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Em que lugar ficou 

o que agora 

me faz falta 

o que não sei 

nem mais o nome 

o que antes foi tão querido 

e era guardado 

no bolso de dentro, no íntimo 

no centro de mim 

cercado por minha pele 

feito eu mesmo? 

 
Armando Freitas Filho 

Longa vida - 672 

 

 

0. Preâmbulo 

 

Este é um escrito – logo não pretende ser um texto e em um artigo – pouco 

comum em simpósios como este. Portanto deve ser ouvido e lido, se algum dia for 

publicado, com este espírito. É um testemunho pessoal acompanhado de uma 

cumplicidade solidária. Falo aqui em meu próprio nome. Faço as minhas perguntas 

com poucas esperanças de respostas, e imagino que elas serão também de várias e 

vários de vocês que me escutam, ou  que me lerão.  

Trago nomes de pessoas que conviveram comigo pelo menos desde 1961. 

Falo em nome de amigos querido e de “companheiros de destino” que já nos 

deixaram há muito ou a algum tempo. Falo em nome de pessoas que estão ainda 

entre nós e, como nós, não conseguiram se livrar de duas vocações – ou compulsões, 

dependendo do ponto vista – que são também minhas: participar de simpósios como 

este, e escrever... para eles ou para outros destinatários.  

Bastante do que estarei falando provém de conversas e confidências 

com/das pessoas de quem falo, ou que escutei falar em algum momento como este. 

Coloco aqui algumas frases em diferentes momentos ditas a mim ou lidas a um 

público. Como não as gravei na ocasião (fora a de Antônio Cândido, logo a seguir) e 

sequer as escrevi, retomo-as de memória. Qualquer pessoa cujo nome e cuja 

                                                 
2 Este livro foi publicado pela Nova Fronteira, do Rio de Janeiro, em 1982. Anos mais tarde saiu a obra 
poética completa de Armando, um velho companheiro dos tempos de colégio no Rio de Janeiro. Eu  
recomendo a leitura de sua obra de poeta, com insistência.  
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lembrança aparecerão nas linhas abaixo pode dizer: “não foi bem assim que eu falei e 

nem é bem assim que em vivo, penso e sinto”. Para o caso de uma possível 

publicação deste escrito multi-confidente procurarei enviar uma cópia a pessoas 

presentes neste escrito. É provável que suas revisões sejam maiores e mais graves 

do que espero.  

Eu desejo apenas  que elas não repitam, em outra língua e de outro modo, o 

que certa feita um indígena (não me lembro quem, nem de onde e nem quando) disse 

ao ler uma etnografia escrita por um antropólogo a respeito da intimidade da cultura 

de seu povo: “tudo o que ele escreveu está absolutamente correto. O único problema 

é que a respeito de quem somos, ele não entendeu coisa alguma”. De resto, ao 

contrário de outros escritos meus, são raras as citações de autores teóricos, venham 

eles da teologia ou das ciências sociais. Finalmente, devo lembrar que há  “aspas” em 

várias palavras. Não querem significar algo estranho, mas algo que foi ou segue 

sendo dito ou escrito “assim”, naqueles tempos, ou agora. 

 

1. Deus existe? 

 

Eis o depoimento de Antônio Cândido a respeito de João Guimarães Rosa, 

quando nos reunimos na Universidade de São Paulo em um congresso internacional 

que comemorava os cinqüenta anos de Grande sertão: veredas. 

O seu grande romance havia sido já publicado e João Guimarães Rosa era 

então um escritor razoavelmente conhecido no Brasil. Era também um embaixador e 

sabe-se que ele servia na Alemanha quando do início da Segunda Guerra Mundial. 

Convidado a um Congresso Internacional de Escritores em Barcelona, ele foi. Mas 

como um bom mineiro sertanejo, ouviu muito e falou pouco. Ao final do congresso, 

como de costume foi redigido por uma comissão um manifesto de escritores. Todos os 

presentes assinaram. Todos, menos Guimarães Rosa.  

O fato causou estranheza e um certo mal-estar entre os brasileiros 

presentes. Antônio Cândido procurou João Guimarães Rosa e buscou polidamente 

saber dele se a negativa era definitiva e quais as suas razões. Esperava uma resposta 

diplomática. Afinal, como um representante oficial do Governo Brasileiro, além de 

escritor,  talvez não lhe fosse permitido assinar um documento de marcado teor 

político e, em plena era da „Guerra Fria”, mais favorável ao lado leste do mundo do 

que ao oeste.  
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Recebeu uma resposta inesperada. Escrevo-a aqui de memória, mas 

acredito que estarei sendo fiel a João e a Antônio (também mineiro, nascido em Poços 

de Caldas). Ele disse isto: “Antônio, eu não assinei o manifesto dos escritores porque 

ele é um documento político. E, sendo político, ele deixou de lado a única pergunta 

essencial: Deus existe?”. 

A seguir um depoimento meu mesmo. Estive há muitos anos em um desses 

incontáveis seminários. Era em Brasília e não recordo mais qual a sua área e o seu 

tema. Em um momento de intervalo e café, aconteceu de eu estar em uma roda de 

conversa amena. Lá estava uma senhora que fora secretária de João Guimarães 

Rosa no Itamarati, quando ele era o diretor do Departamento de Fronteiras. 

Falávamos sobre Guimarães Rasa. E ela nos contou  que um dia lhe confessou isto – 

escrito aqui de memória – “Eu daria tudo o que eu escrevi na vida por um momento de 

certeza sobre a imortalidade da alma”. O mesmo “João Rosa”, como carinhosamente 

o chamava Manuelzão, em nossas várias conversas no Andrequicé, que pouco antes 

de nos deixar disse em seu discurso  de posse na Academia Brasileira de Letras: “as 

pessoas não morrem, ficam encantadas”.  E você que me ouve ou me lê agora, acaso 

ousaria imaginar que sabe ou desconfia onde está a alma encantada de João 

Guimarães Rosa? 

E nós?  Suponham comigo que ao cabo deste colóquio que nos reúne aqui, 

nesta mesma Mariana que por séculos furou minas a poder de escravos em busca de 

ouro,  e que com o mesmo sofrer de escravos construiu igrejas em busca de um deus, 

resolvêssemos escrever um documento destinado a nós e aos outros, uma “Carta de 

Mariana”, expondo ao mundo dos que crêem e dos que não crêem, as nossas própria 

crenças e as nossas ou dúvidas. Suponham agora  que de maneira democrática 

dedicássemos todo um dia final a do colóquio a levantar entre nós, aqui presentes - 

como numa quase investigação em que fôssemos, ao mesmo tempo, pesquisadores e 

pesquisados - alguns dados, versões e visões  a respeito dos mesmos temas 

religiosos que tantas vezes dirigimos aos nossos “outros”, os sujeitos de nossas 

pesquisas. Então, o que você responderia a perguntas a algumas questões ao mesmo 

tempo essenciais e indiscretas? O que você teria dizer de público para responder seja 

a perguntas e dúvidas de João Guimarães Rosa, seja as que em nossos estudos 

teóricos e empíricos costumamos fazer aos outros, ao mesmo tempo em que 

academicamente evitamos que sejam a dirigidas a nós?  

Diga: Deus existe? Se ele existe, é o deus cósmico dos filósofos ou o deus 

pessoal dos teólogos judeus, cristão ou muçulmanos? Ele se ocupa de nosso mundo, 
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de nossas vidas... de você e de mim? O que existe é uma criação pessoalmente dele? 

É a obra de uma sábia arquitetura a que alguns chamam “ordem do cosmos” e, 

outros, chama de “deus”? Ou é apenas um jogo do acaso? A vida tem uma origem 

com sentido e um destino com significado? E há algum calor ou sentido no se fazer 

algo pela salvação da alma ou pela redenção da humanidade? Vale a pena amar o 

meu próximo? Ele existe?  E a alma... existe? Acabado o fluir da vida do corpo, para 

onde é que ela vai? Vai a algum lugar? A uma outra dimensão do que há? Ou migra 

para uma outra vida, em um outro corpo? Ou, então, ela sequer se acaba, porque 

nunca começou e, assim, não existe? E seu deus, quem é? O Deus IHVH (o 

impronunciável)  da tradição judaica, transformado depois no “Pai” amoroso e primeira 

pessoa da Santíssima Trindade3? É a Santíssima Trindade, deus uno em três? E 

Jesus Cristo? É deus e a Segunda Pessoa da Santíssima Trindade? É, mais 

metafórica do que existencialmente o Filho de Deus? É um mensageiro único de um 

deus também único? Ou é um homem sobre quem cada era ou vocação do 

cristianismo  - mas também de outras religiões – atribui uma qualidade própria de ser? 

