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... E o verbo se fez imagem - Igreja católica e os meios de
comunicação no Brasil: 1962-1989,
 
de Ralph Delia Cava e Paula Montem,
Petrópolis, Vozes, 1991.
 
por José Mario Ortiz Ramos

A presença ativa da Igreja Católica na vida política e cultural brasileira terra sido motivo para constantes debates e reflexões. Este livro do
historiador Ralph Delia Cava e da antropóloga Paula Monteio reaviva essas discussões. Sua marca diferenciadora, contudo, é inserir a Igreja no
cerne da cultura moderna, expondo em detalhes seus movimentos no interior de uma sociedade que se modificou rapidamente nos últimos 30 anos.
Atentos à discussão atual sobre a cultura de massa no Brasil; fundamentados em uma ampla pesquisa que durou três anos combinando a
contribuição da história com a da antropologia - esta última possibilita colocar sob o foco a "produção da cultura", tentando compreender o modo
como a Igreja, ao elaborar uma idéia específica de Homem e Sociedade, vai se dando os meios para deixar a sua marca na "cultura" (p. 15) -. os
autores conseguem produzir uma interpretação ampla e bem articulada das relações entre a Igreja e as mídias.

O primeiro capítulo, redigido par Delia Cava, acompanha minuciosamente os passos da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil
(CNBB), diante da presença dos meios de comunicação nos anos 60/70/80, expondo conflitos internos, alianças e ações da Igreja brasileira frente
às acomodações da situação católica mundial e da modernização da sociedade brasileira. Assim, o autor descreve como o trabalho, de início
artesanal e pouco articulado dos anos 60, vai se complexificar nas décadas seguintes. Paralelamente ao processo de centralização da CNBB e da
formação de uma Igreja "verdadeiramente nacional", emerge o debate entre os que pretendem o "profissionalismo" das comunicações, e os que
preferem privilegiar os "notáveis", os grupos influentes com uma atitude "crítica". Mas os chamados "tecnocratas" em comunicação não tardam a
chegar. A realização de Campanhas da Fraternidade é um bom termômetro das mudanças, porque elas passam a ser planejadas por "especialistas"
que acionam de forma acentuada a comunicação de massa. O processo de modernização da Igreja não é, no entanto, tranqüilo. Pelo contrário,
enfrenta sempre obstáculos, que vão dos baixos investimentos até conflitos que opõem as lógicas da tecnologia e da produção industrial às tarefas
de liturgia e aos princípios teológicos.

Um ponto central da discussão tem sua origem nos anos 70 e prolonga-se na década seguinte: a chamada "comunicação popular e
alternativa". O movimento popular em efervescência, as Comunidades Eclesiais de Base (CEB) e uma imprensa alternativa e de oposição foram
adensando uma posição diante das comunicações, que, como coloca Delia Cava, "sobrevive na crença profunda de que a comunicação é um
processo de duas mãos, e que homens e mulheres comuns são capazes dei ulgar criticamente a indústria da cultura voltada para o mercado, bem
como os bens e produtos culturais por ela criados" (p. 42). Um encontro em Embu, em 1982, reúne católicos em defesa de uma Nomic (Nova
Ordem Mundial de Informação e Comunicação). Ali são tiradas conclusões contextualizadas na Teologia da Libertação e no terceiromundismo,
exigindo, por exemplo, o "fim da dominação colonial" e "a transformação, pelo Estado, dos meios de comunicação de massa em um sistema de
comunicações do povo, para o povo e por ele dirigido" (p. 68). Radicalizam-se tardiamente, portanto, as posições no interior da Igreja diante da
modernização dos meios de comunicação no Brasil, acima-se a crítica à cultura de massa. Ficam apenas dois enfoques no interior da Igreja: o da
"comunicação de baixo para cima" e aquele que defende uma "expansão da comunicação da Igreja". Debilita-se a terceira posição, que pregava
uma colaboração com os meios de comunicação seculares.

