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RESUMO 

 

Esta pesquisa enquadra-se na linha de Culturas, Representações e Práticas Simbólicas 

do Programa de Pós-Graduação em Sociologia da Universidade Federal de Goiás. O 

trabalho tem como objetivo analisar o discurso religioso na cidade de São Félix do 

Araguaia no Mato Grosso, tendo como base os discursos produzidos pelos católicos da 

libertação e o segmento pentecostal evangélico. O trabalho será referenciado por ideias 

da Sociologia da Religião de Pierre Bourdieu, bem como contribuições de autores como 

Leonardo Boff, Michael Löwy, Leonildo Silveira Campos, Ricardo Mariano, entre 

outros. Além da referência desses autores, serão utilizados dados do Censo para 

mensurarmos o campo religioso brasileiro. Ainda, serão realizadas entrevistas com 

lideranças religiosas católicas e evangélicas na cidade de São Félix do Araguaia com o 

intuito de conhecermos a realidade específica na cidade do nordeste do Mato Grosso. A 

partir de nossos estudos é possível compreender que está em curso uma forte 

readequação do campo religioso brasileiro, na medida que cai o número de pessoas que 

se declaram católicas enquanto aumentam os adeptos das religiões evangélicas, situação 

que tende a se manter para as próximas décadas.  

Palavras-chave: Campo religioso, Teologia da Libertação, Pentecostalismo, São 

Félix do Araguaia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

This research is in line with the line of Cultures, Representations and Symbolic 

Practices of the Postgraduate Program in Sociology of the Federal University of Goiás. 

The objective of this research is to analyze the religious discourse in the city of São 

Félix do Araguaia in Mato Grosso. the discourses produced by the liberation Catholics 

and the Evangelical Pentecostal segment. The work will be referenced by ideas of the 

Sociology of Religion of Pierre Bourdieu, as well as contributions from authors such as 

Leonardo Boff, Michael Löwy, Leonildo Silveira Campos, Ricardo Mariano, among 

others. Besides the reference of these authors, Census data will be used to measure the 

Brazilian religious field. Also, interviews with Catholic and evangelical religious 

leaders will be held in the city of São Félix do Araguaia with the purpose of knowing 

the specific reality in the city of northeast Mato Grosso. From our studies, it is possible 

to understand that a strong readjustment of the Brazilian religious field is under way, as 

the number of people declaring themselves Catholic declines while the adherents of the 

evangelical religions are increasing, a situation that tends to remain for the next 

decades. 

 

Keywords: Religious Field, Liberation Theology, Pentecostalism, São Félix do 

Araguaia 
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INTRODUÇÃO 

 

Em pouco mais de 10 anos, o número de cidadãos e cidadãs em nosso país que se 

declaram seguidor de alguma religião pentecostal registrou um aumento de 61,45% (período 

entre 2000-2010). Analisando os dados do último Censo demográfico realizado pelo IBGE1 – 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística −, nota-se que o aumento do contingente de 

pessoas que estão aderindo às religiosidades pentecostais vem registrando um importante 

incremento nas últimas décadas, desafiando a histórica supremacia católica no Brasil 

Hegemonia essa constituída historicamente e que com o desafio evangélico vem 

procurando alternativas para conter a saída de fiéis e, consequentemente, a perda de prestígio 

na sociedade brasileira. A Igreja Católica, uma instituição embora centralizada, comporta em 

si diversos catolicismos, diversas “tendências orgânicas” – na visão de Antônio Gramsci – 

que refletem diferentes momentos e contextos vivenciados pelo catolicismo. Uma dessas 

tendências conseguiu grande destaque na sociedade brasileira, particularmente durante a 

década de 1970, com uma atuação em favor da libertação da população mais pobre e contra o 

regime militar em vigência no período. Referimos à Teologia da Libertação, vertente da Igreja 

Católica que ganhou notoriedade no Brasil e no restante da América Latina por conta de seu 

discurso politizado e contestador, ganhando adeptos tanto junto à população mais 

empobrecida e o clero católico, mas também logrando diversos adversários, não só em nível 

político como religioso, inclusive dentro da hierarquia católica. 

A influência da Teologia da Libertação sofreu um abalo ao longo da década de 1980 

por conta das censuras do Vaticano e de uma readequação da atitude pastoral da TL. Dessa 

forma, a Teologia da Libertação perdeu espaço no catolicismo brasileiro, o qual cada vez mais 

se enveredou em um processo rumo ao carismatismo com o fortalecimento da Renovação 

Carismática Católica durante os papados de João Paulo II e Bento XVI. Entretanto, com a 

ascensão do Papa Francisco em 2013, preceitos da Teologia da Libertação reemergiram no 

catolicismo a partir de posturas progressistas tais como a defesa intransigente do meio 

ambiente, a tentativa de discutir as estruturas da Igreja Católica, a crítica ao sistema 

capitalista, entre outras.  

A análise do discurso religioso em nosso trabalho se concentra na análise da 

bibliografia pertinente sobre a mensagem dos agentes pentecostais do lado evangélico, em sua 

vertente pentecostal, e da Teologia da Libertação entre os católicos. Nossa escolha pelos 

                                                             
1 Disponível em: ftp:// ftp.ibge.gov.br/ Censos/Censo  _ Demografico_2010 Caracteristicas _ Gerais _ Religiao _ 

Deficiencia /tab1_4.pdf. Acesso em: 26 de dezembro de 2015. 
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pentecostais se explica pelo fato de que esse segmento tem dinamizado o campo religioso por 

meio de seu discurso e práticas que vem sendo bem sucedidas no que se refere à conversão de 

fiéis às suas igrejas. Por sua vez, tomamos a Teologia da Libertação como referência no lado 

católico pelo fato de que essa vertente já ter sido impactante na sociedade brasileira e também 

porque com a ascensão de Francisco ao Vaticano, elementos doutrinários da TL estão 

repercutindo dentro da Igreja Católica, oferecendo a possibilidade de rediscutir as ações e 

prioridades dessa instituição. 

O trabalho é dividido em quatro capítulos, com o primeiro centrando na análise de 

nosso referencial teórico para tratarmos a realidade do campo religioso brasileiro – baseado na 

perspectiva de Pierre Bourdieu −, um dedicado ao estudo dos pentecostais brasileiros, outro 

para se compreender a vertente católica da Teologia da Libertação e, por fim, um último 

dedicado, à avaliação sociológica dos números do Censo 2010 cotejada com a análise de 

nosso estudo de caso em São Félix do Araguaia. 

No primeiro capítulo apresentamos o referencial teórico para pensarmos o discurso de 

católicos e pentecostais, considerando os conceitos sociológicos desenvolvidos por Bourdieu. 

Essa escolha justifica-se devido ao fato de que o cenário religioso brasileiro é marcado por 

disputas entre as mais variadas formas de religião – como os verificados entre católicos e 

pentecostais que estamos destacando em nosso trabalho –, como também dentro dessas 

próprias formas de religião – como entre as diversas tendências presentes no catolicismo 

brasileiro e entre as diversas denominações pentecostais. Estudando a relação de forças entre 

católicos e pentecostais, podemos fazer projeções e realizar hipóteses sobre essa relação, bem 

como compreender as estratégias discursivas de agentes católicos em sua vertente da 

libertação e evangélicos do segmento pentecostal. 

O capítulo dedicado à presença evangélica no campo religioso brasileiro se justifica a 

partir das pesquisas do Censo 2000 e 2010, nas quais o crescimento evangélico tem sido 

capitaneado pelo segmento pentecostal. O termo “evangélico” carrega em si uma natureza 

genérica, pois no Brasil ele diz respeito a todas as religiões que têm sua matriz na Reforma 

Protestante do século XVI. Em nosso trabalho utilizamos o referencial da Sociologia da 

Religião, ou seja, tomamos por evangélicos um conceito geral e genérico especialmente para 

contrapor aos católicos, como, por exemplo, a presença na política ou nos números do Censo. 

Já quando tratamos de atitudes religiosas específicas como organização, teologia, discurso e 

outras, destacaremos o termo pentecostal. Especificado quem são os pentecostais no campo 

religioso brasileiro, conceituamos sua história a partir da periodização das três ondas, 

popularizada pelo sociólogo Paul Freston, abordagem que nos permite compreender as 
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particularidades e transformações do pentecostalismo brasileiro desde sua aparição no Brasil. 