As perguntas são muitas. Completa e lista ou ignore todas. 

 

2. Nós e eles, ou: eles em nós 

 

Em Os deuses do povo – um estudo sobre a religião popular e em alguns 

outros estudos sobre sistemas de crenças, ritos e festas da experiência do catolicismo 

de camponeses e de negros, realizei o que, no meu caso, poderia considerar um 

máximo afastamento4. Afinal, como apenas uma única vez escrevi algo sobre a 

religião de um povo indígena e, mesmo assim, com base em estudos e em 

documentos de outros  autores, devo considerar minhas pesquisas sobre aquilo a 

que, entre nós, damos o nome de catolicismo popular, como os meus esforços de 

                                                 
3 Um Pai tão pessoalmente santificado e humanizado, que mais de uma vez ouvi pessoas do povo dizerem, 
entre os dias da célebre Romaria do Divino Pai Eterno, em Trindade, Goiás: “aqui em Trindade, abaixo de 
Deus o santo mais poderoso é o Divino Pai Eterno!”. 
4 Lembro alguns livros e omito artigos. Algumas referências mais completas estarão na bibliografia ao final: 
Sacerdotes de viola, Memória do sagrado, A Festa do santo de preto, O divino, o santo e a senhora, 
cavalhadas de Pirenópolis, A cultura na rua, De tão longe eu venho vindo, O festim dos bruxos. Em breve 
devem sair outros dois livros: Prece e folia, festa e romaria, pela Editora Santuário, de Aparecida; A clara cor 
da noite escura – estudos sobre o negro em Minas Gerais e em Goiás, pela Editora da Universidade Federal 
de Uberlândia.    



 6 

compreensão da “vida religiosa”mais distanciados de mim mesmo e dos meus outros 

mais próximos5. 

Meus sujeitos de pesquisa e meus interlocutores eram cristãos católicos, 

como eu mesmo – ora com mais certezas, ora com maiores dúvidas – julgava também 

ser. Tanto assim que muitas vezes oramos juntos em seus rituais e não foram poucas 

as vezes em que, diante de todos, deixei de lado meus aparatos de pesquisa e, 

reverente, tomei as fitas pendentes de um altar rústico, beijei-as e as passei sobre a 

cabeça. Fui, certa feita, “festeiro de Santos Reis” em São Luis do Paraitinga e, talvez 

de uma forma próxima a vários de vocês aqui e um tanto mais distante de outros 

companheiros de ciências sociais, eu me sentia e identificava como alguém que 

pesquisa algo de um sistema de fé, crença, culto e rito; de uma religião enfim, que 

desde a minha infância era também “!a minha” e em cujas verdades essenciais, eu 

também acreditava. Diante de um rústico altar de santos eu não me ajoelhava como 

um ator que representa “ser como eles”.  

Pois diferente deles justamente no que me trazia até eles como um 

pesquisador de campo, eu era como eles, a meu modo, no que nos unia na diferença 

do que vivíamos ali. Assim, eu que havia vindo de perto ou de longe até “ali” para 

aprender com eles algo sobre depois escreveria alguma coisa que eles não leria, 

convivia com eles como os meus outros: iguais e diferentes. Entre sotaques e 

entonações da fala e dos gestos ora semelhantes, ora um tanto diversas, nós nos 

entendíamos. Falávamos a mesma língua, devorávamos a mesma festiva comida e 

orávamos com as mesmas e outras preces aos mesmos seres sagrados. Aprendi a 

cantar alguns de seus cantos de tradicionais de devoção – alguns em um retraduzido 

Latim de ladainhas -  e devo confessar que de modo geral gostava mais deles do que 

os cânticos pré e pos-conciliares das cerimônias de  igreja. Quisera haver vivido 

“missas”  com a mesma emoção com que partilhei “rezas”.  

   Em Goiás e, depois, em Minas Gerais e em São Paulo, varei longas horas 

de noites entre dezembro e janeiro caminhando, cantando, orando e comendo entre e 

com foliões de Santos Reis. Durante dias e semanas andei atrás e entre ternos de 

congos e de moçambiques em festas “de santo de preto”. Documentei e, aí sim, 

varando noites inteiras em claro, e até dancei danças, funções ou folgas de São 

Gonçalo. Quase sempre sozinho, como é costume entre antropólogos. Alguma vezes 

acompanhado de estudantes, em fecundas e breves jornadas de ”oficinas de pesquisa 

                                                 
5 Trata-se de Os Guarani – índios do sul, que foi publicado mais de uma vez. A primeira delas na série Textos 
– Estudos de Sociologia, do Departamento de Sociologia da FFLCH da Universidade de São Paulo, em 1990.  
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de campo”, a que me habituei desde meus primeiros anos de professor, ainda em 

Goiás6. 

Havia apenas algumas diferenças em tudo. Estas duas seriam as mais 

importantes. Primeira. Creio que eles oravam com uma diversa bastante maior e mais 

sincera  fé do que eu mesmo, devotando em muitas ocasiões às suas preces, rezas 

de terço e cantorios de louvor ou de “peditório” um tempo imensamente maior do que 

o que eu ousaria destinar a tais práticas. Segunda. Durante os quase sempre muito 

longo momentos de seus rituais devotos, eles apenas “faziam aquilo” a que se 

dedicavam. Eu partilhava com eles “aquilo”, quando era convidado ou quando me 

parecia devido e, ao mesmo tempo, eu os pesquisava. Se há justiça no mundo, eles 

receberiam as bênçãos dos céus. Eu, os louvores da academia. Entre as nossas 

distâncias e proximidades havia, é certo, uma cumplicidade de partilha cultural 

bastante maior do que a que suponho que exista entre um padre católico pesquisador 

e uma mãe-de-santo do candomblé, a menos que ele seja também, e às escondidas 

de seu bispo, um alguém “da casa”. Maior ainda a distância que, entre língua e  a 

crença, separa um antropólogo carioca de um velho xamã yanomami.  

Talvez por isso mesmo, bem sabemos que quanto mais próximos de nós 

mesmo e de nossa cultura de origem são o nossos cenários de pesquisa, e quanto 

mais familiares a nós são os nossos sujeitos e sistemas investigados, tanto mais 

horizontalmente alargada e mais verticalmente superficial tende a  ser a nossa  

etnografia – no sentido tradicional de “descrição de uma cultura” e, em nosso caso, de 

uma dimensão ou um momento de uma cultura religiosa. Conhecemos casos 

exemplares em excesso. A um pesquisador muçulmano vindo do Paquistão para 

efetuar estudos sobre “ rituais atuais do catolicismo urbano em São Paulo” nada do 

que nos pareceria trivial e marginal em uma missa de domingo, que descreverá com 

profundo mais interesse e um enorme riqueza de detalhes. Bastante mais do que a 

mesma descrição etnográfica realizada por um antropólogo nascido no Brás e  

participante da Renovação Carismática de alguma paróquia de seu bairro. Aqui 

mesmo no Brasil possuímos incontáveis exemplos de rituais de devoção indígena 

                                                 
6 De uma destas incursos saiu pela Universidade Estadual de Campinas, um caderno de estudos de alunas e 
alunos meus, hoje doutores há um bom tempo. Fomos a Catuçaba, em São Luis do Paraitinga documentar 
cerimônias do Dia de Finados. Fora a minha breve introdução três artigos sobre o tema foram publicados. 
Ver: Ritos e mitos da morte em Catuçaba – três estudos, no Boletim de Antropologia 2, do Departamento de 
Ciências Sociais do IFCH da UNICAMP,  de dezembro de 1987. O trabalho a várias mãos começa com uma 
epígrafe recolhida por mim um dia e pintada em um muro em Campinas:  “a morte é a grande aventura da 
qual não sairemos vivos!”  
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descritos sob o microscópio do olhar atento do pesquisador estranho e estrangeiro. 

Multiplicamos uma rica e muito variada antropologia dos rituais religiosos das 

diferentes tradições afroamericanas, ao mesmo tempo em que e mal se sabe – a não 

ser quem partilhe – de que maneira vivem os seus deuses e o celebram em seus 

cultos os participantes da Teologia da Libertação.  

Isso em boa medida se deve a que olhamos os “outros”, quando sujeitos de 

culturas indígenas, exóticas ou populares, através de muita cultura e pouca história. 

