benfaze-
jas pronunciadas pela mais alta autoridade do país, que em um dos seus raros 
momentos de lucidez prestou continência a Tio Sam. No mais, beneficia as 
forças armadas, adjutório disponível, caso esquerdistas e comunistas (assim 
são tachados todos e todas que se opõem a este governo) decidam tornar 
a subida da rampa do planalto escorregadia em 2022. Essa política nefasta, 
segundo os pregoeiros de igrejas cristãs, está sob a proteção divina, por ter 
recebido das mãos de vários deles a “bênção apostólica”. 

É oportuno este apoio incondicional, porque a Congregação dos 
Maus apetece insinuar ter origem divina, ou pelo menos ser sufragada por 
gente que anuncia algum deus. De retorno, às citadas entidades, praticantes 
do crime de sonegação fiscal, vêem-se beneficiadas com o perdão de suas 
dívidas, cujo montante compunha o rol da Dívida Ativa da União em quase 
um bilhão. Como diz o matuto: “oxente, uma mão lava a outra!”. O cristia-
nismo, representado por diversas igrejas, apoiou com firmeza a campanha 
eleitoral bolsonariana e permanece firme neste estúpido descaminho. Não 
teve dificuldades em aceitar a “arminha” no lugar da cruz, por entender 
que ambas significam a mesma coisa: morte, dor e sofrimento. Essas trocas 
político-religiosas são confirmadas com a preciosidade discursiva ao repetir 
passagem bíblica na qual se diz que toda autoridade vem de Deus. 

Assim, os cristãos aderentes deste governo podem dormir de cons-
ciência tranquila e quando forçados a perceber os seus erros gritantes, põe 
a culpa numa força misteriosa, maligna, manejada pela esquerda e pelos 
comunistas, os quais defendem o aborto, lésbicas, gays, bissexuais, travestis, 
a famosa cartilha gay, além de outros episódios terrificantes. E concluem 
prazerosamente com o discurso moralista de que a solução de todos os 
nossos problemas só quem pode dar é Deus. E se algum desavisado quer 
seguir adiante com a discussão, recorrem ao discurso retirado do bolso: 
somente Deus pode resolver todos os problemas. Você acredita ou não que 
Deus pode resolver qualquer problema? 
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É neste ponto que recorremos a Marx. Somente para dizer que as 
questões humanas, históricas, sociais, econômicas, de destruição ambiental 
ou não, são geradas pelos homens socialmente e tanto podem como devem 
ser resolvidas pelos homens. Querer que Deus resolva os problemas criados 
pelos homens, seria no mínimo, encarregar a Deus de nossas trapaças e o 
que é pior, a solução dos problemas sociais é feita de determinado modo, 
que necessariamente agrada a uns e desagrada a outros. Neste caso, de que 
lado Deus ficaria? Perseguindo esta perspectiva, Marx disse sabiamente 
ser prudente não transformar as questões mundanas em questões religio-
sas. E disse também que a separação do espírito do Evangelho da letra do 
Evangelho é um ato irreligioso. Textualmente: “o Estado que faz o Evan-
gelho falar na letra da política segundo uma outra letra que não a letra do 
Espírito Santo comete um sacrilégio”, conforme está escrito na obra “Para 
a Questão Judaica”, publicada pela editora Expressão Popular, São Paulo, 
2009, página 57. 

O matuto, a fim de proceder a exegese do trecho marxiano citado, 
dá grande importância ao texto e ao contexto onde foi feita a escrita. 
Assim, em termos sucintos, o Estado de perfil bolsonarista se insinua 
cristão. Para tanto, ecoa em bom som frases aparentemente de significado 
religioso tal qual o slogan de campanha: “Brasil acima de tudo, Deus acima 
de todos”, além das nomeações para cargos no governo tomando por base 
a opção religiosa de tipo cristã, como a senhora Damares, o senhor André 
Mendonça e outros tantos, além possíveis nomes a serem apresentados pela 
Associação Nacional de Juristas Evangélicos (ANAJURE) para compor as 
vagas de ministro no Supremo Tribunal Federal (STF). 