Também como referência para nossos estudos, utilizaremos as contribuições de autores como 

Antônio Gouvêa Mendonça, Leonildo Silveira Campos, Ricardo Mariano, Marina Corrêa, 

entre outros. 

Na sequência iniciamos as análises do discurso pentecostal. Inicialmente, destacamos 

que a noção de “Teologia da Libertação” existia no meio evangélico brasileiro, mas que a 

ideia de libertação que as igrejas pentecostais utilizam é uma ideia de “luta contra os 

demônios”, os quais seriam os verdadeiros males que afligem a vida das pessoas, deixando de 

lado uma ideia de libertação − como é na versão católica – centrada na luta política e contra a 

pobreza. 

Dentro do pentecostalismo, especialmente no segmento conhecido como 

neopentecostalismo, tem espaço a “Teologia da Prosperidade”, discurso que exorta aos fiéis 

buscarem riquezas e conforto para sua vida. Se o dinheiro é bem-vindo na visão pentecostal, a 

participação na política brasileira é outra atitude que vem se tornando comum para 

evangélicos. Isso porque o campo político é visto tanto como um espaço de defesa de suas 

concepções religiosas, como também palco da “afirmação evangélica” no Brasil, com 

representantes das mais variadas denominações tendo papel de destaque nos rumos da 

sociedade brasileira. 

Concluímos o capítulo sobre os pentecostais dedicando um espaço especial à 

compreensão dos principais elementos históricos e doutrinais da Assembleia de Deus e da 

Igreja Universal do Reino de Deus. Entre tantas igrejas evangélicas no Brasil, nossa escolha 

se deve ao fato de que a AD é a igreja evangélica de matriz pentecostal com o maior número 

de adeptos no Brasil, bem como na cidade de São Félix do Araguaia. Já a IURD, mesmo em 

se tratando de números de fiéis não ocupando uma posição de destaque, se consagrou como 

um importante agente pentecostal no campo religioso brasileiro, entrando em conflito com 

setores importantes da sociedade brasileira, promovendo uma intensa atividade política e 

chocando-se com outras religiosidades, possuindo ela uma posição de vanguarda dentro do 

subcampo evangélico. 

O terceiro capítulo é dedicado ao subcampo católico. Partimos do pressuposto de 

Antônio Gramsci (2001), Michael Löwy (2000), Flávio Sofiati (2011) e Carlos Rodrigues 

Brandão (2013) de que o catolicismo contém tendências orgânicas, ou seja, divisões nas quais 

situam-se grupos ora mais progressistas, ora mais conservadores. Nesse contexto de 

“catolicismos”, destacamos o movimento que ficou conhecido como “Teologia da 

Libertação”, um segmento da Igreja Católica que foi ganhando corpo a partir da década de 
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1960 e que nos dez anos seguintes iria conquistar grande peso político e religioso no Brasil. 

Nossa escolha pela Teologia da Libertação como contraponto aos pentecostais se deve a dois 

motivos: o primeiro pelo fato de que o discurso da TL durante a década de 1970 não só se 

espalhou por todo o Brasil − amealhando inúmeros simpatizantes, desde religiosos, leigos, 

grupos políticos, entre outros −, como teve influência na denúncia e combate à Ditadura 

Militar vigente à época. O segundo motivo pelo qual destacamos a TL é que temos a 

possibilidade de realizarmos um estudo de caso específico. Em São Félix do Araguaia sediou-

se a Prelazia de São Félix, um dos grandes lócus privilegiado para se perceber práticas de 

libertação como as propagadas pela Teologia da Libertação.  

Para tanto, nossa abordagem da Teologia da Libertação é histórico-sociológica. 

Buscaremos identificar seus antecedentes, sua afirmação durante a década de 1970 e início de 

1980, seu discurso de sociedade e ação política. Entretanto, a partir da segunda metade da 

década de 1980, com as transformações políticas da sociedade brasileira e ação conservadora 

do Vaticano, a TL perde força, se afasta do discurso radical e pulveriza seu campo de atuação, 

surgindo “teologias da libertação”, ou como prefere conceituar Löwy, um “cristianismo da 

libertação”.  

Finalmente, tratamos de analisar as ações à frente da Igreja Católica por parte do Papa 

Francisco a partir de 2013. Interessa-nos entender se sua presença no Vaticano representou 

um fim a dois papados críticos à TL – João Paulo II e, especialmente, Bento XVI –, 

reabilitando importantes nomes da Teologia da Libertação como Jon Sobrino e Leonardo 

Boff. Ao final dessa análise e com o estudo de caso a ser apresentado no capítulo final, temos 

elementos para podermos saber se essa tendência tem força para embargar o crescimento 

evangélico no campo religioso brasileiro. 

Concluímos nosso trabalho no quarto capítulo com a apresentação das discussões e os 

dados do Censo e o nosso estudo de caso em São Félix do Araguaia. Iniciamos tentando 

compreender as configurações da religiosidade no Brasil utilizando os dados recentes de 

2010. Essa avaliação quantitativa se dá por meio de questionários aplicados por profissionais 

do IBGE que são orientados a registrar apenas uma religião que determinada pessoa relata ao 

recenseador. Essa metodologia para a Sociologia da Religião tem seu lado problemático, visto 

que muitas respostas dadas acabam se tornando ambíguas resultando em algumas 

imprecisões, como os números dos “evangélicos não determinados”. Em que se pese essa 

situação, os números do Censo são um importante auxílio para a compreensão do campo 

religioso brasileiro com a devida apreensão crítica de seus dados. 
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A análise desses dados permite traçar um panorama no qual a Igreja Católica mantém 

a supremacia estatística do campo religioso brasileiro, com 64% de pessoas que se declaram 

católicos. O número de 22% de brasileiras e brasileiros que se declaram evangélicos, 42 

pontos percentuais abaixo dos católicos, registra o crescimento destacado nas últimas duas 

décadas que tem ficado sociologicamente evidente. O nosso estudo de caso em São Félix do 

Araguaia mostra um cenário ainda mais flexível dos dados entre católicos e pentecostais: 57% 

de católicos e 29 % de pentecostais. Portanto, São Félix do Araguaia é uma cidade que 

oferece elementos para uma análise sobre uma realidade religiosa centrada em católicos da 

libertação e evangélicos pentecostais.  

Feita a apuração dos dados sobre as religiões no Brasil, avançamos em nossa 

problematização sobre as características do discurso religioso de católicos da libertação e 

evangélicos pentecostais, tomando como estudo de caso a cidade de São Félix do Araguaia. 

Partimos da hipótese que o discurso pentecostal demonstra atender melhor as expectativas dos 

fiéis brasileiros, especialmente no que se refere às necessidades espirituais e individuais. 

Temáticas como prosperidade financeira, questões familiares, emprego e outras fazem com 

que a mensagem pentecostal atraia cada vez mais seguidores às suas diversas igrejas. Trata-se 

de um discurso de apoio e incentivo que busca compatibilizar o indivíduo com a sociedade na 

qual ele está inserido, realidade que contribui para atração de grande quantidade se fiéis às 

igrejas evangélicas. 

 Entre as possibilidades de resposta da Igreja Católica a essa situação, está o discurso 

politizado inspirado nos preceitos da Teologia da Libertação, o qual ganhou novo impulso 

com o discurso reformador do Papa Francisco. Temos aqui uma modalidade de discurso que, 

por sua vez, demanda e cobra do indivíduo uma ação de cunho político para a transformação 

de toda a sociedade para, finalmente, transformar a realidade específica da pessoa. Ou seja, 

em contraste com o discurso pentecostal que conforta e acolhe, o católico gera um conflito e 

uma tensão com a sociedade que só trará a solução dos problemas individuais no final. Como 

nosso estudo de caso em São Félix do Araguaia ilustra, em que se pese que as ações de 

Francisco sejam consideradas positivas para a renovação da Igreja dos católicos, são, por 

hora, insuficientes para obstar o contínuo crescimento evangélico que deve permanecer por 

algum tempo.   

Portanto, pretendemos analisar os elementos discursivos de católicos e pentecostais 

para a manutenção e subversão da realidade do campo religioso na cidade de São Félix do 

Araguaia. Nesse município mato-grossense há um processo de crescimento do segmento 

evangélico, especialmente a partir de sua ramificação pentecostal, colocando em xeque a 
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hegemonia religiosa que historicamente a Igreja Católica a partir da tendência vinculada com 

a Teologia da Libertação desfrutou.  