Isto malgrado o surgimento das recentes inovações da memória social, da história 

oral, das histórias de vida e de suas derivadas. Ao mesmo tempo em que nos 

olhamos e buscamos compreender a nós-mesmos ou aos nossos outros próximos – 

aqueles que podem ser estranhos, ms nunca exóticos, como um “nativo” – entre 

pesquisas e estudos carregados de muita história e de pouca cultura7. Não é apenas 

porque há documentos escritos de menos de um lado e documentos escritos demais, 

do outro, que os historiadores e, menos, os  sociólogos privilegiam pesquisas sobre as 

religiões eruditas e oficiais, através de suas instituições e de seus atores e atores de 

feitos e de fatos social e/ou politicamente relevantes, entre aliados e inimigos do 

passado e do presente, enquanto antropólogos preferem dedicar-se as “sem história”,  

empapados de ritos e de mitos tão melhores desde estudar quanto menos 

semelhantes aos meus. Este cenário de repartições afortunadamente vai se 

quebrando por toda a parte, inclusive com a chegada de outras vocações de estudos 

e pesquisas, como a de geógrafos,  psicólogos e até mesmo de economistas e 

arquitetos.  

De resto, Boaventura de Souza Santos lembra em um livro recente e 

bastante conhecido entre nós, Um discurso sobre a ciência, que por estudaram a si-

mesmos e aos seus mundos sociais muito próximos – sua comunidade, sua classe, 

seu segmento de classe, sua cultura – os sociólogos armaram-se, desde Émile 

Durkheim, ou mesmo antes dele, de uma série de artifícios e de procedimentos 

metodológicos em nome da neutralidade e do distanciamento8. “Considerar o fato 

social como coisa” era a ordem máxima de Durkheim, e muitos cientistas sociais a 

seguiram à risca por muito tempo. Em direção oposta, devotando-se originalmente a 

mundos sociais e a culturas “outras”: distantes, exóticas, desconhecidas, os 

                                                 
7 Peter Burke, o instigante historiador de Cambridge, trabalha com felicidade esta difícil questão em alguns de 
seus livros, dentre os quais vale a pena recordar pelo menos dois, existentes em Português: O que é história 
Cultural, e As culturas populares.  
8 Tanto este livro quanto o Pelas mãos de Emília, que o procede e amplia bastante, possuem mais de uma 
edições aqui no Brasil. Ambos foram publicados pela Editora Cortez, de São Paulo.  
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antropólogos, desde Bronislaw Malinosky tomaram um caminho diverso, e 

desenvolveram procedimentos em busca de uma de máxima aproximação e 

familiaridade com o “outro”. Um estranho “objeto de pesquisa” a ser, por isto mesmo, 

metodologicamente tornado um sujeito familiar. Escrevo isto porque acredito que algo 

não muito diferente aconteceu e, com muitas variações em todos os sentidos – segue 

ainda acontecendo no caso de nossos estudos e ritual.  

  Voltemos por um momento a mim e a minhas manhãs, tardes, noites, e 

madrugadas.  Terminada a festa ou o ritual que por algum tempo nos aproximara, eles 

deixavam de serem reis e rainhas, nobres de uma corte processional de negros, 

mestres, contra-mestres e outros devotos-artistas errantes em nome dos Três Reis do 

Oriente, ou dançantes em louvor a São Gonçalo, e retornavam à rotina de serem 

pedreiros, sub-empregados, biscateiros, garçons, lavradores de arroz e milho, 

mulheres “donas de casa e mães de família”. E eu que os deixava e viajava de volta 

permanecia sendo o antropólogo que os “pesquisara” e agora deveria escrever sobre 

eles. Ou seja, traduzir o em ele acreditavam, que eles faziam e criavam diante de mim 

e dos outros, em uma linguagem que eles não entenderiam, se algum dia me lessem, 

tal como escrevi algumas linhas acima. 

Mas, a seu modo eles conheciam outras diferenças. E um dia, do meio de 

seu terno, ao me ver numa esquina de rua gravando e fotografando, um capitão negro 

de congos interrompeu o seu canto para me gritar entre sorrisos: “Eh, meu branco! 

Quem sabe, dança. Quem não sabe, estuda!” Já escrevi sobre isto uma vez. Não 

custa repetir aqui. E talvez por dançarmos tão pouco e estudarmos tanto, nós 

pagamos o preço que talvez não pese sobre “eles”. Ou pese de um modo diferente. 

Pouco depois de numa entrevista a um jornal de São Paulo, Rubem Alves haver-se 

declarado de público ser hoje um “teólogo ateu”, ele nos contava, em minha casa, que 

havia visto um homem velho e pobre orando como que tem no coração, nas mãos e 

nos olhos toda a fé de que necessita um justo, segundo o Antigo Testamento, ou um 

santo, de acordo com o Novo. E ele nos disse de arremate: “Eu hoje não tenho inveja 

de ninguém. Mas se tivesse, seria desse velho!” Repito a frase de memória e pode 

não ter sido bem assim. Mas se não foi assim, foi quase. E eu que o ouvia poderia ter 

completado: “e eu também!” 
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3. Outros, como nós 

Em outros estudos de antes e de depois, pesquisei e escrevi sobre a 

experiência do ser-cristão de tradição católica entre outras pessoas e comunidades de  

outros mais “como nós mesmos”. Depois de haver saído da vida universitária como 

estudante e, também, da Juventude Universitária Católica e do Movimento de 

Educação de Base, onde vivi a mais forte e intensa experiência do pertencer a uma 

pequena e ativa comunidade cristã de fé (o crer pessoal), de crença (o crer 

comunitariamente com outras pessoas), de vida, destino e de militância – algo a que 

dávamos naqueles anos o nome de “engajamento” – iniciei uma vida dupla que já 

abria suas duas trilhas para mim ainda nos tempos de estudante. Creio que vários 

dentre os que agora me escutam e mais adiante poderão ler o que escrevi, viveram ou 

vivem ainda algo bastante semelhante. 

Ao mesmo tempo, e quase sempre repartindo um mesmo dia, uma mesma 

semana, um mesmo mês de vida e de trabalho, eu me tornei um professor 

universitário e permaneci vivendo o que até imagino ser uma dimensão de militância. 

Assim, desde agosto de 1967 vivo o ser um professor e um antropólogo, desde cedo 

bastante motivado pelo mundo rural e pelos cenários e espaços rurais daquilo a que 

dei e damos nomes como: culturas camponesas, culturas populares, culturas rústicas 

e, de maneira especial em meu caso, as tradições populares de negros, mestiços e 

brancos católicos, residentes em áreas rurais ou em cidades agrárias de pequeno 

porte. As mesmas culturas a que demos durante os anos sessenta e seguintes nomes 

mais políticos, como: culturas dominadas, culturas oprimidas, culturas do povo e 

assim por diante. Tempos em que com freqüência Cultua Popular costumava ser 

escrita com maiúsculas e deu origem aos movimentos de cultura popular de que 

participei através do Movimento de Educação de Base9. 

Nascido em Copacabana e depois morador da Gávea, dois  bairros de classe 

média de uma grande cidade, nunca me interessei por temas ligados à  antropologia 

urbana e mesmo o limite de minhas pesquisas sobre a religião foram cidades 

interioranas de  porte médio ou pequeno, como Itapira, São Luiz do Paraitinga, Goiás 

(cidade de), Pirenópolis, Mossâmedes e outras.  

                                                 
9 O nome sempre lembrado é o de Paulo Freire. Seu livro, Pedagogia do oprimido  é uma referência ainda 
essencial. Osmar Fávero reuniu em  Cultura popular e educação popular – memória dos anos sessenta, 
os mais polêmicos e relevantes documentos da época.    
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Em uma outra direção, tal como aconteceu com várias pessoas lembradas 

aqui, dei continuidade a uma “vida militante”, junto a “movimentos sociais de igreja” e 

a experiências de luta e resistência durante todo o período dos governos militares, de 

que as Comunidades Eclesiais de Base ou àquilo que na Diocese de Goiás 

costumávamos chamar de Igreja do Evangelho. Boa parte de toda a minha 

participação de então foi através do Centro Ecumênico de Documentação de Base, da 

Diocese de Goiás e, em menor escala, de outras, como a de São Felix do Araguaia. 