Esse comportamento político é o indicativo de que o governo é 
simpático à religião cristã em detrimento de outras, bem como a um tipo 
específico de cristão, embora o Estado brasileiro seja constitucionalmente 
laico. Consequentemente ao agregar somente a letra do Evangelho à política, 
abandona a presença do Espírito Santo no conjunto da letra do Evangelho, 
desse modo, a letra se exprime vazia de conteúdo, ficando a mercê de qual-
quer macacagem de líder religioso, visto que a letra sem o Espírito mata, 
pois somente o Espírito vivifica. Vê-se, então, uma ruptura entre o Estado 
brasileiro bolsonarista e o Evangelho sob a inspiração do Espírito Santo. Por 
isso, o referido Estado não poderá realizar nas suas bases o cristianismo, mas 
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apenas pronunciar em vão algumas palavras destituídas da força vivificante 
advinda do Santo Espírito. 

O Estado religioso sob a ótica bolsonariana atualiza, embora seus 
seguidores neguem de todas as maneiras, a famosa expressão marxiana que 
diz ser a religião o ópio do povo. A compulsão pró-Bolsonaro vai aos pou-
cos se diluindo, porque tudo que é sólido desmancha no ar. No mais, nada 
garante que as forças armadas darão apoio a uma ditadura com Bolsonaro 
a sua frente, e caso isto venha acontecer, não se vislumbra tempos de paz 
para os ricos, mas apenas o conforto estúpido de compactuarem com a 
miséria de parcelas consideráveis da população brasileira. Por outro lado, o 
matuto é antes de tudo um forte. Elemento expressivo do Nordeste, região 
historicamente progressista e revolucionária, terra marcada por intenso sol 
que queima a pele de seus habitantes sem extinguir seus sonhos e esperanças 
num futuro de paz e de prosperidade. O futuro do povo brasileiro vem do 
Nordeste, por isso ‘tô com saudade do futuro’!
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CARTA AO POVO DE DEUS 
22 de julho de 2020. 

Festa de Santa Maria Madalena, 
“apóstola dos apóstolos”. 

Amado Povo de Deus, a vós, graça e paz, da parte 
de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo (Ef 1,2). 

Eu vim para que tenham vida, e a tenham com abundância 
(Jo 10, 10). 

1. Somos bispos da Igreja Católica, de várias regiões do Brasil, em pro-
funda comunhão com o Papa Francisco e seu magistério e, igualmente, 
em comunhão plena com a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil 
que tanto bem faz ao povo brasileiro, ao exercer sua missão de evange-
lizar e sempre colocar-se na defesa dos pequeninos, da justiça e da paz. 
Escrevemos esta Carta ao Povo de Deus interpelados pela gravidade do 
momento em que vivemos, sensíveis ao Evangelho e à Doutrina Social 
da Igreja. Reunimo-nos para escrever esta Carta, como um serviço a 
todos os que desejam ver superada esta fase de tantas incertezas e tanto 
sofrimento do povo. 

2. Evangelizar é a missão própria da Igreja, herdada de Jesus. Ela tem 
consciência de que “evangelizar é tornar o Reino de Deus presente no 
mundo” (Alegria do Evangelho, 176). Temos clareza de que “a proposta 
do Evangelho não consiste só numa relação pessoal com Deus. A nossa 
resposta de amor não deveria ser entendida como uma mera soma de 
pequenos gestos pessoais a favor de alguns indivíduos necessitados [...], 
uma série de ações destinadas apenas a tranquilizar a própria consciên-
cia. A proposta é o Reino de Deus[...] (Lc 4,43 e Mt 6,33)” (Alegria do 
Evangelho, 180). Nasce daí a compreensão de que o Reino de Deus é 
dom, compromisso e meta. 