Com o referencial teórico definido e realizado o trabalho de análise sobre pentecostais 

e católicos da libertação, promovemos o nosso estudo de caso. Para tanto escolhemos a cidade 

mato-grossense de São Félix do Araguaia. Essa escolha se justifica devido à histórica 

presença do catolicismo da Teologia da Libertação na Prelazia dessa cidade, a qual sob a 

liderança de seu ex-bispo Dom Pedro Casaldáliga, foi uma referência em todo o Brasil no que 

refere a uma religiosidade voltada para os empobrecidos e oprimidos. Entretanto, São Félix do 

Araguaia foi palco de uma importante novidade no campo religioso local: instituída em 1969 

e com popularidade, a Prelazia de São Félix hoje recebe poucos fiéis em suas missas e vê que 

na cidade atualmente menos 58% de sua população se declara católica, abrindo espaço para o 

crescimento evangélico – situação que em parte justifica a mudança da sede da Prelazia para 

outra cidade. 

Nosso estudo de caso é instrumentalizado a partir da técnica da observação 

participante em missas e cultos na cidade de São Félix do Araguaia. Em nossos trabalhos, 

acompanhamos a presença de fiéis nos encontros das igrejas pentecostais e da Prelazia 

Católica com o objetivo de mensurar o impacto dos diferentes discursos religiosos, obtendo 

indícios sobre a taxa de adesão dessas religiosidades. Mais importante que números, todavia, 

é compreender a mensagem religiosa de evangélicos e católicos em suas celebrações, situação 

que nos fornecerá elementos para podermos avaliar as estratégias dos agentes religiosos para a 

conversão e manutenção de fiéis no campo religioso em pauta em nossa pesquisa. 

 Completando nosso estudo de caso, temos entrevistas na cidade de São Félix, 

destacando os católicos representados pela Prelazia da cidade e os pentecostais no subcampo 

evangélico, os quais destacaremos a Assembleia de Deus e a Igreja Universal do Reino de 

Deus – igrejas que, segundo o Censo 2010, lideram as estatísticas de pentecostais na referida 

cidade mato-grossense. Por fim, vale destacar que nossas entrevistas estão centradas nos 

agentes religiosos tanto católicos como pentecostais, visto que nosso trabalho está focado no 

discurso dos agentes no campo religioso a partir da teoria de Bourdieu.  
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1 - A TEORIA DOS CAMPOS E BOURDIEU: ELEMENTOS PARA UMA 

LEITURA DO CAMPO RELIGIOSO BRASILEIRO  

 

 

Pensar sociologicamente o fenômeno religioso – especialmente o discurso por ele 

produzido − é refletir sobre a variedade de experiências das diversas religiões que estão 

presentes em nosso país. Mais além – e uma das características do campo religioso brasileiro 

−, são as transformações religiosas vividas pelos fiéis com uma verdadeira “experimentação 

espiritual”, com uma mesma pessoa passando por diferentes igrejas e religiões, situação que 

ajuda a entender como certas religiões aumentam seu número de seguidores enquanto outras 

perdem adeptos.  

Importante também salientar que a religião não está desligada das realidades políticas, 

econômicas, sociais e culturais da sociedade. O próprio Concílio Vaticano II de (1962-1965) 

foi uma tentativa de uma adequação dos valores católicos com a sociedade moderna. Os 

religiosos – e não importa suas crenças – estão constantemente à procura de novos meios para 

se aproximarem de seus fiéis, ao mesmo tempo em que com esses mesmos meios se busque 

atrair novos seguidores para as suas religiões. 

O campo religioso possui também outra situação digna de destaque: um lento, porém 

consistente, avanço nos números de cidadãos e cidadãs que se declaram evangélicos e, 

inversamente, uma diminuição das estatísticas de pessoas que se dizem adeptas da Igreja 

Católica Apostólica Romana. Essa situação é de grande relevância para os estudos sobre o 

campo religioso brasileiro, visto que, historicamente, a Igreja Católica sempre desfrutou da 

maioria em número de adeptos em nosso país. Para tentar conter o crescimento pentecostal, a 

Igreja Católica tem tentado diversas fórmulas para retomar sua hegemonia, com o grande 

apoio à via tentada a partir da Renovação Carismática Católica. Maria dos Campos Dores 

Machado nos traz uma interessante apresentação do campo religioso brasileiro: 

 

O surgimento de comunidades carismáticas católicas e a surpreende expansão dos 

grupos pentecostais no Brasil nos últimos 30 anos expressam um processo de 

diferenciação do campo religioso, com a redução gradativa da influência do 

catolicismo tradicional na conduta da população. Mas representam também a 

retomada de uma forma de religiosidade que (apesar de mística e emocional) traz 

consigo uma ética capaz de articular as esferas públicas e privadas e orientar as 

ações diárias dos fiéis. (MACHADO,1996, p. 189) 
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Interessa-nos, assim, compreender as características discursivas de evangélicos 

pentecostais e católicos da liberação que estão reconfigurando o campo religioso brasileiro 

nas últimas décadas em favor dos evangélicos. Posteriormente, teremos condições de a partir 

dos dados do Censo 2010 e da pesquisa de campo realizada em São Félix do Araguaia (MT) 

analisar as flutuações entre os subcampos católicos e evangélicos no campo religioso 

brasileiro, especialmente nos últimos trinta anos. 

Para realizar tal estudo necessitamos de um referencial teórico que ilumine nossa 

pesquisa. A escolha, nesse sentido, foi o aporte conceitual do sociólogo francês Pierre 

Bourdieu. A sua Teoria Geral dos Campos demonstra-se adequada para compreender não 

somente o papel das religiões no campo religioso brasileiro, como também dos discursos de 

seus agentes (bispos, padres, pastores, fiéis, leigos e outros). Iniciaremos este capítulo, pois, 

apresentando a teoria bourdieusiana sobre a ideia de campo tratando, naturalmente, com 

especial atenção ao que o sociólogo francês concebeu sobre o campo religioso. 

 

1.1. O campo religioso a partir de Pierre Bourdieu 

1.1.1. O percurso intelectual do autor 

 

A Sociologia de Bourdieu foi fortemente influenciada pelos “Clássicos da Sociologia”, 

com sua teoria procurando, ao mesmo tempo, realizar uma síntese e uma utilização formal das 

teorias de Karl Marx, Émile Durkheim e Max Weber. De Durkheim, Bourdieu se inspirou 

para promover uma análise científica do mundo social a partir de um método de pesquisa 

específico; de Marx, é confirmado o fato de que vivemos em uma sociedade cindida por uma 

luta de classes que busca a apropriação de diferentes capitais para a sua afirmação na 

sociedade; já de Weber é absorvida a ideia de que é decisiva a consideração as representações 

produzidas pelos indivíduos em suas relações sociais. É nesse contexto que Bourdieu faz a 

seguinte afirmação: 

 

Para sair de um ou de outro dos círculos mágicos sem cair simplesmente num outro 

ou sem se condenar a ficar pulando de um para outro, em suma, para poder reunir os 

meios de integrar em um sistema coerente as contribuições das diferentes teorias 

parciais e mutuamente exclusivas (contribuições que parecem tão insuperáveis hoje 

como as antinomias que as opõem) sem cair nas armadilhas da compilação escolar 

ou do amálgama eclético, é preciso situar-se no lugar geométrico das diferentes 

perspectivas (BOURDIEU, 2007, pp.27-8, grifo do autor). 

 

No âmbito epistemológico da Sociologia, Bourdieu oferece contribuições no que se 

refere a evitar que se faça da Sociologia um conhecimento fechado e pouco dialogal com as 
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diversas teorias que ela possui. O referido autor francês interpreta que na sociedade há dois 

modos de conhecimento essenciais:  o fenomenológico, o qual analisa a realidade a partir da 

experiência fundamental do mundo social; o objetivista, partindo de relações objetivas que 

estruturam as práticas e suas representações para encontrar uma realidade objetiva dos fatos. 

Assim, ou se analisa a sociedade a partir da estrutura ou da subjetividade a partir dos sujeitos. 

Bourdieu busca romper com essa dicotomia anunciando um terceiro modo de conhecimento, 

chamado de praxiológico, definido como um conhecimento objetivista, porém que constrói 

relações dialéticas entre as estruturas e as disposições estruturadas (ORTIZ, 1983, pp.46-7). 

