
ÉPOCA - O que levou o senhor a escrever sobre cientologia?
Lawrence Wright - A religião muda pessoas para o bem e 
para o mal. Sempre fui fascinado pelo poder que a religião 
tem de mudar o comportamento das pessoas e da socie
dade. Um de meus objetivos em meus livros é analisar o 
processo da crença: o que leva alguém a acreditar numa 
religião. No caso da cientologia, não é uma conversão, uma 
iluminação, como ocorre na maioria das religiões. É uma 
espécie de lavagem cerebral, uma passagem em que pessoas 
instruídas, inteligentes e céticas se tornam crentes.

ÉPOCA - Foi o que aconteceu com o personagem central de 
seu livro, o roteirista Paul Haggis?
Wright - Sim. Como muitas pessoas, quando Haggis se envol
veu com a cientologia, ele imaginou que aquilo fosse ajudá- 
lo. Ele estava à beira de um divórcio quando um conhecido 
lhe entregou um livro e disse: “Você tem uma consciência 
- esse é o manual de instruções”. Era um livro sobre a Igreja 
da Cientologia, e Haggis quis ir atrás. Ele achou que aquilo 
poderia ajudá-lo e começou a frequentar cursos ministrados 
por líderes cientologistas. Aquilo de fato o ajudou por algum 
tempo. Ele se mudou para Los Angeles, sua mulher entrou 
para a igreja, seus filhos se tomaram cientologistas. Muitos de 
seus amigos eram cientologistas. Ele se tomou parte de uma

comunidade, e aquilo era muito significativo para ele. Haggis 
cresceu na igreja e achou alguns de seus preceitos insanos e sem 
sentido. Mas, como tudo aquilo era importante, ele insistiu, 
até chegar a um momento em que percebeu que nada daquilo 
fazia sentido. Demorou 20 anos para ele largar a igreja.

ÉPOCA - Como a Igreja da Cientologia se tornou um sucesso 
entre celebridades americanas?
Wright - Isso é obra de L. Ron Hubbard, o fundador da 
Igreja da Cientologia. Hubbard era um gênio em muitos 
aspectos. Uma prova de sua genialidade foi entender que, 
nos Estados Unidos do pós-guerra, celebridades eram ado
radas - e o centro mundial das celebridades é Hollywood. 
Hubbard estabeleceu como meta cortejar e atrair gente 
famosa para sua igreja. De um ponto de vista publicitário, 
ele percebeu antes de todos que os famosos vendem pro
dutos. No caso de Hubbard, o produto que ele tinha para 
vender era a cientologia.

ÉPOCA - A Igreja da Cientologia ainda faz isso quando usa 
astros como John Travolta ou Tom Cruise para se promover?
Wright - Sim. Note como cada um desses atores esteve no 
topo das bilheterias mundiais mais de uma vez em sua 
carreira. Eles são figuras centrais, símbolos poderosos da 
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cientologia e do sucesso que a igreja afirma trazer para 
quem aderir a ela. Cruise se tornou o mais importante, mas 
Travolta foi um dos pioneiros na promoção da cientologia e, 
por um longo tempo, foi o mais notável dos cientologistas. 
Por causa dos dois, uma incalculável quantidade de pessoas 
se juntou à cientologia, principalmente do entretenimento.

ÉPOCA - Seu livro anterior, O vulto das torres, explora a história 
da al-Qaeda - movimento também de inspiração religiosa. Nele, 
o senhor questiona até onde a al-Qaeda teria ido sem Osama 
bin Laden. Ele foi morto. E agora, até onde a al-Qaeda pode ir?
Wright - Não teríamos de lidar com o terrorismo islâmi
co no nível em que lidamos se não fosse por Osama bin 
Laden. Sem Bin Laden, eles ficaram muito enfraquecidos. 
Ninguém será capaz de substituir Bin Laden. Na verdade, 
eles já estavam enfraquecidos antes de sua morte. Não há 
ninguém tão significativo e carismático como ele. Isso 
não quer dizer que eles não sejam capazes de fazer mal. 
Enquanto Bin Laden estava vivo, a al-Qaeda era um sím
bolo da inabilidade do Ocidente em se livrar dele. Agora 
que morreu, o senso de invulnerabilidade da al-Qaeda se 
foi. Além disso, a al-Qaeda se tornou uma organização 
dividida, voltada para questões nacionais.