3. É nesse horizonte que nos posicionamos frente à realidade atual do 
Brasil. Não temos interesses político-partidários, econômicos, ideoló-
gicos ou de qualquer outra natureza. Nosso único interesse é o Reino 
de Deus, presente em nossa história, na medida em que avançamos na 
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construção de uma sociedade estruturalmente justa, fraterna e solidária, 
como uma civilização do amor. 

4. O Brasil atravessa um dos períodos mais difíceis de sua história, com-
parado a uma “tempestade perfeita” que, dolorosamente, precisa ser 
atravessada. A causa dessa tempestade é a combinação de uma crise de 
saúde sem precedentes, com um avassalador colapso da economia e com 
a tensão que se abate sobre os fundamentos da República, provocada 
em grande medida pelo Presidente da República e outros setores da 
sociedade, resultando numa profunda crise política e de governança. 

5. Esse cenário de perigosos impasses, que colocam nosso País à prova, 
exige de suas instituições, líderes e organizações civis muito mais que 
discursos ideológicos fechados. Somos convocados a apresentar pro-
postas e pactos objetivos, com vistas à superação dos grandes desafios, 
em favor da vida, principalmente dos segmentos mais vulneráveis e 
excluídos, nesta sociedade estruturalmente desigual, injusta e violenta. 
Essa realidade não comporta indiferença. 

6. É dever de quem se coloca na defesa da vida posicionar-se, claramente, 
em relação a esse cenário. As escolhas políticas que nos trouxeram até 
aqui e a narrativa que propõe a complacência frente aos desmandos 
do governo federal, não justificam a inércia e a omissão no combate às 
mazelas que se abateram sobre o povo brasileiro. Mazelas que se abatem 
também sobre a Casa Comum, ameaçada constantemente pela ação 
inescrupulosa de madeireiros, garimpeiros, mineradores, latifundiários 
e outros defensores de um desenvolvimento que despreza os direitos 
humanos e os da mãe terra. “Não podemos sonhar com uma vida sau-
dável se moramos num planeta doente” (Papa Francisco, Mensagem 
pelo Dia Mundial do Meio Ambiente, 05/06/2020). 

7. Todos, pessoas e instituições, seremos julgados pelas ações ou omissões 
neste momento tão grave e desafiador. Assistimos, sistematicamente, 
a discursos anticientíficos, que tentam naturalizar ou normalizar o 
flagelo dos milhares de mortes pela COVID-19, tratando-o como fruto 
do acaso ou do castigo divino, o caos socioeconômico que se avizinha, 
com o desemprego e a carestia que são projetados para os próximos 
meses, e os conchavos políticos que visam a manutenção do poder a 
qualquer preço. Esse discurso não se baseia nos princípios éticos e morais, 
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tampouco suporta ser confrontado com a Tradição e a Doutrina Social 
da Igreja, no seguimento Àquele que veio “para que todos tenham vida 
e a tenham em abundância”. 

8. Analisando o cenário político, sem paixões, percebemos claramente a 
incapacidade e inabilidade do governo federal em enfrentar essas crises. 
As iniciativas adotadas pretensamente para melhorar a vida dos mais 
pobres se mostraram como armadilhas que precarizaram ainda mais a 
vida do povo, como se observou nas reformas trabalhista e previden-
ciária. É verdade que o Brasil necessita de medidas e reformas sérias, 
mas não como as que foram feitas, cujos resultados pioraram a vida dos 
pobres, desprotegeram vulneráveis, liberaram o uso de agrotóxicos antes 
proibidos, afrouxaram o controle de desmatamentos e, por isso, não 
favoreceram o bem comum e a paz social. É insustentável uma economia 
que insiste no neoliberalismo, que privilegia o monopólio de pequenos 
grupos poderosos em detrimento da grande maioria da população. 