Bourdieu explicita sua relação com os clássicos fazendo a seguinte afirmação: 

 

Quanto a mim, tenho relações muito pragmáticas com os autores. Recorro a eles 

como a “companheiros”, no sentido da tradição artesanal, a quem se pode pedir uma 

ajuda nas situações difíceis [...]. Os autores - Marx, Durkheim, Weber, etc. - são 

referências que estruturam o nosso espaço teórico e a nossa percepção deste espaço 

(BOURDIEU apud BONNEWITZ, 2003, pp.18-9) 

 

Na tarefa de se fazer Sociologia o papel do sujeito é de fundamental importância. A 

questão é: como se fazer ciência e qual o papel do pesquisador em sua atividade? A 

Sociologia como uma disciplina crítica e que tem como uma de suas funções estabelecer 

rupturas, não deve, para Bourdieu, conter “versões oficiais” ou estarem a serviço do status 

quo. Foi assim que ele buscou estabelecer uma Sociologia que tenta objetivar as práticas para 

desvendar os agentes sociais, bem como seus comportamentos e ações para, por fim, criticar 

todos os mecanismos de dominação. Renato Ortiz ao analisar a produção sociológica de 

Pierre Bourdieu nos oferece a seguinte reflexão: “Os estudos de Bourdieu acentuam, 

sobretudo, essa dimensão social em que as relações entre os homens se constituem em 

relações de poder, e mais ainda, em que elas reproduzem o sistema objetivo de dominação 

interiorizado enquanto subjetividade [...]” (ORTIZ, 1983, pp.25-6). 

Na atividade de pesquisa do sociólogo é fundamental romper com pensamentos 

oriundos do senso comum, ou seja, um conjunto de crenças admitidas em um determinado 

grupo social que são impostas acima da racionalidade. Veremos que muitos rótulos que se dão 

a religiosos como “comunistas” ou “alienados” nada mais são que construções feitas com base 

no senso comum para se pensar a ação de religioso. O senso comum deve ser evitado sob o 

ponto de vista de Bourdieu devido à sua realidade aparente, oferecendo ele apenas falsas 

evidências sobre a realidade. Essa concepção tem em grande parte a influência de Durkheim, 

o qual sem seu rigoroso método tinha como uma de suas principais características a rejeição 

das pré-noções na tarefa da pesquisa acadêmica. Para Bourdieu: 
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As ciências sociais devem conquistar tudo o que dizem contra as ideias feitas que 

veicula a linguagem comum e dizer o que conquistaram numa linguagem 

predisposta a dizer outra coisa inteiramente diferente. Quebrar os automatismos 

verbais não é criar artificialmente uma diferença distinta que ponha o profano à 

distância; é romper com a filosofia social que se encontra inscrita no discurso 

espontâneo (BOURDIEU, 2003, p.41-2) 

 

Nosso autor continua a tratar sobre a importância de se fugir do senso comum quando, 

afirmando que o sociólogo é um agente historicamente situado e um sujeito social e 

socialmente determinado, possui a importante tarefa de refletir sobre si e sobre sua sociedade. 

Contudo, essa tarefa pode ser às vezes atribuída a pessoas que estão fortemente imbuídas de 

pensamentos e práticas cotidianas não críticas, produzindo modalidades de conhecimento que 

não podem ser consideradas como “ciência” ou, em muitas ocasiões, comprometidas com 

pessoas e grupos específicos, e não com a Sociologia como saber científico e ligada à 

realidade à sua volta. Recorremos mais uma vez a Bourdieu para colhermos a sua oposição à 

noção de senso comum e os perigos que ela pode trazer ao sociólogo: 

 

Construir um objeto científico é, antes de mais e sobretudo, romper com o senso 

comum, quer dizer, com representações partilhadas por todos, quer se trate dos 

simples lugares-comuns da existência vulgar, quer se trate das representações 

oficiais, frequentemente inscritas nas instituições, logo, ao mesmo tempo na 

objetividade das organizações sociais e nos cérebros. 'O pré-construído está em toda 

a parte (BOURDIEU, 1989, p.34). 

 

Dessa forma, a primeira tarefa do sociólogo sob a perspectiva bourdieusiana é rejeitar 

as pré-noções advindas do senso comum que, segundo o autor, corroem a pesquisa científica. 

Contudo, como ela deve ser feita? Bourdieu vê a Sociologia como uma campo de disputas por 

posições no qual o sociólogo deve entrar com suas colocações a partir de uma atitude e 

linguagem específicas após a rejeição do senso comum. Nosso autor afirma que os sentidos 

das ações dos sociólogos por mais honestas e profissionais que sejam, não pertencem a elas, 

mas sim ao sistema complexo de relações científicas em que eles estão inseridos. Patrice 

Bonnewitz ilustra essa situação: “não se pode acreditar nos relatos dos atores, que o seu 

testemunho é objetivo, que a realidade de um fenômeno social não pode ser compreendida a 

partir dos sentimentos, explicações ou reações pessoais dos sujeitos” (BONNEWITZ, 2003, 

pp.30-1). Verifica-se, assim, que o sociólogo em busca de fazer ciência deva passar por um 

processo de “depuração intelectual” para afastar seus sentimentos próprios e, finalmente, 

encarar a realidade de forma científica. 

O discurso científico é um momento no qual o pesquisador se expõe e corre riscos, 

visto que ele não pode realizar uma afirmação definitiva e conclusiva sobre um determinado 
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acontecimento social. A pesquisa é tratada como uma atividade racional em busca de um 

resultado objetivo, situação que não significa que não haja erros e imperfeições – embora o 

pesquisador sociólogo deva estar sempre atento aos desvios e pronto para corrigi-los. A 

pesquisa é concebida como uma busca pela realidade a partir de uma intensa relação entre 

teoria e prática, refletindo sobre seu objeto e, portanto, afastando falsas evidências e possíveis 

erros de julgamento. O próprio Bourdieu nos explica o quão importante é para o pesquisador 

o método na tarefa de se fugir da realidade aparente dos fatos: 

 

O cume da arte, em ciências sociais, está sem dúvida em ser-se capaz de pôr em jogo 

“coisas teóricas” muito importantes a respeito de objetos ditos “empíricos” muito 

precisos, frequentemente menores na aparência, e até mesmo um pouco irrisórios 

[...]. O que conta, na realidade, é a construção do objeto (BOURDIEU, 1989, p.20). 

 

Bourdieu indica ao sociólogo a tarefa de construir um modelo teórico com o qual ele 

vai entrar na realidade científica e social na qual ele está inserido. Ortiz, nesse sentido, diz que 

“o pensamento teórico de Bourdieu se articula à sua prática de pesquisa sociológica” (ORTIZ, 

1983, p.8). É justamente essa articulação que nos incentiva a abordar outro aspecto importante 

da sociologia bourdieusiana: a relação do sociólogo com sua realidade social. 

O pesquisador em Sociologia não está apartado da sociedade a que ele pertence, pois 

ele é membro atuante nela, sendo que sua pesquisa também será marcada por esse fato. O 

sociólogo buscará elementos dessa realidade conflituosa e marcada por diversas 

possibilidades de ação, para que ao final do processo científica ele possa apresentar suas 

hipóteses. Isso porque seus próprios parâmetros para a observação da realidade são passíveis 

de reformulação, visto que eles são socialmente dados. É nesse contexto que se faz decisiva a 

valorização do papel social do pesquisador, visto que para Bourdieu: 

 

Tomar a inserção social do pesquisador como um obstáculo insuperável para a 

construção de uma sociologia científica é esquecer que o sociólogo encontra armas 

contra as determinações sociais na própria ciência que as ilumina, e portanto em sua 

consciência (BOURDIEU, 2001, pp.4-5). 

 

A Sociologia bourdieusiana parte do princípio que fazer ciência é agir de forma 

objetiva com seu tema, descartando o senso comum que contamina a análise da realidade e 

rejeitando as falsas evidências. Ao passo que se exige uma atitude objetiva do pesquisador, 

não se deve esquecer de que ele está firmemente apoiado em sua sociedade, situação que faz 

com que suas ações também possuam um sentido em sua vida acadêmica. O que nos ensina 

Bourdieu é que a partir de seu modelo teórico é que a mediação entre teoria e prática torna-se 
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possível, com o sociólogo agindo objetivamente perante à realidade, mas sempre atento ao seu 

mundo social. 

