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EDITORIAL 
_ BIDLlOTECA • 

R.llcindo 
Ir. FJ 

DEIXAR-SE CONVERTER PELO EspíRITO 

vida cristã é eminentemente um 
processo, um caminho a ser 
percorrido nas pegadas daquele 
que se proclamou "caminho, 

verdade e vida". Ser itinerante, peregrino, é 
constitutivo da condição cristã neste mundo. 
Admitir isto significa admitir também, como 
pessoa e como comunidade eclesial, que não 
estamos isentos das vicissitudes, ambigüida
des e desvios do caminho. Significa reconhe
cer a vulnerabilidade, mas também a possibi
lidade de mudança, de crescimento da nossa 
condição humana, numa palavra: confessar a 
necessidade de permanente conversão. 

Jesus insiste na necessidade da conver
sa0 para ser discípulo e possuir o Reino (Lc 
13,1-5). Por sua vez, a tradiçao crista asso
ciou sempre quaresma e conversão, vendo 
neste nexo algo substancial do caminho que 
deve culminar na celebraçao da Páscoa, na 
participação efetiva na ressurreição de Jesus. 

Joao Paulo 11, na sua mensagem para a 
quaresma deste ano, insiste nesta verdade: 
"A quaresma é uma caminho de conversão 
no Espírito Santo". O Papa lembra uma di
mensão fundamental deste processo: "Exor
to cada cristao, neste tempo quaresmal, a 
traduzir a sua conversa0 pessoal por um sinal 
concreto a quem vive na necessidade, reco
nhecendo nele o rosto de Cristo que lhe 
repete quase num tu a tu: 'Era pobre, estava 
marginalizado ... e tu me acolheste"'. 

No ano em que o projeto Rumo ao Novo 
Milênio propõe, como gestos concretos de 
conversão, que sejam anunciados, promovi
dos e defendidos os direitos sociais da pessoa 
humana: educação, saúde, informações, cultu-

ra e meio ambiente, a mensagem do Papa está 
chamada a encontrar uma receptividade ativa 
e eficaz na Igreja do Brasil. Diante dos urgen
tes desafios que a situaçao do mundo atual, 
sob o domínio do sistema neoliberal apresenta 
à consciência cristã e ao sentido humanitário, 
a solidariedade é uma exigência incontornável 
da conversão ao Evangelho do Reino. 

Fundada no conceito básico de igualdade · 
de todos os seres humanos, a solidariedade 
vem a ser a expressão do compromisso com o 
irmão necessitado, discriminado ou excluído. 

Neste sentido, a conversão qUe o tem
po quaresmal propõe à Igreja e à Vida Reli
giosa pede mudança nas atitudes e nas 
relaçoes sociais, capaz de contribuir para a 
transformação das estruturas que dão ori
gem e alimentam a exdusão social de in
divíduos e de povos inteiros. 

São muitos os questionamentos que nas
cem daí para a Vida Religiosa: como fazer 
deste momento de crise da história humana 
um Kairós bíblico, um tempo de conversa0 
e de mudança? Como colaborar para tecer 
entre indivíduos e instituições, povos e na
ções redes de solidariedade, onde a partilha 
se sobreponha ao paternalismo do mero dar 
e a solidariedade se entenda não como ge
nerosidade de quem partilha, mas como di
reito do necessitado? Como fazer desenvol
ver a percepção do imperativo da natureza 
solidãria do homem como fundamento de 
uma sociedade mais justa e igualitária? Como 
testemunhar, com a vida e as práticas, o amor 
misericordioso e eficiente de Jesus aos po
bres, aos que sofrem e são exduidos, como 
expressão máxima de solidariedade? Como, 
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a partir do seguimento de Jesus feito solidá
rio até a morte, transformar as instituições 
da Vida Religiosa em autênticas redes de so
lidariedade, indu toras de processos sociais 
capazes de provocar mudanças substanciais 
nas mentalidades e nas estruturas? 

• 

Nesta quaresma, religiosos e religiosas, 
participes das angústias e das esperanças do 
povo, estão desafiados a refazer a experiência 
de Jesus de que fala o evangelista Lucas: a 
experiência de "ser conduzido pelo Espirito 
ao deserto" para experimentar a própria vul
nerabilidade e, ao mesmo tempo, a força li
bertadora do Espirito que converte e transfi
gura, que "faz novas todas as coisas", 

, 
E neste ambiente de itinerário quaresmal 

que CONVERGêNCIA chega este mês aos 
leitores. Os artigos publicados oferecem 
excelente material de reflexão para repensar 

, . -' nossas pratlcas e nossas opçoes no seguI-
mento de Jesus em seu itinerário de solida
riedade e misericórdia. 

O texto do Padre Francisco Taborda -
"A Vida Religiosa no Mundo Neoliberal: 
Sobrevivência ou Refundação?" - aborda 
o tema candente da posição da Vida Reli
giosa no contexto mundial do neoliberalismo. 
Partindo do diálogo acontecido na CRB com 
um especialista em economia, em vistas do 
tema da XVIII Assembléia Geral Ordinária, 
o autor trabalha com vigor e maestria as 
idéias discutidas no debate, num texto de 
cunho pessoal e questionador. O fio condu
tor do artigo consiste no confronto entre tra
ços marcantes do neoliberalismo e o ideal 
da Vida Religiosa. Entre refundaçao e so
brevivência - diz o autor - a presente 
reflexao talvez espelhe a eterna tensao entre 
o que opoe e une uma visão idealista e uma 
visão realista da Vida Religiosa. 

Padre José Comblin, no seu artigo "Li
bertação Social: Requisitos e Exigências" 
oferece aos leitores uma excelente refle
xão sobre as atuais condiçoes da liberta
ção social. Unindo clarividência e profun
da sabedoria advindas da sua experiência, 

o autor traça algumas coordenadas de ação 
capazes de orientar o agir dos cristãos e 
cristãs no comportamento social numa fase 
de insegurança e indefinição, quando -
no dizer do autor - ainda nao entende
mos claramente o significado da nova épo
ca em que entramos, e quando os próprios 
conceitos de sociedade e de ação social 
estao em vias de transformação. 

O texto do Padre Inácio Neutzling -
"A Revolução Silenciosa e a Dança das Ca
deiras das Elites Brasileiras" - apresenta 
uma análise lúcida e fartamente documenta
da da atual situação do Brasil e sua inserção 
na mundialização do Capital. A partir da 
análise, o texto sugere algumas pistas de ação 
que constituem verdadeiros desafios para a 
Vida Religiosa nesse contexto. 

Lina Boff, no seu artigo - "Maria e os 
pobres de Javé hoje: Uma reflexão em vista 
do Terceiro Milênio -, oferece aos leitores 
uma sugestiva reflexão mariológica. O arti
go pretende, no dizer da autora, elaborar 
"uma sistematização teológica da experiên
cia mariana do nosso povo" e abre, ao mes
mo tempo, perspectivas evangelizadoras 
importantes, a partir da ótica de uma 
mariologia enraizada no chão da vida e da 
história concreta do povo. 

O Sinodo dos Bispos para a América, 
realizado alguns meses atrás em Roma, pu
blicou ao final uma Mensagem dirigida a 
todos os homens e mulheres do Continente. 
Fazendo chegar às comunidades religiosas esta 
Mensagem, CONVERGêNCIA quer ofere
cer aos leitores a oportunidade de continuar 
refletindo sobre a grave conjuntlUa histórica 
de nossas igrejas, que o Sinodo tentou deba
ter e iluminar com a luz do Evangelho. O 
breve texto do Fr. Clodovis Boff - "Sinodo 
para a América: Que dizer?" -, publicado 
juntamente com a mensagem, quer ser uma 
ajuda para aprofundar a reflexão em tomo 
desse evento eclesial que procurou abrir ho
rizontes evangelizadores para a América, na 
perspectiva do Terceiro Milênio. 



PALAVRA DO PAPA 

H 

MENSAGEM DE JOAO PAULO 11 
PARA A QUARESMA DE J 998 

Vinde, benditos de meu Pai, 

porque era pobre, marginalizado, 

e Me acolhestesl 

1. Queridos Irmãos e Irmjís! 

A Quaresma coloca diante de nós, cada 
ano, o mistério de Cristo "levado pelo 
Espírito ao deserto" (Lc 4,1): com esta 
experiência singular, Jesus testemunhou a 
sua entrega total à vontade do Pai. A Igre
ja oferece aos fiéis este tempo litúrgico, 
para que se renovem interiormente pela 
Palavra de Deus e possam exprimir na vida 
o amor que Cristo infunde no coração de 
quem n 'Ele acredita. 

Preparando-se para o Grande Jubileu 
do ano 2000, a Igreja contempla, este ano, 
o mistério do Espírito Santo. Por Ele, se 
deixa guiar "ao deserto", para com Jesus 
experimentar a fragilidade da criatura, mas 
também a proximidade de Deus que salva. , 
O profeta Oséias escreve: "E assim que a 
vou seduzir, conduzi-Ia-ei ao deserto para 
lhe falar ao coração" (Os 2,16). A Quares
ma é, por conseguinte, um caminho de 
conversão no Espírito Santo, a fim de en
contrar Deus na nossa v ida. De fato, o 
deserto é lugar de aridez e de morte, sinô
nimo de solidão, mas também de depen
dência de Deus, de recolhimento e do es-

sencial. Para o cristão, a experiência do 
deserto significa sentir, na própria carne, a 
sua pouquidão no confronto de Deus e 
tornar-se assim mais sensível à presença 
dos irmãos pobres. 

2. Este ano, desejo propor à reflexão 
de todos os fiéis as palavras tomadas 
idealmente do Evangelho de Mateus: 
"Vinde, benditos de meu Pai, porque 'era 
pobre, marginalizado, e Me acolhestes!" 
(cf. Mt 25,34-36). 

A pobreza possui diversos significados. 
O mais imediato é a carência de meios 
materiais suficientes. Esta pobreza, que 
para muitos dos nossos irmãos chega aos 
confins da miséria, constitui um escândalo. 
Assume múltiplas formas e traz consigo 
os mais variados fenômenos de sofrimento: 
a carência do sustento necessário e dos cui
dados médicos indispensáveis; a falta de uma 
casa onde habitar ou demasiado acanhada 
com conseqüentes situações de promis
cuidade; a marginalização da sociedade, no 
caso dos mais débeis, e dos ciclos da produ
çao para os desempregados; a solidao do 
que não têm ninguém com quem contar; a 
condição de fugitivo da própria pátria e de 
quem sofre a guerra ou as suas feridas; a 
desproporção nas retribuições salariais; a 
ausência de uma família com as graves con
seqüências, como droga e violência, que 
dai derivam. A falta do necessário para vi
ver humilha o homem: é um drama peran-

c 

co 

> 

o 

67 



.-
u 

> 

o 

u 

68 

te o qual a consciência de quem tem a 
possibilidade de intervir não pode ficar 
indiferente. 

Existe ainda outra pobreza, igualmente 
grave: consiste na falta, não de meios 
materiais, mas de alimento espiritual, de 
resposta às questoes essenciais, de espe
rança para a própria existência. Esta po
breza que toca o espírito provoca sofri
mentos gravíssimos. Estao diante dos nos
sos olhos as conseqüências freqüentemente 
trágicas de vidas vazias de sentido. 

A esta pobreza responde-se com o anún
cio, testemunhado nos fatos do Evangelho 
que salva, que ilumina as trevas do sofri
mento, porque comunica o amor e a miseri
córdia de Deus. Em última análise, é a fome 
de Deus que devora o homem: sem o con
forto que d'Ele vem, o ser humano fica 
abandonado a si mesmo, carente porque 
privado da fonte de uma vida autêntica. 

3. A Sagrada Escritura contém incessan
tes apelos à solicitude pelo pobre, porque 
nele se faz presente o próprio Deus: "O que dá 
ao pobre empresta ao Senhor, que lhe retri
buirá o beneficio" (pr 19,17). A revelação do 
Novo Testamento ensina-nos a não desprezar 
o pobre, porque Cristo se identifica com ele. 
Não podemos, nas sociedades opulentas e 
num mundo cada vez mais marcado por um 
materialismo prático que investe todos os 
âmbitos da existência, esquecer as palavras 
fortes com que Cristo admoesta os ricos (cf. 
Mt 19,23-24; Lc 6,24-25; 16, 19-31). E so
bretudo nao podemos esquecer que Ele mes
mo uSe fez pobre" para nos "enriquecer pela 
pobreza" (2 Cor 8,9). O Fillio de Deus "des
pojou-Se a Si mesmo, tomando a condiçao 
de servo; ( ... ) humilhou-Se a Si mesmo feito 
obediente até à morte de cruz" (FI 2,7-8). 
Esta sua assunção da realidade humana em 
todos os seus aspectos, incluindo a pobreza, 
o sofrimemo e a morte, faz com que toda a 
pessoa se possa reencontrar em Cristo. 

Fazendo-Se pobre, Ele quis identificar
Se com cada pobre. Por esse motivo, no 

juízo final, cujas palavras inspiraram o tema 
desta Mensagem, aparece Jesus a procla
mar bem-aventurado aquele que reconhe
ceu a sua imagem no indigente: "Sempre 
que fizestes isto a um destes meus innaos 
mais pequeninos. a Mim mesmo o fizestes" 
(Mt 25,40). Por isso, quem ama verdadei
ramente a Deus, acolhe o pobre. Sabe que 
Deus assumiu esta condição, e fê-lo para 
ser plenamente solidário com os homens. 
O acolhimento do pobre é sinal da veraci
dade do amor que se tem por Cristo, como 
demonstra S. Francisco que beija o lepro
so, porque reconheceu nele Jesus sofredor. 

4. Cada cristão sente-se chamado a par
tilhar a tribulação e apuro do outro, no qual 
o próprio Deus Se esconde. Mas a abertura 
às necessidades do irmao implica um aco
lhimento sincero, que só é possível numa 
disposiçao pessoal de pobreza em espírito. 
De fato, não existe só pobreza de sinal ne
gativo. Há também uma pobreza que é aben
çoada por Deus. A esta, o Evangelho cha
ma-a "bem-aventurada" (Mt 5,3). Graças a 
ela, o cristão reconhece que a sua salvação 
vem exclusivamente de Deus, e toma-se dis
ponível para acolher e servir o innão, consi
derando-o "superior a si mesmo" (cf. Fl2,3). 
A atitude de pobreza espiritual é fruto do 
coração novo que Deus nos dá; e, no tempo 
quaresmal, tal fruto deve amadurecer por 
meio de comportamentos concretos, como o 
espírito de serviço, a disponibilidade para 
buscar o bem do outro, a vontade de comu
nhao com o irmao, o esforço em combater 
o orgulho que nos fecha ao nosso próximo. 

Este clima de acolhimento toma-se tan
to mais necessário por assistirmos, no nos
so tempo, a diversas formas de rejeição 
do outro. Manifestam-se de maneira gra
ve no problema dos milhões de refugiados 
e exilados, no fenômeno da intolerância 
racial mesmo para com pessoas cuja única 
"culpa" é a de procurar trabalho e melho
res condições de vida fora da sua pátria, 
no medo de tudo o que é diverso e por isso 
visto como ameaça. A Palavra do Senhor 



adquire, assim, nova atualidade frente às 
necessidades de tantas pessoas que pedem 
uma casa, que lutam por um emprego, que 
reclamam educação para os seus filhos. O 
acolhimento que lhes é devido pennanece 
um desafio para a comunidade cristã, que 
não pode deiKar de sentir-se empenhada 
em fazer com que cada homem possa en
contrar condições de vida condizentes com 
a sua dignidade de filho de Deus. 

EKOrto cada cristão, neste tempo quares
mal, a traduzir a sua conversão pessoal por 
um sinal concreto de amor a quem vive na 
necessidade, reconhecendo nele o rosto de 
Cristo que lhe repete, quase num tu a tu: 
"Era pobre, estava marginalizado ... e tu Me 
acolheste". 

5. Será também graças a esse empenho 
que, para muitas pessoas, se acenderá nova
mente a luz da esperança. Quando com Cristo 
a Igreja serve o homem necessitado, abre os 
coraçoes para entreverem, para além do mal 
e do sofrimento, do pecado e da morte, uma 
nova esperança. De fato, os males que nos 
afligem, a vastidão dos problemas, o número 
imenso daqueles que sofrem representam uma 
fronteira humanamente intransponivel. A Igre
ja oferece a sua ajuda, também material, para 
superar estas dificuldades, mas sabe que pode 
e deve dar muito mais: aquilo que se espera 
dela é sobretudo uma palavra de esperança. 

Onde os meios materiais nao são capazes de 
aliviar a miséria, por eKemplo no caso de 
doenças do cOIpO ou do espírito, a Igreja anun
cia ao pobre a esperança que vem de Cristo. 
Neste tempo de preparação para a Páscoa, 
quero repetir um tal anúncio. No ano que a 
Igreja, em sua preparação para o Jubileu do 
ano 2000, dedica à virtude da esperança, repito 
a todos os homens, mas especiahnente a quem 
mais se sente pobre, s6, doente, marginalizado, 
as palavras da Seqüência Pascal: "Cristo, mi
nha esperança, ressuscitou"! Venceu o mal 
que constringe o homem ao embrutecimento, 
o pecado que lhe fecha o coração no egoís
mo, o medo da morte que o ameaça. 

No mistério da morte e da ressurreiçao 
de Cristo, entrevemos uma luz para todo o 
homem. A presente Mensagem quaresmal 
é um convite a abrir os olhos para a pobre
za de tantos. Mas quer também indicar um 
caminho para encontrar na Páscoa aquele 
Cristo que, dando-Se em alimento, inspira 
aos nossos corações confiança e esperan
ça. Espero, pois, que a Quaresma deste ano 
de 1998 se tome uma ocasião para cada 
cristão se fazer pobre com o Filho de Deus, 
a fim de ser instrumento do seu amor ao 
serviço do innão necessitado. 

Vaticano, 9 de setembro de 1997 
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INFORME CRB 

QUESTIONÁRIO-SONDAGEM SOBRE 
"PROJETO TUA PALAVRA É VIDA" 1997 • 

Em julho de 1997, a Conferência dos 
Religiosos do Brasil - CRB, enviou àslaos 
Superioras/es Maiores das Congregações eI 
ou Províncias um Questionário·Sondagem 
(Q.S.) sobre o conhecimento e uso do Pro-, 
jeto "TUA PALAVRA E VIDA", elabora-
do pelo Grupo de Reflexão Bíblica - CRB. 

Dos Q.S. enviados recebemos 155 respon
didos, que muito nos ajudaram na compreen
são geral do conhecimento e uso do Projeto. 
Com esses dados, que vieram aferir nossa 
ação na caminhada bíblica da CRB, podemos 
agora prosseguir na 2a Etapa, pés-culminân
cia, com esperança e alegria. Através da CRB 
Nacional, o GRB sensibilizado agradece. 

Pensamos que todas/os ficariam conten
tes em saber os resultados do levantamento 
do Q.S. Ele foi tabulado pela própria Equi
pe Bíblica na reunião de 07 a 09 de no
vembro de 1997. 

A Tabulaçao foi feita por Regioes Bra
sileiras, o que deu uma visão muito inte
ressante. Mas, neste relato, apresentaremos 
seu resultado globalizado. 

- RESULTADO -

1. Sua Congregação elou Província 
assumiu o Projeto integralmente? 
O Projeto faz parte do Planeja
mento Geral de sua Congregação 
elou Província? Não temos conhe
cimento do Projeto. Apenas ou
vimos falar dele. Estamos iniciando 
o Projeto agora: 

No conjunto das Cinco Regiões Brasi
leiras: Norte, Sul, Sudeste, Centro-Oeste, 
Nordeste: 

86 Congregações e/ou Províncias assu
miram o Projeto integralmente. 

56 assumiram-no em parte. 

Em 102 Congregações e/ou Províncias 
o Projeto faz parte da Programação Geral. 

07 não têm conhecimento do Projeto. 

10 apenas ouviram falar dele. 

15 estao iniciando o Projeto. 

2. O Projeto tem ajudado a 
aprofundar a vida litúrgica e 
celebrativa das comunidades de 
sua Congregação elou 
Província? 

Em 91 respostas, tem ajudado muito . 

Em 32 respostas, ajuda mais ou menos. 

Em 16 Congregações e/ou Províncias, 
ajuda pouco. 

3. Em que instância de sua 
Congregação elou Província o 
Projeto é mais seguido (em 
ordem crescente). 

- Equipe de Governo Geral elou 
• 

Provincial............ .................... 54 

- Nos encontros de Congregaçoes e/ 
ou Províncias ...................... 60 

- Na Equipe de Fonnaçao ......... 65 



- Nos retiros periódicos das 
comunidades ............................ 75 

- Na Formaçao Inicial ............... 101 

- Na Formação Permanente -
Comunidades ........................... 130 

4. Houve resistência na aceitação 
do Projeto por parte de algum 
setor de sua Congregação elou 
Provincia? 

105 Congregaçoes elou Províncias respon
deram que não houve resistência ao projeto. 

Em 34 Congregações elou Províncias 
houve resistência em algum setor, por cau
sa do inicio do projeto (1989) - CLAR. 

5. Ouais os volumes da coleção 
que estão sendo mais usados? 
(ordem decrescente) 

As respostas apontam para o seguinte: 

5. Seguir Jesus: os Evangelhos ... 120 

I. A LeituraOrante da Bíblia ..... 112 

2. A Formação ao Povo de Deus ... 98 

3. A Leitura Profética da História 93 

4. Sabedoria e Poesia do Povo de 
Deus ...................................... 0.0 86 

6. Viver e Anunciar a Palavra -
as primeiras Comunidades ..... 79 

7. O sonho do Povo de Deus -
As Com. e Mov. Apocalíptico 47 

Nota: Poucas Congregações elou Provín
cias já chegaram aos volumes 6 e 
7, muitas ainda estão no volume 6. 

6. Cite dois compromissos de vida 
suscitados pelo Projeto em sua 
Congregação elou Província: 

Nas respostas dadas pudemos concluir 
o seguinte: 

6.1. Contribuição para a VR: 
Vida Comunitária mais fraterna e com

prometida. Gosto pela leitura bíblica e 
superação da leitura fundamentalista. 

Nova visão da Bíblia - leitura a partir 
dos pobres. 

Oração mais encarnada. Abertura para 
a Igreja e o Social. Estímulo para intercon
gregacionalidade. Mais vida nas celebra
ções e no compromisso apostólico. 

Mudança de visão. nova imagem de 
Deus. Novas chaves de interpretação da 
Bíblia e da realidade. 

Abertura para um compromisso mais 
radical com os pobres e marginalizados. 
solidariedade com sua luta. Interesse pela 
formação pessoal e comunitária. A Leitura 
Orante como inspiração para a missão e 
gosto pela espiritualidade bíblica. 

6.2. Compromissos: 

Leitura Orante diária - vida de oração 
mais profunda. 

Aprofundamento Bíblico através de 
cursos, leituras complementares e partilha 
com o povo. 

Investimento na formação de lideran
ças, sobretudo nas CEBs. 

Testemunhar concretamente a misericór
dia de Deus, e compromisso missionário. 

7. Sugestões: 

Continuar a aprofundar e motivar para 
a Leitura Orante. 

Preparar animadoras(es) Assessoras(es) 
para dar continuidade através de escolas, cur
sos nas Regionais e nos Núcleos. Estudar ou 
destacar os livros da Bíblia que ainda não 
foram estudados. Enfocar assuntos do Jubileu 
e do Novo Milênio. Criar roteiros para cele
brações e retiros. Abrir o Projeto para leigos. 
Intensificar o CETESBI. Insistir na metodo· 
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logia. Elaborar o "volume único", para a 
Fonnaçao Inicial. Pensar num Congresso 
Biblico Nacional. Dois temas foram sugeri
dos: um sobre a mulher e outro sobre o 
Espirito Santo. 

O Grupo de Reflexão Biblica - GRB -
da CRB Nacional estando diretamente em 
contato com as respostas ao Q.S. ficou muito 
sensibilizado com a seriedade que as Congre
gações elou Provincias deram ao assunto. 

De nossa parte estamos investindo o 
que há de melhor nessa caminhada biblica 
proposta pela CRB à Vida Religiosa. 

Dedicar-nos-emas, , n~stes primeiros 
tempos, à elaboração do "volume único", 

tendo em vista a Fonnação Inicial e tam
bém, ã Assessoria ao CE I'ESBI - Nacio
nal e Regionais. Posteriormente daremos 
lugar aos outros assuntos bíblicos pedidos 
pela Vida Religiosa através do Q.S. e Re
gionais da CRB. 

A PALA VRA NOS CONVOCA, 

NOS ENVIA E ILUMINA. 

ELA É NOSSA LUZ E FORÇA. 

REALIZA O QUE LHE APRAZ! 

GRB Nacional 



· ...... 

A VIDA RELIGIOSA NO 
MUNDO NEOLlBERAL 

Pe. Francisco Taborda S.J. 

• • 
SOBREVIVENCIA OU REFUNDAÇA07 

(Conclusões pessoais de um diálogol 

NOTA PRÉVIA: O texto que o leitor, a leitora, tem em mãos resultou de um diálogo da 

Equipe de Renexão Teológica IERT) da CRB Nacional com o Pe. Antônio Abreu S. 1., 

economista, colaborador do IBRADES e do Centro João XXII" do Rio de Janeiro, realizado 

na reunião ordinária da ERT, a 10 de outubro de 1997. Foi o primeiro de uma série 

de encontros, em que, dialogando com especialistas de diversos setores, a ERT deseja 

preparar-se melhor para a XVIII Assembléia Geral da eRB, em julho de 1998. Tendo o 

diálogo versado sobre a "Sobrevivência da Vida Religiosa no mundo capitalista", o autor 

desta nota achou por bem relacioná-lo mais diretamente com o tema da próxima 

Assembléia, a refundação da Vida Religiosa, formulando o título em forma de dilema. 

Como o título, os conceitos aqui emitidos são da inteira responsabilidade do autor 

destas conclusões, embora provenham daquele diálogo e com freqüência reproduzam 

idéias ali expressas por outras pessoas, às vezes até literalmente. Posterior revisão do 

texto por meu co-irmão Ademar Specht S. 1., permitiu que os conceitos de economia 

fossem testados em sua exatidão. A todos que participaram deste resultado final, o 

agradecimento do autor. 

A XVIII Assembléia Geral da CRB terá 
como tema a refundação da Vida Religiosa 
no advento do terceiro milênio. Quando, p0-

rém, se tem diante dos olhos o panorama eco
nômico que se descortina, pode surgir uma 
tentação de desânimo que leva a perguntar 
pela sobrevivência, antes que pela refundação. 
Face à idéia de refundação, a de sobrevivên-

cia pode parecer modesta demais e até mesmo 
pessimista Fala-se de "sobrevivência" quan
do não se tem muita esperança; s6 mesmo a 
de "sobreviver". Já "refundação" parece ser 
uma palavra quase pretensiosa: de certa for
ma nos ruvoramos em fazer de novo o que 
fizeram nossos Fundadores e Fundadoras. Se, 
pcrém, não se quiser classificá-Ia de preten-
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siosa, merece, pelo menos, a qualificação de 
esperançosa. Entre refundaçao e sobrevivên
cia, a presente reflexão talvez espelhe a eter
na tensao que opoe e une uma visão idealista 

• 
e uma visão realista da Vida Religiosa. 

A Vida Religiosa em contraste com 
traços marcantes do neoliberalismo 

o neoliberalismo é a vertente atual do 
capitalismo que, depois da queda do muro 
de Berlim, assumiu a pretensao de ser a 
única e definitiva salvaçao para o mundo. 
Uma primeira tarefa desta reflexao será 
identificar alguns traços marcantes do 
neoliberalismo e contrastá-los com o ideal 
da Vida Religiosa, já que, tudo indica, esta 
deverá preparar-se no futuro próximo para 
conviver com o neoliberalismo. Se esse 
futuro será contado em longos ou breves 
anos, é outro problema. Os neoliberais 
apostam na primeira hipótese. 

Materialismo prático 

O primeiro traço marcante do neolibera
lismo, que atinge o coração mesmo da Vida 
Religiosa como forma de opção por Cristo, é 
seu materialismo prático, radicalizaçao do 
materialismo prático capitalista, expressa0 
concreta do primado do econômico. Infeliz
mente, nem sempre os cristãos - nem a Igreja 
em seu magistério oficial - deu a importãn
cia devida ao materialismo capitalista. Ofus
cados pelo ateísmo do comunismo' e dos so
cialismos reais e por seu materialismo teórico 
e prático, os cristaas se acostumaram a criticá
los, por vezes sem cair na conta do materia
lismo talvez muito mais crasso e muito mais 
sutil do capitalismo: sutil, porque não se 
explicita numa doutrina aberta; crasso, por
que baseado na idolatria do dinheiro (a 
"mamoná" evangélica: Lc 16,13) sob aparên
cia de fidelidade à tradiçao crista e ocidental. 

Ressaltem-se dois traços do materialis
mo neoliberal: o determinismo econômico 
e o descaso da questão da transcendência. 

o primeiro traço é o detemlinismo eco~ , 
llomicisfa. A primeira vista poderia parecer 
paradoxal, pois na atmosfera anticomunista 
das décadas passadas só se mencionava o 
determinismo econômico como característica 
do materialismo histórico marxista. Nem uma 
palavra se ouvia sobre sua presença no capita
lismo. Na realidade, não há por que admirar
se de que ambos os sistemas sejam irmãos 
gêmeos, pois ambos haurem do mesmo fun
do comum da modernidade, a racionalidade 
instrumental. A força econômica que, para o 
neoliberalismo, tudo detennina é o mercado. 
A história fica, pois, reduzida ao jogo do mer
cado que assume assim um caráter absoluto. 
E esse determinismo se torna dogmático, 
porque a afirmação do "fim das ideologias" 
nao permite desmascará-lo como ideológico ... 