O mapeamento cuidadoso dessas linhas de força dentro da Igreja é extremamente útil não somente para compreendermos a sua dinâmica
no processo de modernização da cultura, como também para uma análise mais ampla dos estudos sobre cultura de massa no Brasil. Abre-se uma
via para a avaliação de trabalhos centralizados nas escolas de comunicação e realizados por pesquisadores que transitavam pelas estruturas da
Igreja. Uma certa crítica muito cerrada à indústria cultural, presente ainda nos anos 80, tem suas raízes nesse processo político e ideológico
liderado pela Igreja, ou pelo menos por uma de suas tendências que adquiriu força em determinado momento. O livro não envereda por esse
caminho, mas deixa sua contribuição para futuros estudos que façam o necessário balanço dos trabalhos sobre a cultura de massa nos anos 70/80.

Mas a década de 1980 mostra a Igreja adentrando o campo da produção de "bens culturais eletrônicos". Mesmo que seja pontualmente,
surgem produtoras de comerciais e vídeos católicas que se lançam ao mercado, fazendo publicidade para a TV e vídeos institucionais para
empresas. Até mesmo um longa-metragem, sempre um desafio maior na produção audiovisual brasileira, surge em 1987: Pé na caminhada, do Pe.
Comado Berning, da Verbo-Filmes, de São Paulo. As lutas no interior da Igreja também se alteram. Os "carismáticos" (Revolução Carismática
Católica) ganham força, postando-se no pólo oposto ao da Teologia da Libertação. Novos desafios no plano internacional são constantemente
repostos para a Igreja brasileira: o chamado projeto "Lumen 2000" pretende uma evangelização via satélite, planetária, articulado com o projeto
mais amplo da "Evangelização 2000". No início de 1989, a CNBB lança um semanário nacional, o Jornal de Opinião, realizado "de cima para
baixo", mostrando mudança de postura em relação à trajetória que trilhou após Puebla (1979), em termos de comunicação. A Igreja, mediando seus
conflitos internos, deve dar novas respostas a uma situação cultural de massa em constante mutação nacional e internacional.

Os três capítulos assinados por Paula Montero vão captar as questões por outro prisma, efetuando cortes e penetrando fundo em aspectos
abordados na "história institucional". De início, um rastreamento minucioso dos conceitos e concepções da Igreja nos campos da cultura e da
comunicação: o reconhecimento da importância dos meios, a aceitação da noção de "opinião pública", e a inversão de rumo, mudando de uma
"posição otimista", nos anos 60, para uma postura crítica na década posterior.



A análise do "livro católico", do processo das editoras da Igreja, é um momento do trabalho em que se realiza com êxito a proposta
metodológica de captar a "produção da cultura", revelando através desse setor particular uma dinâmica mais ampla da modernização societária.
Através das Paulinas e da Vozes, escolhidas porque estão "entre as cinco mais importantes editoras do país e alimentam 68% do mercado do livro
católico brasileiro" (p. 162), veremos o crescimento e a segmentação desse mercado, as diferentes estratégias das editoras - não se limitando ao
público católico, como é o caso da Vozes -, a mudança de ritmos e de processos de produção, obrigando à renovação tecnológica, à racionalização
e à profissionalização. A fase inicial, "heróica", das "três irmãs" que "faziam tudo" nas Paulinas, vai dar lugar a estruturas mais complexas,
caminhando hoje para a informatização. Perde-se na distância o tempo do "terço recitado", que acompanhava a lentidão de operação das máquinas
antigas. E a antropóloga esmiuça ainda mais as mudanças, mostrando que o espaço e as ações dos freqüentadores das livrarias da editora
alteraram-se: através de fotos vemos nos anos 50 a "atmosfera acolhedora e austera", com "uma relação muito mais pessoalízada e mediatizada
entre cliente e vendedora. As irmãs mostram, aconselham, escolhem, propõem". Já "a imagem mais recente nos dá de imediato a experiência da
multidão que se acotovela entre as estantes. As centenas de livros de colorido infinito, tamanho variado e conteúdo para todos os gostos, se deixam
tocar, manusear, medir por um público anônimo" (p. 187).