 

1.1.2. A ideia de poder simbólico  

 

Entender as bases teóricas de Bourdieu, bem como a sua concepção de Sociologia, é 

uma tarefa fundamental para que se faça uma boa percepção sobre sua teoria dos campos. 

Entretanto, antes de chegarmos a discussão das noções habitus e de campo, devemos 

apresentar uma ideia fundamental em Bourdieu: sua concepção de poder simbólico. Isso 

porque o referido autor trabalha em sua concepção de campo com a disputa por posições entre 

os agentes de um determinado campo e, dentro da teoria de Bourdieu, a palavra “capital”, 

antes de apenas possuir apenas a acepção econômica, a inclui entre outras possibilidades de 

acúmulo de poder – o poder simbólico −, o qual é determinante para a influência do agente 

em seu campo. 

Para Bourdieu, cada indivíduo possui uma posição em um determinado espaço social. 

Essa posição, contudo, não é definida apenas pela condição de classe de determinada pessoa, 

mas sim pela quantidade de capital simbólico que ela ou ele consegue acumular via relações 

sociais. Importante destacar também que a noção de capital possui uma força específica para o 

funcionamento da sociedade, qual seja, determinar a dinâmica de um campo dentro da 

sociedade. Devemos, neste contexto, requisitar as palavras do próprio autor para a introdução 

da noção de capital simbólico: 

 

O capital simbólico não é outra coisa senão o capital, qualquer que seja a sua 

espécie, quando percebido por um agente dotado de categorias de percepção 

resultantes da incorporação da estrutura da sua distribuição, quer dizer, quando 

conhecido e reconhecido como algo de óbvio (BOURDIEU, 1989, p.145) 

 

Ao longo de nosso trabalho desenvolveremos a ideia de capital simbólico em Bourdieu 

levando em consideração suas características materiais e imateriais, destacando que a ideia de 

simbólico do autor engendra elementos objetivos e subjetivos nas ações dos agentes em sua 

disputa por posições no campo. Devemos trabalhar melhor a noção e apresentar os tipos de 

capital que um agente pode possuir. 

Sobre o capital econômico, percebemos a recusa de Bourdieu em pensar a posição 

econômica do agente apenas pela sua posição de classe. Isso porque o autor não enxerga uma 

rígida separação entre o econômico (material, financeiro) e o não-econômico (subjetivo e 

simbólico). Respeitando o peso da riqueza material que se apresenta pelos fatores de produção 
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(terras, fábricas, trabalho) e a posse dos bens econômicos (renda, bens materiais, patrimônio), 

Bourdieu valoriza a produção simbólica para a manutenção as classe dominante: 

 

A classe dominante é o lugar de uma luta pela hierarquia dos princípios de 

hierarquização: as fracções dominantes, cujo poder assenta no capital econômico 

têm em vista impor a legitimidade da sua dominação quer por meio da própria 

produção simbólica quer por intermédio dos ideólogos conservadores os quais só 

verdadeiramente servem os interesses dos dominantes por acréscimo, ameaçando 

sempre desviar em seu proveito o poder de definição do mundo social que detêm por 

delegação; a fracção dominada (BOURDIEU, 1989, p. 12, grifos do autor). 

 

É nesse sentido que o capital cultural adquire grande importância como fator de 

diferenciação social. Ele é a qualificação intelectual transmitida pela família e pelo sistema 

escolar2 de sua sociedade, resultando na maioria das vezes em uma distribuição desigual de 

capital cultural. Iremos notar em católicos e pentecostais uma importante diferenciação: 

enquanto parte dos primeiros tem importante formação em cursos – muitas vezes Teologia e 

Filosofia −, os segundos são de formação mais simples, muitos dos quais apenas com o 

Ensino Médio completo, situação que afeta o discurso e relação com os fiéis.  Deve-se 

sublinhar que a proposta de Bourdieu de superar as possíveis contradições entre o material e o 

imaterial apresenta-se aqui a partir de que, analisando a subjetividade do capital cultural, o 

autor não perde de vista as condições objetivas da realidade material da sociedade capitalista. 

Essa situação pode ser verificada na seguinte passagem: 

 

O sistema de ensino reproduz tanto melhor a estrutura de distribuição do capital 

cultural entre as classes (e as frações de classe) quando a cultura que transmite 

encontra-se mais próxima da cultura dominante e quando o modo de inculcação a 

que recorre está menos distante do modo de inculcação familiar (BOURDIEU, 2007, 

p. 306). 

 

Devemos ainda apontar que o capital cultural pode existir sob três formas: 

incorporado, herdado e adquirido (geralmente por meio de socialização familiar); objetivado, 

como bem cultural (a posse de obras de artes, por exemplo); e institucionalizado, a partir de 

chancelas promovidas por instituições (como os diplomas acadêmicos). 

O capital social ainda é definido pelo conjunto de relações sociais que determinados 

indivíduos mantêm na sociedade. Nesse sentido, a família possui grande importância na tarefa 

de manter e aumentar o capital social, articulando toda uma trama para garantir uma boa 

situação na sociedade. Bourdieu demonstra o funcionamento do capital social analisando as 

estratégias tanto da Cabília argelina quanto dos burgueses modernos: 

                                                             
2 Pierre Bourdieu no contexto global de sua obra atribui grande destaque à escola como elemento importante 

para a reprodução de uma sociedade desigual. Ver: A Reprodução, Francisco Alves, 1975. 
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Na Cabília, inúmeras famílias que romperam com a unidade da propriedade e das 

tarefas decidiram manter uma fachada indivisa, para salvaguardar a honra e o 

prestígio da grande família solidária. Assim também, nas grandes famílias burguesas 

das sociedades modernas desenvolvidas, e até nas categorias as mais distantes do 

modo de reprodução familiar existentes nas corporações, os agentes econômicos 

abrem um espaço considerável, em suas estratégias e suas práticas econômicas, à 

reprodução de laços domésticos ampliados, o que é uma das condições de 

reprodução de seu capital (BOURDIEU, 1996, p.177). 

 

Percebe-se que essas três determinações essenciais – capital econômico, cultural e 

social – são requisitos para a constituição de um dinâmico e intenso campo social. É para isso 

que surge o capital simbólico, o qual está ligado à honra e o reconhecimento, afirmando 

socialmente o tipo e a quantidade de capital do agente. Bonnewitz esclarece que “apenas o 

crédito e a autoridade conferem a um agente o reconhecimento e a posse das três outras 

formas de capital” (BONNEWITZ, 2003, p.54). Dessa forma é que o poder simbólico se 

organiza na sociedade, criando as posições nas quais os agentes disputarão em seus campos e, 

ainda, configurando-se como um instrumento de poder na sociedade. 

Uma última colocação, todavia, merece ser feita a respeito das relações simbólicas 

pensadas por Bourdieu. Deve-se pensar o poder simbólico como algo que, não sendo material 

e palpável, terá grande peso para os agentes sociais, como um princípio que irá conceder 

maior ou menor influência dentro de um determinado espaço social. Bourdieu vê que: “O 

poder simbólico, poder subordinado, é uma forma transformada, quer dizer, irreconhecível, 

transfigurada e legitimada, das outras formas de poder” (BOURDIEU, 1989, p.15). 

Percebemos que uma das características da abordagem bourdieusiana é justamente, sem 

rejeitar as condições materiais da realidade, agregar o valor subjetivo e simbólico que ela 

possui. Por fim, recorremos a Bonnewitz para uma conclusão acerca de como o poder 

simbólico pode ser uma ferramenta importante para a compreensão da realidade: 

 

A realidade social é também uma relação de sentido, e não somente uma relação de 

força: toda dominação social, a menos que recorra pura e continuamente à violência 

armada, deve ser reconhecida, aceita como legítima. Isto supõe a mobilização de um 

poder simbólico, poder que consegue impor significações e as impor como 

legítimas, dissimulando as relações de força que estão no fundamento da sua força 

(BONNEWITZ, 2003, p.99). 

 

Quando acompanhamos o discurso pentecostal percebemos como ele supera suas 

próprias palavras, carregado ele de grande substância simbólica, pois além do elemento 

religioso esse discurso contém fundamentos políticos, econômicos e culturais que também são 

buscadas pelos fiéis. Após essa exposição sobre a noção de poder simbólico em Bourdieu, 

temos condições de avançar mais profundamente no âmago de sua teoria, tendo em vista as 
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contribuições para se pensar o campo religioso brasileiro. Sem mais demora, trataremos do 

conceito de habitus. 