9. O sistema do atual governo não coloca no centro a pessoa humana e o 
bem de todos, mas a defesa intransigente dos interesses de uma “eco-
nomia que mata” (Alegria do Evangelho, 53), centrada no mercado e 
no lucro a qualquer preço. Convivemos, assim, com a incapacidade e a 
incompetência do governo federal, para coordenar suas ações, agravadas 
pelo fato de ele se colocar contra a ciência, contra estados e municípios, 
contra poderes da República; por se aproximar do totalitarismo; e 
utilizar de expedientes condenáveis, como o apoio e o estímulo a atos 
contra a democracia, o incentivo ao uso de armas de fogo pela popu-
lação, flexibilização das leis do trânsito e à prática de suspeitas ações 
de comunicação, como as notícias falsas, que mobilizam uma massa de 
seguidores radicais. 

10. O desprezo pela educação, cultura, saúde e pela diplomacia também nos 
estarrece. Esse desprezo é visível nas demonstrações de raiva pela edu-
cação pública; no apelo a ideias obscurantistas; na escolha da educação 
como inimiga; nos sucessivos e grosseiros erros na escolha do ministro da 
educação e do secretário da cultura; no desconhecimento e depreciação 
de processos pedagógicos e de importantes pensadores do Brasil; na 
repugnância pela consciência crítica e pela liberdade de pensamento e 
de imprensa; na desqualificação das relações diplomáticas com vários 
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Países; na indiferença pelo fato de o Brasil caminhar para o primeiro 
lugar em número de infectados e mortos pela pandemia sem, sequer, 
ter um ministro titular no ministério da saúde; na desnecessária tensão 
com os outros entes da República na coordenação e responsabilidade de 
enfrentar a pandemia; na falta de sensibilidade para com os familiares 
dos mortos pelo novo coronavírus e pelos profissionais da saúde, que 
estão adoecendo nos esforços para salvar vidas. 

11. No plano econômico, o ministro da economia desdenha dos pequenos 
empresários, responsáveis pela maioria dos empregos no País, privile-
giando apenas grandes grupos econômicos, concentradores de renda e 
os grupos financeiros que nada produzem. A recessão que nos assom-
bra pode fazer o número de desempregados ultrapassar 20 milhões de 
brasileiros. Há uma brutal descontinuidade da destinação de recursos 
para as políticas públicas no campo da alimentação, educação, moradia 
e geração de renda. 

12. Fechando os olhos aos apelos de entidades nacionais e internacionais, o 
governo central demonstra negligência, apatia e rechaço pelos mais pobres 
e vulneráveis da sociedade, quais sejam as comunidades indígenas, qui-
lombolas, ribeirinhas, as populações das periferias urbanas, dos cortiços 
e o povo que vive nas ruas, aos milhares, em todo o Brasil. Estes são os 
mais atingidos pela pandemia do novo coronavírus e, lamentavelmente, 
não vislumbram medida efetiva que os leve a ter esperança de superar 
as crises sanitária e econômica que lhes são impostas de forma cruel. O 
Presidente da República, há poucos dias, vetou no Plano Emergencial 
para Enfrentamento à COVID-19, aprovado no legislativo federal, den-
tre outros pontos, o acesso à água potável, material de higiene, oferta 
de leitos hospitalares e de terapia intensiva, ventiladores e máquinas 
de oxigenação sanguínea, nos territórios indígenas, quilombolas e de 
comunidades tradicionais (Cf. Presidência da CNBB, Carta Aberta ao 
Congresso Nacional, 13/07/2020). 

13. Até a religião é utilizada para manipular sentimentos e crenças, provo-
car divisões, difundir o ódio, criar tensões entre igrejas e seus líderes. 
Ressalte-se o quanto é perniciosa toda associação entre religião e poder 
no Estado laico, especialmente, a associação entre grupos religiosos 
fundamentalistas e a manutenção do poder autoritário. Como não 
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ficarmos indignados diante do uso do nome de Deus e de sua Santa 
Palavra, misturados a falas e posturas preconceituosas, que incitam ao 
ódio, ao invés de pregar o amor, para legitimar práticas que não con-
dizem com o Reino de Deus e sua justiça? 