Portanto, ao longo de vários anos, dentro da academia e através dela eu 

pesquisava, escrevia e lecionava sobre “os outros”: negros, pobres, bóias-frias e 

camponeses sitiantes, parceiros ou arrendatários de terra, mas também: “reis”, 

“princesas”, “generais”, “mestres”, “capitães”, “congos”, “foliões”, “capelães”, 

“benzedeiras”, “folgazões”, promesseiros” e outras diversas categorias de fiéis 

devotos e artistas10. À margem da academia eu assessorava “trabalhos da igreja 

popular” e, uma vez ou outra, realizava pesquisas antropológicas a serviço de tais 

trabalhos, ou derivados de minhas vivências entres os seus praticantes.  

Exemplo. Como uma proposta de acordo entre o Centro Ecumênico de 

Documentação e Informação e a Diocese de Goiás, participei de uma longa pesquisa 

nunca publicada, e que entre nós tomou o nome de: A Igreja do Evangelho. Dela 

participou também Eliseu Lopes, cuja serena sabedoria ao longo dos anos foi um de 

meus melhores aprendizados. Foi na Diocese de Goiás que vivi as únicas 

experiências completas e bem concluídas de pesquisa participante11. 

Na seqüência, nos anos oitenta participei de um longo trabalho de pesquisas 

sobre o catolicismo no Brasil de então. Ele foi uma iniciativa do Instituto de Estudos da 

Religião, do qual fiz também parte por muitos anos, e foi coordenada por Pierre 

                                                 
10  É desta quadra de tempo a minha pesquisa sobre o campo religioso em uma cidade de São Paulo, que 
desaguou em minha tese de doutorado. Seu nome original foi: Os deuses de Itapira – um estudo sobre a 
religião popular. Mais tarde, com outro parecido nome: Os deuses do povo – um estudo sobre a religião 
popular, ela foi publicada em duas edições pela Editora Brasiliense. Neste ano de 2008 o livro saiu em nova 
edição, agora com a versão completa da tese original, pela Editora da Universidade Federal de Uberlândia – 
EDUFU. Outros diferentes estudos sobre o catolicismo popular, já mencionados aqui, foram também deste 
tempo que vai dos começos dos anos setenta até o presente momento.  
11 Uma delas, a primeira, tomou o nome de O meio grito, título sugestivo de Idalice, uma das mulheres do 
povo participantes da pesquisa. Ela foi publicada pelo CEDI e pela Diocese de Goiás em dupla versão. Uma 
dirigida aos agentes de pastoral, redigida por mim. Outra dirigida aos agentes da base, e escrita por uma 
pequena comissão envolvendo agentes locais e coordenada por Paulo Michalizen. A outra, publicada em oito 
cadernos de circulação local e popular, também redigida por mim em sua versão final, ocupou um grande 
número de “agentes” de um lado e do outro. Ela foi, em boa medida, pensada e coordenada por José de 
Souza Martins e é a mais completa e consistente experiência de partilha do saber que conheço.  
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Sanchis12. De maneira quase simbólica, mais do que acadêmica, para um dos 

volumes escrevi um estudo sobre “eles”, os outros: A partilha do tempo. Um momento 

de antropologia do Campesinato realizado junto a pessoas e famílias de uma 

comunidade encravada na Serra do Mar, entre Taubaté, no Vale do Paraíba e 

Ubatuba, no Litoral Norte de São Paulo, chamada Catuçaba e pertencente ao 

município de São Luis do Paraitinga. Um dos últimos redutos brasileiros e paulistas 

onde todos os anos, com solene pompa e alegre festa, comemora-se nas ruas e 

também dentro da igreja a Festa do Divino Espírito Santo13.  

Para um outro volume escrevi um estudo sobre “nós”, os cristãos situados, 

frente aos camponeses de Catuçaba, do outro lado das culturas: a profana e a 

religiosa. Uma incômoda e persistente clivagem visível e vivida, que desde pelo 

menos os anos heróicos da década de sessenta nos acostumamos a chamar de 

“cultura erudita” (a nossa, ou a dos que pesquisam e escrevem... mas não sabem 

dançar) e/versus a “cultura popular” (a deles, ou a dos que são pesquisados, descritos 

e escritos... mas sabem dançar). 

Meu texto no volume Catolicismo – unidade religiosa e pluralismo cultural, 

tomou este nome: Crença e identidade – campo religioso e mudança cultural. Ele se 

volta a nós, os que então nos sentíamos “comprometidos com o povo” e, ao mesmo 

tempo - como no meu próprio caso – os que escreviam textos “sobre o povo”, situados 

entre a prática pastoral e a acadêmica. Assim sendo, a partir do que se vivia então na 

Diocese de Goiás, e entre paralelos como o ser-católico e o ser-evangélico, ou o ser-

católico “erudito” (ou, o quê?) e o ser-católico “popular”, meu estudo buscava algumas 

respostas não tanto a perguntas como: “o que é crer?”, ou “como é que se crê?”, ou, 

ainda: “em que se crê ou se pensa que se crê?”. Questões talvez mais para teólogos 

(ateus ou não) do que para antropólogos (idem). Minhas perguntas visavam de 

                                                 
12 O ISER constituiu um Grupo de Estudos do Catolicismo que nos reuniu na Ladeira da Glória 98 durante 
alguns fecundos e felizes anos. De nosso trabalho sempre bastantes dialogado, entre longas reuniões de 
estudo e de partilha de nossas pesquisas, resultou uma trilogia de livros, todos coordenados com sabedoria 
por Pierre Sanchis. Eles foram: Catolicismo, modernidade e tradição; Catolicismo, cotidiano e 
movimentos; Catolicismo: unidade religiosa e pluralismo cultural. Foram todos publicados, com iguais e 
eclesiásticas capas brancas, em co-edição do ISER e da Edições Loyola. A equipe reunia pessoas divididas 
quase todas entre a sociologia e a antropologia: Pierre Sanchis, Francisco Cartaxo Rolim, Carmem Cinira 
Macedo, José Ivo Follmann, Regina Novaes, Ana Maria Doimo, Nair Costa Muls, Telma de Souza Birchal, 
Mathias Martinho Lenz, Patrícia Birman, Raymundo Heraldo Maués, Pedro Ribeiro de Oliveira.   
13 De meus estudos na região derivaram dois livros: A partilha da vida, e O trabalho de saber – cultura 
camponesa e educação rural. Participei também do documentário dirigido por José Inácio de Sá Parente, 
A Divina festa do povo.  
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preferência algo a respeito de: “como é que uma pessoa se identifica como um 

alguém-que-crê-no-que-crê e vive-o-que-vive?”. 

Naquele então, para pensar como acontece o reconhecimento  e/ou a 

atribuição de uma identidade através da religião, tomando o ser-católico no âmbito da 

Diocese de Goiás, terminei por estabelecer três alternativas possíveis. Três 

qualidades de identificação de acordo com o teor da pertença a uma fé, a uma religião 

e/ou a uma igreja. Utilizando uma fórmula então bastante corrente entre nós, defini 

como uma primeira categoria, a das pessoas que se reconhecem como sendo: “a 

igreja em Goiás”. Eis o que escrevi na ocasião. 

 

A ênfase no artigo é aqui muito importante. Na verdade é ela quem 

estabelece a diferença entre fiéis aparentemente próximos. 

Religiosos ou leigos, gente “do lugar”, ou vinda de fora para 

trabalhar na Diocese de Goiás, (aqui estão)  aqueles que se 

reconhecem como autores e sujeitos identificados com a “linha da 

pastoral popular”, considerando-se não apenas pessoas da igreja, 

como seriam os “outros católicos, ainda não ativamente 

“comprometidos”, mas aqueles que fazem a própria igreja local. 

(1992:56). 

 

A diferença essencial estaria, então, na proximidade e na oposição de/entre 

dois verbos: pertencer e participar; ou entre dois qualificadores: praticante versus 

participante.  Pois uma segunda categoria do ser-católico estaria reservada aos que 

se reconhecem como também católicos, mas “da igreja de Goiás”.  Desde o ponto de 

vista dos que se reconhecem como sendo e constituindo, pastoral e profeticamente, “a 

igreja em Goiás” (eu incluído), seriam “da igreja de Goiás” praticam a vida rotineira e 

eclesiástica  da igreja, sem se identificarem, entre a crença e a prática, com a “linha 

da Igreja de Goiás”.  Aqueles que mesmo quando praticantes fervorosos, 

freqüentadores de missas, sacramentos e festas de igreja,  não participavam de uma 

“nova maneira de ser igreja”, anunciadora do essencial dos evangelhos e ativamente 

comprometida com a causa popular, em nome de uma profética re-leitura pós-conciliar 

dos próprios evangelhos e sua mensagem. Em muitas casos tais pessoas, antes de 

serem assim pensadas pelos que se reconheciam como “a igreja em Goiás”, 

afirmavam-se, eles próprios, como pessoas católicas de igreja, mas situadas á 

margem ou mesmo em aberta oposição à então “linha pastoral da Diocese”. 
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Finalmente, uma terceira alternativa abria-se aos que se consideravam como 

pessoas católicas, por tradição de família ou opção pessoal de fé confessional, mas 

não praticantes ou não-afiliadas à igreja. A qualquer vivência institucional e 

eclesiástica de sua fé e de suas práticas religiosas pessoais.  Seriam aqueles que em 

meu texto denominei como o “ser da religião, fora da igreja”.  