 

 

1.1.3. As determinações da noção de habitus  

 

A ideia de habitus elaborada por Bourdieu remonta às pesquisas desenvolvidas pelo 

autor em seu período na Argélia a partir da necessidade empírica de se compreender o 

comportamento dos agentes e as estruturas com as condições sociais. Ele foi pensado como 

um princípio mediador entre as práticas individuais e as condições sociais de existência, 

situação que concebeu à noção de habitus um caráter universal permitindo a compreensão das 

diferentes características dos indivíduos sob situações sociais semelhantes, O próprio autor 

nos faz a apresentação inicial sobre habitus: 

 

Um sistema de disposições duráveis e transponíveis que, integrando todas as 

experiências passadas, funciona a cada momento como uma matriz de percepções, 

de apreciações e de ações - e torna possível a realização de tarefas infinitamente 

diferenciadas, graças às transferências analógicas de esquemas (BOURDIEU, 1983, 

p.65). 

 

O habitus possui a capacidade de organizar a percepção do mundo e das escolhas 

feitas pelo pesquisador, fazendo surgir uma teoria da prática que consegue levar em 

consideração as necessidades os agentes, bem como a objetividade da sociedade. A pureza 

metodológica da noção aqui tratada fica bem colocada quando Bourdieu afirma estas 

palavras: 

 

Considerando o habitus como sistema subjetivo mas não individual de estruturas 

interiorizadas, esquemas de percepção, de concepção e de ação, que são comuns a 

todos os membros do mesmo grupo ou da mesma classe e constituem a condição de 

toda objetivação e de toda a percepção (BOURDIEU, 1983, p.79) 

 

O habitus não depende do lugar no qual a pessoa está, é definido em relação às 

potencialidades objetivas da realidade em estudo, com o mundo prático que é constituído a 

partir da noção de habitus como um sistema de estruturas cognitivas e motivadoras que se 

torna em um mundo de fins já realizados. Contudo, isso não significa uma rigidez analítica: ao 

contrário, ao tempo em que analisa as situações permanentes e duráveis, o habitus tem o poder 

de se tornar uma estrutura capaz de organizar as ações dos agentes, situação que demonstra a 

capacidade da referida noção. Em uma conhecida passagem, Bourdieu se refere justamente a 

essa característica do habitus: 
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Os condicionamentos associados a uma classe particular de condições de existência 

produzem os habitus, sistema de disposições duráveis e transponíveis, estruturas 

estruturadas predispostas a funcionar como estruturas estruturantes, quer dizer 

enquanto que princípios geradores e organizadores de práticas e de representações 

que podem ser objetivamente adaptados ao seu objetivo sem supor a representação 

consciente de fins e o domínio expresso das operações necessárias para atingir, 

objetivamente “reguladas” e “regulares” sem ser  absolutamente o produto da 

obediência a regras, e, tudo isso, sendo orquestrado coletivamente sem ser o produto 

da ação organizadora de um regente de orquestra (BOURDIEU, 2009, p.87). 

 

O autor deixa evidencia que o condicionamento criado pelo habitus é algo espontâneo 

e natural, e não uma resposta às regras da sociedade. O conceito permite que se compreenda 

como o ser humano se torna um ser social, por isso que ele é um sistema de disposições 

duradouras adquirido pelos indivíduos durante o processo de socialização. Nesse sentido, 

podemos captar o porquê do discurso religioso deve se adaptar às características da sociedade. 

Como veremos, o discurso politizado da TL durante década de 1970 era adequado. Hoje em 

dia as preocupações dos indivíduos estão mais centrados em suas questão individuais – 

trabalho, família, saúde, etc. – e o segmento politizado católico encontra dificuldade em 

sintonizar seu discurso com as atuais demandas de seus fiéis. Portanto, o habitus possui a 

capacidade de oferecer uma leitura da realidade na qual a pessoa está inserida, bem como atua 

como um princípio gerador de práticas. Para Bonnewitz: 

 

O habitus é simultaneamente a grade de leitura pela qual percebemos e julgamos a 

realidade e o produtor de nossas práticas; estes dois aspectos são indissociáveis. O 

habitus está na base daquilo que, no sentido corrente, define a personalidade de um 

indivíduo. Nós mesmos temos a impressão de termos nascido com essas disposições, 

com esse tipo de sensibilidade, com essa maneira de agir e reagir, com essas 

“maneiras” e com esse estilo. Na verdade, gostar mais de cerveja do que de vinho, 

de filmes de ação do que de filmes políticos, votar na direita mais do que na 

esquerda são produtos do habitus (BONNEWITZ, 2003, p. 78). 

 

A importância da noção de habitus consiste no fato de que, para Bourdieu, a realidade 

é passível de transformações, sendo necessária uma atualização constante a partir de uma 

firme reflexão sobre nossas práticas. É a partir dessa constatação que se consegue realizar 

improvisações, ou seja, se adequar às novas realidades e, assim, criar uma “teoria prática” As 

disposições presentes no conceito de habitus são importantes para se compreender o campo 

religioso brasileiro, que, nos últimos 30 anos, vem passando por transformações 

consideráveis. Ilustrando o poder de se adequar a novas situações, temos a seguinte 

ponderação de Sérgio Micelli, para quem: 

 

O habitus constitui um princípio gerador que impõe um esquema durável e, não 

obstante, suficientemente flexível a ponto de possibilitar improvisações reguladas. 
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Em outras palavras, tende, ao mesmo tempo, a reproduzir as regularidades inscritas 

nas condições objetivas e estruturais que presidem a seu princípio gerador, e a 

permitir ajustamentos e inovações às exigências postas pelas situações concretas que 

põem à prova sua eficácia (MICELLI, 2007, p. XLI). 

 

Por conseguinte, as práticas são resultado de um ação dialética entre um habitus 

agindo como modus operandi3 e uma conjuntura entendida como uma atualização desse 

habitus. Bourdieu, nesse contexto, vai destacar a ação permanente e ordenada do habitus 

como uma:  

 

Série cronologicamente ordenada de estruturas: uma estrutura de posição 

determinada especificando as estruturas de posição inferior (portanto, geneticamente 

anteriores) e estruturando as de posição superior, por intermédio da ação estruturante 

que ela exerce sobre as experiências estruturadas geradoras dessas estruturas 

(BOURDIEU, 1983, p.80). 

 

O habitus engendra uma história individual e grupal marcada no corpo, estrutura social 

tornada estrutura mental oriunda da palavra grega héxis. Percebe-se nessa situação a intensa 

relação entre teoria e prática que o conceito possibilita, situação que faz Maria da Graça 

Setton afirmar: “o conceito de habitus propõe identificar a mediação entre indivíduo e 

sociedade como uma das questões centrais da produção teórica do autor” (SETTON, 2002, 

p.63). O habitus é um instrumento que permite compreender uma certa homogeneidade nas 

disposições de grupos e/ou indivíduos em uma mesma trajetória social. Entretanto, a despeito 

dessa situação, o conceito não pode ser entendido como uma “lei” que se torna inflexível, 

falhando em seu adaptar às mudanças que normalmente ocorrem na sociedade. Bourdieu, 

nesse sentido, realiza a seguinte ponderação sobre seu conceito: 

 

O habitus não é por isto uma espécie de essência a-histórica, cuja existência seria o 

seu desenvolvimento, enfim destino definido uma vez por todas. Os ajustamentos 

que são incessantemente impostos pelas necessidades de adaptação às situações 

novas e imprevistas podem determinar transformações duráveis do habitus, mas 

dentro de certos limites: entre outras razões porque o habitus define a percepção da 

situação que o determina (BOURDIEU, 1983, p. 106). 

 

Pensar a noção de habitus contribui para a compreensão do campo religioso brasileiro. 

Iremos verificar nos discursos de católicos e pentecostais que sua história de vida e de luta 

engendram discursos religiosos específicos. Esse conceito bourdieusiano nos possibilita 

enxergar melhor as movimentações dos agentes religiosos em sua disputa por posições, suas 

                                                             
3 Bourdieu a partir de sua teoria propõe uma passagem do opus operatum (o produto, algo dado e objetivado) 

para o modus operandi realizado a partir do habitus, ou seja, a passagem do produto para a produção da prática. 