A questão da transcendência não ocupa 
nem preocupa o neoliberalismo. Não é sequer 
discutida Simplesmente relega-se à esfera pri
vada. Na verdade, porém, sob esta aparente 
neutralidade, o neoliberalismo nega toda trans
cendência, seja na direção do absoluto de 
Deus, seja na direção da alteridade do outro. 
Deus, religião, Igreja são questões da esfera 
privad~ não tem a ver com o essencial; o outro 
é o concorrente a ser vencido. Por rejeitar a 
Deus, - senao negando-o exp1icitamente, cer
tamente abstraindo dele ou, com mais preci
são, substituindo-o por um ídolo -, tampouco 
deixa lugar para0 outro. O neoliberalismo 
não acredita no altruísmo. Sob todo altruísmo 
identifica uma busca de vantagem pessoal, 
poder, prestigio ou retomo econômico. Toda 
ação altruísta poderia ser sopesada, de forma 
que cada pessoa tem a chance de calcular a 
que custo e com que possível retomo pratica 
uma ação dita "altruísta". A partir desse "pre
ço de mercado" das "boas açoes", decidirá se 
valem ou não a pena; 

Nesse contexto entram como contraste 
o testemunho da transcendência e o tes
temunho de gratuidade, cuja clara im
portância os toma insubstituíveis como 
tarefa da Igreja e especialmente da Vida 
Religiosa. 



Primeiramente o testemunho de transcen
dência. Antes de encher a boca com a pala· 
vra "transcendência" ou seus equivalentes 
(Deus, Jesus Cristo, Espírito Santo ... ), reli
giosos e religiosas têm que perguntar-se de 
que transcendência dão testemunho. Nao 
basta testemunhar transcendência simples
mente, nem sequer usar o vocabulário cris
tão sobre Deus. Isso também o fazem as 
novas ondas de espiritualismo, seja de cunbo 
"new age" ou de caráter pentecostal. Trata
se de saber se os religiosos e religiosas tes
temunbam pela vida e pela ação o Deus de 
Nosso Senhor Jesus Cristo, gratuidade pura. 
Qualquer um pode testemunhar transcendên
cia em geral: pela arte, pela natureza, num 
pôr-do-sol, num arrebatamento carismático ... 
De certa forma é fácil, pois todos temos an
seio pela transcendência. Mas a maneira cris
tã de ver e vivenciar a transcendência é bem 
concreta, passa pela cruz de Cristo, pela soli
dariedade com os últimos, segundo a experiên
cia de Jesus. A experiência de pura transcen
dência nos deixa insatisfeitos, procurando 
mais; a experiência cristã é diferente: deixa
nos inquietos diante da situação miserável do 
próximo, pois são filhos e filhas do mesmo 
Pai. Exige conversa0, vida nova, e a vontade 
de continuar sempre por esse caminho. 

Para testemunbar a transcendência cristã 
não é preciso tomar-se um personagem estra
nbo que atrai multidoes, como OS "beatos" e 
"beatas" da tradiçao messiânica brasileira, ou 
como hoje os movimentos de cunho pente
costal, inclusive dentro da Igreja Católica 
(RCC). O importante não é reunir multidões. 
Nem sequer as multidoes que o Papa reúne 
significam muito em termos de testemunbo 
de transcendência, pois, passada a visita não 
se notam grandes frutos de conversa0 no se
guimento concreto histórico de Jesus. 

O testemunbo cristão de transcendência 
une a gratuidade perante Deus com a 
gratuidade para com os innãos e irmãs, ou 
seja: a solidariedade, a comunidade. Será o 
testemunbo que sabe ligar as duas dimen
sões: ser homem, mulher de oraçao, quase 

místico, capaz de falar do mistério de Deus 
e, ao mesmo tempo, de grande sensibilidade 

• 
social. E o que mostram figuras carismáticas 
da tradição brasileira, nas quais o povo re
conheceu, num detenninado momento, cer
to testemunbo de transcendência (Canudos, 
Contestado, beatos e beatas ... ). Eram pes
soas carismáticas, furiosamente religiosas, 
cuja atuação, porém, tinba um efeito social, 
levava a um tipo de vida alternativo. 

O testemunho de gratuidade qualifica o 
de transcendência, mostrando que o Trans
cendente a quem adoramos é o Pai de Nosso 
Senhor Jesus Cristo que ama gratuitamente o 
pobre, o excluido, o marginalizado por serem 
tais e não por serem melhores. Testemunbar 
a gratuidade da entrega aos outros, neste 
contexto neoliberal, é mostrar na prática que 
nem tudo se reduz a um jogo de trocas e 
vantagens. Entretanto, como todo testemunho 
ele deve ser entendido por nossos contempo
râneos, deve poder ser percebido. Aqui entra 
outra problemática: a da comunicação. 

Numa sociedade de massas, qualquer 
sinal, cultural ou contracultural, para ser efi
caz tem de passar pela mídia, tem de apare
cer, senão não existe. Para se dar testemu
nho ou, o que vale o mesmo, ser sinal nessa 
sociedade, é preciso então que o testemunho 
venha a ser conbecido, tomado público. Se 
não aparece, não é sinal, não há testemunbo. 
Existem, sem dúvida, fonnas allemativas de 
comunicação que se realizam sem os gran
des meios de comunicação. Quando algo é 
válido, a transmissão de boca em boca fun
ciona como rede informal de comunicaçao. 
Mas há muitas iniciativas ótimas da Vida 
Religiosa, que nunca chegam a testemunbar 
transcendência e gratuidade, não por nao 
terem conteúdo para tanto, mas porque nao 
se tomam noticia. Por vezes parece que há 
pudor em publicar o que se faz. Outras vezes 
há uma espécie de purismo que não quer 
permitir que os MCS nonnalmente a serviço 
do sistema, veiculem as ações de religiosos 
e religiosas. De qualquer forma, vale pergun
tar: como a Vida Reli iosa testemunbará 

.-
o 

<o 

" 
o 

> 

c 

o 

o 

75 



u 

c 

'o 

> 

c 

c 

u 

76 

transcendência e gratuidade, se o que faz 
não é conhecido? 

o individualismo 

o individualismo neoliberal se caracte
riza por ser ainda mais radical que o do 
velho liberalismo do séc. XVIII-XIX. O 
liberalismo clássico ainda valorizava certas 
formas livres de associação, como os sindi
catos, enquanto o neoliberalismo suspeita 
de toda e qualquer associação livre, como 
as ONGs, os sindicatos e também a Igreja. 
A razão dessa oposição é que toda associa
ção diminuiria o indivíduo. Para uma con
cepção neoliberal, "livre", uliberdade", "li
beraI", inclui a auséncia de todo e qualquer 
constrangimento. O neoliberalismo promo
ve a atomização do indivíduo c, com isso, 
o torna apto para ser consumidor em esta
do puro, sem pensar nos outros. senão como 
concorrentes. 

Exatamente ao contrãrio da concepção 
neoliberal, a identidade da Vida Religiosa 
se manifesta na relaçao, na intersubjetivida
de. Ela sempre se expressou em formas co
munitárias. Inclusive grandes figuras de re
ligiosos e religiosas que, por sua missao, 
tiveram de renunciar à vida comunitária, 
continuavam ligados afetivamente ã comuni
dade, como ponto de referência necessário 
para transmitir-lhe força e sentido. O eremi
tismo cristao nunca pôde reduzir-se ao des
prezo do convívio humano. Terá sempre 
uma ligação mística com os demais cristãos, 
pelos quais o eremita ora e se sacrifica. Fran
cisco Xavier que nada tem de eremita, mas . 
cuja missão O obrigava a viver só, não po
dendo gozar da convivência fisica com seus 
companheiros. carregava seus nomes num 
invólucro que trazia sobre o peito. 

E assim se toca outro aspecto do teste
munho comunitãrio de religiosos e religio
sas. Se a comunidade é solidariedade para 
dentro, entre os membros do pequeno grupo, 
ela também se abre para fora, para o teste
munho de solidariedade para com os de-

mais. Mesmo na Vida Religiosa contem
plativa a solidariedade com o mundo é uma 
nota indispensãvel. Teresinha de Lisieux 
pôde, desde o Carmelo, tomar-se padroeira 
das missões. Também O testemunho de soli
dariedade é fundamental como reaçao ao 
contexto neoliberal. Seria preciso que se vol
tasse a dizer da Igreja e, especificamente, 
de religiosos e religiosas o que se dizia dos 
primeiros cristãos: "Vede como se amam". 
Mas o testemunho requer certa transparência 
e publicidade para que possa ser visto, para 
que haja possibilidade de se perceber os reli
giosos e reJigiosas como homens e mulhe
res para os outros, Volta-se assim ao proble
ma da comunicação que neste caso poderia 
tomar a feição de uma comunidade aberta e 
acolhedora para todos. 

A negação prática de uma ética com 
valor universal 

Os velhos liberais do sée. xvrn-XIx 
postulavam uma ética universal (mesmo que 
essa ética que consideravam universal fosse 
uma ética particular, a judeu-cristã). Funda
mentavam o princípio de não-intervenção do 
Estado, em que a consciência ética das pes
soas e a lei natural serviriam como regulado
ras nas relaçoes entre os indivíduos. Para o 
neoliberalismo não há ética universal nem 
lei natural. O direito nasce do contrato ou da 
lei positiva, corresponde à contraprestaçao de 
um serviço. Nessa perspectiva falar de direito 
dos pobres é lirismo sentimental. 

O papel dos religiosos e religiosas nesse 
contexto será afirmar por sua vida e suas 
palavras não só que existe um direito natu
ral, mas que a justiça vai além do direito 
e se transcende e se completa no amor, ·na 
gratuidade. Na mesma direção vai também 
o reconhecimento dos direitos emergentes 
que não constam da Declaraçao dos Direi
tos do Homem, da Revolução Francesa, nem 
da carta da ONU: são os direitos dos pobres 
ã alimentação, moradia digna, saúde, educa
ção, meio ambiente preservado ... 



No contexto da sensibilidade pelo direi: 
to cabe citar uma caracteóstica da econo
mia neoliberal que não merece ser posta 
entre seus traços marcantes, mas está bem 
presente: a terceirização. Sob este nome se 
entende o processo pelo qual a empresa, em 
vez de contratar pessoas, contrata uma flf
ma de prestação de serviços. Terceirizam
se os serviços, porque assim diminuem os · 
custos. A relação trabalhista nas empresas 
que prestam o serviço terceirizado sao pre
cárias, quando não temporárias. Para religio
sos e religiosas ela pode significar a tenta
çao de abdicar da preocupação pela jus
tiça social para com os que trabalham em 
suas obras ou em suas casas, pois não sao 
responsáveis por sua contratação nem pelas 
condiçoes de seu trabalho. Terceirizar os 
serviços de que religiosos e religiosas pre
cisam em suas obras e casas, poderá ser 
muito cômodo, mas não é menos problemá
tico sob o ponto de vista da justiça social. 

A financeiJização 

A financeirização consiste no fato de 
as transações financeiras (a chamada econo
mia simbólica) crescerem muito mais que 
as transações produtivas. As aplicaçoes no 
mercado financeiro geram mais renda que 
as aplicações no setor produtivo. O fenô
meno da financeirização é parte constitutiva 
da terceira revolução industrial, cujo ele
mento fundante é a revolução informática. 
A telemática (informática aplicada à comu
nicação) possibilita a financeirizaçao. Gra
ças ao sistema de comunicação, que se po
deria evocar com uma referência à "Inter
net", hoje se pode movimentar o capital, 
sem que este saia de onde está. Por via da 
informática e telemática se pode tirar o di
nheiro de Singapura e aplicar em Estocol
mo, ganhando milhões e bilhoes por um 

• • 
SImples comando de computador. E um lu-
cro muito mais rápido e fácil e com menos 
riscos que o obtido aplicando-se o capital 
na produção de bens de consumo úteis à 
humanidade. 

Como se ganha mais dinheiro no campo 
financeiro que no produtivo, aplica-se tam
bém mais esforço, conhecimento e tecnologia 
naquele do que neste. Com uma diferença, 
porém: o setor financeiro gera muito menos 
empregos que o produtivo e requer pessoas 
muito mais preparadas, com formação alta
mente sofisticada. O drama humano resul
tante da financeirização é que esta só ocupa 
pessoas sumamente qualificadas e nao gera 
empregos acessíveis à grande maioria, de 
precária formação acadêmica e técnica (ou 
gera muito poucos empregos). Na segunda 
revolução industrial um salto tecnológico 
desempregava em massa, mas ainda assim 
criava novos empregos. A atual revolução 
informática reduz o emprego e não gera no
vos, pelo menos não em proporção ao desem
prego provocado. Mas o estrangulamento que 
traz a financeirização, não interessa aos de
fensores do sistema. A eles interessa que: os 
detentores de capital estejam obtendo lucro. 
A humanidade que sobre!. .. 

Poderia suspeitar-se que aqui estaria o 
"calcanhar de Aquiles" do neoliberalismo 
e, conseqUentemente, o ponto de onde se 
poderia partir para uma crítica interna ao 
sistema. Entretanto, é preciso reconhecer 
que a única crftica possível ao neolibera
lismo é no campo ético. Do ponto de vista 
da ciência econômica predominante não há 
como refutá-lo, porque a economia hoje 
ensinada e aplicada não se preocupa com 
o "por que" se age assim e com o "quem" 
ganha ou perde, mas com o "como" otimi
zar a reprodução do capi tal. 

O possível argumento econômico consis
tiria em mostrar que o neoliberalismo é 
autofágico, devora-se a si mesmo, porque, por 
um lado, a tecnologia avançada permite mul
tiplicar a produção de bens até o infinito, en
quanto, por outro, o desemprego e empobre
cimento diminuem drasticamente os consu
midores. Chegaria um momento em que ha
veria um imenso acúmulo de bens que nao 
poderiam ser consumidos por falta de mer
cado. Mas o argumento não atinge os neoli-
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berais. Eles estão seguros de que se algo se 
produz, sempre haverá comprador, mesmo 
que o número de consumidores seja menor. 
A questão. central não é simplesmente produ
zir. Importa produzir para nichos, segmentos 
de mundo bem definidos. Produz-se para os 
20% de incluídos. O preço de mercado com
pensará. Quem e quantos se beneficiarão da 
riqueza não é problema que afete o neolibe
ralismo. As grandes empresas planejam e 
podem exercer o controle que faria o Estado. 
Marx dizia que a crise endêmica do capitalis
mo era a superproduçao, mas, ao falar nisso, 
estava pensando nas pequenas e médias em
presas de seu tempo, que nao tinham uma 
visão de conjunto sobre o consumo e o mer
cado. Hoje a grande empresa é capaz de mo
dular a crise de superprodução, inclusive obri
gando o poder público a incentivar determi
nado consumo ou investindo na produção para 
as classes D e E. Mas o problema é que, em
bora os custos de produção baixem, os pobres 
nao têm acesso à renda. 

Keynes tentou levar a sério a crítica de 
Marx e defendeu que a crise do capitalismo 
poderia ser evitada por certa regulação esta
tal, pois o Estado vê o conjunto e pode cor
rigir o excesso de produçao. O neoliberalis
mo não precisa do Estado nessa função, por
que as grandes empresas multinacionais po
dem prever e contornar as crises meThor que o 
Estado e estão mais interessadas em fazê-lo 
que o próprio Estado, muitas vezes corrupto. 

Na realidade, porém, o neoliberalismo 
tem fôlego mais curto do que os neoliberais 
querem adntitir. As populações começam a 
reagir diante dos problemas que surgem, 
como talvez já se tenha um indício na cha
mada "onda rosa" na Europa, a seqüência 
de vitórias eleitorais de partidos que prome
tem corrigir a rota das políticas neoliberais. 

Da financeirização surge para a Vida 
Religiosa uma "simpática tentação" para 
garantir o sustento das pessoas e das obras: 
concluir que é mais seguro e mais simples 
aplicar dinheiro no mercado financeiro. 

Entretanto, com freqüência as carteiras de 
investimento aplicam os fundos em outros 
papéis. Ou seja: nao se sabe para onde vai 
o dinheiro que se aplica no mercado finan
ceiro. Pode resultar que o dinheiro de religio
sos e religiosas, sem que o queiram e sequer 
o saibam, esteja financiando a indústria de 
anticoncepcionais ou as pesquisas de clona
gem humana, ou ainda, o que seria bem pior, 
a indústria de annamentos. 

Globalização ou mundialização 

Com a afmnaçao da exclusividade do 
mercado, única instituição universal, e a re
dução de todas as mediações de relaciona
mento humano às leis do mercado, encon
tra-se no neoliberalismo o princípio da g/o
ba/izaçao ou mundia/iwção. Propõe a relati
vizaçao e até a abolição das fronteiras nacio
nais. Por trás está a ideologia de que todos 
os países, podendo trocar livremente suas 
mercadorias. terao iguais chances de crescer. 
Mas, sob essa ideologia, se escondem outras 
verdades. Se se tomam os dados do comér
cio internacional, hoje talvez haja menos co
mércio global entre os países do que há anos 
atrás, enquanto cresce a troca entre blocos 
econônticos e dentro desses blocos. Certo grau 
de proteção nacional poderia permitir mais 
troca entre os países que a globalizaçao o , 
faz. E preciso, pois, exantinar cada caso para 
detectar - mesmo no campo puramente eco
nômico - se a globalizaçao neoliberal sig
nifica vantagem ou desvantagem para deter
minado país. 

Considere-se o exemplo do Mercosul e 
a atual discussão em tomo à ALCA. A cola
boraçao entre os países do Mercosul poderia 
teoricamente levar a um maior desenvolvi
mento dos participantes. "Poderia", se hou
vesse subjacente ao projeto uma outra CQn
cepçao que levasse em consideração o povo 
de cada país. O Mercosul poderia ter outra 
perspectiva, de maior colaboração internacio
nal. Há muita pressa em realizar as metas e 
com isso se perde em participaçao. Nao se 
considera quem perde e que compensação 



os perdedores poderiam receber. Para um 
Mercosul diferente seria preciso mais dis
cussão, inc1usive no âmbito do Congresso 
Nacional, para tomá-Ia pública, mesmo que 
nos limites tacanhos da participação política 
no Brasil. No entanto a tecnoburocracia, que 
é uma espécie de ditadura político-econô
mica, não quer depender de discussões po
líticas sob o pretexto de não politizar o -Mercosul. E o princípio neoliberal de uma 
economia que se auto-regula e por isso pode 
ficar exclusivamente nas mãos de técnicos. 

Já a ALCA é uma imposição da indús
tria norte-americana para estar presente no 
Continente sul-americano. Face a ela o Mer
cosul tem o mérito de ser um empecilho. 
Apesar de a lógica do Mercosul ser também 
neoliberal, é. mesmo em tennos econômi
cos, melhor para nós que a da ALCA, cons
tituindo-se como uma defesa da indústria da 
América Latina e do Caribe que será facil
mente sucateada pela concorrência da 
ALCA. Esta nada mais é que um mecanis
mo para a economia nQrte~americana se 
apossar do mercado latino-americano, tor
nando-o mero consumidor americano. A 
América Latina e o Caribe são uma reta
guarda para os Estados Unidos em face do 
poderio da União Européia e do bloco asiá
tico liderado pelo Japao (os chamados "ti
gres asiáticos"). A conseqüência da ALCA 
será que, em cerca de dez anos, palses como 
o Brasil ou o Chile terão menos possibilida
de de comprar do que hoje. Ou seja: acon
tecerá o paradoxo de que um instrumento 
que diz querer incentivar o comércio, dimi
nuí-lo-li, dado o decréscimo do fluxo bilate
ral entre o norte e o sul. Os palses ao sul do 
Rio Grande nao terão mais dinheiro para 
comprar do norte, porque já não terão o que 
vender-lhe. O ideal seria a criação de vários 
mercados comuns latino-americanos que em 
conjunto pudessem negociar acordos espe
ciais com os Estados Unidos. 

Evidentemente que em todo esse proces
so de globalização neoliberal os pobres não 
contam, permanecendo totalmente excluídos 

de qualquer consideração, jll que não interes
sanl ao mercado. As necessidades dos p0-

bres só serão atendidas se o Estado os pro
tege com políticas de criação de empregos, 
redistribuiçao de renda, reforma agrária, etc. 
Mas a globalização neoliberal propugna um 
Estado mínimo que não se pode dar a esse 
luxo. De fato, ao neoliberalismo não interes
sa nem sequer incluir os pobres nó merca
do. Em conseqüência, aguçam-se as dife
renças sociais no Terceiro Mundo e cria-se 
um Quarto Mundo dentro do Primeiro, pois 
a indústria do Primeiro Mundo precisa me
nos empregados que antes, até mesmo pela 
razão de utilizar a força de trabalho do Ter
ceiro Mundo, sem que esta precise migrar. 

A contrapartida da globalização são os 
"novos bárbaros" (Jean Christophe Rufin): 
latino-americanos migram para os Estados 
Unidos; africanos e asiáticos para a Europa. 
Os palses atingidos procuram erigir barrei
ras protetoras, pois sentem o perigo de que 
os "novos bárbaros" acabem mudando total
mente a face do pais, sua cultura. Na França 
atual, por exemplo, os franceses crescem à -razão de I % ao ano, enquanto os africanos 
lã radicados crescem 5 % e os árabes que 
vivem na França, 2,5 %. Hã 20-30 anos os 
palses do Primeiro Mundo precisavam de 
mão-de-obra suplementar e incentivavam a 
vinda de trabalhadores estrangeiros, embora 
de preferência sem as famílias, para que se 
sentissem sempre estranhos no pais e qui
sessem voltar aos palses de origem. Agora o 
Primeiro Mundo não necessita mais dessa 
mão-de-obra suplementar. Pelo contrârio, nao 
tem emprego suficiente nem para sua popu
lação. O processo de migração passou à 
iniciativa dos palses do Terceiro Mundo e 
recebe como resposta xenofobia e naciona
lismos exacerbados do Primeiro Mundo. A 
globalização da mão-de-obra não interessa 
ao neoliberalismo, a não ser que os traba
lhadores fiquem em seus palses de origem. 

Diante desse panorama de globalizaçao 
neoliberal, sublinhem-se dois desafios à 
V ida Religiosa: mobilidade e illrerligaçao. 
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As migrações modernas dos "novos bárba
ros" repõem, para a Vida Religiosa, a ques
tão da mobilidade que sempre a devia ter 
caracterizado. Fixados em obras, religiosos 
e religiosas muitas vezes não conseguem 
assumir novas opçoes, quando uma das ta
refas urgentes da Vida Religiosa hoje seria 
estar presente entre os migrantes, refugia
dos ou deslocados para dar-lhes apoio e 
conforto. 

O outro desafio, a interligação, é a exi
gência de a Vida Religiosa também "globa
lizar-se", ser mais "inter": interprovincial. 
intercongregacional, internacional... A capa
cidade de interligação é uma das vantagens 
que os religiosos e religiosas podem oferecer 
à Igreja para que esta possa responder aos 
desafios da globalização neoliberal. Note-se, 
porém, que ressaltar a importância de ser 
"inter" não nega a necessidade de inserção na 
realidade local e de inculturaçao. Pode pare
cer contraditório, mas só consegue ser univer
sal quem está bem encarnado na sua realida
de. A globalização neoliberal traz consigo 
certo tipo de universalidade a que os religio
sos e religiosas responderão com outra ma
neira de ser universal: o universal concreto. 

o papel contracultural da Vida 
Religiosa no contexto neoliberal 

Diante dessas considerações sobre os 
traços mais marcantes do neoliberalismo, o 
principal papel da Vida Religiosa se re
sume em ser contracultural. Sob o tenno 
"contracultura" se entende uma fonna de 
cultura que se opõe aos valores culturais 
predominantemente vigentes e que, por isso 
mesmo, choca a sociedade. Nessa categoria 
poderiam colocar-se os "hippies" dos anos 
60 ou os "punk" de hoje. Mas também movi
mentos históricos como o profetismo bibli
co (cf. 2Rs 9,11), os movimentos de pobre
za no séc. XIlJ, de onde surgiram os francis
canos e os dominicanos, ou os movimentos 
messiânicos da tradição brasileira, tipo Con
testado e Canudos. Também o cangaço po-

deria ser ineluido nas manifestações contra
culturais de nossa história. "Contracultura" 
é, pois, um conceito amplo, capaz de abran
ger muitos fenômenos, do anarquismo ao 
profetismo ... Quando se aplica à Vida Reli
giosa hoje, entende-se no sentido do profe
tismo e tem-se em vista tudo quanto foi 
dito acima da oposição entre Vida Religiosa 
e neoliberalismo. 

Se a Vida Religiosa hoje não for capaz de 
chocar - pelo menos um pouco -, como o 
fizeram em seu tempo Fundadores e Funda
doras, não terá capacidade de construir o 
positivo. Freqüentemente, no decorrer da his
tória, os religiosos e religiosas tiveram de 
assumir papéis supletivos com relação à ins
tituição eelesial ou ao Estado. A função de 
supleneia os colocou na grande corrente da 
cultura, com suas exigencias de colaboraçao 
com a ordem vigente e eficiência. Na medida 
em que hoje a instituição eelesial e o Estado 
precisam menos desse papel, será que o Es
pirita Santo não está querendo que sejamos 
mais contraculturais, gratuitos e, portanto, 
ineficientes no sentido do sistema vigente? 

Essa pergunta retórica tem de ser enten
dida em termos concretos. Ser contracultu
ra] significa nadar contra a correnteza, trafe
gar à contramão dos valores vigentes mais 
propagados. Entretanto, estar no sistema 
implica, em alguma medida, em ser do sis
tema. Essa tensao se apresenta à Vida Re
ligiosa, desde os primórdios. Os monges gi
róvagos, aparentemente tao contraculturais, 
vivendo como errantes, porque não queriam 
compactuar com o sistema, dependiam, en
tretanto, da esmola dos fiéis que, dentro do 
sistema, produziam com seu trabalho e as
sim podiam dar-lhes esmola. Os monges 
estilitas que, para afastar-se até fisicamente 
do mundo, viviam no alto de uma coluna, 
tinham algo a ver com o sistema econômi
co vigente, de onde provinham os meios 
com que eram sustentados em seus jejuns e 
penitências pelos cristãos. A questão é vi
ver num sistema sem deixar-se dominar pela 
lógica de funcionamento do sistema. 



Uma resposta inteligente a como con
jugar a tensao entre estar no mundo sem 
ser do mundo foi dada e vivida por muitos 
religiosos e religiosas. Cite-se aqui o Pe. 
Luís Gonçalves da Câmara S. J., secretário 
de Santo Inácio e posteriormente Provin
cial de Portugal. Na então candente ques
tão de escolher um confessor para o rei de 
Portugal, percebeu que s6 devia ser con
fessor e pregador da Corte quem estivesse 
ansiando ardentemente por ir para as mis
sões do Brasil ou das índias. E a razão era 
muito simples: Esse religioso nao teria 
medo de desagradar seus nobres ouvintes, 
até por que, se viesse a cair na desgraça do 
rei, poderia realizar seu sonho de ir para as 
missoes... Quem, porém, se agradasse da 
função de capelao da Corte e confessor do 
rei, jamais deveria sê-lo, pois não teria a 
liberdade necessária para exercer a função. 

Um exemplo mais recente e bem atual 
de viver no mundo em fidelidade ao Espí
rito e, portanto, sem ser do mundo foi e 
continua sendo a Vida Religiosa inserida 
nos meios populares. Identificando-se com 
os excluídos do sistema e vivendo em seu 
meio e à sua maneira, as religiosas e reli
giosos dão testemunbo da possibilidade de 
ser feliz e realizado sem gozar das vantagens 
do sistema econômico e social vigente. 

Em outras palavras: A função crítica 
ao sistema não significa sair dele, mas 
distanciar-se dele. Pode veríficar-se se isto 
acontece a partir de perguntas tao simples 
como: Onde estao nossos amigos? Entre 
os pobres ou entre os ricos? De que lado 
ficam nossos pré-conceitos (ou seja: os 
conceitos com que trabalhamos, antes de 
qualquer informação)? Com que 6tica e em 
que perspectiva olhamos a realidade? 

A Vida Religiosa, em sua quase totali
dade, atua a partir de instituições. Parece 
óbvio. Mas talvez fosse mais correto pensar 
que ter instituições devia ser para religiosos 
e religiosas algo assim como um religioso 
ser bispo: um contra-senso que só tem seo-

tido se não há mesmo outro jeito. O ideal 
seria que religiosos e religiosas fossem s6 
administradores da propriedade do Estado 
(como é o caso das escolas confessionais 
da Holanda e da Bélgica) ou da instituição 
eclesial. Seriam poupados de muitas coisas, 
entre outras das suspeitas de aproveitarem
se de privilégios ou da filantropia. Seria 
preferível. Mesmo que não se negue que 
seja digno e justo que o Estado ajude as 
obras de benemerência levadas por religio
sos e religiosas. 