Devo transcrever aqui uma longa passagem de meu texto de então. 

Observemos que ele preserva algo do saber e do sabor da época. E ele poderá ser 

útil mais adiante, quando chegar o momento de nos perguntarmos se esta crítica (nos 

dois sentidos da palavra) posição de crença e pertença, não é bastante semelhante 

àquela que hoje, em boa medida, identifica alguns vários de nós. 

 

Entendamos bem as diferenças. Em grupos anteriores de 

classificação dispomos aqueles que se separam de uma presença 

diocesana e paroquial por não concordarem - hostil ou evasivamente 

- com o projeto e o processo de condução da “vida de igreja”, 

reforçando, no entanto, dentro dela, movimentos e grupos de 

resistência religiosa e/ou política (à linha pastoral da Igreja de 

Goiás). Isto é muito diferente de um recuo assumido a uma 

individualização de crença e da prática católicas. Aquilo que no 

passado costumeiramente associava-se a alguma coisa como: “eu 

não concordo com essa igreja aí”(acusações de bispos e padres 

“comunistas”são sempre lembradas), ou: “eu não aceito o que 

aconteceu com a igreja de uns tempos pra cá”.  

Aparentemente próximas essas são duas alternativas de experiência 

católica muito desiguais. De um lado o que existe é um afastamento 

intencional e organizado de uma modalidade de trabalho de 

produção e oferta de bens religiosos que provoca uma reação 

simbólica e política de produção e oferta de bens e serviços 

alternativos. Bens e serviços de que os mais importantes são, sem 

dúvida alguma, os de atribuição de sentido ao ser católico, 

associados a uma ativa ou moderada participação do fiel em uma 

pequena e aceita dissidência de igreja, dentro de uma mesma 

religião. Algo que, não esqueçamos, nas dioceses e igreja 

definitivamente conservadoras, transforma em dissidentes aqueles 
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que são acusados, em Goiás, pelos “outros” de serem uma forma 

ilegítima e usurpadora do poder eclesiástico e pastoral.  

De outro lado o que existe é uma espécie de explicação renovada 

para um modo universalmente consagrado de ser católico, que 

consiste, como vimos, em uma individualização da experiência e do 

retrato com que a pessoa se vê sendo e vivendo o seu catolicismo. 

Estranho que estudos e escritos sobre a igreja católica no Brasil com 

freqüência esqueçam o lugar e a importância desta “massa católica”. 

Uma presença por certo muitas vezes maior do que as pequenas 

frações militantes a quem eles com razão se dirigem. Corretos do 

ponto de vista estritamente teológico e pastoral, eles podem estar 

bastante equivocados ante uma análise mais objetiva do que de fato 

acontece com a cultura e a experiência católica no país. Afinal, é 

possível que, na prática, a vida da igreja esteja sendo algo bastante 

diferente da vivência da religião entre os católicos. (1992: 60 e 61). 

 

E esta persistente e talvez crescente “massa” dos católicos-de-religião, mas 

sem-a-igreja, deva ser somada agora a outras, como a dos “cristãos não-

confessionais” e, portanto, não canonicamente católicos. Ou como a dos “já-não-

cristãos” como fé religiosa ou crença eclesial, mas abertos aos valores de vida dos 

evangelhos. Ou seja, muitas e muitos de “nós mesmos”, agora.  

O que vivemos e somos agora? O quê? Quem?  Nós que trilhamos o ser-

cristão-católico entre a Ação Católica e os Movimentos de Cultura Popular entre o final 

dos aos 50 e os anos 60. Aqueles que depois viveram intensamente, como tantas e 

tantos de nós, as vocações renovadoras conciliares e pos-conciliares, que na esteira 

de nossas próprias ousadias anteriores nos abriram difíceis portas e nos apontaram 

não menos desafiadores horizontes que desaguavam na Teologia da Libertação, nas 

Comunidades Eclesiais de Base, nas “Igrejas do Evangelho”? Nós que nos abrimos - 

em tempos de novos fundamentalismos e, em direção oposta, tempos de uma 

mercantilização desenfreada do sagrado -  a redescobertas que nos obrigam a 

despojamentos antes impensáveis de nós-mesmos. Que nos desafia agora a saltos 

em direção a alianças e comunhões com “outros” cada vez mais diversos e cada vez 

mais aproximados de e a nós próprios justamente por causa de suas diferenças 

culturais e, no interior delas, religiosas.  
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Lembro-me dos tímidos primeiros passos de nossa vocação ecumênico-cristã 

dos tempos de surgimento, em minha vida, do Centro Ecumênico de Documentação e 

Informação e do Instituto de Estudos da Religião. Lembro-me da abertura deste 

primeiro passo de acolhida do diferente e dos saltos seguintes a que ele nos obrigou. 

Lembro-me do que aprendi com pessoas do Conselho Missionário Indigenista e da 

Teologia da Inculturação.  

Em meio a católicos e a outros cristãos empenhados em dedicar suas vidas à 

conversão de “pagãos” negros do candomblé ou indígenas da Amazônia, eis-nos 

diante de missionários católicos que se negavam qualquer ação conversionista e me 

ensinavam, como ouvi de um deles, que: “a minha missão como missionário 

inculturado é fazer tudo o que puder para que os índios com quem trabalho creiam e 

vivam a sua própria fé indígena tradicional em toda a sua plenitude. Porque o ser-

cristão neles não é o converter-se ao meu cristianismo, mas o viver a sua própria 

ancestral experiência religiosa e espiritual de seus deuses”. 

E alguns passos e saltos maiores foram e seguem sendo dados ainda. 

Recordo o Mosteiro da Anunciação do Senhor, também na Cidade de Goiás. Nas 

cerimônias rituais de cada manhã celebrávamos um dia “em comunhão com os 

nossos irmãos budistas”; outro com os muçulmanos, outro com os praticantes dos 

cultos religiosos de tradição afro-americana. E nos considerávamos – a menos que eu 

mesmo esteja colocando sobre este “nós” o que eram as palavras de meu próprio 

desejo – “cristãos de tradição católica”. Homens e mulheres praticantes e 

participantes de uma entre tantas vocações de fé e de prática pessoal e solidária da 

religião e da vida espiritual,  todas elas tradições tão “verdadeiras” e santificadoras 

quanto a nossa, a “católica”,  uma entre tantas outras tradições históricas e culturais 

de uma mesma religião: o cristianismo. E, ela mesma, uma religião entre as muitas 

moradas de fé em que um mesmo deus de múltiplos rostos se dá a ver, é pronunciado 

e é acolhido pelos humanos.  

Alguns anos após o término dos trabalhos de nosso grupo de estudos do 

catolicismo no Brasil, do ISER, e da publicação dos seus três volumes de escritos da 

equipe, elaborei ainda alguns outros artigos. Pensei que seria a minha última 

participação por escrito em temas como este, pois por meu gosto o mundo de 

pesquisas no campo da religião estaria limitado às tradições religiosas populares do 

catolicismo camponês, tal como no título de um de meus primeiros livros de 

antropologia da religião: Sacerdotes de viola.  
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No quase final de um dos escritos do meu “outro lado”, tentei sintetizar desta 

maneira o que pensava então a respeito de “tudo aquilo”.  

 

Posso estabelecer com o outro o diálogo na exata medida de nossas 

diferenças, pois criamos entre nós o diálogo porque somos 

diferentes. E para sair dele diferentes: do outro e de nós mesmos, 

antes dele. Num diálogo religioso franco, posso acreditar que a 

possibilidade de minha fé é a desigualdade dela, que me é dada 

pelo outro. De algum modo, posso crer que é o rosto do deus do 

outro que desenha, que torna visível, o do meu. Pois é no meu 

desejo verdadeiro de seu entendimento, de procurar com todas as 

minhas forças compreendê-lo, por não ser o meu, que eu 

compreendo o meu, a minha fé... e a mim14.  