Mas esse processo de modernização também não se realiza sem contradições. Seguindo Edgar Morro, Montero distingue "cultura
industrial", que pretende convencer e educar, de "cultura de massa", que visa ao divertimento e ao prazer do consumidor, mostrando que a "cultura
religiosa” oscila tensamente entre os dois pólos. Uma outra característica que diferencia a "cultura religiosa" da "cultura de massa" é a questão da
"criação": "a cultura industrial religiosa é de antemão independente do criador. Na verdade se poderia dizer que aquilo que o livro religioso procura
ensinar ao leitor já está mais ou menos pré-definido pelos limites da doutrina" (p. 188). Teríamos, então, nesse domínio, uma padronização de
"conteúdos morais". diferente da padronização de "conteúdos estéticos" pretendida pela cultura de massa.

Procurando delinear de forma global a situação da Igreja diante dos meios, temos uma síntese final que mostra a situação da Igreja
quando opera com jornal, rádio, televisão e cinema. A imprensa católica mostra-se na verdade limitada, subdividida em múltiplas publicações com
baixa tiragem, tendo apenas 12 títulos (de um total de 145) com mais de 20 mil exemplares. Um jornal como O São Paulo, com presença
significativa nos tempos ditatoriais, perdeu sua influência e hoje tateia novo rumo sem ser plenamente bem-sucedido. A imprensa procura, com
dificuldade, acertar o passo com a modernização jornalística e com as transformações políticas da sociedade brasileira. Em ternos de televisão, a
situação também é precária. Limita-se a poucas experiências isoladas e à transmissão de "missas dominicais". A Igreja mostra-se mais ativa no
terreno do rádio. Uma expansão que se origina nos anos 50; que teve, depois, uma articulação com o MEB (Movimento de Educação pela Base); e
que, nos anos 70, modernizou pelo ménos duas emissoras - a Aparecida e a América, hoje centros produtores de programação. Mas as demais 122
rádios continuam locais e precárias. O cinema, apesar da presença constante da Igreja nesse campo desde os anos 50, só foi experimentado em
termos de produção a partir do final dos anos 80. Montem capta ainda com clareza o liame que une a atuação audiovisual da Igreja hoje com a
experiência passada junto ao NIEB. E o pensamento educacional de Paulo Freire vai ressurgir no interior da questão da comunicação. Há um
deslizamento, ainda a ser melhor estudado, das propostas de "educação popular" para o campo, diverso da "comunicação popular". Uma reflexão
mais aprofundada sobre a modernização cultural do país, o papel das novas tecnologias, a forma de articulação entre cultura e prática política
podem auxiliar na superação de alguns emperramentos que são detectados na ação da Igreja no campo da comunicação e da cultura de massa. O
que se delineia com clareza, ao final da leitura deste livro inovador, são os esforços e as dificuldades da Igreja para se mover em um mundo
saturado por imagens e sons em constante mutação. Sua força ou debilidade na futura vida nacional dependerá, sem dúvida, da capacidade de
caminhar com maior ou menor desenvoltura no interior deste cenário audiovisual modernizado.

José Mario Ortiz Ramos é professor assistente do Departamento de Antropologia da Pontifícia Universidade Católica de São
Paulo.