A questão é sumamente complexa. Por 
um lado, o Estado se omite na assistência 
aos pobres; por outro lado, os campos de 
suplência (escola, hospital) se tomam obje
to de mercado. Se a Vida Religiosa entra 
nesse campo, acaba fazendo escolas para a 
classe alta, hospitais sofisticados, onde os 
pobres nao têm lugar, quando sua tarefa seria 
aplicar essas instituições para o bem dos 
pobres. Mas então o dilema é optar entre 
eficiência e atendimento aos pobres. Sem 
dúvida, religiosos e religiosas teriam de 
aprender do neoliberalismo que nao basta 
boa vontade e amadorismo. A busca de efi
ciência, tão característica do neoliberalismo, 
é uma necessidade em nossa atuação. Um 
dos poucos pontos - se nao o único - em 
que a Vida Religiosa pode aprender com 
ele. Mas a eficihzcia tem de ser aplicada 
para o bem dos pobres. Caso contrário, esta
remos sendo infiéis a Cristo. 

Na tensão entre eficiência e gratuidade 
está presente também a tensão entre eficiên
cia, condição de possibilidade para sobrevi
ver e prestar um bom serviço, e justiça, de 
forma que todos os meios e relações dentro 
da instituição religiosa, inclusive as trabalhis
tas, sejam evangélicas e humanizadoras. 

Uma forma de suplência hoje muito co
mum é a chamada "parceria", sobretudo no 
âmbito local. Mas, por infelicidade, é um 
projeto ambíguo. No Brasil, freqüentemente 
o poder público tem promovido uma falsa 
parceria, onde outros (os religiosos e religio-
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sas, por exemplo) têm de fazer o que seria 
tarefa do Estado e este contribui com uma 
parcela mínima para que se faça o que é ta
refa dele. Os religiosos e religiosas deviam 
estar cada vez mais atentos às artimanbas, 
entrando em parcerias funcionais apenas 
depois de analisar cada caso. 

A complexidade da questão pode ser 
abordada por outro lado ainda: a impossi
bilidade de ser contracultural, de chocar, 
quando se deve trabalhar em instituiçoes 
públicas. Aí até simples métodos pedagó
gicos podem constituir problema. Entrou 
na instituição, amoldou-se. 

Sem dúvida, compor o "ser contracultu
ral" com a "suplência" é difici!. O Pe. Luis 
da Grã S. J., membro de um dos primeiros 
grupos de jesuitas vindos para o Brasil, con
siderando a situação nos primórdios da co
lonização, concluia que era preferível nao 
ter colégios aqui, porque ou o rei de Portugal 
sustentava o colégio e os jesuitas ficavam 
na dependência do beneplãcito das autorida
des de tumo na Babia (ou, mais tarde, -
acrescente-se - no Rio), ou o rei concedia 
sesmarias aos colégios e estes se sustenta
vam do rendimento dessas terras, o que 
tampouco estava isento de problemas. Essa 
última altemativa foi a solução realista que 
prevaleceu. Resultado: para citar um exem
plo, os escravos negros na fazenda de Santa 
Cruz sustentavam o ensino gratuito do colé
gio do Morro do Castelo, no Rio ... 

Hã solução para esta aporia? S6 quan
do a Vida Religiosa se põe na 6tica do pobre 
e evangeliza a todos (começando por si pr6-
pria) a partir dos pobres, mantendo real 
contato com os pobres. Nao só em termos 
institucionais, mas também em tennas comu
nitários, é preciso manter o contato dos religio
sos e religiosas que trabalham com a classe 
média com os que estão entre .os pobres, para 
contrabalançar a instalação. A saída contra
cultural tem a ver com o principio de que as 
instituições de religiosos e religiosas têm de 
ser pluralistas, unindo sob o mesmo teto pes
soas mais próximas às minorias e outras mais 

próximas às massas. Diversas óticas enrique
cem a comunidade. Pensar a Vida Religiosa 
assim é o único jeito de unir eficãcia com 
gratuidade. De resto, é bom nao esquecer que 
toda solução tem seus limites e defeitos. 

Essa é a posição realista. Posições ideais 
não ajudam por serem irrealistas. Renun
ciar à propriedade das obras pode nao ser 
sensato, pois as obras passarão talvez às 
mãos de administradores inescrupulosos. 
Nao se trata de abandonar as obras pura e 
simplesmente. Os tempos parecem estar 
exigindo da Vida Religiosa mais o elemen
to contracultural que o sistêmico. Não se 
trata de deixar tudo e começar algo total
mente novo. Nem é possível. Mas as mes
mas vocações que vão surgindo apontam 
na direçao do testemunho contracultura!. 

* * * * * 

Depois deste percurso talvez se possa 
responder ao dilema expresso no titulo. A 
Vida Religiosa no mundo neoliberal: sobre
vivência ou refundação? A sobrevivência 
seria adaptar-se à situação, conformar-se com 
ela, aburguesar-se cada vez mais e tomar as 
nossas obras meras empresas a colaborarem 
com a perpetuação do sistema. A Vida Re
ligiosa sobreviveria, mas perderia sua força 
de testemunho. Seria um elemento insignifi
cante dentro do sistema. "Se o sal perde seu 
sabor, com que será salgado?" (Mt 5, 13). 

A outra alternativa, a que "o Espirito 
diz às Igrejas" (Ap 2,7), é assumir o risco 
de ser contracultural, "inculturadamente 
contracultura]", isto é: ser contracultural de 
um modo inteligivel no mundo em que vi
vemos. Talvez se diga que também assim 
a Vida Religiosa seria insignificante no 
grande mundo da globalizaçao neolibera!. 
Mas seria outro tipo de insignificância, a 
do grão de mostarda que se torna árvore 
onde vem pousar as aves do céu (cf. Mt 
13, 31-32) ou a do grão de trigo que cai 
em terra e morre para poder produzir fruto 
em abundância (cf. Jo 12,24). 
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L1BERTACAO SOCIAL: , ~ 

REOUISITOS E EXIGENCIAS 

A base da transformação social 

é a formação de homens e 

mulheres livres, o que é obra 

da religião, pois a religião 

não está fora da sociedade. 

Quando no decorrer da década de 80 e 
sobretudo nesta década os governos latino
americanos adotaram o modelo neoliberal 
de integração na economia mundial globali
zada e as alternativas socialistas desaparece
ram do horizonte, houve uma mudança pro
funda no sentido da ação social. Ainda nao 
entendemos claramente o significado da nova 
época em que entramos. Os próprios concei
tos de sociedade e de açao social estão em 
via de transformação. Eis aqui algumas refle
xões provisórias para uma fase de inseguran
ça e indefinição . 

1. REMAR CONTRA A 
CORRENTEZA 
Consta com cada vez mais evidência 

que a ação social dos cristãos terá de remar 
contra a maré. 

Hoje em dia a ciência econômica e as de
mais ciências sociais dedicam-se a essa parte 
da humanidade que se situa dentro do processo 
de modernização e globalização: pode ser 
'2J3 da população nos países mais adiantados 

Pe. José Comblin 

e 1/3 nos países mais atrasados como o Brasil. 
As ciências nao se interessam muito pela 
parte da população que vive na economia 
informal, que vive da aposentadoria, de bis
cates ou de miniempregos públicos, que não 
tem carteira assinada, mora em favelas ou 
cortiços, enfim pertence ao mundo dos ex
cluídos. Nem a sociedade organizada (insti
tuições financeiras, indústria, comércio, ser
viços) se interessa pelos excluídos. Nem as 
autoridades públicas têm projetos para mu
dar a realidade da exclusão social. 

Tudo o que é promovido na sociedade 
tende a reforçar, consolidar, expandir a cor
rente principal, essa parte da população que 
está integrada O dinamismo da sociedade nm
ciona em fimção dessa parte da população. O 
resto fica sempre sobrando e sem rumo. 

Ora, o mundo em que se situa a ação so
cial dos cristãos é exatamente o mundo dos 
excluídos: esse mundo que não tem rumos, 
que não tem interpretação nem análise, esse 
mundo desconbecido, situado fora da ciência, 
fora dos programas ou dos projetos. Não so
mente a açao social dos cristaos situa-se fora 
do mundo conbecido pela ciência e atingido 
pelos projetos, mas ela vai em sentido contrá
rio da corrente dominante. Tende a suscitar 
um mundo, isto é, um tipo de sociedade dife
rente do modelo da sociedade atualmente 
existente. Por isso não somente a ação social 
encontra indiferença, mas também freqüente
mente oposição da sociedade existente. 

Quando a Igreja se manifesta pela palavra 
e pela ação, longe de ser acolhida com simpa-



tia essa manifestação suscita criticas e oposi
ção. Assim acontece no caso das matanças 
nas prisoes, das torturas, da impunidade das 
policias militares, da defesa dos presos, da re
forma agrâria. Que seria se interviesse da mes
ma maneira na reforma urbana, nos casos de 
corrupção nos poderes do Estado, na corrup
ção na justiça e assim por diante? 

Uma açao social que se contenta com 
distribuir ajuda material com as doaçoes 
espontâneas dos mais favorecidos, somen
te desperta simpatia. Porém, desde o mo
mento em que tende a criar forças popula
res ou a criticar privilégios e mordomias 
em vista de uma redistribuição da riqueza 
e do poder, encontra cada vez mais hosti
lidade, ameaça, indignação moral. 

Acontece com a Igreja o que se observa 
também em outros movimentos sociais. Re
centemente a REB publicou um relatório de 
Augusto de Franco sobre "Açao da Cidada
nia Contra a Fome, a Miséria e pela Vida. 
Um novo começo" REB, fasc. 226, junho de 
1997, p.387-402). Esse relatório é um mo
delo. Poucas vezes os católicos têm a lucidez 
e a coragem de fazer semelhantes relat6rios. 
No meio do relatório o autor faz uma obser
vação interessante que é a seguinte. 

"Durante esta segunda fase (dez. 94 -
fev. 96 ) a Ação da Cidadania desenvolveu 
in6meras iniciativas descentralizadas, 
buscando atender, quase sempre de modo 
emergencial, carecimentos sociais bâsicos de 
setores da população marginalizados da ci
dadania. Porém, quando tentou desenvolver 
ações de desenvolvimento mais permanen
tes, envolvendo empreendimentos de gera
ção de emprego e renda, de democratizaçao 
da terra ou de educação, habitação, saúde e 
saneamento, ela se ressentiu de um decrés
cimo considerável de participação" (p. 395). 

Desde o momento em que se toma evi
dente que a ação cristã não se integra no 
projeto da sociedade estabelecida, mas ten
de a suscitar ao lado um começo de socie
dade paralela capaz de competir, vem a re-

sistência. Pois quase unanimemente as clas
ses sociais integradas no processo, estão 
satisfeitas com ele, acreditam nele, confiam 
nele, entregam-lhe o seu futuro. Já que os 
meios de comunicação organizam uma cam
panha permanente, os próprios excluídos 
aceitam também a sociedade atual e o seu 
processo. Há poucas manifestações de insa
tisfação. Pelo menos acreditam que esta 
sociedade é a melhor possível. 

Então podemos dizer que a ação social 
cristã se desenvolverá num ambiente pou
co favorável, ainda que com o apoio - é 
claro - dos beneficiados. Pois, o cristia
nismo nao pode aceitar nem os princípios 
básicos da sociedade ocidental atual, nem 
pensar que seja o único modelo possível, 
nem concordar com a maneira como os 
Estados conduzem as naçoes. 

Uma sociedade baseada na competiçao, . . 
movida pelo desejo de ter mais e cada vez 
mais sem pensar nos outros, em que a re
gra é "cada um por si e Deus por todos", 
em que a busca da riqueza é a prioridade 
absoluta, não pode ser compatível com o 
evangelho. Nem podemos aceitar que a so
ciedade seja regida por leis econômicas 
implacáveis de maneira autônoma. A socie
dade não pode desenvolver-se humana
mente sem a inspiração da caridade cristã. 

Por conseguinte o agir cristão deve ten
der necessariamente para buscar novas orien
tações e plantar sementes de outro tipo de 
sociedade. Nao pode consistir em aceitar 
simplesmente o papel que a sociedade reser
va para as religiões, conforme os planos dos 
te610gos do capitalismo como Peter Berger 
ou Michael Naval<. A Igreja não pode con
tentar-se com salvar por meios religiosos as 
almas dos seres humanos. Deve salvar os 
homens completos, homens e mulheres in
seridos numa sociedade, corpos e almas. 

Em matéria social o agir cristão tem 
metas claras: redistribuição para compen
sar as desigualdades naturais, igualdade de 
oportunidades, liberdades extensivas a to-
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dos (2 Cor 8,13-15). E a propriedade está 
subordinada a esses principias. 

O agir cristão será um "agere contra". 
Reencontramos aqui as perspectivas da es
piritualidade mais tradicional. Os cristãos não 
precisam buscar formas artificiais de morti
ficaçao: o próprio mundo fornece-lhes todas 
as oportunidades para a formação ascética. 

• 
2. CARENClA DE DOUTRINA 

SOCIAL 
Em outros tempos imaginávamos uma 

relação estreita entre teoria e prática. Supu
nha-se que a ação, para se justificar, devia 
integrar-se num processo de libertação cujo 
conhecimento era fornecido por uma dou
trina social. Houve uma época em que as 
doutrinas marxistas tiveram vaga importan
te. Embora o laço entre essa doutrina e as 
açoes concretas nem sempre estava tao cla
ro, imaginava-se que o laço existia e devia 
garantir a eficácia da ação. Havia muita 
preocupação pela eficácia da ação no senti
do de transformaçao da sociedade. Citava
se com reverência o dito de Mao: em lugar 
de dar um peixe é melhor ensinar a pescar. 

Ora, o dito de Mao supõe que haja um rio 
em que se possa pescar. Se nao há rio não 
adianta ensinar a pescar porque o sujeito nunca 
poderá aplicar o que aprendeu. Estamos ago
ra sem rio. Não sabemos o que ensinar por
que não sabemos o que será útil ou não. 

O marxismo desapareceu pelo menos 
como caminho de libertação. Os outros socia
lismos nunca foram conhecidos na América 
Latina A fama do marxismo impediu que 
chegassem a ser conhecidos. No entànto po
deria haver idéias inte'ressantes nos socialis
mos cristãos que foram desprestigiados por 
Marx em nome de um suposto caráter cien
tifico da sua própria doutrina. 

As doutrinas sociais que triunfam fazem 
a teoria do sistema atual. Postulam que, com 
o maior desenvolvimento do sistema, o pro-

blema dos excluídos se resolverá por si mes-, 
mo porque os excluídos serão incluídos. E só 
saber esperar com calma e confiança. À po
breza desaparece espontaneamente porque fica 
absorvida na sociedade de abundância 

O problema é que quem não acredita 
nisso, está muito desamparado. Nao pode 
ter a garantia de que nenhuma forma de ação 
no meio dos pobres seja eficaz, possa levar 
mesmo muito parcialmente a uma transfor
mação libertadora. As razões que se podem 
• _ • A • 

mvocar, nao repousam em expenencla ne-
nhuma. Estamos condenados a tatear. 

No entanto poderíamos salientar um 
ponto importante. Todas as sociologias da 
modernização partem do postulado de que a 
sociedade atual é secularizada e tende a uma 
secularização total. Isto vale de fato para a 
parte integrada no sistema globalizado. 
Mesmo assim, com restrições. Mas o que 
nos importa, é que nao consta que seja o 
caso no mundo dos excluídos. Não é sem 
razao que no mundo subdesenvolvido a re
ligião continua tendo uma funçao social 
importante. Na sociedade secular a religião 
estaria fora da economia, da política, da 
educaçao, da medicina e de todos os setores 
da vida temporal. A religião teria refúgio na 
vida privada, no recanto mais íntimo da 
pessoa, mas sem repercussão na vida social. 

Ora, tais teorias supõem que uma socie
dade preexiste, já formada no momento em 
que ela se seculariza. Supõe-se que as pes
soas se associam, fonnam conjuntos sociais 
espontaneamente. Os sociólogos da moder
nidade oferecem diversos esquemas para 
mostrar que os indivíduos se associam. No 
entanto, a experiência do mundo dos excluí
dos mostra uma grande anarquia social: nas 
favelas, nos cortiços, nos bairros mais po
bres das cidades não há sociedade organi
zada. A violência, a carência de condições 
de vida, a desintegraçãO da família, mos
tram uma ausência de laços sociais, de so· 
lidariedade, de atividade comum em vista 
do progresso de todos. Nem as autoridades 



públicas se interessam. O que se nota é uma 
carência de tecido social. Ora a religião pode 
refazer um tecido social. Pode dar motiva
ções sociais, pode ser o ponto de partida de 
ações comuns em beneficio de todos. 

O que muitas vezes se experimentou é 
a ausência de disposições básicas para a 
sociabilidade: responsabilidade, capacidade 
de negociar, de perdoar, confiança em pes
soas que façam a justiça. Onde o Estado 
falha, a economia está ausente, a cultura 
se limita à TV, isto é, ficou passiva. Quem 
vai tomar a iniciativa de reunir pessoas, 
criando entre elas laços de confiança, crian
do possibilidade de solidariedade? 

Muitos excluídos não têm mais socializa
ção além dos fragmentos de famílias que trou
xeram do campo. Com o resto, somente rela
çoes de desconfiança, medo, inclusive rivali
dade. A religiao já formou a sociedade da 
cristandade outrora. Ela pode refazer uma so
ciedade entre os pobres, ou pelo menos con
tribuir para esse fim. Claro que não se trata 
de uma Igreja isolada, mas de uma colabora
çao ecumênica entre todas as Igrejas crisllis, 
que no fundo têm as mesmas motivações. 

O ponto de partida e a meta imediata 
consistem em buscar a sobrevivência. Como 
viver melhor? Como viver pela ajuda mú-, 
tua? E o contrário da teoria social dominante, 
segundo a qual a vida melhor vem da com
petição universal e da luta de todos contra 
todos. Entre os pobres podemos experimen
tar a maneira de melhorar a vida pela vida 
comunitária com todos os seus limites. 

Não há nenhuma probabilidade que uma 
nova sociedade surja um dia das massas popu
lares, nem da ação social cristã. Porém, essa , 

ação pode ter um sentido profético, o sentido 
de uma denúncia e de um anúncio. Não cada 
ação em particular, mas o conjunto, uma série 
muito grande de ações que, embora desco
nectadas, tendem todas para o mesmo fim. 

Quando as leis social-democrãticas vie
ram corrigir o capitalismo do século XIX 

e gerar o chamado Estado de bem-estar ou 
Estado-providência, o movimento nasceu 
a partir de sinais proféticos lançados desde 
o final do século XVIII na Inglaterra e no 
início do século XIX em diversos países. 
Os primeiros socialistas foram cristãos. 

Hoje em dia as Igrejas nao devem de 
modo algum aceitar a secularizaçao da socie
dade e retrair -se no recanto mais escondido 
da intimidade. Devem agir na praça pública, 
no meio dos excluídos onde elas são perfei
tamente aceitas. 

-3. A LlBERTAÇAO DOS POBRES 
Há uma geração, muitos aceitaram tran

qüilamente que o conteúdo da libertação 
no sentido social, material, temporal, fosse 
definido pelas ciências sociais. Recorria
se à teoria da dependência e ao marxismo 
para definir o que era libertação. 

No concreto, as ciências sociais, quando 
se preocupam pela liberdade, subentendem 
sempre o sentido nascido no Renascimento, 
e já no final da Idade Média e que triunfou 
na modernidade. Nessa linha de evolução, 
liberdade é poder: capacidade de fazer o 
que a gente quer, isto é, capacidade de im
por a própria vontade tanto à natureza como 
aos outros homens. Ser livre é não ser depen
dente de nada e de ninguém, nao ser impe
dido por nada e por ninguém em toda a me
dida compativel com a liberdade dos outros. 
Diversos foram os caminhos para se chegar 
a esse fim, mas o fim sempre é fundamen
talmente o mesmo. Liberdade é afinnação 
do indivíduo como poder. Aumenta a liber
dade quando aumenta o poder. Por isso acha
ram que as ciências e técnica aumentam a 
liberdade porque aumentam o poder. Liber
tar os pobres seria dar-lhes mais poder, ou 
simplesmente diziam alguns: todo o poder. 

Crescer na liberdade seria poder domi
nar mais a natureza graças a técnicas no
vas que poem à disposiçao do ser humano 
mais energia, mais espaço, mais economia 
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de tempo, mais ferramentas para produzir 
mais objetos e mais serviços. Ser mais li
vre é ter mais. Ser livre é também poder 
usar mais a atividade de outros para subir 
mais: saber usar os outros em vista da maior 
ascensão pessoal. 

A esta concepção se opoe a concepçao 
cristã da liberdade. 

Para os cristãos os obstáculos para a li
berdade não são primeiramente outras pes
soas humanas ou limitações de meios para 
dominar a natureza. A liberdade é indepen
dente disso. Houve no passado homens e 
mulheres livres que não dispuseram de ne
nhuma das técnicas atuais, nem para domi
nar a natureza, nem para dominar os seres 
humanos. Houve pessoas livres embora mui
to dependentes da natureza e inclusive de
pendentes de outros homens. 

O primeiro obstáculo está dentro do 
próprio ser humano. Está exatamente na 
vontade de poder, na vontade de conquista 
quer se expressem em forma de agressivi
dade quer em forma de repressao e ressen
timento, por medo ou covardia. A primeira 
libertaçao consiste em tomar-se livre pes
soalmente, o que se realiza por uma conver
sa0 religiosa. A base da transformação so
cial é a formaçao de homens e mulheres li
vres, o que é obra da religião, pois a reli
gião não está fora da sociedade . 

A liberdade está na capacidade de ser 
plenamente e este ser plenamente consiste 
na abertura ao outro, no serviço mútuo. O 
enriquecimento do ser humano lhe vem do 
intercâmbio c:om outros, com muitos outros 
seres humanos e não do aumento da pro
priedade. Libertar é tomar a pessoa mais 
capaz de amar-e servir. Libertar um povo é 
tomá-lo mais 'capaz de serviço mútuo, não 
mais capaz de consumo ou de propriedade. 

< 

E verdade que os nossos contemporâneos 
estao tão imbuídos do capitalismo que aoeitam 
cegamente os postulados da sociedade atual 
sobre a propriedade, a riqueza, o crescimento, 

o mercado, a competiçao, o consumo. Nao 
basta falar para evangelizar. Evangelizar será 
abalar profundamente essa adesão tão pro
funda ao sistema, será questionar todo o sen
tido que atribuem à sua vida porque todos 
entendem a vida a partir das normas do capi
talismo. Não basta falar. Podemos até dizer 
que falar é inútil, porque não penetra na mente. 

Um agir social terá por primeira finali
dade evangelizar antes de ajudar ao advento 
de uma nova sociedade. Somente ver reali
zações embora modestas e parciais que con
tradizem radicalmente o sistema, pode des
pertar a atenção, despertar uma suspeita e 
inaugurar um processo de critica ao sistema. 

O agir social mostra que há pessoas que 
não acreditam no sistema, que são como os 
jovens de Daniel face a Nabucodonosor. Há 
pessoas que se atrevem a não adorar o ídolo 
e orientam o seu agir a partir disso. Inclusi
ve os contemplativos nao darao um teste
munho tão forte. Pois no sistema há um lugar 
para a religião: é a retirada do mundo numa 
contemplação alheia ã sociedade. Essa can-

o templação não incomoda o sistema. Porém, 
um agir que desafia a lógica dos sistema, 
denuncia a teoria oficial e quer algo diferen
te, incomoda e suscita oposição. 

Nao se pode separar libertaçao pessoal 
e libertaçao social como se a primeira fos
se objeto da teologia e a segunda o objeto 
das ciências sociais. 

Pode-se buscar efetivamente a liberta
ção social, uma sociedade de seres huma
nos livres que se servem mutuamente num 
reconhecimento recíproco sem ser uma pes
soa livre? Pensava-se que uma pessoa que 
tinha a doutrina social correta poderia tra
balhar pela libertaçao qualquer que seja a 
sua vida pessoal. Mas os marxismos não 
fracassaram em grande parte pela falta de 
testemunho dos dirigentes e porque a no
menklatura não dava a figura de uma so
ciedade de homens livres na igualdade? O 
que toma capaz de libertar nao é a posse 
da teoria correta. Não há teoria correta. 



As ciências sociais podem fornecer infor
mações sobre a maneira de usar os procedi
mentos, os canais de comunicação da socie
dade: fornecem fragmentos de informação. 
Mas nao podem nem definir as metas, nem 
definir um programa de ação, nem estabele
cer prioridades, nem dar uma visão de con
junto dos processos de transformação social. 
Tal ciência não existe e nunca existirá. 

Somente pessoas profundamente dedi
cadas podem ser agentes de uma sociedade 
nova: podem despertar adesões, fidelidade, 
sacrificios, açoes a longo prazo e assim por 
diante. Tais pessoas não sao produto da 
ciência e sim de uma conversão religiosa 
porque somente uma religião fornece moti
vações e auxílios. Em linguagem crista se 
dirá: somente Cristo liberta o homem do 
seu pecado e o toma livre. Essa é a mensa
gem do evangelho e das cartas. 

Por outro lado, nao há conversa0 pessoal 
séria sem conversão social. Deve-se descon
fiar de conversoes pessoais que não desembo
cam num agir novo, agir de libertaçao na so
ciedade. Há pseudoconversões que são ape
nas emoçoes religiosas. A autenticidade da con
versão está nos frutos e os frutos onde estao? 
Estão no agir da pessoa no meio da sociedade. 
Quem não pretende irradiar a própria liber
taçao, nao está muito convencido dela. 

A falsa espiritualizaçao do cristianismo 
na vida de muitos cristaos na modernidade 
contribuiu para a secularizaçao da socieda
de. Os próprios cristãos davam provas de 
que o cristianismo não muda a sociedade 
mas fica confinado na intimidade pessoal. 

Também a libertação não pode satisfa
zer-se com ações puramente simbólicas 
sem alcance na vida material e corporal. 
Agir é meter-se na vida dos pobres e excluí
dos de modo material também. 

, 
E verdade que na parte da população 

integrada no sistema a separação é grande 
entre a vida social e as crenças individuais. 
A religiao fica muito distante da realidade 

social e muita calada: silêncio nas empre
sas, nas bolsas de valores, nos mercados. 
Porém é justamente por isso que todos tor
nam servos do sistema, sem possibilidade 
real de criticar e, por outro lado, é a razão 
pela qual a sua religião nao tem vitalidade. 
Os pobres ainda não estao necessariamen
te nessa situação porque não têm lugar nos 
santuários da secularidade. Entre eles o agir 
social pode ser libertador porque pode ain
da unir o pessoal e o social, vivificar o pes
soal pela inserção na sociedade e iluminar, 
dar energia ao social pela força de dedica
çao pessoal das pessoas livres. 

4. OS DESAFIOS DA VIDA 
URBANA 
O mundo popular na cidade está diante 

do desafio de criar uma sociedade. Estabe
lecer relações sociais, criar associações, rei
vindicar junto às autoridades públicas. Isto 
tudo no meio de conflitos dramáticos. Pois 
sendo as novas cidades espaços socialmente 
vazios, estao sendo invadidos por todo tipo 
de gente. Vêem os traficantes de drogas que 
criam redes poderosas, intimidam as popu
lações, exercem um controle e as mantém 
numa semi-escravidão. Outros tráficos ile
gais criam redes paralelas. Há um provérbio 
na Paraíba que diz o seguinte: para um 
nordestino que chega ao Rio, há somente 
duas opções: ou os crentes, ou a droga. 
Será um pouco exagerado, com uma grande 
parte de verdade. Rio de Janeiro é um caso 
extremo. Porém, muitas outras cidades co
nhecem a mesma invasão pelas bandas de 
traficantes ilegais, o que é o sinal mais 
típico de uma "anticidade". 

Problemas de segurança. São os primei
ros problemas. Sabemos que em muitas ci
dades as pessoas nao se atrevem mais a sair 
de casa depois do anoitecer, depois de 7 , 
horas da noite. E assim em João Pessoa, 
cidade que dizem ser a menos violenta das 
capitais de estado. Que será nas outras? 
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Os ricos resolvem o problema com as po
lícias particulares, de proteção individual, 
proteção do edificio ou proteção do bairro. A 
profissão de polícia particular é a profissao 
que mais cresce no mundo. Para os ricos, as 
soluçoes já estão funcionando. Diante do 
colapso da polícia pública, intervém a polícia 
privada: privatização da polícia. Mas para os 
pobres, o que fazer? Como organizar a segu
rança pública? Desafio inevitável. Nao adianta 
esperar que os poderes públicos resolvanl a 
questão. O problema deve reoeber resposta 
dos próprios cidadaos organizados. Não será 
fácil. Quem tomará a iniciativa? Na idade 
média houve ordens religiosas militares. 
Quem sabe se na atualidade não poderia ha
ver religiosos para fazer a polícia dos bairros 
pobres. Esta é a primeira necessidade. O maior 
beneficio que se poderia dar aos pobres, seria 
justamente uma boa polícia e, além disso, 
uma polícia capaz de agir com meios cris
tãos. Até há poucos anos atrãs, a polícia in
glesa andava sem armas, tão grande era o seu 
prestígio. Quem sabe, os policiais religiosos 
poderiam também andar sem armas? 