 

Trago esta pequena passagem de alguns anos atrás, porque acredito que em 

boa medida nela realizei uma frágil, mas acreditável súmula da abertura daquilo em 

que, solidária e diversamente, acreditamos que  cremos;  daquilo que cremos que 

somos; que imaginamos partilhar com aqueles com quem estamos juntos, 

“companheiros de destino”.  E mais, daquilo que fundamenta o que pensamos a 

respeito mundo em que vivemos, e o que achamos que podemos fazer para 

transformá-lo, entre os que ainda acreditam que algo partido de nós e de outros pode 

ser ainda feito para transformar humanizadoramente o mundo de nossas vidas.  Uma 

abertura que em alguns de nós pode significar uma perda de toda a fé de antes. |A 

mesma que em outros representa, ao contrário, uma fecunda – com todos os seus 

enormes riscos – abertura da própria fé, em nome da acolhida do outro, seja ele um 

deus ou um homem.  

 

4. O que somos, agora?  

 

Lembro que este “nós” a que me tenho referido o aqui deve ser entendido em 

uma dimensão muito simples e até mesmo familiar. Ele começa em mim-mesmo, 

minha biografia e minhas incertezas de antes e de agora. E ele se estende a pessoas, 

                                                 
14 Está na página 132 de: O rosto do deus do outro, um dos três escritos que reparto com Jadir de Morais 
Pessoa, e que tem este mesmo nome no plural: Os rostos do deus do outro – mapas, fronteiras, 
identidades e olhares sobre a religião no Brasil. O livro é de 2005. 
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algumas ainda entre nós, outras que já partiram (e terão visto “tudo”... ou “nada” do 

outro lado) que partilharam de um modo ou de outro os trajetos de “vida de igreja” de 

que tenho falado aqui. Trajetos que eu pretendi iniciar na Ação Católica dos anos 60 e 

que se estendem até, por exemplo, o livro A arte de semear estrelas, de frei Betto. 

Olho para dentro de mim (o mais difícil dos espelhos) e olho ao meu redor, e 

vejo o quê? Vejo e percebo algo que compreendo? Compreendo algo que possa ser 

unificado como uma “visão comum”, como uma “vocação partilhada”, como um 

“mesmo horizonte de uma mesma uma e múltipla fé”? Ou tudo o que vejo – bem à 

moda de nosso tempo – são fragmentos, colagens de imagens de mim e de nós 

mesmos em álbuns-do-ser-quem-sou tão frágeis e mutáveis quanto tudo o que parece 

existir ao nosso redor? 

Faz anos  compro e utilizo todos os anos a Agenda Latino-americana 

Mundial.  A palavra “mundial” foi acrescentada nos últimos anos. Não apenas uso e 

leio a Agenda – porque ela é também um livro a muitas mãos, mas a recomendo a 

cada fim de ano, enfaticamente. Entende-se que ela é uma agenda cristã de tradição 

católica, e as apresentações de D. Pedro Casaldáliga e de José Maria Vigil, nas 

primeiras páginas de todos os anos, devem ser um confiável atestado de origem. Mas 

as suas palavras de abertura abrem com outras palavras o anúncio do que a agenda 

é e a que e quem se destina. Assim. 

 

O livro latino-americano mais difundido, cada ano, dentro e fora do 

Continente. Sinal de comunhão continental e mundial, entre as 

pessoas e as comunidades que vibram e se comprometem com as 

Grandes Causas da Pátria Grande, como resposta aos desafios da 

Pátria Maior. Um anuário de esperança aos pobres do mundo a 

partir da perspectiva latino-americana. Um manual companheiro 

para ir criando a “outra mundialidade”. Uma síntese da memória 

histórica da militância15. 

 

Seus temas, suas referências e seus artigos deixam clara uma visão 

religiosamente cristã, vocacionalmente pan-ecumênica e politicamente crítica e 

conforme à tradição da Teologia da Libertação. A cada dia pelo menos um “santo do 

dia” é mencionado, mas um destaque bastante maior é dado a acontecimentos latino-

                                                 
15 Isto está escrito logo na  página de abertura da edição de 2008. O tema deste ano é: “a política morreu, 
viva a política! 
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americanos do passado e do quase presente, ou a acontecimentos mundiais. Assim, 

eis o que está dito para a segunda feira, dia 1 de setembro, em que escrevo isto. 

 

Arturo                  1 Cor 2,1/Sl 118 

                              Luc 4, 16-30   

Noite da ascensão de Maomé, transferido da Meca a Jerusalém, de 

lá ascendeu ao céu. 

1971: Julio Expósito, estudante, 19 anos, militante cristão, mártir das 

lutas do povo uruguaio, assassinado pela polícia. 

1976 – Adriana Coblo, militante metodista, mártir da causa dos 

pobres, em Buenos Aires. 

1978 – Surge o grupo União e Consciência Negra (mais tarde dos 

Agentes de Pastoral Negros). 

1979 – Jesus Jiménez, camponês, Ministro da Palavra, mártir da 

Boa Nova aos pobres em El Salvador, assassinado. 

 

O único anúncio para o dia seguinte, 2 de setembro, é o do “Primeiro dia do 

Ramadã (1429). A Agenda, desde a sua primeira edição, revela-se um instrumento de 

crítica da globalização neo-liberal, apresentada ano a ano como a grande “idolatria” de 

nossos tempos, e a ela opõe um projeto de universalização planetarizante das 

pessoas e comunidades dedicadas à construção de “um outro mundo possível”.  Ao 

lado disso, é muito clara a sua vocação pan-ecumênica, desde uma confissão cristã 

de origem. Haja visto a anúncio da “ascensão de Maomé”, que precede a lembrança 

de que no dia seguinte começa o longo período purificador do jejum dos muçulmanos. 

Não me lembro de referências totalizantes e esperançosas a um “Corpo Místico de 

Cristo”, e o anúncio de um “Reino de Deus”  associa-se à construção terrena e política 

da “Pátria Grande” e, por extensão, da “Pátria Maior” a Terra planetarizada de homens 

e mulheres livres e reconciliados entre eles e com um deus pai e presente. 

Talvez esta Agenda Latino-americana seja, mais do que livros e melhor do 

que manifestos, o documento mais fiel e mais amplamente aceito de uma pluralidade 

de diferentes pessoas que, como eu, desde uma origem primeiro católico-confessional 

e, depois, militantemente cristã-vocacional e pan-ecumênica, vivem uma mesma e 

múltipla diáspora solidária e solitária.  

Quem sou eu? Em que creio? E nome do que e de quem vivo o que me 

parece bom, belo e verdadeiro viver? A quem me sinto eu “ligado”? E será que 
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palavras como: “engajado em”, “comprometido com” e “militante de” ainda me soam 

não apenas familiares, mas indicadoras de minha mais assumida vocação e de minha 

própria identidade?  Creio que estas perguntas, formuladas no singular e que são, 

mais existencial do que teoricamente minhas, valem de maneira igual para a 

comunidade de “nós” próximos de que me imagino parte. 

Na Agenda Latino-americana assim como nas agendas pessoais e interiores 

de vários dentre nós, os fatos e feitos do que canonicamente poderia ser considerado 

como a Igreja Católica Apostólica Romana, estão ausentes ou são raros e discretos. 

Não há documentos pontifícios de orientação pastoral, mas alguns militantes não-

cristãos, como penso que seja o caso de Eduardo Galeano, possuem páginas 

reservadas para as suas idéias. Ela fala a uma comunidade em diáspora, congregada 

em uma identidade ao mesmo tempo religiosa, pastoral, ideológica e política que não 

cabe por certo no ideário de qualquer igreja confessional de tradição cristã. A relação 

dos “mártires” brasileiros, latino-americanos e, em menor proporção, de outros povos, 

é quase toda de militantes cristãos ou associados a alguma causa popular. Assim 

também o anúncio dos acontecimentos antigos ou mais recentes, envolve causas e 

lutas de povos indígenas e movimentos populares. Não devo entrar em maiores 

detalhes e sugiro a quem não a conheça, a sua leitura. E lembro que a de 2009 deve 

estar saindo. 