 

História das ciências sociais no Brasil, vol. 1,
 
organização de Sergio Miceli,
São Paulo, Vértice, Ed. Revista dos 'tribunais, IDESP, 1989.

por Mariza Corrêa
Não é de admirar que a história da institucionalização das ciências sociais comece a se fazer apenas agora, pois a própria

institucionalização é fenômeno recente no país. Com História das ciências sociais no Brasil - volume em que a bibliografia também serve como
um bom índice das discussões internacionais sobre o tema - tem início um levantamento sistemático de fontes, instituições, autores, atores,
assuntos das disciplinas tradicionalmente reunidas sob a rubrica "ciências sociais": antropologia, ciência política e sociologia. O livro é composto
por alguns dos ensaios escritos para um projeto coordenado por Sergio Miceli e financiado pela Finep - os outros foram impressos na série História
das Ciências Sociais do Idesp, publicados pela Editora Sumaré, como é o caso do texto do próprio Miceli (1990), que desenvolve de maneira
exemplar um dos temas do volume ora comentado: o da relação acadêmica com os Estados Unidos (*).

Os dez textos reunidos em História das ciências sociais no Brasil, escritos por oito autores diferentes, pretendem apresentar um retrato de
nossa história até meados dos anos 60, quando a experiência da pós-graduação veio alterar o panorama que até então se esboçava. Miceli assina a
introdução do volume e um texto geral em que, com o seu costumeiro rigor, explicita as escolhas (e as rejeições) no caminho percorrido pelo
projeto, e em que, de certa forma, também resume os achados da pesquisa.

É uma pena que em seu habitual estilo sociológico não detalhe etnograficamente glórias e vicissitudes dos pesquisadores do grupo - o que,



por si só, constituiria um interessante capítulo do livro. Nos demais ensaios, trata-se de resolver o problema colocado pela tensão que representou
implantar entre nós as ciências sociais em período tão curto e em país tão grande.

O artigo que abre a coletânea examina as instituições-padrão de ciências no final do século passado - os museus de ciências naturais -,
cujas funções, mais adiante, seriam substituídas pelas universidades, onde viriam se abrigar os novos paradigmas das ciências sociais; não mais a
história natural de origem germânica, mas a sociologia de origem francesa e norteamericana. É pena que nos limites de um artigo não fosse
possível maior desenvolvimento das questões que Lilia Schwarcz apresenta com relação ao Museu Nacional, ao Museu Paulista e ao Museu
Paraense Emílio Goeldi. Teria sido interessante, por exemplo, ampliar a avaliação do historiador do Museu Goeldi, Osvaldo Cunha, que reclama
para essa instituição papel pioneiro no Brasil e na América do Sul em termos de contratação de mulheres como pesquisadoras e funcionárias.

No artigo em questão, as mulheres estão representadas pela ornitóloga alemã Emilia Snethlage, diretora do Museu Goeldi entre 1914 e
1921. Uma comparação do quadro de pessoal do museu paraense com os dados citados pelo diretor do Museu Nacional mostraria que Cunha,
embora com certo exagero, tinha razão. O mesmo parece ter ocorrido no Museu Nacional um pouco mais adiante: a instituição teve, em 1919, a
segunda mulher a ingressar no serviço público através de concurso - a bióloga Bertha Lutz. Durante a gestão de Roquette-Pinto, de 1926 a 1935,
muitas mulheres foram contratadas como funcionárias. O próprio Roquette-Pinto foi substituído na direção por Heloísa Alberto Torres.

Essa situação pode ser relacionada com a discussão que Sergio Miceli levanta a respeito do recrutamento de mulheres pelas ciências
sociais na Faculdade de Filosofia de São Paulo. Seria arriscado dizer que, de modo geral, quando se constitui institucionalmente uma nova
disciplina, recrutam-se seus primeiros adeptos entre outsiders - mulheres ou descendentes de imigrantes. Mas a questão sugere o interesse de uma
reflexão mais ampla sobre o assunto.