ÉPOCA - Matar Osama bin Laden era a única 
opção americana?
Wright - Não. Os Estados Unidos deve
riam ter prendido Bin Laden, não tê-lo 
matado. Os EUA não poderiam levá-lo 
para Guantánamo, mas poderiam levá-lo 
para o Quênia, onde, em 1998, um aten
tado da al-Qaeda na embaixada ame
ricana matou 213 pessoas. Os Estados 
Unidos poderiam fazê-lo ser julgado em 
Nairóbi. Gostaria de ver Bin Laden dizer 
diante de 150 quenianos cegados pelo atentado que se 
tratava de um ataque a um símbolo do poder americano. 
Ele poderia ser julgado em cada um dos países onde a 
al-Qaeda cometeu assassinatos (Sudão, Iêmen, Somália), 
para que se explicasse.

ÉPOCA - A morte de Bin Laden pôs fim à Guerra ao Terrorismo?
Wright - Nem todo grupo terrorista é a al-Qaeda, e é di
fícil sustentar que tenhamos de jogar as regras da guerra 
para sempre. O terrorismo nunca acabará. Se sempre 
teremos uma Guerra ao Terror, é outra história. Não 
temos de viver num mundo em guerra eterna. Em algum 
ponto, a al-Qaeda desaparecerá, e a Guerra ao Terror terá 
de acabar. Mas o exemplo da al-Qaeda será perene: um 
pequeno grupo, com um profundo comprometimento 
por uma causa e técnicas sofisticadas de terror. Muitos 
grupos, com diferentes causas, seguirão esse exemplo. 
Por isso, é impossível acreditar no fim do terrorismo.

ÉPOCA - O senhor morou no Egito por muitos anos. Como 
encara o golpe militar no país e a atual perseguição à Irman
dade Muçulmana?

Wright - Era inevitável que a Irmandade Muçulmana che
gasse ao poder. Eles sempre foram o único grupo político 
organizado do país. O insucesso da Irmandade no poder 
também era inevitável, porque eles sempre foram um 
grupo pouco sofisticado na hora de lidar com problemas 
reais. A Irmandade sempre teve duas preocupações: co
brir a cabeça das mulheres e impor a sharia (lei islâmica). 
Mas os problemas do Egito são muito maiores e têm a ver 
com desemprego, analfabetismo, igualdade de gêneros, 
inflação. São problemas profundos, e a Irmandade nunca 
soube lidar com eles.

ÉPOCA - O massacre de apoiadores da Irmandade Muçul
mana pelo Exército egípcio, na semana passada, significa um 
revés para a democracia?
Wright - Ainda acredito na democracia egípcia, mesmo 
com toda a violência e o massacre conduzido pelos mili
tares. O risco é que o regime atual se desqualifique com
pletamente para conduzir qualquer processo democrático. 
Antes, havia a esperança e a promessa de que os milita
res não estariam interessados em se prolongar no poder. 
Por isso, eles até formaram um governo com civis, com 

(Mohamed El) Baradei como vice-presi
dente. Com o massacre, isso terminou. 
Não sei o que acontecerá agora, mas o 
Exército precisa deixar o poder o quanto 
antes. Há dois elementos que nunca se 
misturam com democracia: Forças Ar
madas e religião. Essas são as duas princi
pais forças disputando espaço na política 
egípcia neste momento.

ÉPOCA - Esse cenário pode levar a uma 
guerra civil nos moldes da Guerra da Argé
lia, nos anos 1990?

Wright - Esse é meu maior pesadelo. Não acredito que seja 
possível, porque os egípcios são mais moderados. Mas 
estamos falando do Oriente Médio. Não dá para saber até 
onde isso irá, se a Irmandade responderá à altura. A reação 
do Exército foi desproporcional, selvagem e sem justifica
tiva - e pode dar margem a uma reação mais extrema dos 
islamistas. Nesse caso, o pesadelo pode virar realidade.

ÉPOCA - No caso da Síria, o senhor acredita que algum tipo de 
intervenção ocidental possa pôr fim ao conflito?
Wright - Podemos defender uma intervenção moral na 
Síria, mas não vejo como o Ocidente possa resolver o con
flito. Os americanos não estão preparados para assumir 
esse compromisso. Os grupos radicais têm um grande 
papel na luta dos rebeldes, e não vejo como eles possam 
participar numa futura democracia. Qualquer intervenção 
é um erro. Os Estados Unidos estão armando rebeldes 
sunitas ligados à al-Qaeda, é um erro que já cometeram 
no passado. É muito importante que os Estados Unidos 
não escolham lados numa guerra como essa, que envolve 
questões locais, mas também faz parte de uma guerra civil 
dentro do islã, entre sunitas e xiitas. 
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Caixa de texto
Fonte: Época, São Paulo, n.795,  p.56-58 , 19 ago. 2013.