Problemas de moradia A imensa maioria 
das casas populares foram consbuídas pelos 
próprios moradores com ajuda de amigos e 
vizinhos. Apesar disso muitos ainda não 
conseguiram dar-se uma moradia decente, 
humana e vivem em condições que beiram 
o desespero e a degradação humana. No 
Brasil a população acha que a moradia é 
objeto de responsabilidade individual; não 
é da responsabilidade dos poderes públicos. 
Com isso muita gente encontra-se diante de 
problemas insolúveis. Como ocupar um ter
reno contra os proprietários e os poderes 
públicos? 

Nas cidades todos os proprietários de 
terrenos são ladrões por definiçao, mesmo 
sem fazer nada. São ladrões em si mesmos. 
Pois atribuem-se toda a valorização dos ter
renos, o que de direito e em estrita justiça, 
corrcsponde a toda a cidadania. Pois a va
lorização do terreno deve-se ao trabalho 
de todos os cidadaos e não ao trabalho do 

proprietário. Quem vende no preço do mer
cado, rouba a coletividade, rouba todos os 
concidadãos. Rouba legalmente, mas rou
ba porque a lei, essa é feita não para fazer 
a justiça, mas para favorecer privilégios. 
Se há uma área em que a intervenção pú
blica deve limitar a liberdade do mercado, 
certamente é a propriedade dos terrenos 
urbanos destinados à construção. 

Infelizmente a lei é cruelmente injusta, 
de uma injustiça que clama ao céu. O que 
podem fazer os sem-teto da cidade? Eis a 
matéria de uma ação social que será crucial, 
provocará muitas mortes e muitos mártires. 
Como exigir justiça, quando a grande maio
ria da população se conforma com a lei e 
acha que é justa somente porque é a lei? 

A Igreja terá de intervir na questão da 
terra urbana com o mesmo vigor com que 
interveio na questão da terra rural. A reforma 
urbana é muito mais urgente e mais grave ' 
e de extensão maior do que a reforma rural. 
Aqui com certeza a ação social dos cristãos 
irá remando contra a correnteza. 

Nao precisa fazer uma enumeraçao de 
todos os problemas urbanos: todos exigem 
uma organizaçao popular, formação de gru
pos e associaçoes provisórias ou perma
nentes e, por conseguinte, uma libertaçao 
de pessoas no serviço aos irmãos da mesma 
cidade, do mesmo bairro, da mesma rua. 

Claro está que no mundo dos excluídos 
as motivações religiosas são as mais fortes. 
Não adianta invocar motivaçoes seculares 
como o sentido nacional, as vantagens do 
mercado, a excelência do sistema de com
petiçao universal e assim por diante. Para 
formar associaçoes, motivações religiosas 
valem: o interesse imediato não é tão evi
dente, vencer o relaxamento, a desorgani
zaçao, a falta de estímulo é dificil. Por isso 
o agir mistura o religioso e o social, ou 
melhor dito, não separa o que foi unido 
durante toda a história da humanidade, sal
vo durante os últimos duzentos anos da 
burguesia do mundo industrial. 



5. O CARÁTER PROFÉTICO -DA ACAO SOCIAL • 

Entre o povo e os promotores da açao 
social haverá uma relaçao semelhante à rela
çao entre os profetas e o povo de Israel. As 
multidões de pobres das cidades adaptam-se 
à sua situaçao. Confonnam-se. Queixam-se, 
mas nao estão dispostas a fazer muito esforço 
para se libertarem dessa condição. Somente 
alguns se sentem com vontade de lutar. 

Por conseguinte, é preciso que alguém 
tome a iniciativa, levante a voz, adquira 
poder convocatório. Nenhuma associação 
popular de promoção social nasce espon
taneamente. Todas requerem energia, per
severança e luta constante contra as forças 
de inércia. Há energias latentes no povo, 
mas é preciso despertá-Ias e mantê-las em 
estado de vigilância por um acompanha
mento sem descanso. 

o adversário não são somente os diri
gentes da sociedade, mas também a cum
plicidade das massas. 

Em outros tempos imaginava-se que o 
povo estava todo implicado numa práxis 
de libertação. Bastava que houvesse ilumi
nação teórica por parte de "intelectuais or-

gânicos". Hoje em dia toma-se dificil des
cobrir essa práxis de libertação e os inte
lectuais orgânicos estão desempregados . 

As massas estao sendo seduzidas pelas 
perspectivas de consumo. Querem também 
poder um dia comprar todos esses bens 
dos quais se diz que sao as condições da 
felicidade e da própria dignidade humana. 
Querem ser também proprietários indivi
duais. Nao percebem logo os beneficios da 
comunidade ou da associação. Acontece 
que o modelo proposto pelos profetas pro
poe outra qualidade de vida: nao oferece 
caminhos mais curtos para comprar os bens' 
de consumo. A açao social cristã não ofe
rece a possibilidade de comprar mais cedo 
um carro, um vídeo, um telefone celular. 
O que oferece não é a propriedade indivi
dual, mas a ajuda mútua, o progresso vivi
do em comum. Tais aspiraçoes estao tam
bém nos seres humanos, mas recob~rtas 
por todo um mundo de publicidade capita-

o 

lista. E preciso voltar a descobrir a auten-
ticidade humana. Por isso a ação social só 
pode ser parte da evangelização. Só pode 

o 

contar com as energias da fé. E ao mesmo 
tempo uma conversão pessoal e social. uma 
conversão da alma e do corpo, de todas as 
capacidades de açao do ser humano. 
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A 'REVOLUCAO SILENCIOSA' , 

E A DANCA DAS CADEI , 

DAS ELITES B ILEIRAS. 
Pe. Inácio Neutzling. SJ 

N N 

A INSERÇAO DO BRASIL NA MUNDIALlZAÇAO DO CAPITAL. 

- Algumas considerações críticas -

Na dinâmica atual, não há força 

para integrar na esfera 

dos direitos, do consumo, 

da educação e das liberdades 

reais, o conjunto da cidadania 

na sociedade formal. 

A crise das bolsas asiáticas no final de 
1997 foi uma clara manifestação das con
tradições e limites da mundializaçao do ca
pital. Países antes apresentados como tigres 
e exemplos a serem seguidos, de uma hora 
para outra se transformaram em modelos 
que "estavam fora de moda"l. "A época das 

ilusões está terminando" - escreve Alain 
Touraine, na esteira da crise mundial. "O 
sonho de um mundo unificado pelos mer
cados e que se projeta para a prosperidade 
e a liberdade se rompeu em pedaços"'. 

A crise asiática teve imediata e grave 
repercussão na economia brasileira. Depois 
da crise mexicana de 1994, a economia bra
sileira deu uma nova lição sobre a influên
cia dos mercados financeiros globalizados. 
Tomou-se manifesta, deste modo, a extre
ma fragilidade da economia brasileira que 
foi colocada ã mercê do alto grau de volatili
dade dos mercados financeiros. No final de 
1997 e no início de 1998, "o Brasil se en
contra ã mercê das interpretaçoes a serem 
feitas pelos capitais internacionais e das tur
bulências que poderão se originar em ou-

I. Entrevista de Michel Camdessus, diretor do Fundo Monetário Internacional - FMI - ao jornal espanhol 
Et País, 1·12·97 

2. 'TOURATNE, Alain, "EI final de una i1usión", EI Pais, 10-12-97. As grandes transformações do capita
lismo no final do século XX, as suas principais caracteristicas, especialmente. a financeirização e suas 
conseqüências, nós as analisamos em artigos anteriores: NEUTZLING, Inácio, A Grande Transformação 
Socioeconômica do capilalismo no final do século XX. Algumas Caracterfsticas, Convergência nD 293, 
junho 1996, p. 322·329; "A Financeirização do Mundo - Algumas considerações sobre a mundialização 
do capital", publicado em Convergência nO 298, dezembro de 1996, p.635·646; "A Mundialização do 
Capital e O Mundo do Trabalho - Algumas observações (I) - Convergência n° 302, março de 1997 
p. 247·260". 



tros palses"'. o final de ano terminou, no 
Brasil, com perspectivas sombrias para 
1998: recessão econômica, desemprego cres
cente, demissão de funcionários públicos. 

Tudo isto não é fortuito. O Brasil fez, 
a partir do final dos anos 80, mais precisa
mente, no segundo turno das eleições de 
1989, uma clara opção: a inserção compe
titiva no mercado internacional. Esta op
ção foi reafirmada com mais "glamour" e 
com nova ênfase na eleição de 1994. 

O Brasil, desde o final da década de 
1980, adotou a estratégia que pode ser for
mulada da seguinte forma: inserção compe
titiva do Brasil no mercado internacional. A 
elaboração desta estratégia foi feita, na se
gunda metade da década de 1980, pelos 
tecnoburocratas do BNDES. Esta estratégia 
foi vitoriosa nas eleições presidenciais de 
1989, especialmente no segundo turno, no 
dia 17-12-89. O governo Collor a imple
mentou, ainda que de maneira estabanada. 
O 'impeachment' de Collor é um percalço 
neste trajeto, que, no entanto, é retomado, 
com novo vigor, pelo governo Fernando 
Henrique Cardoso (FHC). O programa de 
FHC compõe-se, fundamentalmente, dos se
guintes pontos: a privatização, a retirada do 
Estado da economia, a desrcgulamentação 
de alto a baixo, o ataque aos direitos sociais 
conquistados, no que se refere, especialmen
te, ao mundo do trabalho, na assim chama
da Era Vargas. Este programa passou a ser 
o livro comum, transcendental. enfim, a 
bíblia da Era Cardoso'. 

Tentaremos, ainda que de modo sucin
to, analisar a estratégia da inserção compe
titiva do Brasil DO mercado internacional 
em três pontos: inicialmente, descrevemos 
os grandes parâmetros que regem o capita
lismo no final do século vinte. Num segun
do momento, muito esquematicamente, 
analisamos algumas caracterlsticas peculia
res do Brasil que, eventualmente, permitir
lhe-ia um outro tipo de inserção no merca
do internacional. Num terceiro momento 
alinhamos a posição governamental de de
fesa da opção que é implementada pelo 
governo FHC e a critica a esta estratégia 
por renunciar à construção de um projeto 
nacional onde caibam todos(as) os(as) bra
sileiros(as). 

1. OS MANDAMENTOS DO 
MERCADO INTERNACIONAL 
Nos últimos vinte anos se impôs no 

mundo uma nova Tábua das Leis. "A "an
tiga" aliança foi um pacto entre Deus e o 
homem, oentrado sobre a idéia do amor entre 
Deus (o criador, o pai) e a pessoa humana 
(sua criatura, o filho), e entre as pessoas 
humanas (Amarás o teu próximo como a ti 
mesmo). A nova Tábua da Lei consagra a 
"aliança" contralda pelos grupos dirigentes 
das sociedades desenvolvidas com aquele 
que se tomou o novo deus do nosso tempo: 
o mercado. O mercado é aceito, quase que 
universalmente, como o grande regulador 
da vida econômica e social ao qual todo 
indivíduo, toda empresa e toda a sociedade 

3. Julio Argüelles Álvarez, "Del 'Efecto Arroz' ai 'Efecto Caipirinha''', EI Pais. 26-11-97. O economista 
espanhol refere-se aqui ao poder das "três grandes sociedades privadas de especialistas financeiros que 
estabelecem a classificação (raling) dos países. em função do que estes "experts" consideram ser a "saúde 
financeim" do país. Eles o fazem no segredo dos seus escritórios" (cf. PETRELLA. Riccardo, Le Bien 
Commun. Éloge de la solldarité, Éditions Labor, Bruxelas. 1996, 2a ed .. 1996, p.81. O livro A Armadilha 
da Globalização, dos jornalistas alemães Hans-Petcr Martin & Harald Schumann, Ed. Globo. São Paulo, 
1997, p. 94-97, descreve uma destas sociedades, a Moody's Investors Servicc, com sede em Nova York, 
cujas avaliações são reproduzidas na imprensa especializada em economia no Brasil. Segundo os jornalistas 
citados, "a Moody's é metáfora e memória do mercado ao mesmo tempo. Nunca esquece e só perdoa após 
décadas" - p. 96. 

4. Cf. OLIVEIRA. Francisco de. "Quem tem medo da govemabilidade?", Novos Estudos CEBRAP 41. março 
1995. p. 66. 
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devem se submeter"'. Ou seja, como decla
rou recentemente o presidente da Semp 
Toshiba, uma das maiores empresas brasi
leiras do setor eletroeletrônico, Affonso 
Brandão Hennel: "Nós somos súditos do 
mercado. O mercado não quer saber se nós 
somos inteligentes, se somos competentes, 
se nós fomos competentes, se nós seremos 
competentes. O mercado é diferente. Nós 
estamos sujeitos às regras do mercado. E 
quando nao nos sujeitamos às regras do 
mercado, geralmente nos damos mal. Tanto 
os funcionários quanto as empresas'~. 

Portanto, há aqui uma diferença funda
mentai entre o Deus judeu-cristao e o "deus 
mercado". Enquanto aquele é misericordioso 
para com a pessoa humana, este não perdoa 
nada e ninguém. Se se comete um erro se é 
pura e simplesmente eliminado. 

Os economistas, os políticos, a opinião 
pública refere-se ao mercado sem pensar. O 
conceito de mercado tomou-se um lugar co
mum, ornnipresente. Ele é chamado como ' 
testemunho e é erigido como supremo juiz. 
Pois, "a 'sanção do mercado' substitui, van
tajosamente, o juíw de Deus. Seguramente, 
fora do mercado não há salvação. O mercado 
é, de todos os mecanismos econômicos, o 
mais mágico e o mais simples. Ele é o alfa 
e o ômega do nosso mundo, que se tornou 
um só e único mercadou7

. 

A nova Tábua das Leis contém os se
guintes mandamentos': 

1°. Não resistirás à mundialização!. 
Este mandamento está ligado ao processo 
de mundializaçao das finanças, do capital, 
dos mercados, das empresas. A mundializa
ção é apresentada como inevitável e irre-, 
vers(ve1. E necessário se adaptar a tal pro-

cesso para que nos tomemos um sujeito 
mundial na nova ordem. 

O 2° mandamento decorre da revoluçao 
científica e tecnológica: Não canse,jamais, 
de buscar a inovação tecnológica! Não se 
pode resistir às novas inovaçoes tecnológi-, 
caso E preciso se adoptar o mais rápido e 
intensamente possível, pois elas estão a pon
to de mudar a condição humana e o mundo. 
Uma nova sociedade está prestes a nascer: 
a sociedade da infomnação. 

O 3° mandamento diz: Liberalizarás 
totalmente o mercado. Não manterás ne .. 
n/mOla proteção para a economia do teu 
país! Este mandamento decorre da seguin
te idéia: a mundialização da economia só 
pode prosseguir . "corretamente" com os 
mercados nacionais completamente libera
lizados. Toda proteção "nacional" é consi
derada herética. Frente ao mercado, nao 
existe mais o interesse da sociedade nem a 
vontade democrática soberana. Segundo 
este mandamento, nenhuma proteçao é ad
mitida ou tolerada, mesmo frente aos preda
dores financeiros mundiais que, aprovei
tando-se da total liberdade dada aos movi
mentos financeiros, escapam, desde os anos 
80, a qualquer controle político. Pois, o 
mercado se justifica moralmente fundado 
em três crenças interligadas: o mercado li
vre aumenta a liberdade, a justiça e a efi
ciência. Liberdade para decidir o que com
prar, que negócios ou profissões abraçar, 
onde morar. A "única"(!) restrição imposta 
é a renda e a riqueza individuais. A segun
da crença consiste em que o poder de com
pra concedido pelos mercados é economi
camente justo. A terceira é que os mer
cados são eficientes9. 

S. PBIRELLA, Riccardo, Le Blen Commun, op. cit.. p. 44. 
6. Folha de São Paulo, 27-11-97. 
7. MUSOLlNO, Michel , L'lmposture Economique. Ed. Texluel, Paris, 1997. O capítulo 5 do livro analisa a 

"metafisica do mercado". 
8. Aqui seguimos PETRELLA, Rlccardo; Le Bien Commun, op. cit., p. 45-49. 
9. cf. KUTINER, Robert, Everything for Sale: The Virtues and Limits of Markets (Tudo ã Venda: As Virtudes 

e Limites dos Mercados), Ed. Alfred Knopfffwentieth Century Fund, 1997. Uma adaptação do livro foi publicada 
na revista The American Prospect e traduzido pelo O Estado de S. Paulo, 14-12-97 D 1- 3 e 14. 



Daí advém o 40 mandamento: "Desre
guIarás o funcionamento da economia e 
da sociedade. Não permitirás mais ao Es
tado intervir na jtxaçiio das regras da eco
nomia, mas confiarás esta tarefa inteiramen
te às forças livres do mercado!" O manda
mento é claro: a ação do Estado se limita a 
criar o ambiente mais propício possível para 
que o mercado possa guiar e orientar o fun
cionamento da economia Segundo este man
damento. se é "cidadão" quando se é um 
bom "produtor" e um bom "consumidor". 

Chega-se, assim, ao 5° mandamento: 
"Privatizarás tudo que for possível. Deixa
rás o poder de direção e controle ao setor 
privado!" A exigência é: tudo deve passar 
para o poder privado: a propriedade e a ges
tão do transporte urbano, a água, o petróleo, 
a eletricidade, as telecomunicaçoes, os ban
cos, as companhias de seguro, a assistência 
médica, os hospitais, as escolas, as univer
sidades ... Pois, esta é a crença, a privatização 
permite que se utilize de maneira mais efi
caz os recursos materiais e imateriais de 
nossos países, no interesse dos mercados. 

Enfim, para coroar e dar uma aparência 
de coerência ao conjunto dos cinco manda
mentos, as novas Tábuas da Lei impõem um 
último mandamento: "Serás o melhor, o ex
celente, o ganhador: serás competitivo!" Se 
não fores competitivo, nao terás nenhuma 
chance de sobreviver no quadro das batalhas 
mundiais, tecnológicas e comerciais, pois o 
outro (teu inimigo) te "matará", te eliminará 
do mercado. Portanto, é preciso que tu sejas 

• 
o número 1. E necessário que conquistes cada 

• 
vez mais e maiores cotas do mercado. E o 
"evangelho da competitividade", para o qual 
cada indivíduo, cada. ~mpresa, cada cidade, 
cada região deve ser a mais forte e a mais 
competitiva. A obrigaçao da competitividade 

não se limita às empresas mas todo mundo é 
constrito a ser competitivo. Este mandamento 
legitima tudo na vida socioeconômica e ide
ológico-moral. Isto é, ele legitima a esfera 
socioeconômica assegurando que sendo com
petitivos teremos maior eficácia na combina
çao dos recursos disponíveis. Ele legitima o 
plano ideológico-moral na medida em que 
ele me convence do seguinte: se eu provo 
que sou excelente, sendo competitivo, tenho 
o direito de governar os outros, fixar os ob
jetivos e determinar as prioridades. 

2. O BRASIL NO MERCADO 
INTERNACIONAL -
ALGUNS DADOS 

• 
MACROECONOMICOS 
Que Brasil é este que busca se integrar 

competitivamente no mercado internacio
nal? Qual é o seu potencial? A breve' des
crição de algumas características do seu 
potencial, evidencia que o Brasil não é um 
país qualquer. 

a. O Brasil tem uma taxa histórica de 
crescimento econômico entre 6 e 7% ao 
ano. Trata-se de uma taxa muito significati
va. Um estudo econômico recente mostra 
que, entre 1940 e 1980, o Produto Interno 
Bruto, na média anual, cresceu 3,6% nos 
EUA, 5,2% no Japao e 6,4% no BrasiPo. A 
economia brasileira é dotada de fantástica 
capacidade de crescimento, caracterizando
se como "uma das economias mais dinâmi-

• 
cas do rnundo"lI. E importante assinalar este 
fato porque freqüentemente se esquece que 
a América Latina e, especialmente, o Brasil, 
conheceu, durante um longo período, uma 
taxa de crescimento superior ao conjunto dos 
países da OCDE, que reúne os países mais 

10. Os dados foram divulgados por Antônio Delfim Netto, reproduzindo-os do livro ELIAS, J. V., Sources of 
Growth, ICS Press, 1992. 

11. ARAúJO, Tânia Bacelar de. "Brasil: O Modelo de Desenvolvimento", in: BENJAMIN. César - ARAúJO, 
Tânia Bacelar. Brasil. Reinventar o Futuro. Edição dos Engenheiros no Estado do Rio de Janeiro, 1996. 
2a ed., p. 14-15. 
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ricos do mundo. "De 1970 a 1973, os países 
da OCDE cresceram 5,0%; de 1976-1979, 
de 4,2% e de 1980-1981, 1,3%. De 1970 a 
1973, os países da América Latina cresce
ram 7,2%; de 1976-1979, de 5,5% e de 1980 
a 1981 de 4,6%. O crescimento da América 
Latina, após a guerra, foi mais rápido do 
que o dos EUA durante sua decolagem. Du
rante um período de trinta anos (1950-1980), 
a América Latina alcançou uma taxa de cres
cimento de 6,7% ao ano, enquanto o mundo 
todo só chegava a 5,9%"". 

b. O Brasil se modernizou em termos 
industriais. A implantação da política de 
substituição de importações de bens in
dustriais, a partir de 1930, propiciou a 
instalação de um importante parque indus
trial. Um exemplo é o parque automotivo. 
Em 1996, o Brasil produziu 1,8 milhao de 
veículos. Em 1997 registrou-se o recorde 
de 2 milhões de veículos". Em cinco anos 
o Brasil, segundo a Associaçao Nacional 
de Veículos Automotores - ANFAVEA 
- saltou do 14° para o 7° lugar entre os 
fabricantes de automóveis no mundo. Está 
a caminho de chegar, no ano 2000, ao 52 
lugar. Mas não é só. Basta citar o avanço 
tecnológico, por exemplo, na área da ex
ploração de petróleo em profundidades 
marítimas. Desenvolveu uma moderna in
dústria aeronáutica especializada na cons
trução de aviões de pequeno porte. Insta
lou-se uma ampla infra-estrutura de gera
ção de energia elétrica. O país foi integra
do de norte a sul, de leste a oeste pelo 
sistema viário e pela instauração das tele-

comunicações. Uma importante plêiade de 
empresas estatais foi instalada: Companhia 
Vale do Rio Doce, Petrobrás, Embratel, 
Telebrás, etc. Este processo de moderniza
çao foi conservador. Trata-se de uma mo
dernização conservadora, fundamentalmen
te, porque não modificou a agricultura que 
continuou baseada em latifúndios voltados 
para as exportações. A industrialização 
optou por técnicas desadaptadas aos recur-
80S naturais, às necessidades sociais e ao 
potencial econômico do Brasil. Por causa 
destas duas características anteriores, ela 
exigiu a concentração da renda para criar 
o mercado que não existial4, 

c. Uma das características importantes 
do Brasil é o seu mercado consumidor. 
Para o empresário Roberto Demeterco, do 
grupo Mercadorama, no Brasil, são, hoje, 
71 milhões de brasileiros que consomem. 
Destes 4,4% são da classe A. Eles, no 
entanto, são 22,9% da força de consumo. 
15,7% são da classe B que participam com 
26,3% da força de consumo. Portanto, es
tas duas classes somam 49,2% da força de 
consumo. Ou seja, 20,1 % da população 
constitui a metade da força de consumo do 
Brasil. Da classe C fazem parte 26,3% da 
população. Ela participa da força de con
sumo somente com 24%. A classe D, a 
maior, constitui 38,6% da populaçãd e 
participa da força de consumo somente com 
10,1 %. Segundo o empresário, mesmo 
somando as famílias classes C e D, o con
sumo médio ainda é inferior às que têm 
maior renda 15. 

12. TOURAINE, Alain. Palavra e Sangue. Política e Sociedade na América Latina, Unicamp - Trajetória 
• Cultural, São Paulo. 1989. p. 36. E importante, entretanto, deixar claro que crescimento econômico não 

significa melhoria da distribuição de renda. A evidência histórica do crescimento econômico está correlacionado 
negativamente com o aumento da concentração de renda. Para isto cf. CAMARGO, José Márcio -
GIAMBIAGI, Fabio, (org.), Distribuição de Renda no Brasil. Paz e Terra, Rio de Janeiro, 1991, especial
mente p. 64 e t 06. Esta evidência histórica é reconfinnada no trabalho preparado para o Instituto de Pesquisa 
Aplicada - IPEA - pelos economistas Ricardo Paes de Barros e Rosane Mendonça cf. O Estado de São 
Paulo 15-12·97 B-I. 

13.A estimativa é da ANFAVEA - cf. Gazeta Mercantil 16-12-97 C-S. 
14. Para uma análise pertinente do processo de modernização brasileira, cf. BUARQUE, Cristóvam, A Revolu

ção nas Prioridades. Da Modernização Técnica à Modernização Ética, INESC - INED, Brasilia, 1993. 
15. Cf. CEPAT Informa nO 24 - 1996, p. 16. 



Este mercado, altamente concentradó e 
rico, é resultado da refinada arquitetura 
socioeconômica da concentração de ren
da, parte constitutiva da modernizaçao con
servadora. Ou seja, para fazer funcionar, em 
um pais com uma imensa população pobre, 
uma economia voltada para uma população 
consumista de bens característicos de pai
ses com economias ricas, produzidos por 
técnicas desadaptadas, o Brasil tomou me
didas concentradoras de renda, de recursos 
e de beneficios. Essa concentração se fez 
transferindo renda da maioria marginaliza
da para os grupos integrados; das regiões 
rurais para os centros urbanos; dos setores 
sociais para a economia; dos pobres para os 
ricos e os quase-ricos; do mercado interno 
de massas para o externo, incluindo neste a 
minoria privilegiada que vivia fisicamente 
no Pais mas estava economicamente no 
estrangeiro; do território espalhado para os 
centros concentradores; das regiões pobres 
para as regioes ricas; dos setores produtivos 
de bens básicos não duráveis e de massas, 
para os setores produtivos de bens duráveis, 
supérfluos e exclusivos; dos setores produ
tivos para os setores financeiros. Enfim, os 
economistas, apoiados por um longo perío
do ditatorial, criaram um sistema de políti
cas que visava dinamizar a economia atra
vés da concentraçao da renda, como o ca
minho para uma demanda dinâmica. 

Esta concentraçao de renda foi acompa
nhada por uma concentração geográfica. 
Basicamente, em tennos populacionais e 
industriais, o Brasil se concentra num qua
drilátero que tem como vértices, aproxima
damente, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, 
Presidente Prudente ;:. Santos, além da es
treita faixa litorânea. Analisando os novos 
investimentos, em grande parte motivados 

pelo Mercosul, percebe-se um fortalecimen
to da tendência da centralização industrial, 
econômica e populacional no Sudeste e no 
Sul do Brasil. Com a vinda de algumas 
montadoras para o Paraná e o Rio Grande 
do Sul, este quadrilátero se abre um pouco 
mais em direção ao sul, reforçando a ten
dência do desequilibrio econômico-social 
inter-regional. A distribuição dos incenti
vos fiscais, dos gastos do governo e das 
estatais federais confirmam esta tendência. 
45% dos incentivos fiscais, 54% dos gastos 
do governo e das estatais federais e 41 % 
dos empréstimos oficiais em bancos fica 
com o Sudeste do Pais. Enquanto isso, o 
Nordeste, onde estão 55% das famílias mais 
pobres do Brasil, recebe somente 8,5% dos 
gastos federais, 8,8% dos financiamentos do 
Banco do Brasil e 9,5% dos subsídios fede
rais. A concentração da maioria dos expor
tadores está nas região Sul e Sudeste .. Ape
nas 380 grandes empresas, de um total de 
cerca de 13 mil companhias que operam 
com exportação, respondem por 80% das 
vendas brasileiras ao mercado externo. 
Dessas, a maioria está instalada nas regiões 
Sul e Sudeste". 66% dos recursos do Pro
grama Nacional de Fortalecimento da Agri
cultura Familiar - Pronaf - foram absor
vidos pelos Estados do Sul, enquanto que 
os agricultores do Nordeste ficaram com 
apenas 8 % do crédito". 

d. O território brasileiro é um dado 
permanente do nosso destinais. A moder
nização conselVadora instaurou a rede de 
transportes, informaçoes e comunicações, 
a integração bancária. As novas tecnologias 
agrícolas tomaram economicamente viável 
'o acesso a um território muito maior, pos
sibilitando o aproveitamento de enormes 
extensões. antes marginais. Onde havia um 
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16. Esses dados constam de uma pesquisa encomendada pelo Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo 97 
- Gazeta do Povo 4-06-97. p. 16. 

17. Os dados são de uma pesquisa feita pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas - FIPE em convênio 
com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada -IPEA - Folha de S. Paulo 16-12-97. 

18. Aqui seguimos as análises e reflexões de César Benjamin que anotamos em diferentes cursos por ele 
ministrados e que serão proximamente publicados em livro. 
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grande país geográfico, surgiu, potencial
mente, um grande país efetivo. 