Se São Paulo parece ser o parâmetro inevitável de uma história institucional das ciências sociais - como mostram bem os dois artigos de
Fernando Limongi sobre a USP e sobre a Escola de Sociologia e Política -, os capítulos sobre o Rio de Janeiro (de Maria Hermínia Tavares de
Almeida), Minas Gerais (de Maria Arminda do Nascimento Arruda) e Pernambuco (de Paul Freston) ajudam a diluir a tensão. Maria Hermínia
mostra como os debates das décadas de 1940 e 1950 explicitaram a distinção entre a "sociologia paulista" e a "sociologia carioca", ao mesmo tempo
que aponta as convergências de ambas, no plano do discurso político, na década seguinte.

Maria Arminda, talvez porque escape levemente ao quadro do período definido pela pesquisa, faz uma apresentação da trajetória mineira,
quase um paradigma nacional para a programação da pós-graduação na década de 1970: financiamento de estudantes por meio de bolsas, ênfase
na pesquisa empírica, recrutamento em nível nacional, saída para obtenção de títulos no exterior - são itens que só figurariam na agenda das
instituições universitárias bem depois do golpe de 1964 (mas, a partir daí, de maneira obrigatória).

Paul Freston, ao historiar os caminhos do Instituto Joaquim Nabuco de Pesquisas Sociais, mostra um trajeto inverso: como os
pesquisadores com experiência internacional foram sendo alijados em favor de pesquisadores locais ou mesmo regionais.

A tensão entre a (enorme) dimensão nacional e o (curto) período definido para o estudo acrescenta-se, assim, uma outra: a da "ciência
nacional" versus a "ciência importada". Os capítulos da autoria de Heloísa Pontes e Fernanda Massi, os dois últimos do livro, são provas de que
essa já era uma tensão implícita na discussão.

Heloísa encarrega-se, de maneira extremamente cuidadosa, de analisar os "retratos do Brasil", isto é, as coleções de tipo Brasiliana
presentes nas editoras brasileiras desde a década de 1930. O retrato feito por Heloísa deixa uma pergunta no ar para os antropólogos: por que a
antropologia e a etnologia, juntamente com os estudos de comunidade, de inspiração "mista", passam a ocupar o primeiro plano no início da década
de 1950 no que diz respeito à listagem de gêneros editados pela Brasiliana? Talvez uma análise do importante papel desempenhado pelo Museu do
Indio, nesse momento, aliado ao trabalho de divulgação da etnologia realizado por Darcy Ribeiro, em parte junto com Anísio Teixeira, ajudasse a
responder.

A tensão entre o nacional e o estrangeiro crescerá nessa época do pós-guerra; e, ironicamente, quando lido a partir de hoje, o momento é
de profunda absorção dos modelos norte-americanos de se fazer pesquisa - o que ajuda a compreender também o sucesso do "modelo mineiro",
analisado por Maria Arminda em seu ensaio.

Fernanda Massi avalia as repercussões da presença de franceses e norteamericanos nas ciências sociais no país, entre 1930 e 1960. Ela vai
justamente mostrar a chegada, nesse período, dos norte-americanos, que vêm substituir os franceses. O orientalismo e o africanismo franceses
foram sucedidos pelo americanismo, inicialmente de inspiração francesa. Mas em seguida o campo foi francamente dominado pelos norte-
americanos.

A frase de Fernanda no final do texto - que também encerra o livro - aponta para a "desigualdade básica entre centro e periferia", tema que
irá merecer cuidado especial no segundo volume prometido pelo projeto.

Os textos de História das ciências sociais no Brasil conversam entre si, como os pesquisadores do projeto conversaram durante meses. As
perguntas que sobram mostram que o levantamento inicial ultrapassou as expectativas. Ainda que recentes, as ciências sociais têm já uma história
muito rica que, espera-se, continue a ser contada dessa maneira crítica pelo grupo que assinou o primeiro volume.
NOTAS
* Sergio Miceli (org.), 1990. A desilusão americana, relações acadêmicas entre Brasil e Estados Unidos. São Paulo, Sumaré.
Mariza Corrêa é diretora do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade de Campinas.
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