Trouxe o seu exemplo porque acredito que a Agenda Latino-americana 

contém,  talvez mais do que o de Nicéia, a síntese daquilo em que muitos de nós 

acreditamos, ou imaginamos que, pelo em parte... cremos. O que me faz recordar a 

resposta de um sacerdote da Diocese de Goiás, quando há mais de vinte anos, 

preocupado eu mesmo com pequenas questões de fé, perguntei a ele qual a 

qualidade de crença a respeito da virgindade e da assunção de Nossa Senhora, da 

ressurreição da carne, da existência tenebrosa do purgatório e, pior ainda, dos 

infernos. A resposta dele foi simples e curta: “faz muito tempo que eu não penso em 

nada disso!” Continuamos a conversar e ele, com calma e sabedoria, me foi 

ensinando a separar o “entulho”  da “crença” e a “crença” da “fé”. Então eu perguntei a 

ele algo como: “afinal, no que você crê?” E ele, entre o evangelho e a fiel heresia 

respondeu: “eu creio numa comunidade que crê, e que vive do que crê”.   

Um tanto mais vago e lacônico, mas nem por isso menos atual para os dias 

de agora, lembro-me que quando perguntei a um ex-companheiro de Juventude 

Universitária Católica, após cerca de dez anos de ditadura militar,  no que ele ainda 

acreditava, ele, um então engenheiro, respondeu entre sorrisos isto: “Eu por agora 
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acredito em duas  coisas. Primeira: tudo o que existe está mudando. Segunda”: toda 

esta mudança deve ter um sentido”.  

Fomos por algum tempo uma pequena confraria de leitores de Pierre Teilhard 

de Chardin, e creio que ao tempo de minha pergunta meu querido amigo engenheiro 

acreditava ainda na essência de suas idéias. Devo dizer que, tal como frei Betto, 

Leonardo Boff e Marcos Arruda, sou ainda um leitor de Teilhard, e malgrado os anos 

de leituras obrigatórias de escritos de antropologia que o contradizem, ainda me 

considero um alguém que sonha não deixar de crer nem na noosfera e nem no Ponto 

Ômega.  

Pois olho ao meu redor e o que vejo. Rubem Alves declara em uma 

entrevista publicada em um jornal que se considera um “teólogo ateu”. Não faz muito 

tempo perguntei a ele, num repente ousado, quando falávamos sobre a morte (um dos 

seus temas mais temidos e desejados): “Rubem, pra onde você acha que vai quando 

morrer?” E ele me respondeu como quem passou da dúvida à ceteza: “Vou voltar para 

o lugar de onde eu vim a milhões de anos!” E com um gesto do rosto apontou a terra 

e, não, o céu. Leio o último livro que frei Betto carinhosamente me enviou: A arte de 

semear estrelas. Neste livro em que Betto se excede em clareza e beleza, leio mais 

um apelo ao desvelo do corpo do que à salvação da alma. Por isso, talvez este livro 

menos católico, pastoral e político do que os outros, terá sido até agora o seu escrito 

mais humanamente cristão. E se Leonardo Boff escreveu a pouco um livro sobre São 

José, terá sido para revelar nele mais o “homem humano” com nós somos ou 

poderemos ser, do que o santo piegas em que o transformaram. E isto depois de 

haver escrito vários livros em que a “Mãe Terra” quase ocupa o lugar sagrado e 

supostamente único do “Deus Pai”.  Escritos mais sobre o que fazer com a Terra do 

que sobre o que esperar do Céu, em que o apelo a uma caridade cristã restrita aos 

humanos estende-se à compaixão dos budistas. Uma caridade onde cabem todos os 

seres que conosco compartem a vida na Terra.  

Leio a sós e com meus alunos os dois primeiros volumes da trilogia de livros 

de Marcos Arruda publicados pela Editora VOZES (o terceiro está a caminho. E neles 

encontro a polissemia de afetos, de idéias, de propostas do pensar e  do agir e de 

autores que sonho, sem os mesmos efeitos, colocar em meus próprios livros. No 

primeiro volume da série: Humanizar o infra-humano – a formação  do ser humano 

integral: homo evolutivo, práxis e economia solidária Marcos Arruda abre-se a uma 

leitura da pessoa humana, de seu destino e do sentido de seu agir na história, que 

transcende até mesmo as fronteiras  mais abertas do que temos chamado de pan-
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ecumenismo. Ele não apenas acata o diferente, mas pensa através da integração 

de/entre diferentes. E, assim, pensa a mensagem cristã através das propostas dos 

paradigmas emergentes no mundo da ciência, onde se unem Fritjof Capra, Ilya 

Prigogine e Leonardo Boff. Ele re-escreve Teilhard de Chardin através de Sri 

Aurobindo, ali, onde Marx e Buda podem compartir uma igual esperança num “outro 

mundo possível‟.  

Quero imaginar pelo menos dois lugares-de-escolhas situados a um lado e 

do outro do que imagino serem as opções de fé  destas e de outras  pessoas 

conhecidas e amigas. Faço isto, já que acabo de citar a pessoa de Buda, para situar 

Marcos, Betto, Leonardo, Rubem e eu mesmo num possível “caminho do meio”, tão 

caro ao budismo, entre dois outros, se não opostos, pelo menos bastante divergentes. 

Mais adiante desdobrarei este exercício de busca de auto-compreensão.  

Em um ponto ou um lugar-de-escolhas – amplo o bastante para converter-se 

em uma grande linha com várias e diferentes opções - reconheço pessoas, homens e 

mulheres de minha geração e de um semelhante “tempo de vida engajada na igreja”, 

e que se afastaram dela, do cristianismo e de qualquer opção de vida religiosa de uma 

maneira completa, ou quase. Entre as mais próximas, convivo com amigos para quem 

as perguntas que fiz acima – e que me faço com freqüência – já não fazem mais parte 

de conversas e, segundo alguns, sequer de qualquer plano de preocupações 

cotidianas. Cristo terá sido um judeu ousado e um homem exemplar. Mas viveu a sua 

vida e morreu a sua morte como tantos outros, antes e depois dele. Deus não existe. 

Ou, no limite, se existe, nada tem a ver com o deus teísta, amoroso e implacável da 

tradição judaico-cristã. Melhor seria crer na “religião cósmica” proposta por Albert 

Einstein, ele mesmo um judeu descrente do YHVH de seus pais, para poder crer em 

um deus real, mesmo que cosmicamente abstrato.  

Essas pessoas ao meu redor e espalhadas por todo o mundo são tão 

inúmeras e densamente diversas, que deveriam ser tratadas com mais inteligência em 

nossos censos. Chamá-las de “ateus” ou de “agnósticos” serve apenas como um 

rótulo. O mesmo vale para um vago “teísta”. Assim como, pior ainda, qualificá-las de 

modo geral e empacotado como “Nova Era”. Algo semelhante a pensar que mórmons, 

testemunhas de Jeová, batistas, anglicanos, luteranos, espíritas, pentecostais e 

católicos são todos, genericamente: cristãos. 

Dentre elas vejo ainda uma diferença essencial. E penso que, com outras 

palavras e sentido, ela vale também para as pessoas habitantes de uma religião. A 

um lado devo pensar naqueles que ademais de não-religiosos, ou “não-crentes” são 
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também descrentes em qualquer origem dotada de sentido e de  direção para os 

seres humanos, a vida e o planeta Terra. Não apenas deus não existe – ou se existe 

nada tem a ver com  o que acontece conosco – como qualquer intencionalidade de 

origem e finalidade de destino constituem uma dupla ilusão. Tudo o que há – se é que 

algo há e o próprio existir não é também uma fantasia –  é obra do acaso. E se um 

deus existe, “acaso” seria o seu melhor nome.  

De outro lado – ora mais próximos, ora mais distanciados - estão aqueles e 

aquelas que, situados fora da religião e distantes da crença em um deus criador e 

presente ou não na história humana, acreditam que existe algo além do puro acaso  

entre a matéria e a energia do universo e a humanidade. E, no que nos toca como 

seres humanos, basta trocarmos a idéia de deus pela de  homem para conquistarmos, 

aqui mesmo no único lugar viável da vida, ao mesmo tempo a nossa liberdade e a 

nossa responsabilidade por nós mesmos. Quem conheça um bom marxista saberá de 

quem falo.  

E seria preciso lembrar que entre os precursores conhecidos entre nós dos 

novos paradigmas e das propostas de instauração de outras completas e complexas 

maneiras de sentir, de pensar, de criar e de agir, não parece haver entre os mais lidos 

e conhecidos, de Edgar Morin a Boaventura de Souza Santos, nenhum que se 

apresente como cristão. Ao que eu me lembre Teilhard de Chardin é muito raramente 

lembrado entre eles e, em direção oposta, entre Marcos Arruda e Leonardo Boff todos 

eles e vários outros são referências essenciais.  