No entanto, a integraçao deste país não 
se completou, especialmente, por causa de 
uma estrutura de propriedade extremamente 
discriminatória. O Brasil e a América La
tina, ainda têm a possibilidade, diferente-, 
mente da América do Norte ou da Asia, de 
desenvolver um sistema adaptativo ajusta
do às condições da floresta tropical úmida, 
multiplicável através de um modelo que 
combine sustentabilidade ecológica e via
bilidade econômica. Pois, além de manter
mos uma relação favorável entre popula
çao e território, nao nos falta potencial na
tural para isso, a começar pelos recursos 
biológicos, que serão cruciais no século 
XXI. Basta recordar o potencial da bacia 
amazônica. 47% das reservas de água doce 
fluvial do planeta estão aIP-. A região ama
zônica não tem igual em termos de mega
diversidade, uma das bases das economias 
do futuro. O Brasil, que abriga em seu terri
tório 36% das florestas tropicais remanes
centes, é o país mais rico do mundo em 
recursos biológicos. O mesmo ocorre com 
os recursos energéticos e minerais. No 
Cone Sul, 1/3 dos 60 mil megawatts de 
capacidade hidrelétrica ainda não foram ex
plorados. Os recursos petroliferos já ma
peados nessa região incluem 2,3 bilhões 
de barris na Argentina e 8 bilhões no Brasil . 
O reservatório mineral da serra de Carajás, 
sob controle da Companhia Vale do Rio 
Doce, igualmente, não tem equivalente no 
mundo. 

e. O Mercosul e a posição do Brasil no 
seu interior têm um significado importante 

no mercado internacional. Citemos somente 
um exemplo. Até os anos 90, o mercado 
brasileiro era de um milhao de veículos. Com 
o crescimento da demanda interna. o núme
ro saltou para 1,8 milhao de unidades. Esse 
volume, somado ao do Mercosul, fez surgir 
um mercado regional de 2,2 milhões de veí
culos por ano, próximo ao da Inglaterra e 
França. As grandes multinacionais do auto
móvel escolheram o Mercosul como ponto 
estratégico na conquista do mercado global. 
Segundo o jornal italiano La Repubblica, 
para as montadoras trata-se de conquistar 
o mundo a partir do Mercosul. "O projeto 
é ambicioso, mas não há alternativas -
segundo o jornal italiano. Ou assim ou se 
tennina fora das rotas de sobrevivência na 
indústria automobilística mundial. Isto foi 
compreendido por todas as grandes mon
tadoras e cada uma está se preparando , 
como pode para enfrentar este desafio", E 
neste quadro que se explica a opção, por 
exemplo, da Fiat de construir o seu "world 
car" em Betim, MG. Segundo FIlC, "o 
Mercosul garantiu uma vitalidade enorme 
do comércio entre o Brasil e a Argentina, 
e evidentemente o Brasil é o dínamo desse 
processo". E o presidente continua: "Isso 
leva o Brasil a ser o centro da América do 
Sul "20. 

Estas caraetenstieas fazem com que a 
"inserção competitiva do Brasil no mercado 
internacional não seja a mesma do Paraguai 
e do Peru. Mesmo fundamentalmente sub
misso, o Brasil tem uma economia forte, 
que lhe dá certas condições de barganha e 
vantagens relativas em relação aos seus par
ceiros atrasados, já 'gIobalizados">21. 

19. Sobre a questão da problemática da água no século XXI veja o importante artigo "Bataílle planétaire pour 
I'or bleu", de Mohamed Larbi Bouguerra no jornal Le Monde Diplomatique novembre 1997, p. 24*25; cf. r 
também o interessante texto de Riccardo Petrella, "Pour un Contrat Mondial", Le Monde Diplomatique 
1997, p. 25 e traduzido para o português em CEPAT Informa n° 35 *1997, p. 12*13. 

20. "Estamos reorganizando o capitalismo brasileiro", entrevista de Fernando Henrique Cardoso com Brasílio 
Sallum Jr. , Lua Nova nO 3911997, p. 24. 

21. GENRO, Tarso, "E agora, esqueida?", Folha de São Paulo 1*06*97, 1*3. 
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3. A INSERÇAO 
SUBORDINADA DO BRASIL 
NO MERCADO 
INTERNACIONAL 
O Brasil, como dissemos acima, optou 

por seguir à risca, escrupulosamente, os 
mandamentos da Tábua das Leis do mer
cado internacional. O Brasil apostou na ine
vitabilidade e na irreversibilidade da mun
dialização das finanças, do capital, dos mer
cados e das empresas. Liberalização, desre
gulamentaçao e privatização são as palavras 
de ordem. Ou seja, "tudo deve ser colocado 

. a serviço da "SanUssima Trindade" do Deus 
Mercado"n, 

A Revolução Silenciosa 

Para mc a opçao de integrar o país 
competitivamente no mercado internacional 
instaura uma nova era no Brasil. Talvez, no 
futuro, ela será conhecida como a Era Car
doso. Era Cardoso, como O próprio presi
dente assinalou no seu discurso de posse, 
que substitui a Era Vargas". Trata-se, se
gundo o presidente, de uma revoluçao silen
ciosa que está se processando. Sobre o con
ceito "revolução silenciosa", usado por FHC, 
não se viu nada escrito nem articulado. Mas, 
lendo e estudando as pronunciamentos de 
FHC temos uma visao do que ele denomina 
de revoluçao silenciosa. Numa longa entre
vista para a Revista de Cultura e Política, 

Lua Nova, editada pelo Centro de Estudos 
de Cultura Contemporânea - CEDEC -
mc explica que o seu governo está reorga
nizando o capitalismo brasileiro: "Nós não 
estamos nos transformando num produtor de 
commodities, nós eSlamos fazendo uma ou
tra coisa. Como se tem a internacionalização 
tem que escolher. O modelo não é mais 
autárquico. No caso dos automóveis, a deci
são que estava em jogo era saber se nós 
iamos ser capazes de lançar produtos novos 
em nível global. Porque produzir automó
vel, uns 30 ou 40 países fazem. Aumentar a 
produção nós podemos aumentar. O que se 
decidiu foi outra coisa, e é por isso que as 
empresas estão todas vindo para cá. E isso 
aqui passou a ser um dos seis ou sete pólos 
capazes de produzir novos modelos: fazer o 
design, o engineering, fazer o marketing, 
fazer tudo aquilo". O presidente continua a 
sua análise: "Nós continuamos na vanguar
da em pesquisa de perfuraçao no mar, em 
poços profundos, e vendemos tecnologia 
nessa área O mesmo vale para papel e ce
lulose, onde o Brasil desenvolveu um tipo 
novo de fibra, por causa do eucalipto, que é 
produzido aqui. Um dos setores mais im
portantes é o de telecomunicações e a 
telemática em geral. Pelas informações que 
eu tenho, vamos já ser O segundo ou tercei
ro mercado do mundo e não desfaremos o 
centro de pesquisas da Telebrãs"". Para 
mc, "o · Brasil encontrou uma janela de 
oportunidades". "Se eu tive alguma virtude 
na minha ação depois que rne tornei rninis-

22. PEmELLA. Riccardo. Le Blen Cornrnun, op. cito p. 12. 
23. lronicamente, Paulo Eduardo Arantes descreve a Era Vargas como "modo de produção asiático. Vigorou 

durante meio século no Brasil. Com o início da -Era FHC. o país pôde enfim retomar o processo de 
ocidentalização interrompido em 1930" - ARANTES. Paulo Eduardo, Dicionârio de Bolso do Almanaque 
Philosophico Zero à Esquerda. Primeira Dentição, Ano 111 da Era FHC, Petrópolis, .Ed. Vozes. 1997, 
p. 35. "FHC declarou que o objetivo de seu governo seria eliminar os últimos vestigios varguistas. Por que 
Getúlio Vargas? Por que não sepultar a herança de 19641 Por que não destruir a ditadura?" - pergunta 
provocativa e inteligentemente VASCONCELLOS. Gilberto Felisberto. O Principe da Moeda, Editora 
Espaço e Tempo. Rio de Janeiro. 1991, p. 86. Ou seja. "se o nacionalismo estati2.ante serviu como estratégia 
de desenvolvimento na década de 50, deduz-se que sua antítese ideológica - o entreguismo neocolonial do 
mercado - é hoje o único caminho objetivamente inevitável a ser trilhado como decorrência da globalidade 
capitalista multinacional" - ib. p. 154. 

24. "Estamos reorganizando o capitalismo brasileiro", entrevista de Fernando Henrique Cardoso com Brasília 
Sallum Jr. , Lua Nova nO 39/1997, p. 20. 
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tro da Fazenda, e mesmo como ministro do 
Exterior, foi que eu vi isso. Disse: olha aqui, 
mudou o mundo. Então, ou nós entramos 
nessa brecha ou nós vamos ficar mal. Mas 
nós topamos e estamos enfrentando com 
sucesso esse desafio. Então, existe uma po
litica nisso. E mais do que isso, é basica
mente através do BNDES que nós estamos 
organizando o capitalismo brasileiro. As 
pessoas não sabem disso, não percebem isso. 
Mas nós estamos reorganizando o capitalis
mo brasileiro"". Para rue "o tipo de de
senvolvimento que está sendo feito aqui é 
de outra natureza (refere-se ao modelo de 
substituição de importações - anotação 
nossa). E quando as pessoas criticam com o 
olhar do modelo anterior, está tudo errado. 
Eles nao viram que mudou o patamar, e nesse 
novo patamar o que está acontecendo? 
Estamos agregando valor ao que fazemos 
aqui e, portanto, com maior possibilidade de 
aumentar a produtividade, a renda, e tudo o 
mais." 26 Respondendo às cnticas de que nao 
há projeto, responde: "Ficam pensando que 
não há estratégia, que é preciso ter um pro
jeto. Mas há um projeto até mesmo nacio
nal, se quisennos usar esses tennas mais 
fortes. Existe um projeto e, portanto, uma 
estratégia de desenvolvimento"". Na imple
mentaçao dessa estratégia, há um risco e a 
necessidade da continuidade. "Só há um ris
co real, e não é nosso - afirma o presiden
te. O sistema financeiro internacional está 
complicado. Houve a internacionalização da 
produção, a globalização, o descolamento do 
settlr financeiro face ao setor real produtivo, 
tudo isso sem um governo mundial. Pode 

25. ib. p. 21. 
26. ib. p. 26. 
27. ib. p. 27. 
28. ib. p. 29. 

haver um pânico financeiro, e então a crise 
é mundial"28. Se o risco não é nosso, a con· 
tinuidade pode ser garantida por aqui mes
mo. Pois, segundo ruc "o fundamental é 
que eu não posso perder a sucessão. Quer 
dizer, quem me suceder tem que ser pessoa 
afinada, para poder seguir, porque para es
tabilizar tem que haver continuidade''''. 

A Dança das Cadeiras das Elites 
. 

A revolução silenciosa de ruc, cujas 
palavras de ordem são a liberalização, a des
regulamentação e a privatização, consiste no 
aumento dos investimentos diretos estran
geiros, no incremento do programa de priva
tização e no acelerado processo de centrali
zação de capital. Esta é a aposta do governo 
ruc para levar o País "a um capitalismo 
liberal, competitivo, integrado internacional
mente. Essa revolução silenciosa, ou esses 
três pés da revoluçao, tem propiciado, em 
primeiro lugar, um penodo de excelentes ne
gócios. Do ponto de vista de business, tere
mos no segundo mandato do presidente Car
doso - se houver - uma temporada de 
grandes negócios, o penodo áureo das pri
vatizaçôes: setor elétrico, telefônicas e outras. 
Ao que diz o'próprio governo, coisa de US$ 
90 bilhões"". A revolução silenciosa sigrtifi
ca "uma imensa recomposição patrimonial da 
riqueza brasileira, basicanlente movida por 
uma transferencia gigantesca de riqueza ou 
privatização de riqueza; gigantesca pela ab
sorção dos pequenos e médios pelos grandes. 
O empresário Benjantin Steinbruch (vence
dor no leilão da Vale do Rio Doce e numa 

29. ili. p. 28; Anote-se que a entreviSla foi concedida em meados de 1996. quando a reeleiçAo não era ainda O 
assunto predominante na opinião pública e ela eSlava longe de ser aprovada no Congresso. "O segundo 
mandato será uma fase de aprofundamento gradual da agenda, com refonnas mais contundentes e privati
zações menos tímidas que as realizadas até o momento" - Bolívar Lamounier, sociólogo. Segundo o Painel 
da Folha de São Paulo, 16-12-96, "um tucano próximo a FHC diz. que a idéia é convencer investidores de 
que o primeiro mandato foi um ensaio e que o segundo será para vaJer" . As duas citações estão eru 
ARANTES, Paulo Eduardo, Dicionário de Bolso ... , op. cit. p. 29. 

30. FIORt José Luís, Os Moedeiros Falsos, Editora Vozes, Pelrópolis, 1997, 2a ed .. p. 182. 



das áreas licitadas na Banda B de telefonia 
celular) é personagem emblemático desse pro
cesso". Portanto, a revolução silenciosa con
siste num importante "movimento 'de 
privatização de riqueza, de centralização do 
capital". Trata-se de ''um movimento de con
centração de riqueza brutal". Para José Luís 
Fiori, professor do Instituto de Economia In
dustrial da UFRJ, "desses componentes, cer
tamente o vetor central pelos próximos anos , 
será o processo de privatização. E a sua pers-
pectiva que está segurando as Bolsas, a entra
da de capitais extemos em grande medida. 
Esse é o fila0 central". 

O significado mais profundo das privati
zaçôes consiste na "recomposição patrimorual 
do capital, da posse do capital". Esse processo 
gerará um crescimento de investimentos? Nin
guém tem certeza disso. Nada está assegura
do de antemao. "O que certamente está asse
gurado é que esse processo de privatização, 
além de ser uma enorme transferência de ri
queza, é talvez o maior esforço feito pelo 
Estado brasileiro para o fortalecimento do em
presariado, muito maior do que na era desen
volvimenlista"3l , A revolução silenciosa im
plementada pelo atual govemo brasileiro tem 
como conseqüência que "o Estado deixa de 
ser a locomotiva do crescimento, mas segue 
cumprindo o papel decisivo de vitalizador de 
um empresariado que nao si muove. Antes 
esse empresariado viveu dos subsídios e dos 
créditos, hoje está vivendo, e viverá nos pró
ximos dez anos, das privatizaçõe5". 

Mas o processo das privatizações, tem 
uma outra face, a face política. "Nao mais 
do que uns 20 grandes grupos se beneficia-

3 J. ib. p. 183. 
32. ib .. 

rão do programa de privatizaçao e sairão 
mais concentrados, mais fortes, mais pode
rosos, mais integrados no sentido do capital 
financeiro, entre capital intemacional e na
cional. A face política atenderá à recompo
sição das bases econômicas, à consagraçao 
dos grandes ganhadores na economia brasi
leira nas próximas duas décadas"". Enfim, 
a revolução silenciosa está defirundo quais 
serão os conglomerados que deterão o po
der econômico no Brasil até 2020. Tudo isto, 
entretanto, não sucede apartado do poder 
polftico. "As coisas estão muito defirudas: 
hã a privatização de todo o filé mignon da 
telefonia e da comurucação sob o comando 
de um partido, o PSDB, e as privatizações 
elétricas sob o comando do outro sócio, o 
PFL". Quem parece não ter comando de 
nada nas privatizações são os outros dois 
grandes sócios da chamada base parlamentar: 
o PMDB e o PPB". Ou seja, os dois filoes 
mais cobiçados de todo o processo de priva
tização, são, precisamente, o setor das tele
comunicações" e o setor elétrico. Isto fez 
com que o Financiai Times, a bíblia finan
ceira da City, classificasse o programa de 
privatizações no Brasil "como um dos even
tos econômicos mais importantes da Amé
rica Latina nesta década"". 

Analisando as privatizaçõos das teleco
municações constata-se uma concentração 
ainda maior do setor, já que "tudo será re
passado para cinco ou seis grupos. E dentro 
desses grupos, quase invariavelmente, além 
de ter finanças e, às vezes, empreiteiras, tem 
mídia, órgãos de imprensa. Está sendo en
tregue, na forma de concessão, o monopólio 

33. "O presidente FHC e a realização do projeto empresarial paulista desnacionalizado; contudo convém não 
perder de mira sua vinculação orgânica com a classe rentista do Nordeste, que, por sua vez, estabelece o elo 
de ligação com a indústria cultural eletrônica da Rede Globo" - VASCONCELLOS, Gilberto FelisberLo, 
O Príncipe da Moeda, op. cil. p. 32. 

34. Para a Sociedade Brasileira de Estudos de Empresas Transnacionais - Sobeet - "o setor de telecomuni· 
caçOes no Brasil é um dos mais atraentes do mundo pelo potencial de mercado, o que sugere um significativo 
apetite e disputa por parte de investidores diretos estratégicos, que continuarão a pagar prêmios altos para 
operar neste mercado" - O Estado de São Paulo 15·12·97 8 · 1. 

35. Matéria do Financiai Times citada n'O Estado de São Paulo, 27·09·97. 
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sobre a fonuaçao do conteúdo e a transmis
são para grupos que estão sagrados como os 
grupos de poder mediático no país para os 
próximos vinte anos. No Rio Grande do Sul 
é a RBS, já entregaram São Paulo para o 
Estadão, alguma coisa é da Abril, a Folha 
está na disputa, e por ai afora No caso das 
telecomunicaçoes a privatização terá um 
efeito, do ponto de vista da concentração do 
poder econômico privado que decorrerá do 
poder mediático, que é uma peça absoluta
mente decisiva na politica do próximo sécu
lo. Já é hoje, será cada vez mais, e passa a 
ser não apenas concentrado, monopolizado; 
além disso, é uma fonua de semi concessão. 
Eles passam a ser diretamente concessioná
rios do Estado. Aí já é uma festa"". 

A privatização do setor elétrico é um 
pouco diferente. O processo "é mais pul
verizado e oao por acaso está nas maos de 
Antônio Carlos Magalhães, do PFL. Isso 
pennite maior número de combinaçoes com 
grupos menos expressivos em nivel regio
na\. O poder econômico e politico regional 
se recomporá também a partir daí, de uma 
maneira mais fragmentada e com mais 
apoio do BNDES, que terá um papel deci--sivo na privatizaçao das elétricas. E de se 
esperar que haja a médio prazo, em cinco 
ou dez anos, um redesenho do poder eco
nômico e político e do poder privado no 
Brasil, por obra do Estado"". 

Qual é a grande característica da assim 
chamada revolução silenciosa? Do ponto de 

36. FlORI, José Luís, op. cit., p. 184. 
37. ib. p. 185. 
38. ib .. 

vista propriamente econômico qual é a gran
de novidade da Era Cardoso em relaçao à 
Era Vargas? A novidade é muito pequena. -"E uma dança de cadeiras das elites"". 

Brasil: Renúncia a um Projeto Nacional 

A opção feita pelo Brasil pode ser carac
terizada como uma inserçao submissa, pas
siva, mediada pela importaçao e pelo capital 
financeiro. Como constata Celso Furtado, "a 
participação do Brasil na globalizaçao dá-se 
preferencialmente no plano financeiro"". 
Tornamo-nos "refém da comunidade finan
ceira internacional", atesta Delfim Netto40. 

Para alguns analistas econômicos, "há um 
processo muito rápido de desnacionalização 
da indústria brasileira". Isto estaria aconte
cendo tanto na aquisição de empresas brasi
leiras por companhias estrangeiras. o exem
plo típico é a desnacionalização do setor de 
autopeças, como pela substituição de com
ponentes locais por importados. O Brasil 
corre o risco de tornar-se ser um mero 
montador, sem autonomia e sem desenvol
ver novas tecnologias41

• 

Esta análise é compartilhada por um 
setor do empresariado nacional. Numa 
importante entrevista à revista Veja, Antô
nio Ermírio de Moraes, empresário, dono 
do Grupo Votorantim, é contundente: "A 
indústria nacional está desaparecendo. Isso 
é ruim. No curto prazo até se fica com a 
ilusão de que há geração de emprego, pois 
são criados alguns cargos aqui e ali, mas 

39. Entrevista para a Gazeta Mercantil 17-02-97. Nesta perspectiva, para Celso Furtado, "o desemprego no 
Brasil está ligado ã forma inadequada como o país se está inserindo no processo de globalização". "FHC é 
o príncipe da moeda Que dispensa o carisma nesta maré alta do capitalismo videofinanceiro. Com o ilustre 
sociólogo no poder assistimos ao paradoxo do fim da autonomia relaliva da política em relação à economia. 
Não é por acaso que na revista Manchete, FHC pousa para os fotógrafos com a nota do real no peíto 
orgulhoso. Esta é a primeira vez em que a moeda se amalgama de corpo e alma ao príncipe, o que revela 
o estágio de reificação a que chegamos na década de 90". A descrição é de VASCONCELLOS, Gilberto 
Felisberto, O Príncipe da Moeda, op. ciL, p. 200. 

40. Folha de São Paulo 7-05-97. 
41. Esta posição é defendida, com ardor, entre outros, por Luciano Coutinho, professor de economia da UNICAMP, 

nos seus artigos em jornais e revistas. 



nao é nada disso. A médio ou longo prazo, 
o mercado será dominado pelos estrangei'
ros. Aí vão fazer o que quiserem. Veja só 
o que ocorre com o setor de autopeças. 
Não há mais empresa nacional. Só estran
geira. Cobram o que querem e fazem mal 
o serviço. As empresas que sobraram de 
alguma forma fizeram fusão ou coligação 
com os estrangeiros. Assim não dá"42. 

O grande avanço do capital estrangeiro 
é constatado pelo resultado do levantamento 
de 1997 da revista Exame, referentes às 
maiores empresas não-financeiras do país. 
Considerando-se as 500 maiores empresas 
privadas e as 50 maiores estatais, a partici
paçao das estrangeiras aumentou de 32% das 
vendas em 1994 para 44% em 1996, en
quanto a das estatais recuou de 24% para 
20% e a das privadas nacionais, de 44% 
para 36%. Segundo a mesma fonte, o capi
tal estrangeiro predomina de fanna esmaga
dora em diversos setores da indústria. Res
ponde por 98% das vendas das 20 maiores 
do setor de higiene e limpeza, por 76% no 
setor de computação e 73% no farmacêuti-

42. Veja, 24-9-97, p. 17. 

co. No setor financeiro, o capital estrangei
ro também vem avançando rapidamente 
desde o Plano Real. De acordo com levan
tamento da Austin Asis Consultores, entre 
junho de 1994 e junho de 1997, a participa
ção dos bancos estrangeiros aumentou de 
10% para 17% dos ativos totais e de 9% 
para 15% dos depósitos totais do sistema 
financeiro brasileiro. A opção adotada pelo 
Brasil, que tem em Gustavo Franco, presi
dente do Banco Central, o máximo expoen
te teórico, "toma o Brasil subsidiário do 
sistema globalizado. O País passa a não ter 
nenhuma política própria, dança conforme 

• • • uma muslca que outros regem, VIra o par-
ceiro menor num sistema mais amplo"43. 

Enfim, entramos no mercado internacio
nal decidindo esquecer que há uma nação. 
Ou seja, aceitamos "de fonna acelerada, a 
teologia da competitividade", "abandonando 
a idéia de nação e de projeto nacional" de
cidindo alienar-nos completamente da con
duçao do nosso próprio destino"44. Predonti
na cada vez mais a idéia de que somos, mera 
e unicamente, um mercado. A ausência da 

43. O professor André Araújo, economista fonnado na Universidade de Georgetown. em Washington, em en-
• 

trevista ã revista Isto E 22-10-97. p.4-8. O economista faz um diagn6stico pertinente da matriz teórica do 
pensamento único no Brasil. Segundo o professor e ex·executivo da multinacional Emerson Eletric, "poucas 
vezes no Brasil republicano uma corrente de pensamento teve tamanha influência como a escola do Rio de 
Janeiro tem no atual governo. No passado isso ocorreu no governo Castello Branco (1964-1967) com a 
Escola Superior de Guerra (ESG). A influência da escola do Rio remonta ã gestão Collor, mas atingiu o 
apogeu neste governo. Ela é o governo, ela é o Plano Real. Chamo escola do Rio de Janeiro a fusão das 
cariocas PUC·RJ e da p6s·graduação da Fundação Getúlio Vargas. Essas duas escolas hoje são realmente 
doutrinárias, ao contrário da Economia da USP, muito eclética. A Faculdade de Economia da PUC·RJ tem 
82% dos professores fonnados nos EUA e a pós·graduação em Economia da GV, 80%. Essas escolas não 
são internacionalizadas, são americanizadas. E as escolas americanas não têm mais interesse na economia 
política, estudam modelos matemáticos. É a era do pensamento único. A fonnação do André Lara Resende, 
no MassachuseUs Institute of Tecnology - MIT - ou a do Gustavo Franco, em Harvard, é muito parecida. 
Já na Europa há um grande debate: por que vamos ser globalizados, por que não?" O importante economista 
chileno, Osvaldo Sunkel faz um diagnóstico semelhante: "Os departamentos de economia das universidades 
dos EUA, há uns 20 aq<?s, são neoliberais e praticamente não há discrepância entre eles. Quem não está de 
acordo não entra. Um pensamento criativo, original, novo, critico, que tenha acesso a um desses departamen· 
tos de economia é algo que não se vê desde o final dos anos 70" - SUNKEL, Osvaldo, "La Cuestión 
Fundamental de la Economia hoy en America Latina: Neoliberalismo e neoestructuralismo", Persona y 
Sociedad, Volume VIII, n° 1·2, 1994, p. 35. A mesma análise encontramos no importante artigo PETRELLA, 
Riccardo, "L'évangile de la Compétitivité", u Monde Diplomatiquc septembre 1991, p. 32. Abordamos 
esta questão em cf. NEUTZLING, Inácio, "A Crise da Modernidade Brasileira e os Desafios para a Vida 
Religiosa. Construir uma Cultura da Solidariedade", Convergência, n° 290, março 1996. Cf. também, 
ARRUDA, Marcos, "A ditadura do pensamento único", Gazeta Mercantil 16-12-97 A-2. 

44.Milton Santos, O Estado de São Paulo. 19·01 -97 e 5-05-97. 

.-

<" 

> 

o 

10: 



·-

> 

o 

[04 

idéia de soberania e a naturalidade do con
ceito de desigualdade passa a ser inscrito na 

. ordem natural das coisas. Ou seja, o tempo 
todo as elites nos dizem que o Brasil não 
tem mais sentido. Ou seja, "a social-demo
cracia topou essa regra imperialista do jogo 
mundial: o preço da estabilidade monetária 
é a desnacionalização do país. A ideologia 
da social-democracia diviniza a competição 
do mercado e declara anacrônica a veleida
de de autonomia naciona1"45. 

Conferindo aos mais ricos riqueza cada 
vez maior, associada a padrôes culturais e de 
consumo cada vez mais alienados, e conde
nando a maioria a um padrão de vida em de
clínio, a opção feita pelo país alimenta forças 
centrífugas que apontam para o rompimento 
dos vínculos históricos e socioculturais que 
até aqui mantiveram, em algum nível, juntos 
os cidadãos. Os gmpos melhor posicionados 
para participar do mercado mundial ficam 
cada vez mais tentados a desfazer qualquer 
laços de solidariedade nacional, desligando 
completamente o seu padrão de vida, seus 
valores e seu próprio destino, dos padroes, 
valores e destino do país como um todo". 

Pela primeira vez na história contempo
rânea, governo e elites se descomprometem 
explicitamente com a continuidade do proces
so industríalizador e com a própria idéia de 
desenvolvimento, que cimentou o acordo 
político e social básico do Brasil neste século 
e conferiu relativa estabilidade a uma socieda
de tão desigual. Com a atençao voltada para 
a questão da inflaçao e submetidos à hegemo
nia intelectual de economistas de curta visao, 
ainda não dimensionamos o significado pro
fundo dessa virada. As elites romperam os 
vínculos que possam ter tido com o conjunto 
do país, cooptadas por um horiwnte cosmo
polita de negócios, padrôes de consumo e 
valores, no contexto de uma dependência de 
novo tipo, mais deletéria, que apenas apro-

funda a atrelagem da nossa grande economia 
àquela bolha especulativa do capitalismo fi
nanceiro. Bastou a crise das bolsas asiáticas 
para que esta crise repercutisse intensamente 
sobre a economia brasileira. "O paradoxo é 
que o presidente Fernando Henrique Cardoso 
- escreve o jornal espanhol El País, ressal
tando que o Brasil foi o país mais sacudido 
pelo processo de especulação global no fmal 
de 1997 -, que foi tempo atrás um grande 
teórico da dependência, terá que enfrentar a 
reeleição, em 1998, com o estigma de uma 
política econômica que expôs o país à depen
dência dos capitais internacionais e a experi
mentar os custos da mesma numa magnitude 
muito superior aos desequilíbrios econômi
cos que o país padecia". E, ironícamente, 
conclui: "Certamente, acabamos ignorando 
pelo próprio saber que temos"47. 

A condiçao colonial é reatualizada, pois o 
Estado volta a dedicar-se, principalmente, a 
intermediar a imposição, à nação, de dire
trízes externas; o mercado internacional volta 
a predominar como estimulador dos centros 
dinâmicos da nossa economia; as vulne
rabilidades externas aumentam dramaticamen
te; o núcleo moderno da nossa economia deixa 
de absorver mão-de-obra; cresce a apartaçao 
que separa os brasileiros entre si e se fecham 
as vias da mobilidade social ascendente. O 
próprio presidente reconhece que "provavel
mente, na dinâmica atual, nao há força para 
incorporar todo mundo"" na sociedade for
mal. Isto significa que nao hã força para in
tegrar na esfera dos direitos, do consumo, da 
educaçao e das liberdades reais, o conjunto 
da cidadania. O território se fragmenta se
gundo lógicas excludentes. A identidade cul
tural se degrada. A base produtiva se fragiliza. 