14. O momento é de unidade no respeito à diversidade! Por isso, propo-
mos um amplo diálogo nacional que envolva humanistas, democratas, 
movimentos sociais, homens e mulheres de boa vontade, para que seja 
restabelecido o respeito à Constituição Federal e ao Estado Democrático 
de Direito, com ética na política, com transparência das informações 
e dos gastos públicos, com uma economia que vise ao bem comum, 
com justiça socioambiental, com “terra, teto e trabalho”, com alegria 
e proteção da família, com educação e saúde integrais e de qualidade 
para todos. Estamos comprometidos com o recente “Pacto pela vida e 
pelo Brasil”, da CNBB e entidades da sociedade civil brasileira e em 
sintonia com o Papa Francisco, que convoca a humanidade para pensar 
um novo “Pacto Educativo Global” e a nova “Economia de Francisco 
e Clara”, bem como, unimo-nos aos movimentos eclesiais e populares 
que buscam novas e urgentes alternativas para o Brasil. 

15. Nesse tempo da pandemia que nos obriga ao distanciamento social e 
nos ensina um “novo normal”, estamos redescobrindo nossas casas e 
famílias como nossa Igreja doméstica, um espaço do encontro com Deus 
e com os irmãos e irmãs. É sobretudo nesse ambiente que deve brilhar 
a luz do Evangelho que nos faz compreender que este tempo não é para 
a indiferença, para egoísmos, para divisões nem para o esquecimento 
(cf. Papa Francisco, Mensagem Urbi et Orbi, 12/4/20). 

16. Despertemo-nos, portanto, do sono que nos imobiliza e nos faz meros 
espectadores da realidade de milhares de mortes e da violência que nos 
assolam. Com o apóstolo São Paulo alertamos que “a noite vai avançada 
e o dia se aproxima; rejeitemos as obras das trevas e vistamos a armadura 
da luz” (Rm 13, 12). 

O Senhor vos abençoe e vos guarde. Ele vos mostre a sua face e se compadeça de vós.
O Senhor volte para vós o seu olhar e vos dê a sua paz! (Nm 6,24-26). 
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Nomes dos Bispos que assinam a Carta ao Povo de Deus Dom Adolfo Zon 
Pereira, SX, bispo de Alto Solimões, AM. 