Este é o momento de irmos até o outro lugar-de-escolhas  situada do outro 

lado de nosso “caminho do meio”, aquele em que me reconheço uma caminhante. 

Frei Betto e Leonardo Boff, assim como Marcelo Barros estariam situados aqui, bem 

mais a gosto do que no lugar imaginário – ou pessoal e socialmente real – em que me 

vejo ao lado de Marcos Arruda, de Rubem Alves e de tantas outras pessoas, vindas 

de uma mesma origem “cristã de esquerda e ecumênica”. Dois conhecidos e 

exemplares bispos amigos poderiam ocupar um lugar ainda mais confesionalamente 

definido, mesmo quando apontados por outros como progressistas em excesso e 

pouco ortodoxos: D. Tomás Balduino e D. Pedro Casaldáliga.  

Entre as suas diferenças – que imagino que serão também as minhas, ou 

não?  reconheço neles cristãos de tradição católica fiéis à igreja, mas em muito pouco 

ortodoxos nela ou para com ela. A começar pela confissão de um pan-ecumenismo 

bastante mais aberto e acolhedor da pessoa, da vocação e da crença do outro, do que 

os documentos oficiais mais ousados de qualquer confissão cristã.  
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A leitura radical dos evangelhos, o re-encontro com a pessoa do povo como 

sujeito preferencial do ser-de-igreja, e o acolhimento, para muito além de outras 

crenças e outros sistemas de sentido, cristãos, religiosos ou não, fundam entre eles 

uma “maneira de ser-igreja hoje”, de que as palavras da Agenda latino-americana são, 

recordo uma vez mais, um bom ideário. Imagino que, vinte anos depois, qualquer um 

deles responderia às perguntas que ousei fazer a Eliseu Lopes, e que recordei linhas 

acima, de uma maneira bastante semelhante às suas respostas.  

O mesmo João Guimarães Rosa disse certa feita que “para muita coisa falta 

nome”.  E é bem verdade. Falta um nome para mim. Falta um nome para dizer quem 

eu sou. Pra dizer quem somos, nós, habitantes e viajeiros desta múltipla “diáspora da 

fé”. Um nome – será que isto é preciso - para uma a teia de uma comunidade tensa, 

fecunda e unitariamente diversa e dispersa não sei que vai de pessoas que ainda 

crêem “numa comunidade que crê”, a quase desesperançados “teólogos ateus”. Uma 

comunidade de destino e de diáspora que às vezes, ao ser perguntada assim: “o que 

você é?”; ou “qual a sua religião?”; ou, ainda, “em que você crê?” em um primeiro 

momento se espanta e descobre que “falta nome” para dizer em uma palavra ou duas 

que, afinal eu sou, no que eu creio e do que eu faço parte.  

Não consegue – como eu não consigo -  responder a estas perguntas com a 

certeza de um velho pedreiro em Itapira, quando, há muitos anos querendo saber de 

sua ocupação profissional em minha pesquisa, humildemente  perguntei a ele: “o que 

o senhor é?” E ele respondeu com os olhos no meu rosto: “Eu sou um preto e um 

pedreiro pobre. Mas sou um crente e um salvo no Senhor? E logo a seguir me 

perguntou:  “e o senhor?”. E já naquele então eu não soube ao certo o que responder. 

Faz tempo pesquiso e convivo com as mais diversas escolhas de sistemas 

de sentido, entre a religião fundamentalista e uma vaga “filosofia de vida”, ou uma 

frágil e errante “visão de mundo”. E agora, depois de tudo e de tanto, eis que eu me 

pergunto se não terá chegado a nossa própria hora de nos queremos saber quem 

afinal somos? Que crenças são as nossas e que nomes cabem a nós,  para além dos 

rótulos da profissão e dos títulos da academia?  

 

Até aqui temos esquemas. Modelos que, como todos os outros, retratam uma 

realidade de maneira muito imperfeita.  

Para além deles e para os participantes de alguns deles mais do que de 

outros, sobram ainda as perguntas fundadoras. Quem sou eu? Em que creio? A quem 

pertenço? Em nome de quem ou do quê faço o que faço e vivo o que vou vivendo?  
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Talvez uma boa metáfora  esteja em um par de imagens que foram há menos 

de um ano cenário, cena e palco de gestos meus. Nos domingos a Catedral de Notre 

Dame, em Paris, abre diferentes portas. Em uma delas, lateral, entram os turistas que 

chegam à igreja para visitá-la. Eles percorrem os espaços não-centrais, visitam o que 

há para ver e fotografar, e saem por uma porta lateral oposta. Mas há uma porta 

central, a grande porta da catedral, e é por ela que devem entrar os fiéis. Isto é, 

aqueles que chegam para participar dos “ofícios do domingo”. As várias missas que 

se sucedem ao longo do dia. Algumas pessoas de Notre Dame ficam postadas em 

locais das entradas, para guiarem turistas e devotos entre portas e destinos diversos. 

Entrei duas ou três vezes pela porta central. E mesmo sem o fervor católico da 

juventude e dos “anos da Ação Católica” quis estar “ali” e compartir com outros 

diferentes crentes, o que creio que ainda existe de crença em mim. Vivi os ritos e 

mesmo sem confessar os meus muitos pecados (coisa do passado?) comunguei 

dentro da fila da “comunidade que crê”. Mas entrei duas vezes pela porta dos turistas. 

E me senti muito estranho ali, como quem passeia pelo museu do que, dias antes, 

fora como uma casa.  

De igual maneira teria participado de um culto de crentes budistas e faz 

tempo sonho um longo retiro entre eles. O mesmo vale para o desejo que preservo de 

algum dia participar de rituais de sinagoga e de mesquita. E não pela curiosidade do 

antropólogo, mas por querer saber com que falas e cantos se diz a um deus de outro 

e mesmo rosto, as palavras da fé e da crença. Tenho comigo um livro de preces  

cristãs, judaicas e islâmicas. Quando tenho vontade de dizer algo a deus ou ao vento, 

abro o livro em qualquer página e leio ( e oro?)  qualquer prece16. Mas tenho também 

outros, com preces que se estendem de oriente a ocidente e que trazem nomes de 

deuses de povos africanos e de povos indígenas das Américas. Algumas são de fato 

bastante mais tocantes do que uma “Ave-Maria” e quase todas são muito menos 

infelizes do que a “Salva Rainha” da minha infância e adolescência. Escolho qualquer 

uma e digo ao deus de qualquer povo, ou de toda a humanidade e do universo, o que 

em outras línguas terá sido dito muitas vezes antes de mim. 

Durante anos, antes e um pouco depois de minha participação na Juventude 

Universitária Católica, eu me tornei um  especialista em autos-de-natal. Em todos os 

começos de janeiro, alguém de minha piedosa parentela ou dentre companheiros de 

JUC vinha me lembrar que estava chegando a hora de “preparar um novo auto para 

                                                 
16 O livro é Sede de Deus – orações do Judaísmo, Cristianismo e Islã.  
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este Natal”. Escrevi diversos. Perdi todos e não me lembro de nenhum. Mas quando, 

muitos anos depois, de vez em quando ainda escrevo poemas para ou sobre deus e 

seus outros. Alguns deles estão em meu livro Orar com o corpo – preceitos e preces 

para as horas do dia. Mas um outro poema talvez traduza o meu modo de ser e 

conviver a comunidade de diáspora que convivo com tantas pessoas próximas e 

distantes. Ele é assim. 

 

quando o dia acorda 

 

Dá-me, Deus, o que eu já tenho, 
como este “eu” de quem sou e é quem? 
E  não sabe de si, e acorda e é dia. 
Dá-me este corpo que te quer ver 
e vê folhas, uma nuvem, meio pão 
uma ave, uma criança, uma cantiga 
o jornal de ontem e a mão da moça 
à espera do meu resto de comida. 
E te busca o rosto e encontra um dia 
 o rosto de um outro... meu irmão? 
E te procura e acha o mal do mundo  
e, uma vez o outra, o desejo da alegria 
de estar vivo agora, e é só, e é bom. 
Dá-me, Pai, esta alma que te busca 
enquanto é sexta feira e chove 
uma sagrada chuva fina e fria, 
dá-me a esperança de quem não te acha, 
mas procura ainda, e se te encontra  
não sabe mais se isso é fé ou poesia.  
 
 

   
  
  
  

 
 