Para concluir 
Esta análise sucinta levanta alguns de

safios para as pessoas que apostam numa 
sociedade em que caibam todos e todas. 

45. VASCONCELLOS, Gilberto Felisberto, O Príncipe da Moeda. op. cit.. p. 154. 
46. Aqui e a seguir assumimos a fonnulação de César Benjamin confonne nota 16. , 
47. Julio Argüelles Alvarez, "Del 'Efecto Arroz' ai 'Efecto Caipirinha"', El País, 26-11-97. 
48. Entrevista de Fernando Henrique Cardoso para a Folha de São Paulo 13-10-96. 



Em primeiro lugar, é preciso ter a ousá' 
dia de deslegitimar a retórica dominante que 
se· expressa nas palavras de ordem: desregu
lamentação, privatização, liberalização. Isto 
significa, especificamente, deslegitimar o prin
cípio da competitividade e afirmar com toda 
força e vigor a prioridade da solidariedade. 
"O desafio é assegurar uma globalização na 
solidariedade, uma globalização sem margi
nalização"". 

Em segundo lugar, nao podemos aceitar 
a crença de que há um só caminho, um pensa
mento único. Trata-se de não nos deixarmos 
engolfar pela idéia de que a mundialização 
do capital com a sua Tábua das Leis é irrever
sível e irremediável. Isto é negar a capacida-

o 

de da pessoa humana fazer história. E preciso 
saber dizer não! "Se eu tivesse que condensar 
numa só palavra a atitude de espírito que eu 
considero necessária nos dias de hoje, essa 
palavra seria não. Não podemos aceitar o 
mundo que nos querem obrigar a viver e para 
sempre. Então, a isso, há que se dizer não 
todos os dias e em todas a circunstâncias""'. 

Em terceiro lugar, é necessário mudar a 
ordem do dia. Hoje, a ordem do dia dos pro
blemas a serem resolvidos, dos desafios a 
serem superados, das prioridades a serem 
executadas e dos meios a serem utilizados é 
feita pelo poder econômico e financeiro pri
vado. O desafio é colocar na ordem do dia, 
como prioridade o político e o bem comum, 
isto ê, o social. ou seja, o interesse da maioria 
da população em busca de alimentação, saú
de, educaçao, trabalho, terra, transporte e 
moradia. Para isto é urgente fortalecer a or
ganização social em todas as suas dimensoes 

para que seja capaz de impor uma inversao 
das prioridades. 

Em quarto lugar, é preciso desarmar o 
poder financeiro. Recuperar a capacidade 
dos(as) cidadãos(ãs) de exercerem o seu di
reito de dirigir e controlar o capital e o mer
cado financeiro. Neste sentido, algumas me
didas seriam urgentes: a) discutir, divulgar e 
exigir dos poderes públicos brasileiros nas 
instâncias do executivo, do legislativo, dos 
fonnuladores da política exterior que envidem 
todos os esforços possíveis para taxar em 
0,5%, ou pelo menos, em 0,1 % todas as tran
sações financeiras. Esta é uma proposta de J. 
Tobin, Prêmio Nobel de economia e encam
pada por muitas entidades civis dos países 
desenvolvidos"; b) tenninar com o sigilo ban
cário, pois só assim será possível criar uma 
verdadeira política fiscal progressiva, funda
da sobre a justiça social e a solidariedade; c) 
exigir a transparência da avaliação dos merca-
dos financeiros52• . 

Em quinto lugar, especialmente aos cris
tãos e cristas, cabe a tarefa cotidiana de desle
gitimar teologicamente este pensamento. Não 
por acaso fala-se de novas Tábuas da Lei, de 
teologia da competitividade, etc. Quando a cri
se das bolsas asiáticas desabou sobre o Brasil 
ouvimos. mais uma vez, as perorações sobre 
a necessidade dos sacrificios, das demissoes, 
da redução salarial... A concepção de pessoa 
humana subjacente a este pensamento é a ne
gação de uma antropologia cristã. Pois, "pro
mover a idéia de que o indivíduo deva ser con
siderado pela sociedade antes de tudo como 
um consumidor - isto é, quando o valor da 
pessoa se estabelece com base na riqueza ad-

49. Messaggio di Sua Santità Giovanni Paolo I[ per la cclebrazione della Giamata Mondiale della Pace _ 10 
gennaio 1998 - L'O~ervatorc Romano 17-12-97. . 

50. José Saramago. maior escritor vivo da língua portuguesa. Folha de São Paulo 18-11 -97. 
51. Sobre a taxa Tobin. d . NEUlZLlNG. Inácio, "A Financeirização do Mundo - Algumas considerações 

sobre a mundialização do capital", Convergência nO 298. dezembro de 1996, p. 635-646; fgnacio Ramonct. 
diretor do jornal Le Monde Diplomalique. no número dezcmbro de 1997, desafia : "Por que não criar em 
escala planetária. a organização não governamental Ação para uma taxa Tobin de ajuda aos cidadãos (Attac)? 
Numa articulação com os sindicatos e as associações com finalidade cultuml, social ou ecológica. ela poderia 
agir como um formidável grupo de pressão cívica junto aos governos, impelindo e incitando. para que lutem 
pela efetivaçao deste imposto mundial de solidariedade". 

52. Para uma paUla mínima de resistência ao pensamento único cf. PETRELLA. Riccardo. u Bleo Cammun, 
op. cil. P. 79-84. Cf. também CEPAT Informa n° 35/1997, p, 30-33, 
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quirida ou nos bens e serviços adquiridos -
é contrário tanto ao Evangelho quanto a qual
quer concepção racional da verdadeira natu
reza da pessoa humana. Esta visão inferioriza 
aqueles que não têm riquezas para gastar. A 
economia de livre mercado tende a produzir 
um estado de coisas que se revela como uma 
'opção contra os pobres"'53. 

Por fim, a irracional idade global só pode 
ser combatida localmente. Quanto mais glo
bal é o problema mais locais e mais multi
plamente locais devem ser as soluções. So
luçoes movediças mas radicais no seu 
localismo. Esta é nossa debilidade. Esta a 
nossa potencialidade. 

Nesta perspectiva, em alguns países euro
peus, por exemplo, Holanda, Alemanha e na 
Itália, vai tomando corpo uma experiência 
inovadora: os chamados Bancos éticos". Tra
ta-se de uma iniciativa nova que responde 
aos seguintes desafios: como os poupadores 
e clientes dos bancos podem controlar a utili
zação dos seus recursos para iniciativas etica
mente partilhadas? Como evitar que o dinheiro 
aplicado no banco seja usado para subvencio
nar fábricas de armamentos ou que usam tra
balho infantil ou iniciativas industriais que 

poluem o meio ambiente ou fmanciam proje
tos de pesquisa que ferem a dignidade d~ 
pessoa humana? O banco ético responde às 
exigências de transparência e de objetivos con
trolados pelos clientes. Neste sentido, por que 
a Conferéncia dos Religiosos do Brasil -
CRB - não estuda a possibilidade de propor 
às gnrndes congregações religiosas, com im
portantes recursos aplicados nos bancos onde 
o único critério é a rentabilidade e a eficiên
cia do serviço, sem nenhuma outra contrapar
tida ética, a iniciativa de exigir uma postura 
maís ética do sistema fmanceiro brasileiro? 
Nao seria esta iniciativa uma significativa prcr 
vocação simbólica para tirar da modorra a 
consciência ética de tantos(as) cidadãos(ãs) 
brasileiros(as)? 

Num próximo artigo analisaremos as al
ternativas que estão em discussao no Brasil, 
hoje, frente à estratégia da inserção subordi
nada e passiva do Brasil no mercado interna
cional. Pois, somente com a emergência de 
um grande contramovimento social, capaz de 
mobilizar a vontade e fantasia de milhões, 
seremos capazes de descobrir novas fomnas 
de práxis social forjadoras de uma sociedade 
onde caibam todas as pessoas. 

53. uThe Common Good and the Catholic Church's Social Teaching" (O Bem Comum e o Ensino Social da 
Igreja Católica), documento da Conferência dos Bispos da Inglaterra e Gales in: 11 Regno 1/97 p. 45-46. 

54. Cf. o artigo "Italia - Banca Elica - Un Símbolo sul Mercato" publicado em li Regno, 16/97. p. 485; 11 
Regn. 7195. p. 4; 11 Regn. 7196, p. 20. 



RIA E OS POBRES DE JAVÉ HOJE 
Irmã Una Boff, smr 

Rio de Janeiro - RJ 

UMA REFLEXÃO EM VISTA DO TERCEIRO MILÊNIO 

Maria leva à sua expressão plena o 

anseio dos pobres de Javé. É modelo 

para quantos se confiam, com todo 

coração, às promessas de Deus. 

-I) O ESTADO DA QUESTAO 
Maria sempre foi proposta pela Igreja 

como pessoa de fé e exemplo de vida cristã 
comprometida, não pelo tipo de vida que ela 
levou, mas sim parque, nas condições con
cretas de seu tempo, ela aderiu total e respon
savelmente à vontade de Deus (cf. Lc 1,38). 

O fato histórico que fala da adesão de 
Maria ã vontade de Deus é o da Anunciação 
do nascimento de Jesus pela força do Espí
rito Santo. Com esse evento, o Pai revela 
enfim a todas as nações e povos, o seu mis
tério guardado no silêncio durante tempos 
eternos (Rm 16, 25) e agora manifestado 
pela vinda de Jesus ao mundo. Como se vê, 
Maria é inserida, pela Comunidade divina e 

de maneira vital e ativa, na história da sal
vação em seu ponto central, ou seja, inserida 
na Encamaçao redentora de Jesus'. 

A reflexão teológica feita em tal perspec
tiva quer partir de uma realidade social que 
cada vez mais se apresenta complexa .ao nosso 
modo de lê-Ia, de interpretá-Ia e cada vez 
mais é desafiadora ao nosso compromissQ de 
fé. Digo que essa realidade é constituída por 
duas categorias de pessoas que passo a chamA
las de massas pobres e oprimidas e massas 
excluídas ou massas sobrantes'. 

Com esse critério se quer sistematizar 
uma mariologia que nasce !Ode baixo", isto 
é, dos fatos concretos que, apesar de tudo, 
realizam a história da salvação e fazem par
te da Igreja'. Daqui se levantam para nós 
algumas perguntas: Nas nossas condições de 
vida, como estamos aderindo à vontade de 
Deus do jeito como o fez Maria? Partindo 
da nossa realidade, que perfil enlrevemos da 
nossa missão no Terceiro Milênio? 

O artigo nao pretende responder exausti
vamente a essas perguntas, mas tenta uma 

1. Cf. BERTETIO, Domenlco. "La Beala Maria Vergine. Madre di Dio nel mistero di Cristo c della Chiesa", 
in La Costituzione Dogmatica della Chiesa. ElIe Di Ci, Torino 1967, 939; 953. 

2. A exclusão é objeto de estudo por parte de muitos estudiosos do campo das ciências humanas, sobretudo do 
ponto de vista sociológico e econômico. Dai a atenção que teólogos e teólogas estão dando para iluminar 
uma realidade tão complexa, pois é uma das expressões das famas que o pecado assume numa sociedade 
como a nossa. O teólogo Clodovis Boff. por exemplo, aborda o assunto da exclusão com maior profundidade 
e tem no prelo um livro sobre o tema: Como trabalhar com os excluídos. Ed, Paulinas, S, Paulo 1998. 
Existe um número monográfico da Revisra Tempo C Presença/286, 1993, que aborda a temática sob vários 
aspectos, 

3. Cf. CANTALAMESSA. Raniero. Maria. Um espelho para a Igreja. Ed. Santuário, Aparccida·SP 1992,8, 
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sistematização teológica da experiência ma
riana do nosso povo, na ordem da fé e da 
vivência cristã, retlexao teológica que tem seu 
loeus em nosso contexto vital. Entende-se as
sim, falar de alguns elementos teológicos ex
plícitos da nossa mariologia popular os quais 
nos pennitem fazer uma mariologia funda
mentada no NT, na palavra da Igreja e na 
vivência da fé. 

111 CONTExrO: ALGUNS 
TRAÇOS DA CONJUNTURA 
BRASILEIRA 
A conjuntura atual' pode ser vista, em 

síntese, desse jeito. A proposta do sistema 
neoliberal continua sendo uma proposta de 
morte e não de vida, pois está gerando uma 
cultura' da qual quero ressaltar dois aspec
tos que me parecem importantes nessa refle
xão teológica feita em perspectiva mariana. 
Ela é dirigida a todo tipo de comunidade 
religiosa, seja ela inserida nos meios popu
lares ou nao, pois o compromisso com o 
Reino, com a Sociedade, com os Povos na 
ótica das massas pobres e excluídas, inclui 
todas as pessoas desse mundo. 

Os dois aspectos da cultura neoliberal que 
acentuo são: O primeiro é referente à falada 
globalizaçao' que não é apenas um processo 

econômico, mas afeta todas as dimensôes da 
sociedade. Exemplo claro do momentp é a 
queda da bolsa de valores a partir dos países 
asiáticos com suas conseqüências para a eco
nomia de todos os povos. 

O segundo aspecto, intimamente conec
tado com o primeiro, o da globalizaçao, é 
referente à tecnologia levada às suas últimas 
conseqüências, conhecida também como 
tecnologia de ponta. Tal processo cria mui
tos fatores negativos para a população pobre. 
Um deles é o desemprego em massa para 
rutelar a estabilidade monetária e reduzir cada 
vez mais a liquidez porque esta, segundo a 
ideologia do momento, detona na inflação. 

A serviço da globalização e da tecnolo
gia' estão ligados os seguintes processos: 

- a mídia que exerce um papel funda
mentai como indústria da cultura, fazendo a 
cabeça do povo em geral e do povo pobre e 
oprimido que vive dentro do sistema, exclu
indo as massas que nada produzem para esse 
sistema. Temos então duas categorias socio
lógicas de pessoas: as pobres e oprimidas que 
servem ao sistema e as massas excluídas que 
não têm lugar em tal sistema; 

- o sistema de desemprego estrutural' 
para garantir o sucesso do neoliberalismo, o 
qual repousa fundamentalmente no fracasso 
das pessoas que trabalbam para o sistema; 

4. A relevância dessa conjuntura é objeto de pesquisa e estudo de muitos autores, dos quais citamos alguns, tais 
como: Cf. SANTA ANA, Júlio de, "Neoliberalismo: A razão do Sistema: o princípio de ex.c1usão", in Tempo 
e Presença/286. 1993.5·8; SAMPAIO, Plínio Arruda. "Panorama e gravidade da pobreza", in ibid., 15-18; 
IANNI, Octavio. Teorias da Globalização. Civilizaçilo Brasileira, Rio de Janeiro 1995.25-45; 93ss; VV.AA. 
Liberalismo e Socia1fsmo. Velhos e Novos Paradigmas. UNESP, 125-128; 215-217; VV.AA. Mercosul. 
Perspectivas de Integração. Fundação Getúlio Vargas Editora, Rio de Janeiro 1996. 124-125. 

5. O tema da cultura é pat1iculannente importante. Veja·se: BOSI, Alfredo. Dialética da colonização. Com
panhia das Letras. S. Paulo 1992, 328-330; ver os documentos da CNBB: Para onde vai a cultura brasi
leira? Desafios pastorais. Ed. Paulinas. S. Paulo 1990, documento/58; Igreja: Comunhão e Missão na 
evangelização dos povos, no mundo do Irabalho, da política e da cultura. Ed. Paulinas. S. Paulo 1988. 
documento/40. 

6. Encontra-se uma rica fonte de infonnação no autor: úctavio lanni. Teorias da Globallzação, já citado acima. 
7. Cf. o verbete do autor: KLOVDAHL. Alden, "Revolução tecnológica". no Dicionário do Pensamenro 

Social do século XX. Jorge Zahar Editor, Rio de Janeiro. 1996.666-669; complemente com o verbete do 
autor: ABBOlT. Phillip, "Mudança tecnológica", 504-505. 

8. Cf TRASFERElTI, José Antonio, "Igreja dos exclufdos: Pastoral na periferia dos centros urbanos". in 
Cultura Vozes/91, julho·agosto 1997. 137-154; BOFF, Clodovis. Como trabalhar com os excluídos .Ed. 
Paulinas, S. Paulo 1998 (no prelo). 



- a economia informal que funciona 
como um atenuante dos choques econômi
cos globais. 

- e a exciusão9 das massas sobrantes 
para as quais não há lugar no sistema. 

A partir desse contexto me proponho a 
refletir sobre a figura de Maria às portas 
do Terceiro Milênio. Para tanto, tomo ins
piraçao e motivo da Carta Apostólica de 
Joao Paulo II sobre a preparação para esse 
milênio lO• A Carta do papa fala da parti
cipação de Maria no mistério do Verbo 
encarnado, como mulher dócil ã voz do 
Espírito, mulher de esperança, do silêncio 
e da escuta; expressa0 plena do anseio dos 
pobres de Javé e modelo de confiança nas 
promessas divinas (TMA 43). De todos 
esses títulos que o papa atribui a Maria, 
essa reflexao quer se deter em um deles 
que é: 

N 

III)MARIA EXPRESSA0 PLENA 
DO ANSEIO DOS POBRES 
DE JAVÉ" 
Maria leva à expressão plena o anseio 

dos pobres de Javé na ordem da fé sote
riológica e da sua vida de caridade, ou 
seja, da vida doada inteiramente pelo Rei
no de Deus. Na ordem da fé soteriológi
ca Maria plenifica o anseio dos pobres de 
Javé pela sua aceitação de ser a mae do 

Redentor esperado há milênios por esses 
pobres. 

A realização da expectativa desses po
bres com a chegada de um Libertador na 
pessoa do Messias, assumindo um corpo se
melhante ao nosso em tudo, menos no peca
do, faz com que Maria esteja verdadeira
mente inserida no mistério do Verbo encar
nado. Aqui se dá o evento da Encarnação 
redentora do Filho de Deus e é o ponto alto 
da história da salvaçao12• 

Ao falar do nascimento de Jesus, a Sagra
da Escritura, com prudência e sabedoria, não 
diz simplesmente de Maria, aquele que nascer 
em ti, para não se julgar que se tratava de um 
corpo exlIÍnseco nela introduzido; mas diz, 
aquele que /lascer de ti (cf. Lc 1,35 Vulg.), 
para que pudéssemos crer que o fruto dessa 
concepção procede realmente de Marial3• 

Com essa atitude de aceitação, Maria 
ocupa um lugar de destaque na ordem da 
vida de caridade, pois viu nos pobres de 
Javé a excelência do amor de Deus que ela 
passa a executar a partir do momento em 
que aceita ser a Mae do Messias, o que 
realiza a manifestação plena do mistério de 
Deus escondido no silêncio durante séculos 
eternos (cf. Rm 16,25-27). Esse mistério 
começa a ser revelado na Encarnaçao de 
Jesus e ao mesmo tempo é realizado por ele 
quando começa a anunciá-lo a todos os 
povos como história da salvação. 

9. GOMEZ de SOUZA, Luiz Alberto, O dinamismo transformador dos excluídos", in Tempo e Presençal286, 
já citada. 42-44; SANTA ANA, Júlio de, "A razão do sistema: o principio de exclusão", in ibid., 5-8. 

10. JOãO PAULO 11. Tertio millennio adveniente. Carta Apostólica sobre a preparação para o ano 2000. Ed. 
Paulinas. S. Paulo 1994, parágrafos seguintes: 26, 40, 43 e sobretudo 48. A partir de agora essa Carta 
Apostólica será citada com a seguinte sigla: TMA. 

11. Transcrevemos o parágr.afo 48: Maria, que concebeu o Verbo por obra do Espírito Santo e que depois, em 
toda a sua existência, se deixou guiar pela sua ação i1l1erior, será c01l1emplada e imitada no decorrer deste 
ano sobretudo como a mulher dócil à voz do Espírito, mulher do silêncio e da escuta, mulher de esperança, 
que soube acolher como Abraão a vontade de Deus, 'esperando c01l1ra toda a esperança' (Rm 4,18). Ela 
leva à sua expre.çsão plena o anseio dos pobres de Javé, resplandecendo como modelo para qua1l1os se 
confiam, com todo o coração, às promes.ms de Deus. 

12. CNBB. Rumo ao Novo Milênio. Projeto de evangelização da Igreja no Brasil em preparação ao grande 
jubileu do ano 2000. Ed. Paulinas, S. Paulo 1996, documento 56, parágrafo 2. 

13. Cf. S.·ATANáSIO (bispo do séc. IV). "O Verbo assumiu a nossa natureza no seio de Maria", in PG 26, 1058. 
1062-1066. Pode-se encontrar essa Carta traduzida na Liturgia das Horas I, do Ofício das Leituras de I de 
janeiro, 435-436. 
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Maria não só acredita nesse mistério l4, 

mas adere a ele colocando-se do lado dos 
pobres de Javé. Desse modo, Maria fala com 
seu amor, procura no seu intimo a origem 
desse amor e vê a Deus, quanto lhe é pos
sivel na sua condiçao humana de mulher, 
no rosto próximo dos pobres de Javé. 

O conceito de fé soteriológica tem um 
valor fundamental que aparece explicito no 
mistério da Encarnação e da inserção ativa 
de Maria na história da salvaçao, pois, ela 
se destaca por dar uma atençao especifica 
aos pobres de Javé, os quais com confian
ça aguardam o Messias esperado e confiam 
na salvaçãol' que vem d'Ele. 

Nos pobres de Javé se concentra a mais 
pura religiosidade de Israel que alimenta a 
esperança e a fidelidade ao plano divino da 

o 

salvação. A luz do Evangelho 'de Lucas, so-
bretudo no Magnificat (Lc 1,48-56), Maria 
aparece como o triunfo espiritual dos pobres 

• 
de Javé e a realização de sua esperança. E 
nesse sentido que Maria leva à expressão 
plena o anseio dos pobres de Javé e é desse 
modo que ela contribui para a realizaçao do 
plano salvifico do Pai, agora manifestado 
em Jesus Cristo (cf. Rm 16,26). 

1 J Como mulher inserida no 
mistério de Cristo 

Com a expressão mistério de Cristo 
entende-se dizer que toda a história da nos
sa salvação foi revelada e ao mesmo tem
po realizada por Jesus Cristal', o Enviado 
do Pai. Maria participa desse mistério e é 
inserida nele num ponto bem definido da 

história e da geografia. Há dois mil anos, 
Maria abriu-se à ação do Espirito para ,que 
Jesus, o Enviado do Pai, tomasse a nossa 
forma humana, fato que se deu em Nazaré 
da Galiléia (cf. Lc 1,35). 

A Encarnaçao de Jesus toma percepti
vel a atuação da Comunidade divina na 
pessoa de Maria que se apresenta relacio
nada com as Três Pessoas divinas. A pe
netração de Maria nesse mistério se dá pela 
Encarnação. Da! o fato de se falar de Maria 
inserida no mistério de Cristo, mistério que 
ela penetra pela fé e pelo coração. O cora
ção entra na riqueza e na plenitude do en
tendimento (cf. Cl 2,2) enquanto experiên
cia de fé que constitui uma etapa superior 
ao conhecimento do mistério de Deus, re
velado em Jesus Cristo (cf. Rm 16,26). 

Maria entra na riqueza e na plenitude 
do entendimento que leva ao conhecimento 
do mistério de Deus - Cristo -, como 
pessoa humana, significa dizer que ela não 
tem desse mistério, a compreensão profun
da e integral sobre o modo de como a his
tória da salvação se realiza; Maria se deixa 
penetrar por esse mistério como mulher que 
peregrina na fé; como pessoa aberta à per
cepçao da atuação de Deus na história do 
povo, aberta à sabedoria de Deus escondida 
e à sua revelação plena em Jesus Cristal'. 

Para nós, a inserção de Maria no mis
tério de Cristo começa na Encarnação de 
Jesus, continua na vida e na obra dele, 
completa-se com a Ressurreição como res
posta ao mistério da Cruz Salvadora e 
plenifica-se com o derramamento do Espi
rito Santo no dia de Pentecostes (At 2) 

14. MIDALI, Mario. La Costituzlone Dogmatica della Chlesa. Elle Di Ci, Tonno 1961, 272 (Comentário de 
um grupo de teólogos). A palavra mistério quer indicar uma realidade divina. lJanscendente e salvifica. É um 

. lermo bíblico usado pelo próprio Jesus quando explica aos seus disclpulos. por exemplo. a parábola da 
semente, ocasião em que diz: A vós é dado o misrérin do Re;no de Deus (Me 4,11) . 

15. Cf. BER I En O, Domenico. a.c .. 951-952: trata-se do comentário feito a partir do parágrafo 55 da Lumen 
gent;um que fala da Mãe do Messias no AT. Os padres conciliares não explicam com maiores detalhes a 
leitura cristã que fazem dos lextos do AT referenles aos pobres de Javé, os anawil/, dos quais Maria é a 
expressão do anseio de salvação que esses têm. 

16. SAL V ADOR, Federico Ruiz. Compêndio de Teologia Espiritual. Ed Loyola, S. Paulo 1996, 88-89. 
17.Cr. MIDALI. Mario. o.c .. 273,. 



o mistério de Cristo, portanto, tem sua 
origem em Deus (cf. Cl 2,2-3) e consiste 
em revelar e realizar ao mesmo tempo o 
Reino de Deus, que é essencialmente a 
salvação de todas as pessoas, sem distin
ção de raça e de nação. Maria colabora 
com esse projeto divino. 

2) Como mulher inserida no 
mistério da Igreja 

A concepção teológica exposta acima nos 
pennite apresentar a Igreja Povo de Deus, 
como mistério, pois só no amplo horizonte 
do mistério guardado no silêncio pelo pró
prio Deus e revelado em J esus (cf. Rm 
16,25-27), pode-se ressaltar a origem trini
!ária da Igreja, a sua manifestaçao no NT, 
a sua vida, a sua missão e, enfim, a sua ten
são escatológica 1'. 

A passagem de Maria à Igreja, porquanto 
se refere à sua íntima relação com essa, apa
rece bastante clara e inteligível nos parágra
fos 63 e 64 da Lumen gentium19

, dos quais 
se pode fazer duas aplicaçoes possíveis nessa 
reflexão. 

A primeira está em ordem ã santidade, 
enquanto Maria é proposta como figura e tipo 
da Igreja. Ela é a pessoa que, na história da 
salvaçao, levou à forma mais alta o seu rela
cionamento com cada uma das Pessoas da 
Comunidade divina A segunda está em ordem 
ã fecundidade dessa santidade a qual se ex
pressa na atuação de Maria como Mãe de 
todas as pessoas para quem lhes é modelo 
consistente de integridade na fé e na vida 
íntima de uniao com a Comunidade divina 

A Igreja é portadora do mistério de 
Cristo e anunciadora de todo esse misté-

• 
rio. E, portanto, uma Igreja querigmática. 
Maria está inserida na Igreja enquanto essa 
Igreja contempla a santidade de Maria, 
imita a vida de caridade que Maria levou 
e cumpre com fidelidade a vontade do Pai". 
Por ter vivido desse jeito a sua fé, Maria 
está inserida na história da salvaçao. Como 
Mãe do Messias, Maria não é, para a Co
munidade divina, simplesmente uma mu
lher que tem uma função, mas antes de 
tudo, é uma pessoa, e é como pessoa que 
participa do mistério de Cristo testemunha
do e anunciado pela Igreja. 

Nesse sentido Maria é mãe da Igreja 
porque é mãe de Cristo e mae de todos nós. 
Através de Maria que se abre ao mistério da 
Encarnação, a Igreja Povo de Deus, dá iní
cio a um novo nascimento, a uma nova vida 
e a um novo modo de viver- l . Contudo, a 
Igreja como Povo peregrino, sofre e geme 
no imenso número de pessoas que formam 
as massas oprimidas e excluídas. Essas 
massas povoam não só os Continentes em
pobrecidos, mas o mundo inteiro com for
mas de opressão e de exclusão diversificadas . 
• 
E o que se verá no próximo segmento dessa 
reflexão. 

IV) MARIA E OS POBRES 
DE JAVÉ HOJE 

, 
As portas do Terceiro Milênio, as massas 

de pessoas pobres e oprimidas e as massas de 
pessoas excluídas ou sobrantes clamam com 
voz cada vez mais forte e contundente, as 
primeiras por justiça e as segundas por 
vida. Os pobres de Javé para nós hoje, em 
primeira instância, são essas duas categorias 
de pessoas: as pobres e as excluídas. 

18. BETII, Umberto, "11 mistero della Chiesa", in La Costituzione Dogmatica deUa Chiesa. ElIe Di Cio Torino 
1967, 272 (comentário de um grupo de teólogos). 

19. O parágrafo 63 traz o titulo, "Maria, como Virgem e Mãe. figura da Igreja", typus em ordem à santidade. 
O parágrafo 64 fala da "Fecundidade da Virgem e da Igreja", acentuando a inviolabilidade da fé. 