Dom Adriano Ciocca Vasino, bispo prelado de São Félix do Araguaia, MT. 
Dom Ailton Menegussi, bispo de Crateús, CE. 
Dom Alberto Taveira Corrêa, arcebispo de Belém, PA. 
Dom Aldemiro Sena dos Santos, bispo de Guarabira, PB. 
Dom André Marie Gerard Camilla de Witte, bispo emérito de Ruy Barbosa, BA.
Dom Angélico Sândalo Bernardino, bispo emérito de Blumenau, SC.
Dom Antônio Carlos Cruz Santos, MSC, bispo de Caicó, RN. 
Dom Antônio Carlos Félix, bispo de Governador Valadares, MG. 
Dom Antônio Celso de Queirós, bispo emérito de Catanduva, SP. 
Dom Antônio de Assis Ribeiro, SDB, bispo auxiliar de Belém, PA. 
Dom Armando Bucciol, bispo de Livramento de Nossa Senhora, BA. 
Dom Armando Martín Gutiérrez, bispo de Bacabal, MA. 
Dom Arnaldo Cavalheiro Neto, bispo de Itapeva, SP. 
Dom Benedito Araújo, bispo de Guajará-Mirim, RO. 
Dom Bernardo Johannes Bahlmann, OFM, bispo de Óbidos, PA. 
Dom Carlo Ellena, bispo emérito de Zé Doca, MA. 
Dom Carlos Alberto Breis Pereira, OFM, bispo de Juazeiro, BA. 
Dom Carlos Verzeletti, bispo de Castanhal, PA. 
Dom Cláudio Cardeal Hummes, OFM, arcebispo emérito de São Paulo, SP. 
Dom Cleonir Paulo Dalbosco, bispo de Bagé, RS. 
Dom Dario Campos, arcebispo de Vitória, ES. 
Dom Edilson Soares Nobre, bispo de Oeiras, PI. 
Dom Edivalter Andrade, bispo de Floriano, PI. 
Dom Edmilson Tadeu Canavarros dos Santos, SDB, bispo auxiliar de Manaus, AM. 
Dom Edson Taschetto Damian, bispo de São Gabriel da Cachoeira, AM. 
Dom Eduardo Vieira dos Santos, bispo auxiliar de São Paulo, SP. 
Dom Élio Rama, bispo de Pinheiro, MA. 
Dom Erwin Kräutler, bispo prelado emérito do Xingu, Altamira, PA. 
Dom Estevam dos Santos Silva Filho, bispo de Ruy Barbosa, BA 
Dom Eugênio Rixen, bispo de Goiás,GO. 
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Dom Evaristo Pascoal Spengler, OFM, bispo prelado de Marajó, PA. 
Dom Fernando Barbosa dos Santos, CM, bispo prelado de Tefé, AM. 
Dom Fernando José Penteado, bispo emérito de Jacarezinho, PR. 
Dom Flávio Giovenale, bispo de Cruzeiro do Sul, AC. 
Dom Francisco de Assis Gabriel, CSsR, bispo de Campo Maior, PI. 
Dom Francisco Gabriel de Assis, bispo de Campo Maior, PI. 
Dom Francisco Lima Soares, bispo de Carolina, MA. 
Dom Gabriel Marchesi, bispo de Floresta, PE. 
Dom Geovane Luís da Silva, bispo auxiliar de Belo Horizonte, MG. 
Dom Getúlio Teixeira Guimarães, bispo emérito de Cornélio Procópio, PR. 
Dom Geremias Steinmetz, arcebispo de Londrina, PR. 
Dom Giovane Pereira de Melo, bispo de Tocantinópolis, TO. 
Dom Guido Zendron, bispo de Paulo Afonso,BA. 
Dom Guilherme Antônio Werlang, MSF, bispo de Lages, SC. 
Dom Gutemberg Freire Régis, CSsR, bispo emérito de Coari, AM. 
Dom Hernaldo Pinto Farias, SSS, Bispo de Bonfim, BA. 
Dom Irineu Andreassa, bispo de Ituiutaba,MG. 
Dom Irineu Roman, CSJ, arcebispo de Santarém, PA. 
Dom Itamar Vian, arcebispo emérito de Feira de Santana, BA. 
Dom Jacy Diniz Rocha, bispo de São Luiz de Cáceres, MT. 
Dom Jailton de Oliveira Lino PSDP, bispo de Teixeira de Freitas-Caravelas, BA. 
Dom Jaime Vieira Rocha, Arcebispo de Natal, RN. 
Dom Jesús María Cizaurre Berdonces, OAR, bispo de Bragança, PA. 
Dom Jesús María López Mauleón, OAR, bispo prelado do Alto Xingu, Tucumã, PA. 
Dom Jesus Moraza Ruiz de Azúa, bispo prelado Emérito de Lábrea, AM. 
Dom João Aparecido Bergamasco, SAC, bispo de Corumbá, MS. 
Dom João Muniz Alves, OFM, bispo do Xingu-Altamira, PA. 
Dom João Santos Cardoso, bispo de Bom Jesus da Lapa, BA. 
Dom João Justino de Medeiros Silva, arcebispo de Montes Claros, MG. 
Dom Joaquim Giovani Mol Guimarães, bispo auxiliar de Belo Horizonte, MG. 
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