Essa passagem se deve porque: “o opus operatum encobre por meio de suas significações reificadas o momento 

constitutivo da prática” (MICELLI, 2007, p. L). Em contrapartida, “o habitus científico é uma regra feita homem 

ou, melhor, um modus operandi científico que funciona em estado prático segundo as normas da ciência sem ter 

estas normas na sua origem” (BOURDIEU, 1989, p. 23). 
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atitudes, não só em sua vivência religiosa, mas com a cultura, a economia, a política, entre 

outros. Consciente que a discussão sobre o conceito está longe de ser esgotada, devemos 

realizar um delineamento no que se refere ao contexto deste trabalho. Depois de ter 

apresentado as palavras de Bourdieu, vamos discutir algumas ideias de alguns de seus 

comentadores à guisa de conclusão sobre a noção de habitus. Loïc Wacquant (2007, pp.66-7) 

enumera algumas características do conceito, entre as quais podemos apresentar: (i) não é 

uma disposição natural, mas sim social e varável no tempo; (ii) é transferível a vários 

domínios da prática; (iii) é durável, porém não estático e eterno; (iv) contudo, é dotado de 

inércia incorporada, situação que explica o caráter reprodutor do habitus; (v) produz uma 

defasagem entre as determinações passadas e atuais em uma “história tornada natureza”, 

fazendo com que o passado possua certa autonomia em relação ao presente, funcionando 

como capital acumulado. 

Em vista disso, o conceito de habitus forjado por Bourdieu pode ser pensando como 

um sistema flexível de disposições. Ele pode validar estruturas do passado, porém é também 

um conjunto de esquemas em construção em constante interação com o ambiente, reagindo 

aos estímulos com o mundo moderno. A partir das noções de poder simbólico e habitus temos 

condições de compreender como o sociólogo francês analisa o discurso e como ele é 

importante nas relações sociais. 

 

1.1.4. O poder persuasivo do discurso  

 

No âmbito da teoria de Bourdieu podemos perceber mecanismos como o habitus e o 

poder simbólico das ações dos agentes sociais influem decisivamente nas estruturas da 

sociedade. Nesse sentido – e foco central neste estudo −, a religião se coloca como uma 

esfera, ao mesmo tempo, capaz de ser uma forma de conhecimento da realidade e instrumento 

de informação, tendo ela grande poder social, inclusive influenciando outros segmentos da 

sociedade. Para tanto, o campo religioso se utiliza de técnicas discursivas com as quais, 

carregadas de elementos doutrinários e discursivos, tenta atrair e manter seguidores a suas 

igrejas. Portanto, se faz necessário o aporte conceitual que Bourdieu nos oferece sobre o 

discurso. 

O autor de “O Poder Simbólico” vê que o discurso não é um atributo isolado 

pertencente ao indivíduo, mas sim uma relação que perpassa toda a sociedade. A tarefa do 

sociólogo, nesse cenário, é identificar qual a origem e sentido simbólico de quem o profere e 
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sua destinação, tornando visível o que em primeiro momento é aparente e obscuro. Para 

Bourdieu: 

 

A autoridade que fundamenta a eficácia performativa do discurso sobre o mundo 

social, a força simbólica das visões e das previsões que têm em vista impor 

princípios de visão e de divisão desse mundo, é um percipi [percebido], um ser 

reconhecido e reconhecido [sic] (nobilis), que permite impor um percipere 

[percepção]. Os mais visíveis do ponto de vista das categorias de percepção em 

vigor são os que estão mais bem colocados para mudar a visão mudando as 

categorias de percepção (BOURDIEU, 1989, p.145). 

 

Temos então uma técnica que busca impor uma visão que é capaz de alterar 

percepções sobre realidades do mundo à sua volta. Torna-se relevante a descoberta do que 

está por trás dos discursivos proferidos – especialmente aqueles do campo religioso −, pois 

neles estão embutidos interesses concretos e simbólicos que tornam a religião palco de 

renhidas disputas entre diferentes empresas de salvação. Bourdieu nos oferece um importante 

elemento contido no discurso que vem sendo significativo para as transformações no campo 

religioso brasileiro: a convicção. Estas são as palavras de Bourdieu: 

 

E a ideologia da revelação, da inspiração ou da missão, constitui a forma por 

excelência da ideologia carismática porque a convicção do profeta contribui para a 

operação de inversão e de transfiguração que o discurso profético realiza impondo 

uma representação da gênese do discurso profético que faz descer do céu o que ele 

devolve ao céu aqui da terra (BOURDIEU, 2007, p.55, grifos nossos). 

 

Verificamos que além do conteúdo da mensagem produzida pelo agente religioso, a 

convicção com que ele a transmite vem sendo marcante para a atração e manutenção de fiéis, 

especialmente no discurso pentecostal como iremos destacar mais à frente. A religião carrega 

em si uma linguagem capaz de construir imaginários sobre o mundo, bem como dotá-lo de 

sentido. É aqui que o indivíduo com seu carisma e capacidade discursiva torna-se decisivo 

para romper com o “impasse” no campo, pois ele tentará subverter a realidade do campo 

oferecendo um discurso novo e alternativo, desvalorizando aquele que está em voga. Dessa 

forma: 

 

A força de que dispõe o profeta (empresário independente de salvação) cuja 

pretensão consiste em produzir e distribuir bens de salvação de um tipo novo e 

propensos a desvalorizar os antigos — tarefa para a qual conta exclusivamente com 

sua “pessoa” como única caução ou garantia na falta de qualquer capital inicial —, 

depende da aptidão de seu discurso e de sua prática para mobilizar os interesses 

religiosos virtualmente heréticos de grupos ou classes determinados de leigos, 

graças ao efeito de consagração que o mero fato da simbolização e da explicitação 

exerce (BOURDIEU, 2007, p.60). 
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Ora, percebemos que o indivíduo é capaz de romper com as estruturas presentes na 

sociedade e subverter determinada realidade. No campo religioso, a mensagem religiosa 

eivada de convicção e ardor contribui para transformação de práticas religiosas e adesão 

institucional. O agente pode então mobilizar uma fração importante dos leigos por meio de 

um discurso cuidadosamente preparado e de conteúdo atraente, gerando um tipo de 

mobilização que os meios ordinários não conseguiriam obter. A chance desse discurso ser 

bem sucedido também depende de sua capacidade de utilizar elementos extra religiosos: “o  

êxito do profeta permanece incompreensível enquanto a explicação estiver presa nos limites 

do campo religioso [...]. O discurso profético tem maiores chances de surgir nos períodos de 

crise aberta envolvendo sociedades inteiras” (BOURDIEU, 2007, pp. 73-4). As contribuições 

de Bourdieu nos auxiliam em compreender o porquê do discurso pentecostal atingir tão 

profundamente importantes parcelas da população brasileira, contendo ele o mistério 

religioso, mas imbuído de inúmeras situações da realidade cotidiana que confortam e 

fortalecem as pessoas em seu dia-a-dia.  

Bourdieu em determinado momento diverge de Weber ao ver que a tese do autor de 

“A Ética Protestante e o ‘Espírito’ do Capitalismo” promove uma “representação ingênua do 

carisma como qualidade misteriosa da pessoa ou dom natural”. O francês afirma: “Max 

Weber, inclusive em seus textos mais rigorosos, propõe apenas uma teoria psicossociológica 

do carisma [...]” (BOURDIEU, 2007, p.92). Na realidade. Bourdieu vê uma capacidade mais 

objetiva no poder do profeta, com sua conduta e discurso sendo os elementos definidores de 

seu poder. Portanto: 

 

O poder do profeta baseia-se na força do grupo que mobiliza por meio de sua 

aptidão para simbolizar em uma conduta exemplar e/ou em um discurso (quase) 

sistemático, os interesses propriamente religiosos de leigos que ocupam uma 

determinada posição na estrutura social (BOURDIEU, 2007, p.92). 

 

É dessa forma que o agente religioso consegue por meio do discurso transmitir 

representações, sentimentos e aspirações que já existiam antes de sua ação, conseguindo ele 

captar as demandas espirituais e mais íntimas dos leigos. É uma mensagem ambígua que 

supera sua intencionalidade primeira, cativando segmentos mais amplos da sociedade. 