20. Cf. CANTALAMESSA, Raniero. Maria. Um espelho para a Igreja. Edit. Santuário. Aparecida-SP 1992, 
163-164. 

2I.BOFF. Lina. Maria e o feminino de Deus. Para uma espiritualidade mariana. Ed. Paulus, S. Paulo 1997, 
32-33. 
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I) As massas pobres e oprimidas 
do sistema 
Constituem o imenso número de pessoas 

que o sistema lhes permite viver dentro dele 
como mao-de-obra barata e como parasitas. 
Essas pessoas, segundo a ideologia do mo
mento, em nada contribuem para o desenvol
vimento e para a transformação da socieda
de. O que sobra para as massas pobres e 
oprimidas sao os restos da comida, do con
forto e do luxo que caracterizam os grupos 
minoritários, detentores das decisoes políti
co-econômicas. A vida dessas pessoas é de
teriorada na sua dignidade humana e é atin
gida em todos os seus níveis básicos: eco
nômico, social e cultural. No entanto essas 
pessoas .são portadoras de grandes riquezas 
das quais se pretende colocar em evidência 
as riquezas de natureza cultural re1igiosa22

• 

As massas pobres e oprimidas destacam
se por criarem um ethos próprio para a cul
tura violenta que as ataca de frente. Os ele
mentos culturais que marcam a prática des
sas massas sao, em primeiro lugar, o ele
mento religioso23• São grandes criadoras de 
religiao enquanto experiência que vem asso
ciada a uma prática de comunhão de bens 
materiais e espirituais, cuja inspiração é bus
cada na palavra de Deus e na devoçao aos 
santos e santas de sua tradiçao. 

Seguem-se os elementos ligados ã comu
nidade de vida e de trabalho, como a ajuda 

recíproca, a partilha e o companheirismo 80-, 
lidário do dia-a-dia. E nesse contexto yital 
que as massas pobres e oprimidas encontram 
força e sentido de clamar por justiça. Como 
Maria entra nesse clamor? 

Maria entra a fazer parte desse clamor 
através de uma forte representaçao, que é 
a de ser percebida e sentida no dia-a-dia, 
como Mãe" que tudo provê. Pode-se pen
sar que Maria como Mãe simboliza a terra 
com todas as suas riquezas25

, as quais Maria 
ordena e dispoe acerca da distribuição de 
tais riquezas. Ela não favorece, mas abas
tece, não se poupa, mas corre o risco. 

Como Mãe, acolhe indistintamente todas 
as pessoas, recebe o clamor dos pobres de 
Javé e defere todos os recursos impetrados 
pelas massas pobres e oprimidas. Estas aca
lentam o sonho carregado de fé. Uma fé amal
gamada com a emoção e o sentimento huma
nos de que Maria tem a alma tão livre de 
todas as preocupações estranhas às necessi
dades do seu povo, que só ela é disponível e 
pronta para acudir, atender e providenciar. 

a nosso povo - e aqui se deve incluir 
a todos -, produz e reproduz o universo 
simbólico cultural e historicamente marcado 
pela devoção a Maria" como Mae de Deus, 
a Theotokos. Na imaginação religiosa do 
povo, sua alma é elevada ao seu grau supre
mo que designa o estado de ser mãe. Repre
senta a pessoa perfeitamente unida a esse 

22. GOMEZ de SOUZA, Luiz Alberto, "O dinamismo transfonnador dos excluídos", in Tempo e Presença/283, 
já citado, 42-43: o autor coloca a questão: Será que muitos desses excluídos, marginais do sistema oficial, 
não estão já, desce agora, dando uma contribuição fecunda aos novos contornos do mundo que se vai 
construindo/ .. l. A história é curiosa e não linear. Os poderosos podem se cruzar com outras contribuições 
e dinamismos de sabedorias e criatividades que genninam nos "subterrâneos" da história/ .. .!. O que para os 
encastelados nos privilégios pareceria barbárie ou atraso, poderá bem ser elementos de nova civitas / .. .1. Tudo 
isso é para dizer que a análise da exclusão pode ser parcial se limitada aos seus aspectos negativos/ .. .!. Os 
chamados excluídos não estarão muito mais do que pensamos, no centro da própria história em gestação? 

23.BOFF. Clodovis, "Os pobres da América Latina e suas novas práticas de libertação", in Concilium/221, 
1987/3,53-54. 

24. Cf. BOFF, Clodovis. Maria na Cultura Brasileira. Aparecida, Iemanjá, Nossa Senhora da Libertação. Edit. 
Vozes, Petrópolis 1995,31-32: para o autor o traço mais característico da mariologia popular latino-ameri
cana, é a idéia de Maria Mãe, Aqui cita o Documento de Santo Domingo, n. 229. 

25. Cf. AA.VV. "Virgindade", in Dicionário de Símbolos. José Olympio Editora, Rio de Janeiro 1993,961-962: 
o símbolo da Virgem designa a alma que acolhe, fecunda e gera o próprio Deus pela força do E'ipírito. 

26.BOFF, Clodovis, "Fisionomia das Comunidades Eclesiais de Base", in Conciliumll64, 1981, 5. 



Deus que ela mesma recebe e gera pela força 
do Espírito, na Comunidade divina, para a 
riqueza de muitos. 

Daí vem a força da presença atuante de 
Maria como mãe, e Mae de Deus. Os gru
pos mais conscientizados invocam Maria 
como a mulher libertadora, a mulher forte e 
profética, companheira do dia-a-dia, mulher 
do povo, mulher morena, mulher negra". 
Percebe-se a importância da sua intercessão 
e a inspiração da sua figura enquanto mode
lo e ponte entre o terrestre e o celeste, o que 
está aqui embaixo e o que está por vir lá do 
alto. Ver-se-á agora como Maria entra no 
clamor por vida das massas sobrantes. 

2) As massas excluídas do sistema'· 
Enquanto a pessoa oprimida e pobre 

encontra um estreito lugar ao sol dentro do 
sistema, seja de forma individual ou seja 
de fanua coletiva, a exclusão se caracteri
za pela presença da não-pessoa. Quem é a 
não-pessoa? Em nosso contexto, é toda a 
pêssoa excluída de ter acesso livre aos bens 
primários da vida, do sistema vigente, do 
universo cultural do seu povo e até da sua 
própria comunidade crista ou religiosa. 

Enquanto as massas pobres e oprimi
das clamam por justiça, as massas excluí
das clamam por vida". As massas excluí
das se caracterizam por três traços que 
clamam por vida e por isso desafiam toda 
a profissão de fé em Jesus Cristo. 

Em primeiro lugar, as pessoas excluí
das se sentem rejeitadas, nao·queridas e 
sobrantes. Esse sentimento exige que se 
reconheça a dignidade humana dessas pes
soas para que se crie, condições de acolhê
las e dar-lhes gestos de amor concreto e 
gratuito. Em segundo lugar, essas pessoas 
não gostam de soluções violentas, urgen-

tes ou apressadas. Essa atitude exige res
peito pelo seu modo de solucionar os gra
ves problemas de forma pacífica e mansa. 

Finalmente, as pessoas excluídas encon
tram na religião, a melhor solução. Para 
essas, Deus não é mistério, é evidência; 
não é enigma, é luz. Religião não é pro
blema, mas solução. Tal prática exige que 
se respeite o direito que elas têm de viver 
a religiao como fator fundamental de sen
tido e de resposta às conseqüências da 
exclusão que pesa sobre essas massas. 

As atitudes que clamam por vida, são 
carregadas de paciência a toda prova, uma 
paciência histórica. As pessoas excluídas 
alimentam a confiança na jusHça imanente 
da vida; sonham com a chegada do dia em 
que "lavarão sua alma" de todas as tribu
lações e injustiças; aguardam a manifesta
ção plena da vida·com-sentido, sentido que 
ê vida dentro da vida. Como Maria entra 
nesse sonho empapado de confiança? 

Aqui é a teologia que reflete a partir das 
condiçoes de miséria das pessoas excluídas. 
No quadro dessa realidade vital, a reflexão 
teológica se inspira na Mulher invocada 
como a Mãe da Vida, isto é, a Mãe de Jesus 
Cristo, Filho de Deus por obra do Espírito 
Santo. Jesus Cristo revela continuamente a 
Fonte da Vida, que é o próprio Deus. 

Maria está presente e atuante em meio 
a essas massas como a Mulher que dá vida 
porque a dinamiza. As pessoas excluídas 
querem sobreviver e nada mais; não ou
sam, nem arriscam, pois elas têm cons
ciência de que no enfrentamento de forças, 
perdem e saem apanhando como sempre. 
O que elas procuram fazer é economizar o 
sopro de vida que lhes vem de Deus. Pou
pam o desperdício de energia vital para 
segurar a vida e se manterem de pé com 

27. BOFF, Clodovis. "A figura de Maria nas Comunidades Eclesiais de Base", in Maria na Cultura Brasileira. 
O.C., 75-90. 

28. Cf. BOFF, Clodovis. Como trabalhar com os excluídos. citado. 
29. O ponlo de partida dessa parte da reHexão leve como base o fascículo de Clodovis Boff que já foi citado. 
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dignidade e soberania. Sao consideradas 
pelo sistema, inúteis e um sério problema 
para a "ordem normal" das coisas. 

No entanto, essas pessoas sao detento
ras do segredo da vida e por conseguinte 
são capazes de testemunhar ã sociedade 
que programaticamente as exclui, de que o 
segredo da vida não está em mãos huma-

• • • nas. E daqui que nasce a profunda e Jovial 
esperança das massas excluídas. Elas co
locam esse princípio vital fora do alcance 
humano porque o poder sobre a vida per
tence a Deus, Senhor da vida30• 

-V) CONCLUSAO: O DESAFIO -PARA A MISSAO E A 
FIGURA INSPIRADORA 
DE MARIA 
, 
As portas do Terteiro Milênio, a reflexão 

teológica feita na perspectiva da mariologia 
popular vivida nos "porões da humanidade", 
deve levar em conta, a meu ver, dois fortes 
desafios: o desafio da missão e o desafio da 
devoção popular mariana. 

I) Somos desafiados, homens e mulhe
res, pelo clamor de justiça e de vida das 
massas pobres e sobrantes. O clamor dessas 
massas é dirigido ã missão para a qual so
mos convocados(as) e urge uma prática 
evangelizadora de nossa parte, mais atenta 
e renovada em seu encontro com Cristo. O 
que se quer dizer com isso é referente a 
uma maior abertura da nossa mentalidade e 
do nosso coração à atuação do Espírito que 
nos interpela no clamor dessas massas. 

Como pessoas que querem viver com 
fidelidade a sua vocação-missao, somos de
safiadas igualmente, na vivência concreta 
da nossa fé. Maria acreditou e por isso foi 
proclamada bendita. Abriu-se ao plano salví
fico e com ele acolheu o Evangelizador do 

Pai, Jesus Cristo. Nas condições concretas 
de seu tempo, ela aderiu total e responsa
velmente à vontade de Deus. 

A Nova Evangelização se insere na 
secular devoção mariana do nosso povo. 
Em tal processo, Maria deve ter destaque 
especial tanto na dimensao Iitúrgico
catequética como na do anúncio evangéli
co que pode ser feito nas festas litúrgicas 
e populares e nas múltiplas romarias e 
peregrinações aos santuários da Virgem. 

2) O segundo desafio é referente ã de
voção popular mariana enquanto experiên
cia de Deus que toma a forma do "rosto" 
das pessoas pobres e excluídas com espe
cialidade. A presença e a atuação de 
Maria favorece a prática da fé, a confiança 
e o testemunho seguro da Mãe que edifica 
a comunidade solidária (cf. At 1,14). 

Maria é representada na sua atuaçao em 
meio às massas pobres e excluídas, como a 
Mãe que provê, desde o alimento nosso de 
cada dia, até a esperança e a bênção para 
que se tenha uma vida sem miséria e sem 
vio1ência, pois essas pessoas são produtoras 
de riquezas cu1turais e sociais. Riquezas 
geradoras de uma nova economia de subsis-

• 
tência ã vida. E a economia da solidariedade 
da qual as pessoas' têm acesso aos bens ma
teriais básicos e acesso aos bens da comu
nhão política. Explico . 

As massas pobres e excluídas vêem tudo 
na ótica da sociedade organizada em favor 
do todo. Assim é vista a política partidária, 
a educação, a saúde, a organização de base. 
Nesse sentido, a expressão de Maria como 
mãe atuante que acolhe o anseio de vida 
dessas pessoas, se plenifica na medida em 
que a sua esperança fizer de seu silêncio de 
tantos séculos, o clamor de que a vida hu
mana deve ser transformada em nome da fé. 
Pois, entre a luta pelo alimento que sustenta 
a vida que não perece e a luta pela comida 

3D. Cf. "A serviço da vida e das obras de Deus", in Servos do Magnfficat. O Cântico da Virgem e a Vida 
Consagrada. 210. Capítulo Geral da Ordem dos Servos de Maria. Roma, Cúria Geral 1996,98-207. 



de cada dia (cf. Jo 6, 2), nao hã oposiçao. 
Mas hã sim uma continuidade necessária da 
experiência espiritual mariana dessa gente 
toda, experiência essa que define a postura 
de quem reflete as grandes questoes da fé, a 
partir do compromisso assumido com as 
massas deserdadas. 

A expressão de Maria como mãe, dá um 
novo sentido à Encarnação de Jesus que se 
deu nela pela força do Espírito Santo. Como 
Mãe do Jesus, Libertador dessas massas e 

de todos os povos da terra, Maria passa a 
exercer uma função própria que a faz parti
cipar do mistério de Cristo e do mistério da 
Igreja Povo de Deus. Desse modo Maria se 
toma não só Mãe do Deus Libertador, mas 
também nossa mãe. Aqui se encontram ele
mentos explícitos para uma mariologia po
pular latino-americana que acompanha a ex
periência de fé do nosso povo, desde a colo
nizaçao inicial dessa terra de Deus, de Jesus 
Cristo e da Virgem Maria. 
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O SINODO DOS BISPOS , 
PARA A AMERICA 

I. MENSAGEM DA ASSEMBLÉIA ESPECIAL PARA , , 
A AMERICA DO SINODO DOS BISPOS 

INTRODUÇãO 

I. No limiar do terceiro milênio do Cris
tianismo, nós, membros do Sínodo especial 
de Bispos para a América, proclamamos a 
todos nossos irmãos e irmãs da América e 
do mundo as palavras que Sao Paulo pro
feriu no início do primeiro milênio: «Jesus 
Cristo é Senhor» (FI 2, 11). 

, 
E o que acreditamos e anunciamos, de to-

do coração, pois Ele é o centro da fé e a pedra 
angular da vida. Acreditamos que é somente 
através de Jesus Cristo vivo que a salvação 
chega a cada homem e a cada mulher. 

, 
E através do encontro com Jesus, Re-

dentor do mundo, que somos levados à 
conversão dos pecados. na comunhão com 
sua graça e numa relação de solidariedade 

, . com o proXlffiO. 

2. Anunciamos um Deus vivo, presente 
e cheio de amor para conosco. Sua presença 
em nosso mundo se manifesta de maneira 
incomparãvel na Eucaristia. Por ela somos 
alimentados com o pão da vida. Com Cristo 
caminhamos no mundo de hoje. Ouvimos a 
sua Verdade através das Escrituras e da Igre
ja. E por seu exemplo e sua graça somos 
desafiados a viver nao só para nós mesmos, 
mas também para os outros (cf. Sacrosanc
!um concilium, 7). 

Proclamamos, queridos irmãos e irmãs, 
que somente em Jesus Cristo, vivo entre nós, 
podemos encontrar a força de viver como 

filhos de Deus na família humana, que é 
uma só. Somente no encontro com este Jesus 
vivo podemos entrar no Reino de Deus. 

3. Chamados de todas as nações da 
América para nos reunirmos com o Suces
sor de Pedro, em Sínodo Especial, agrade
cemos ao Santo Padre João Paulo II esta 
oportunidade de rezar, estudar e refletir jun
tos. De fato, rezamos juntos e ouvimos as 
maravilhas e as necessidades da Igreja do 
Novo Mundo. Consideramos graça espe
cial a convocação deste Sínodo denomina
do Assembléia Especial para a América, 
com o tema "Encontro com Jesus Cristo vi
vo: caminho para a conversa0, comunhao 
e solidariedade na América". 

4. Acreditamos que nós construímos uma 
só comunidade. Apesar de a América ser 
composta de muitas nações, culturas e lín
guas, muitas coisas nos unem e de inúme
ros modos nos influenciamos mutuamente. 
A convite do Santo Padre este histórico 
encontro da Igreja na América estimulou
nos a procurar respostas aos problemas e 
anseios de nossos países. Não procurando 
servir apenas uma parte da América ou res
ponder às necessidades de outra, mas, iden
tificando nossas riquezas comuns, tomar
nos mais conscientes das necessidades de 
todas. Foi o que fizemos durante as sema
nas do Sínodo, quando ouvimos os anseios 
e as esperanças de nossos irmãos e innãs de 
todo o Continente. 



5. Com esta mensagem de esperança em 
Jesus Cristo, nascida da prece em comum e 
da partilha, queremos saudar a todos os que
ridos irmãos e irmãs. Não é possível apre
sentar tudo o que no Sínodo foi discutido, 
mas esta mensagem resume sua riqueza. 

• 
AS ALEGRIAS DA IGREJA NA AMERICA 

6. Antes de tudo, saudamos nossos ir
mãos e irmãs na fé. Vocês são milhões na 
América, homens e mulheres. Sua fidelida
de à vida cristã, sua devoção ao Senhor, à 
Santíssima Mãe e à Igreja, são para nós fonte 
de inspiração e desafio para melhor servir. 

7. Saudamos as famílias da América. 
Vocês são a base de nossa sociedade. Esta
mos orgulhosos e ficamos agradecidos por 
seu compromisso cristão na defesa da vida, 
desde a concepção até a morte natural. Apre
ciamos sumamente as famílias que penna
necem fiéis à vocação cristã e educam seus 
filhos no espírito do Evangelho. 

8. Saudamos os leigos e leigas da Igreja. 
Vocês empregam com generosidade seus · 
diferentes dons para a construção do Corpo 
de Cristo no mundo. Temos muito presentes 
os idosos e os doentes, que se dedicam de 
modo particular à oração. Vocês sao verda
deira força, ainda que escondida, de imenso 
bem para a nossa sociedade. Nós lhe somos 
profundamente gratos. 

9. Saudamos as mulheres do nosso Con
tinente. Temos consciência do extraordiná
rio papel que vocês sempre tiveram em nossa 
história e na transmissão da fé. Estamos cer
tos de que seus múltiplos dons de amor, de 
verdade e de alegria contribuirão para a 
construção do Reino de Deus na América. 

10. Saudamos as crianças, com terno 
amor e carinho. Rezamos para que vocês 
transcorram este período da vida junto 
àqueles que as amam e as protegem dos 
perigos da nossa sociedade. Assim vocês 
crescerão em sabedoria, graça e força diante 
de Deus e dos Irmãos (cf. Lc 2,52). 

li. Saudamos os jovens de nossas Igre
jas locais. Vocês são necessários para nós! 
Orgulhamo-nos de vocês. Seu idealismo e 
seu desejo de fazer do mundo um lugar me
lhor nos enchem de orgulho! Vocês contri
buem para a vitalidade da Igreja de hoje. 
Seu particular amor ao Santo Padre muito 
nos alegra! Rezamos para que seu amor por 
Jesus seja o maior tesouro de suas vidas! 
Contamos com sua generosidade na causa 
da justiça e da paz. 

12. Saudamos nossos irmãos bispos 
que, com taTita dedicação, velam pelo Povo 
de Deus. Saudamos os sacerdotes que, par
tilhando nosso ministério pastoral, são tam
bém nossos irmãos e fiéis colaboradores. 
Saudamos os diáconos permanentes que, 
com seu trabalho pastoral em nossos países, 
têm sido um precioso dom. Saudamos os 
consagrados e consagradas, cuja vida mar
cada pela graça é de grande importância 
para a Igreja, não somente pelo que fazem, 
mas pelo que são como testemunhas do 
Reino de Deus. 

• 
13. Saudamos nossos seminaristas. Com 

afeto e encorajamento, asseguramos as nos
sas ardentes preces na sua caminhada para 
o Altar de Cristo. Com igual gratidao, sau
damos os leigos, homens e mulheres, que, 
em crescente número, com tanto sacrifício 
e dedicação servem à Igreja na educação, 
na catequese, na caridade, no serviço social, 
na promoção da justiça e da paz e em outros 
apostolados. 

14. Como é abençoada a Igreja nesse 
Novo Mundo com milhares de paróquias, 
onde o Senhor é celebrado, sua Palavra é 
proclamada e o amoroso serviço ao próxi
mo é exercido por tantos! Como é também 
abençoada a Igreja pelas muitas pequenas 
comunidades cristãs de fé, que se multipli
cam em nossos países. enriquecendo nossas 
paróquias e dioceses! 

15. Honramos a memória dos mártires, 
conhecidos e desconhecidos, deste Conti
nente. Eles derramaram seu sangue por 
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Jesus Cristo e pelo Evangelho. Seu exem
plo nos dá força de lular para que o Reino 
de Deus se realize plenamenle entre n6s. 

AS PREOCUPAÇõES DA IGREJA 
NA AMÉRICA 

16. Durante esses dias ouvimos os so
frimentos da Igreja na América. Partilha
mos eSla dor. Ouvimos as preocupações 
das familias , tanto no Norte quanlo no Sul. 
Tomamos melhor consciência do peso car
regado por famílias pobres, que, por toda 
parte, buscam melhores oportunidades de 
vida, oportunidades que lhes sao negadas. 
Tomamos também mais consciência das 
dific.uldades que a vida moderna impoe até 
às famnias bem siluadas; apesar de tudo 
elas se esforçam por viver, do melhor modo 
possível, os valores da vida cristã. Reco
nhecemos que o grande ideal da familia 
como "Igreja doméstica", onde os filhos 
são educados por seu pai e sua mae, muitas 
vezes não se concretiza. Preocupamo-nos 
com a falência de tantas famílias em todas 
as classes, e rezamos por elas. A vocês, pais 
sozinhos que, confiando em Deus, brava
menle assumem a responsabilidade de edu
car os filhos na vida cristã, sem a colabora
ção e o apoio de um dos cônjuges, encora
jamos a não perder a fé. 

17. Dirigimo-nos aos jovens, que pro
curam a Deus no mundo de hoje. Aos jovens 
pobres que são privados da oportunidade de 
construir uma vida e conslituir uma fauúlia. 
Aos jovens, cujo ideal foi prejudicado pelo 
excessivo consumismo. Aos jovens. que bus
cam a presença do amor de Deus em suas 
vidas. Conhecemos as muitas dificuldades 
enfrentadas pelos jovens, que trocam seu 
lar no campo pelas incertezas e pelo anoni
mala da cidade, migrando de sua lerra natal, 
para começar uma nova vida em terra estra
nha, onde freqüentemenle sao incompreen
didos e maltratados. A todos vocês renova
mos a promessa do amor de Deus na comu
nidade da Igreja e nosso apoio, no desejo 

de trabalharmos juntos na construção do 
Reino de Deus. Convidamos vocês a per
correrem com Jesus Cristo o caminho para 
o novo Milênio do seu nascimento. 

18. Com o coração sofrido, vollamo-nos 
para as amargas dificuldades pelas quais 
passam os menores de rua. O que vocês, 
filhos e filhas de Deus, sofrem, jamais de
veria acontecer a alguém. Por vezes, nem 
percebem que sao abandonados, maltrata
dos, explorados e envolvidos numa vida 
marcada pelo crime. Alguns de vocês vivem 
alé sob a ameaça de morte por parte daque
les que deveriam protegê-los. Conclamamos 
as pessoas de boa vontade a defendê-los 
desles perigos, para que vocês possam gozar 
de uma vida segura e normal, e descobrir a 
presença do Amor de Deus. Recordamos as 
palavras de Jesus: "Quem receber uma des
tas crianças em meu nome é a mim que 
recebe" (Mc 9,37). 

19. Aos imigranles, que se senlem mal 
recebidos nas terras para onde se mudaram, 
enviamos palavras de conforto. Por gera
ções, a Igreja acompanhou os migrantes que 
buscavam vida melhor. Também hoje ela 
quer eslar a seu lado e prestar todo tipo de 
serviço. Aos trabalhadores sazonais, que 
labutam duramente para alimenlar suas fa
mílias, trazemos nossa solidariedade nas 
suas reivindicações por melhores condições 
de trabalho. Aos países que fecham suas 
portas e às nações que criam obsláculos às 
suas justas aspirações como migrantes, re
cordamos a advertência do Levítico: «se um 
estrangeiro vier morar convosco no país. nao 
o maltraleis. O estrangeiro que mora con
vosco será para vós como o natural do país. 
Ama-o como a ti mesmo, porque fosles es
trangeiros ... » (Lv 19,33-34). 

20. Com as minorias, vítimas de precon
ceilo, partilhamos a frustração que sofrem 
pela discriminação; o sofrimento que lhes é 
imposto pela hostilidade dos outros; o abuso 
que, com freqüência, lhes é infl igido por ins
tituições sociais. Vocês foram criados à ima-



gem de Deus e participam igualmente da dig' 
nidade da pessoa humana. Vocês têm o di
reito de ver reconhecida a mesma dignidade 
que têm aos olhos de Deus. 

21. Lembramo-nos dos nativos e povos 
indígenas da América, que tanto sofreram 
nestes cinco séculos por mãos ávidas e 
violentas e que ainda hoje usufruem tao 
pouco da abundância que nossas terras 
produzem. Ao lhes proclamar o Evange
lho de Jesus Cristo, comprometemo-nos a 
respeitar a sua cultura e a ajudá-los a pre
servar seu patrimônio. 

22. Dividimos a palavra aos descenden
tes de africanos, nossos irmaos e irnlãs, trazi
dos para a América como escravos. As feri
das desses terriveis séculos de escravidao 
ainda doem na alma. Comprometemo-nos a 
empenhar-nos, com vocês, para que usufruam 
da plena dignidade dos filhos de Deus. Vocês 
são, como sempre, bem-vindos em nossas 
igrejas e comunidades de fé. Solicitamos a 
colaboração e o sacrificio de todos para cons
truir uma sociedade inspirada no banquete 
eterno do Senhor, onde todas as raças pode
rao participar dos beneficios da Criação como 
única família de Deus (cf. Is 25,6). 

23. Dirigimo-nos também aos que vivem 
sozinhos e a todos os que sentem o peso da 
solidão particularmente aos idosos, aos re
jeitados pela família, aos doentes e aos 
abandonados. A Igreja é seu lar e n6s, na 
Igreja. somos seus irmãos e imlãs. Em meio 
às suas dores e sofrimentos, que vocês unem 
aos do Senhor, possa o Espírito Santo con
ceder-lhes a Sua consolaçao. 

24. Recordamos todos os que procu
ram a Deus, homens. e mulheres, que bus
cam a integridade da vida e os que anseiam 
por compreender o seu sentido. Conhece
mos por experiência própria os profundos 
esforços do coração que anseia por Deus. 
«Minha alma tem sede de Deus, do Deus 
vivo: quando entrarei para ver a face de 
Deus?» (SI 42,2). Encontrem Jesus que nos 
comunica o Seu Espírito, que nos santifica 

e nos revela o sentido da história. Apren
dam Dele e se tornem Seus discípulos (cf. 
Mt 11,28). 

25. De todas as preocupações do Povo 
de Deus que ecoaram na sala deste Sínodo 
Especial para a América, o grito dos pobres 
foi ouvido com especial atenção. Nenhuma 
Conferência Episcopal da América deixou 
de falar claramente e com profunda emoção 
sobre a exigência de justiça para com nos
sos irmãos e irmas, cujas vidas e dignidade 
humana são atingidas pela pobreza e pela 
necessidade. Estas preocupações têm sua ori
gem não apenas no pecado pessoal dos indi
víduos, mas também nas «estruturas de pe
cado». Estas estruturas podem ser alimenta
das por pecados pessoais, mas, por sua vez, 
elas reforçam o pecado pessoal e aumentam 
seu impacto na sociedade. 

26. No Norte, vemos com temor e preo
cupação o fato de se alargar sempre mais 
o abismo entre os que possuem em abun
dância e aqueles que só têm o necessário. 
Onde os benefícios materiais cresceram, 
muitos entre nós enfrentam a tentação do 
rico do Evangelho de ficar indiferente às 
necessidades daqueles que estão em nos
sas portas (Lc 16,19-31). Devemos estar 
atentos à primeira carta do apóstolo João: 
«Quem possuir bens deste mundo e vir o 
seu imlão passando necessidades mas lhe 
fechar o coração, como pode estar nele o 
amor de Deus? Meus filhinhos, nao ame
mos com palavras nem de boca, mas com 
obras e verdade» (I Jo 3,17-18). 

27. No Sul, certas regiões sofrem con
dições tais de miséria humana que não po
dem ser conciliadas com a dignidade que 
Deus concedeu a todos os seus filhos. Em 
toda a América é preciso proteger do fla
gelo do aborto os inocentes nascituros. E 
mesmo onde a miséria nao atingiu graus 
tão profundos, pode-se constatar o sofri
mento de crianças que vão para a cama 
com fome, de mães e pais sem trabalho ou 
sustento, de povos indígenas cujas terras e 
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meios de vida são ameaçados, de milhares 
de desempregados ou desabrigados por cau
sa das mutáveis e incertas condiçoes de 
mercado. A estes problemas devem ser 
acrescentados os males causados pelos ex
cessos da globalização da cultura e da eco
nomia mundiais, pelo tráfico de drogas, pelo 
desvio dos poucos recursos para o comér
cio de armas e pela corrupção política e 
comercial, que priva as pessoas de partici
par dos bens materiais a que elas aspiram 
ou merecem, e aos quais têm direito. 

28. O peso da dívida externa e interna 
que, em muitos países, parece não ter pers
pectiva de solução, foi matéria de conside
rável preocupação durante o Sínodo. Ainda 
que a dívida internacional nao seja a única 
causa da pobreza em muitos países em de
senvolvimento, não se pode negar que ela 
tenha contribuído para criar condições de 
extrema pobreza que constitui um urgente 
desafio para a consciência da humanidade. 
Nesse particular, unimo-nos ao Santo Padre 
no seu apelo para a redução ou perdão das 
dívidas, num esforço de oferecer novo alento 
ao povo de algumas das mais pobres na
çoes do mundo (cf. Tertio millennio 
adveniente, 51). O perdao da dívida será 
apenas o começo de um processo para ali
viar o peso que recai sobre os pobres. Muito 
mais deve ser feito para evitar que países 
inteiros e regioes sejam marginalizados da 
economia global. Toda reduçao da dívida 
deve verdadeiramente reverter em benefí
cio dos pobres. Tomem-se medidas para 
eliminar as causas que geraram a dívida, 
quaisquer que elas sejam. 

29. Dirigimos um apelo aos líderes de 
governo, de indústrias e de finanças, aos 
possuidores de riquezas materiais, aos eco
nomistas, assistentes sociais, teólogos e 
peritos na Doutrina Social da Igreja, e a 
todas as pessoas de boa vontade: caminhem 
conosco e com os pobres, buscando, junta
mente com eles, soluçoes que respeitem 
sua dignidade humana. Agradecemos a 
Deus pela contínua colaboraçao recebida 

de muitas fontes. Muitas de nossas Igrejas 
particulares são particularmente gratas pela 
ajuda substancial que recebem da Europa 
e dos organismos centrais da Igreja Cató
lica. Reconhecemos igualmente a contínua 
colaboraçao que os responsáveis de outras 
igrejas e grupos religiosos oferecem em 
favor dos pobres. Como sempre, dois ca
minhos se abrem diante de nós: o largo e 
fácil que deixa tudo como está, e o cami
nho estreito e dificil que leva à justiça (cf. 
Mt 7,13-14), Devemos escolher o caminho 
estreito; durante o Advento, ao ouvinnos a 
palavra do Senhor assegurando que ele 
pode fazer novas todas as coisas (cf. Ap 
21,S), que Ele nos torne dignos de contri
buir para a restauração deste mundo Nele, 
de modo que os pobres possam novamente 
ter esperança de paz e alegria. 

OS DESAFIOS DA IGREJA NA AMÉRICA 

30. Durante os dias do Sínodo, o Espíri
to Santo nos levou a perceber os seguintes 
desafios como sendo os mais importantes 
para a Nova Evangelização. A Igreja neces
sita de testemunhas de fé. A Igreja precisa 
de santos. O mais apropriado caminho para 
celebrar o Grande Jubileu do nascimento de 
Nosso Senhor é acolher novamente seu 
Evangelho, amá-lo e reparti-lo com humil
dade, gratidao e alegria, como os apóstolos 
no primeiro Pentecostes. Convocamos os 
fiéis a acolher o apelo do Senhor para serem 
evangelizadores do novo milênio, partilhan
do sua fé aberta e corajosamente. Testemu
nhem a fé pela santidade de suas vidas, por 
sua bondade para com todos, por sua carida
de para com os necessitados e por sua solida
riedade para com todos os oprimidos. «To
dos hao que conhecer que sois meus discípu
los, se vos amardes uns aos outros» (Jo 13,35). 
Numa época contaminada pelo materialismo, 
e ao mesmo tempo sedenta de fé, proclamem 
o evangelho a todos: aos que abandonaram a 
fé, aos que nos seus anseios ainda buscam a 
Deus e aos que ainda não ouviram a Boa 
Nova do Senhor Jesus. 



31. Precisamos também suscitar voca, 
ções sacerdotais e para a vida consagrada. 
Em preparação ao Grande Jubileu, todos 
os cristãos procurem os melhores meios 
para responder à sua vocaçao para a san
tidade. A Igreja solicita que corações ge
nerosos respondam ao Senhor que chama 
ao sacerdócio e à vida consagrada, em que, 
homens e mulheres manifestam, no se
guimento de Cristo, a ação de sua graça no 
mundo. Na intimidade dos nossos corações, 
como o fez Samuel, ouçamos o chamado 
do Senhor dirigido a cada um de nós no 
limiar do novo milênio: «Senhor, fala que 
o teu servo escuta» (ISm 3,10). 

32. Ademais, os esforços missionários da 
Igreja devem ser fortalecidos. Este Sínodo 
para a América tem sido para todos nós uma 
lembrança dos dons oferecidos e recebidos 
pelos esforços evangelizadores das gerações 
precedentes: uma recordação dos dons ofere
cidos pelas Igrejas que os enviaram e dos 
dons retribuídos pelas Igrejas que os recebe
ram. A Nova Evangelização visa dar conti
nuidade às muitas fonnas de colaboração entre 
as Igrejas locais que têm o mesmo dever de 
anunciar o Evangelho. Sacerdotes e outros 
missionários do Norte continuam a ser neces
sãrios no Sul e em outros lugares. Ao mesmo 
tempo, as Igrejas no Sul têm intensificado 
seus esforços para enviar missionários ao 
Norte e a outros países. Eles vêm para servir 
seu próprio povo e anunciar o Evangelho a 
todos. Este intercâmbio missionário está no 
coração da Nova Evangelização, para a qual 
tantas vezes o Santo Padre convocou toda a 
Igreja. «Quao belos os pés dos que anunciam 
o bem» (Rm 10,15). 

33. Os meios de comunicaçao social de
sempenham um papel de crescente influência 
sobre a vida da sociedade e da Igreja. Estão 
criando uma «nova cultura». Como disse o 
Santo Padre. esta «nova cultura» não nasce 
somente do conteúdo desses meios de comu
nicação, mas «do próprio fato de existirem 
novos modos de comunicar, com novas lin
guagens, novas técnicas, novas atitudes psi
cológicas,} (Redemptoris Missio, 37). A Igre
ja precisa continuar a desenvolver o uso des-

ses meios a serviço do Evangelho. Seus dedi
cados profissionais em comunicaçao podem 
servir como fennento para que, neste cam
po, freqüentemente esquecido dos valores 
religiosos, se recuperem tais valores em favor 
deles mesmos e da sociedade. Sao Paulo 
escreve aos romanos: uE como crerão sem 
terem ouvido? E como ouvirão falar, se nao 
houver quem pregue?" (Rm 10,14). E nós 
temos que aprender com proclamar a Pa
lavra de Deus na nova linguagem, com a 
qual tantos estão habituados através dos mo
dernos meios de comunicação. 

34. Portanto, a Nova Evangelização re
quer culturas que estejam abertas ã fé em 
Deus bem como à contribuição dos fiéis para 
a vida da sociedade. Em geral, na América, 
gozamos de uma benfazeja liberdade religio
sa. Entretanto, quando a Igreja vive do Evan
gelho, proclamando o Reino de Deus, exigin
do justiça para os pobres e defendendo a vida 
e a dignidade humana, ela encontra muitos 
obstáculos. Em certos lugares, apesar da pro
teção legal ã Igreja, bispos, padres, diáconos, 
delegados da Palavra, consagrados e leigos 
são punidos, difamados, intimidados e até 
mortos por sua evangélica defesa dos pobres. 
Em outros lugares ainda, um novo e agressi
vo secularismo quer impedir que o fiel tenha 
voz na vida pública e nega a enorme contri
buição da Igreja para a sociedade. Por isso, 
convocamos os fiéi s que estão na vida públi
ca e as pessoas de boa vontade que têm in
fluência sobre a opinião pública a se unirem 
a nós na defesa do Evangelho da Vida contra 
o aborto e a eutanásia. Nós os convidamos 
também a se levantarem conosco contra os 
preconceitos anti-religiosos e a fazer valer a 
contribuição da Igreja e de outras comunida
des de fé para o bem comum, que se realizará 
plenamente na casa do Pai. 

JESUS CRISTO, NOSSA ESPERANCA 
• 

(ITm 1,1) 

35. Queridos irmãos e innãs em Cristo, 
descrevemos as alegrias e as tristezas, as 
esperanças e as necessidades da América. 
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Diante de todas as dores e sofrimentos do 
mundo, vamos perder o ânimo e a cora
gem? Na força do Espírito Santo, lhes di
zemos: Jesus Cristo venceu o mundo! Ele 
nos enviou o seu Espírito Santo para reno
var todas as coisas ou, como diz a Sagrada 
Escritura, para renovar a face da terra. Eis 
a nossa humilde mensagem: Jesus Cristo é 
o Senhor! Sua ressurreição nos enche de 
esperança; sua presença no nosso dia-a-dia 
nos encoraja. Como o Santo Padre nos re
corda com freqüência, também dizemos a 
vocês: Não tenham medo! O Senhor cami
nha conosco, vamos ao seu encontro. 

36. Onde o encontraremos? Só pode
mos encontrá-lo, abrindo nossos coraçoes 
aos .apelos do seu amor (cf. Jo 14,23). 
Podemos encontrá-lo no nosso próximo, 
especialmente no pobre. no faminto e nos 
necessitados (cf. Mt 25,40). Podemos 
encontrá-lo pessoalmente quando dois ou 
três estiverem reunidos em seu nome (cf. 
Mt 18,20). Podemos descobri-lo na Sua 
Palavra (cf. Jo 1,1) e no milagre da cria
ção (cf. ROl 1,20). Nós o encontramos nos 
sacramentos, de modo especial no sacra
mento da Reconciliação, que nos revela a 
sua misericórdia (cf. Jo 20,21-13). Mais 
plenamente o encontramos na Eucaristia, 
pela qual Ele quer alimentar-nos com seu 
próprio Corpo e Sangue (cf. Jo 6,5Iss). 
Numa palavra, Jesus deseja estar sempre 
presente entre nós. Sigamos a admoesta
ção da Carta aos Hebreus: «Corramos com 
perseverança para o combate que nos cabe, 
de olhos fitos no autor e consumador da 
fé, Jesus» (Hb 12,2). 

37. Se formos a este encontro com Jesus 
Ressuscitado, como o fizeram Maria 
Madalena e os Apóstolos depois da Res
surreição. seremos certamente transforma
dos. Poderemos nos converter e mudar de 
vida, para recomeçar na graça. Esta mu
dança de coração não quer atingir apenas 
nossa vida individual, mas é um desafio 
para a nossa sociedade, para a própria Igre
ja, para nós pastores e para todo o mundo, 

convocando-nos a deixar nossos hesitantes 
e incertos passos e a caminhar alegres com 
Jesus para a vida eterna. Esta conversão 
transformará a vida dos ricos e dos pobres, 
dos poderosos e dos fracos; recordará aos 
políticos sua responsabilidade em favor do 
bem comum; provocará os economistas a 
encontrarem soluções para as desigualda
des materiais de nossas sociedades. 

38. Se corajosamente formos a esse 
encontro pessoal com Jesus Cristo, perce
beremos um irresistível chamado à comu
nhão, cuja expressão perfeita é a íntima 
comunhão da Santíssima Trindade. Na 
força do Espírito Santo, divina fonte de 
comunhão, poderemos ser levados a um 
mais profundo relacionamento de amor e 
cooperação entre nós, como indivíduos, e 
nas comunidades das quais fazemos parte. 
O ardente chamado à comunhão quer unir 
estreitamente as Igrejas locais do Conti
nente americano numa crescente coopera
ção das Conferências Episcopais entre si e 
com as Igrejas católicas dos diferentes ri 
tos. A mesma busca de comunhão nos rea
proximarã. com nossos innãos e irmas de 
outras Igrejas da América, da unidade de
sejada pelo Senhor. Apreciamos muito a 
presença entre nós, durante este Sínodo, 
dos delegados fraternos , representando es
tas Igrejas e grupos religiosos. Esta busca 
comum, nos conduzirá, no amor, por cami
nhos ainda desconhecidos, a um maior sen
tido de família com as outras comunidades 
religiosas, especialmente com os Judeus, 
que são, na fé, os nossos irmãos e irmas 
mais velhos. 

39. Finalmente, o encontro pessoal com 
Jesus Cristo conduz à solidariedade, que é 
uma exigência da caridade, sempre que 
praticada no âmbito das relações humanas. 
Solidariedade total é partilhar o que somos, 
o que cremos e o que temos. Jesus é o nosso 
perfeito exemplo, pois Ele «aniquilou-se a 
si mesmo, assumindo a condição de servo» 
(FI 2,6). A solidariedade nos impele a nos 
considerarmos como innãos e innãs, assim 



como Jesus o fez. A solidariedade nos chac 

ma a amar e partilhar uns com os outros. 
Ela é fruto da caridade pessoal, que nos 
leva a amar o próximo pobre de nossa co
munidade, e a realizar o apelo mundial do 
Santo Padre para a solidariedade com os 
pobres do mundo, preparando a celebraçao , 
do Grande Jubileu. A luz da solidariedade, 
neste planeta criado por um Deus amoroso, 
nao há lugar para guerras e conOitos e para 
a corrida armamentista. 

40. Esta é a mensagem do Sínodo Espe
cial para a América. Mensagem dirigida a 
todos, uma convocação para um trabalho 
conjunto, onde todos colaboram na promo
ção do Reino de Deus entre as nações da 
América. Talvez possamos resumir este 
apelo com as palavras do Santo Padre: Não 
tenham medo de ultrapassar os umbrais da 

esperança. Nós todos encontraremos o Se
nhor, Jesus Cristo vivo, nossa esperança e 
nossa salvação. 

41. Confiantes, colocamos esta mensagem 
nas mãos de Maria, Mãe de Deus. Em cada 
país, Ela é saudada como Rainha, Senhora e 
Mãe. De modo especial nós, a Igreja na 
América, a saudamos com o tirulo de Nossa 
Senhora de Guadalupe. Lá exatamente, nos 
primórdios da primeira evangelização da 
América, como Mãe dos pobres, Ela apare
ceu a um índio, filho daquela terra. Que Ela, 
Estrela da primeira e da Nova Evangelização, 
leve nossa mensagem aos corações de todos 
vocês, e aos nossos também, de forma que 
sob sua guia possamos realmente encontrar 
Jesus, Filho do Deus vivo, que nos conduz 
com amor e com a força de sua graça ao 
terceiro milênio da sua vinda e à vida eterna. 

• 

11. SíNODO PARA A AMÉRICA: QUE DIZER 

Com base na "Mensagem" final da As
sembléia sinodal, mensagem essa que pre
tende "resumir a sua riqueza" (5), e tam
bém no material - na verdade pouco -
que apareceu na imprensa, podemos tentar 
um breve e provisório balanço do Sínodo. 
Ficando na Mensagem, podem-se relevar 
alguns pontos positivos: 

I. O tom geral é afirmatívo e anima
do. Depois de uma introdução, fala-se das 
"alegrias" da Igreja na América (sempre e 
teimosamente no singular). As "preocupa
ções", muito realistas, vêm somente de
pois. A mensagem é de encorajamento e 
de esperança. Aliás a última parte reza: 
"Jesus Cristo, nossa esperança". 

2. Outro ponto positivo é a integração 
orgânica que a Mensagem coloca entre a 

Frei Clodovis 80ft. OSM 

perspectiva da fé e da ação da Igreja no 
mundo. A linha teológica do Sínodo foi 
fundamentalmente cristológica, ou melhor, 
cristocêntrica. Para lá, de resto, levava o 
próprio lema s'nodal: "O encontro pessoal 
com Jesus Cristo Vivo .. ,". A esse eixo 
central se ligavam os outros temas conti
dos no lema: "conversão", "comunhão" e 
"solidariedade". Ora, a Mensagem sinodal 
consegue fazer fluir da opção de fé por 
Cristo tudo o mais: a mudança pessoal, as 
relações dentro da Igreja e sua missao na 
sociedade. Nisso o Sínodo foi feliz. 

3. Mais: O sentido do pobre esteve 
presente o tempo todo. A Mensagem o re
conhece explicitamente: "De todas as preo
cupações do Povo de Deus que ecoaram 
na sala deste Sínodo Especial para a Amé-
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rica, o grito dos pobres foi ouvido com 
especial atenção" (n° 25). E não s6 como 
tema social, mas como tema humano, mais: 
como tema cristão. Recebeu um tratamen
to específico (n° 25), mas também se fez 
presente, como tema transversal, em várias 
outras questões (16: familias pobres; 17: 
jovens pobres; 30: testemunho de santida
de em termos de amor aos pobres; 34: per
seguiçao da Igreja por sua defesa dos po
bres; 36: pobres como um dos lugares de 
encontro com Cristo; etc.). Sem falar ain
da em outros problemas, abordados no Sí
nodo, que tocam os pobres: os relativos aos 
imigrantes. aos indígenas. aos negros, etc., . 
como diremos logo em seguida. 

4. Enfim, o Sínodo, em sua Mensagem, 
teve a coragem de abordar outros temas 
quentes, como a delicada questao dos "már
tires" do Continente (15; cf. 34); o lugar dos 
"leigos e leigas" no mundo (8), referidos, aliás, 
antes da hierarquia; a questão das mulheres e 
de seu importante papel na igreja e na socie
dade (9); dos índios, "que tanto sofreram 
nestes cinco séculos por mãos ávidas e violen
tas" (21); dos negros, cujas "feridas desses 
terríveis séculos de escravidao ainda doem 
na alma" (22); dos imigrantes (14), das "mi
norias, vítimas de preconceito" (20); dos me
nores de rua (18); dos jovens (17); da dívida 
externa, a ser reduzida ou mesmo perdoada 
(28); das CEBs, que "enriquecem nossas 
paróquias e dioceses" (14); da busca atual de 
sagrado (24); etc .. 

Mas, ao lado desses aspectos de luz, 
vemos, segundo nosso modesto entender, 
algumas deficiências no Sínodo. Atendo
nos, como fizemos até agora, à sua Men
sagem, indicaríamos três falhas: 

I. Faltou estabelecer príoridades pas
torais para as Igrejas do Continente. Pois 
em vão se procuram na Mensagem eixos 
operativos. A Mensagem fala de tudo, mas 
nao põe uma ordem ou hierarquia nos pro
blemas. Ora, onde tudo é igualmente im
portante, nada se toma importante. Certo, 

se conhece a formulação do tema do Sínodo: 
"O encontro pessoal com Jesus Cristo, etc.", 
Mas isso vale como perspectiva teol6gica 
geral. Precisa ainda traduzir tal perspectiva 
ao nível da pastoral concreta. Ora, deste 
ponto de vista, o documento deixa a dese
jar. Não se vê nele uma vertebração concre
ta. Para que lado as igrejas do Continente 
devem puxar a corda nos próximos anos? 
Aqui faltou escolher 2, 3 ou 4 grandes ques
tões centrais, que conferissem, para os pró
ximos anos, a todas as igrejas do continente 
uma direção comum. Aqui poderiam entrar, 
por ex.: a cultura da solidariedade social, o 
impulso a um novo arranque missionário, o 
estreitamento dos laços eclesiais (em ter
mos de colaboraçao missionãria e social) 
entre a América do Norte e a do Sul, etc .. 

2. Faltou também um diagnóstico 50-

ciopastoral das causas dos problemas apon
tados. O mais das vezes, a Mensagem se 
contenta em apelar para a boa vontade pas
toral, ética e espiritual das pessoas. Desse 
modo, a louvável vontade de acertar toma o 
lugar da necessária inteligência das coisas. 
Nessa linha, nao se diz uma palavra sobre 
o sistema do neoliberalismo, nem sobre o 
mercado, hoje glorificado. Quanto à "globa
lização", há apenas uma referência canhestra 
aos seus "excessos" (27). E dizer que um 
dos temas centrais era a "solidariedade" -
tema que tinha tudo para propiciar uma 
crítica profética aos "ídolos do momento" a 
que estamos nos referindo. Mas nada. Daí 
também, na Mensagem, a falta de energia 
na denúncia profética dos responsáveis pe
las injustiças. Lê-se antes um "apelo aos 
líderes", onde se enfiam juntos desde os 
governos, industriais e financistas, até teó
logos e "pessoas de boa vontade" (29). E 
contudo, não falta uma excelente tradição 
de análise sociopastoral e de vigor proféti-

• 
co nas igrejas das Américas, tanto a latina 
(Medellin, Puebla) como a do Norte (os 
valentes documentos sociais do episcopado 
dos EUA e do Canadá). Ora, se não é prin
cipalmente das igrejas do Continente que se 



pode esperar uma palavra corajosa e con, 
ereta de iluminação sobre o neoliberalismo, 
mercado e a globalização, de quem então? 
Pois não é justamente nas Américas - do 
Norte e a Latina - que o Neoliberalismo 
mostra, sem dúvida, sua cara contraditória? 

3. Por fim, nota-se uma notável falta de 
autocritica do Sínodo quanto à necessária e 
contínua reforma eclesia1. Disso não há pa
lavra, como se esse tema fosse "tabu". E Deus 
sabe quanta queixa existe hoje na Igreja so
bre o déficit, de resto crescente, de diálogo, 

• 
participação, pluralismo e liberdade. E um 
fato inegável: o forte processo de "recentrali
zação romana" fere e exclui camadas signifi
cativas de pessoas da vida da Igreja. Alastra
se perigosamente por toda a parte uma onda 
de insatisfação, mágoa e mesmo de revolta. 
O Sínodo nao soube dar voz a esse clamor, 
ora surdo, ora patente. A falta de liberdade e 
de transparência nesse ponto faz com que a 
visão que a Mensagem apresenta da igreja 
cató1ica e de seu potencial evangelizador nao 
seja nem realista e nem sincera, ficando com 
isso pouco credível. 

O bloqueio do Sínodo em enfrentar a 
questão da "democracia ec1esial" se esten
de a partir das condições concretas em que 
se realizou. Como, aliás, os outros Sínodos 
desse pontificado, o último sofreu condicio
namentos consideráveis da parte do Centro 
romano, na medida em que este detenni
nau, seja o lugar (não "em casa", em algum 
lugar da América), seja seu enquadramento 
(agenda, presidência, os critérios de esco
lha dos bispos, aprovação dos assessores), 
seja a elaboração das conclusões finais. 
Além disso - e esse é outro aspecto dolo
roso dos tempos ec1esiais que vivemos -

, , 

não houve praticamente participação das 

bases eelesiais. Ora, isso dificulta a nor
mal "receptio", por essas bases, das coo
elusoes sinodais, pondo em dúvida seus 
frutos pastorais, com o risco de ficar na 
história como "um sinado a mais". 

Certo, no sentir dos participantes, o Sí
nodo "valeu a pena". Reunir gente para 
discutir problemas comuns, não deixa de 
ser produtivo. Contudo, não se poderia ter 
respondido melhor às expectativas do Povo 
de Deus e ter aproveitado melhor essa 
chance rara do Espírito? 

Post scriptum: Depois de ler as "Pro
postas", secretas, mas que foram publicadas 
(cf. Adista, 10/01/98), que os Padres sinodais 
entregaram ao Papa, em vista da "Exorta
ção" pontificaI, fica-se com uma impressão 
mais positiva do Sínodo: as luzes da "Men
sagem" se acentuam e suas sombras se ate
nuam. O material aparece muito mais rico 
e enriquecedor. O nexo entre a dimensão 
espiritual e social da fé aparece com muito 
mais força. Fala-se claramente em "neolibe
ralismo", que - pede-se ao Papa - deve 
ser "denunciado" (n. 70); da "globalização" 
(n. 74); das CEBs, situadas - a meu ver 
corretamente - no contexto mais amplo 
das pequenas comunidades eelesiais"(n. 47); 
na necessária participaçao dos leigos e lei
gas na missao da Igreja, embora nada se 
diga ainda da necessária reforma (ou forta
lecimento) das estruturas de comunhao e 
participação na Igreja. Cresce, pois, a ale
gria e a esperança, tanto mais que a equipe 
que irá preparar para o Papa o texto-base da 
Exortação conta com a presença luminosa 
de D. Luciano e a atuaçao valente de D. 
Valentini. 

Rio de Janeiro, 1 de janeiro de 1998 
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CONFERÊNClR 
DOS RELIGIOSOS 

DO BRRSIl: eRB NAClONRl 
Rua Alci ndo Guanabara. 24 - 4° andar - Ci ne l:lnd ia - Tel.: (021 ) 240-7299 

20038-900 Rio de Janeiro. RJ 

Prezado Ass inante: Rio de Janeiro. RJ 
1 março de 1998 

'"A FÉ SALVA . O que é ti fé'!" Este é o título do segundo opúsculo da série ' Para o Nosso Retiro Mensal'. Se 
nossa Vid:1 Religiosa atra vessa um momemo histórico de certa perplex idade que repercute na própria retidão LCologal 
da fé. não se pode ignorar que existe um vínculo orgâ nico entre ela - I1 Vida Religiosa - c a Fé. S6 a Fé abre 
horizontes novos. sustenta as certezas da esperança c incute coragem para a lranSronnaçào necessária. 

Iniciati va de Deus. seu único sustentáculo e garantia. :I fé é graça desde o início. Gratuidade rad ical. Procede 
da graça. Baseia-se, por completo, na iniciativa di vina. sua mais profunda razão de ser. Dom de Deus. vin ude 
sobrenatural infund ida por ele. ,1 ré s6 é possível com a grllça . Só por um au:dlio interno prévio do Espírito Santo 
se pode crer. A pessoa . sob o seu impulso e à luz da graça. crê racional e responsavelmente. Na fé, tudo é graça. 
Nela nada ex iste que se subtrai à luz e aos impul sos da graça. ~ decisivo este a priori interno da graça. A razão 
sozinha não pode ver nem saber o que a fé propõe corno verdadeiro. Fé: iluminação divina e irradiação da graça no 
coração da pessoa para que aceite a proposul de Deus. 

- Mas, a fé é s6 graça ? 

Nunca s6 graça. Tumbém contam os componentes humanos. A fé não se define COIllO d isposição di vina que atua 
sobre a pessoa deix ando-a. por assim dizer. de fora. Não. A ati vidade humana continua legítima e. até mesmo, 
necessária. Deus e a pessoa. o di vi no e o humano. a criatura e o Cri ador. perfazem um todo incomensurável. A graça 
não torna inútil ri natureza humana. O ser hu mano colabora intimamente com o Cri 'ldor. No entanto. a moção 
originante últi ma cabe s6 ao próprio Deus. Só pode haver fé q uando ó Pai atrai ; quando ele é ouv ido e se é por ele 
instru ído: quando eSle dom é por ele conced ido. Não ser. portanto. demasiado olimista c m relação ao poder salvífico 
das ações hu manas. Renúncia, mesmo. rad ical a estimar as obras corno meio de sal va~~ão. Desconfiar de toda 
autoglorificação. Abrir-se. pelo contrário, à ação salvífi ca de Deus peta fé em Jesus Cristo. A fé é obra do I)ai que 
envia o Espírito de seu Filho para sermos nele seus fil hos também. Aqui é ilusório buscar soluções por conta própri a. 
A deci são cabe à graça e não 110 desempenho hu mano. 

- Diga , de outro modo, este processo dual c dialético da fé? 

Por primeiro, Deus age. Aprox ima-se. Revela-se de modo muito pessoal e de muitas maneiras: alocução direta, 
vozes in ternas. audições sobrcnatumis. ilumi nações repentinas, sonhos, sinais visíveis. palavras. ações, acontecimentos ... 
Depois. a pessou reage. Com os olhos do comção fixos em Deus. ela reconhece. Entrega-se. Apropria-se de Deus. que 
se o ferece, no mais ínt imo de seu ser. CRÊ. À proposta de Deus, aq uilo que é posto por Deus diante da pessoa. ela 
dá a sua resposta. Devolve a Deus a mesma coisa. o projeto dele. assumido, porém. em liberdade. Fé: ação de Deus, 
proposta di vina preveniente. dom. e. também, liberdade humana. ação da pessoa. sua resposta voluntária. conq uista, 

- Complexo, não'! Sim. 

- Dei xa-nos perplexos? Também. 

Eis aqu i a necessidade da fé. Ela sabe conviver com a perplexidade. com a ausência de clltegorias e paradigmas 
satisfatórios. com a busca c o discernimento de cuminhos novos. com a atenção e li escuta. COIll I)artilha a própria 
I>crplexidade como forma de esperança . Resiste corno fomlu de fidelidade. ESjX:ra-se o que não se vê. Aguarda em 
constante paciência. Vive-se um estado paradoxalmente escatológico dentro da existência histórica. A fé nos toma 
pessoas do além. Não ter medo. O medo é s intoma de uma fé enfcrmn. Nossa força vem de Deus que opera mediante 
a fé e faz viver o sentimento de aconchego e de segurança. Ele tudo dirige e governa para O bem de seus fil hos, 

"A FÉ SAL VA. O que é a fé"'! Adquim o seu exemplar para ler, interiorizar c viver. Em toda pane do mundo. 
sem exceção. :. ré quer ser pura, clara e vigorosa. Conhecer o conteúdo da fé e faze r d:l vida uma celebrução desta fé. 

A GRA ÇA. dom di vi no que J esus !lOS mereceu; o AMOR. inici ati va li vre, gratu ita e preveniente do Pai que nos 
escolheu por filhos, realize m em nós uma COMUM -UN IÃO por obra do Espírito $ unto. Filhos no Filho. clamemos 
no Espíri to, Abb:l . papai. Amém. Com afeto e estima fra tema. subscrevo- me, ao seu inteiro dispor, 

atenc iosamen te 
I 

\.. 
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