Podemos exemplificar essa situação com o discurso pentecostal, o qual se direciona em um 

primeiro momento aos estratos mais empobrecidos e necessitados da sociedade. Contudo, a 

força do discursos desses religiosos consegue atrair outros grupos sociais, culturais e 

econômicos, pois a mensagem de progresso, sucesso econômico e profissional chancelada 

pela “interpretação correta da palavra de Cristo” arrebanha fiéis de diferentes realidades. 
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Invocamos novamente Bourdieu para refletirmos como o discurso bem construído é capaz de 

sensibilizar diferentes grupos sociais: 

 

A ambiguidade que, como amiúde já se observou, caracteriza a mensagem profética 

faz-se presente em todo discurso, que mesmo quando endereçado mais diretamente a 

um público socialmente especificado, visa ganhar adesões e cujas alusões e elipses 

são bem montadas de modo a favorecer o entendimento através dos mal-entendidos 

e dos subentendidos, isto é, a originar percepções reinterpretativas que introduzem 

na mensagem todas as expectativas dos receptores (BOURDIEU, 2007, p.84). 

 

O nosso trabalho parte do pressuposto que uma das razões pelas quais o segmento 

evangélico, liderado pela vertente pentecostal, vem ganhando espaço e ameaçando a histórica 

hegemonia católica no Brasil se deve ao fato de que o discurso pentecostal está se 

demonstrando mais adequado à realidade vivida por uma importante parcela dos brasileiros. 

Vemos em Bourdieu como a religião e seus agentes conseguem por meio de um discurso bem 

elaborado, porém de simples acesso para os fiéis, ter grande ressonância na sociedade. O 

campo religioso se engrandece e ganha força, alcançando outras esferas da sociais. Para 

continuar nossa análise da teoria bourdieusiana, devemos entender sua concepção de campo.  

 

1.1.5. A teoria dos campos  

 

Avançando na compreensão teórica de Bourdieu, após a análise da noção de habitus e 

compreendendo a força simbólica do discurso, chegamos a intepretação do autor sobre a ideia 

de campo. Este é um elemento fundamental para a compreensão da teoria bourdieusiana, pois 

a partir da definição das diferentes esferas da sociedade em campos, é possível realizar tanto 

um estudo pormenorizado dessas esferas quanto as especificidades de cada agente nesses 

campos. Um campo inicialmente pode ser compreendido como um espaço estruturado no qual 

os agentes nele inclusos disputam posições por meio do capital simbólico que eles conseguem 

reunir. Devemos, pois, ampliar essa definição de campo. 

Bourdieu em sua gênese da noção de campo, tem como um de seus principais 

referenciais a ideia de esferas sociais concebidas por Weber4. Bourdieu inovou nesse contexto 

ao rejeitar a análise típica ideal como Weber propunha para pensar em uma relação concreta 

dos agentes nos mais diversos campos a partir de uma estrutura objetiva de relações. Tendo 

                                                             
4 Resumidamente, Weber idealizava que a sociedade estava cindida em diversas esferas sociais como a 

econômica, política, intelectual, erótica, estética e religiosa, sendo que a esfera religiosa detinha uma importante 

influência sobre as demais. Com o advento da modernidade, contudo, a religião deixou de ter um força 

determinante sobre as outras esferas, resultando em no fato que elas passaram a desfrutar de uma relativa 

autonomia entre si. Para um aprofundamento sobre o tema, ver: WEBER, Max. A psicologia social das religiões 

mundiais. In:  Ensaios de sociologia, 5. ed., Rio de Janeiro: Guanabara, 1982, pp. 309-346. 
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isso em mente, recorremos a Bourdieu para ilustrar a noção de campo religioso, mas que tem 

pressupostos para compreendermos a noção geral de campo: 

 

Mediante uma crítica da visão interacionista das relações entre os agentes religiosos 

proposta por Weber que implicava uma crítica retrospectiva da minha representação 

inicial do campo intelectual, eu propunha uma construção do campo religioso como 

estrutura de relações objetivas que pudesse explicar a forma concreta das interações 

que Max Weber descrevia em forma de uma tipologia realista (BOURDIEU, 1989, 

p.66). 

 

Os diversos campos possuem suas especificidades e, de acordo com o autor, devemos 

encontrar o que há de “singular em sua singularidade”, compreendo o que há de particular nos 

diversos campos. O campo comporta diversos tipos de ações objetivas e subjetivas – ações 

simbólicas – que demandam do pesquisador grande atenção ao campo estudado. A 

religiosidade brasileira, por exemplo, possui uma importante mobilidade religiosa, com 

muitos de seus fiéis transitando por diferentes religiosidades. É por isso que na opinião de 

Micelli: “o observador deve reconstruir o sistema completo de relações simbólicas e não-

simbólicas, ou seja, as condições de existência material e a hierarquia social daí resultante” 

(MICELLI, 2007, p. XIII). Ou seja, é um erro conceber o campo como algo dado e 

cristalizado, sendo mais adequado pensá-lo de forma inacabada, sendo construído 

permanentemente.  

Nesse contexto, o campo pode ser visto como um espaço de diferenciação progressiva 

no qual seus agentes pretendem afirmar seu modo de ver o mundo com base em seu capital 

simbólico acumulado. São universos gerados a partir da divisão social do trabalho, dando 

vasão a esse processo de diferenciação que separa não apenas agentes, mas também os 

segmentos da sociedade. Necessitamos de uma atenção especial a seguinte citação que, a 

despeito do seu tamanho, se faz fundamental para se compreender a teoria geral dos campos 

em Bourdieu: 

 

Em termos analíticos um campo pode ser definido como uma rede ou uma 

configuração de relações objetivas entre posições. Essas posições são definidas 

objetivamente em sua existência e nas determinações que elas impõem aos seus 

ocupantes, agentes ou instituições, por Sua situação (situs) atual e potencial na 

estrutura da distribuição das diferentes espécies de poder (ou de capital) cuja posse 

comanda o acesso aos lucros específicos que estão em jogo no campo e, ao mesmo 

tempo, por suas relações objetivas com as outras posições (dominação, 

subordinação, homologia, etc.). Nas sociedades altamente diferenciadas, o cosmos 

social é constituído do conjunto destes microcosmos sociais relativamente 

autônomos, espaços de relações objetivas que são o lugar de uma lógica e de uma 

necessidade específicas e irredutíveis às que regem os outros campos. Por exemplo, 

o campo artístico, o campo religioso ou o campo econômico obedecem a lógicas 

diferentes (BOURDIEU & WACQUANT, 1992, p.72). 
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A partir dessa importante conceptualização, devemos explicitar como se dão as 

disputas por posições entre os agentes em um determinado campo. Bourdieu concebe os 

campos são povoados por agentes que buscam impor suas posições e conhecimento, 

colocando em marcha um verdadeiro “jogo” a partir do capital simbólico que cada um 

consegue amealhar e a utilização de técnicas discursivas. Analisando a disputa simbólica no 

campo das artes, nosso autor a apresenta assim:  

 

É preciso sobretudo disciplina. É melhor obrigar-se a escrever duas páginas 

diariamente do que dez por semana. Para isso, a condição essencial exigida é estar 

em forma. Exatamente como um desportista deve estar em forma antes de correr 

cem metros ou antes de disputar uma partida de futebol (BOURDIEU, 2007, pp. 

151-2). 

 

Os agentes nesse contexto de disputas travam uma intensa batalha simbólica para 

acumular mais capital do que seus oponentes e assim conseguir ditar as regras no campo de 

sua atuação. Devemos conceber que a ideia de jogo é uma analogia feita por Bourdieu para se 

pensar as relações de disputas entre os agentes nos mais diversos campos, pois diferentemente 

de um jogo “lúdico”, o campo não é uma criação mecânica e nem suas regras são imutáveis. 

Vejamos: 

 

Efetivamente, podemos comparar o campo a um jogo (embora, ao contrário de um 

jogo, ele não seja o produto de uma criação deliberada e obedeça a regras, ou 

melhor, a regularidades que não são explicitadas e codificadas). Temos assim 

móveis de disputa que são, no essencial, produto da competição entre os jogadores; 

um investimento no jogo, illusio (de ludus, jogo): os jogadores se deixam levar pelo 

jogo, eles se opõem apenas, às vezes ferozmente, porque têm em comum dedicar ao 

jogo, e ao que está em jogo, uma crença (doxa), um reconhecimento que escapa ao 

questionamento [...] e essa colusão está no princípio de sua competição e de seus 

conflitos. Eles dispõem de trunfos, isto é, de cartas- mestra cuja força varia segundo 

o jogo: assim como a força relativa das cartas muda conforme os jogos, assim 

também a hierarquia das diferentes espécies de capital (econômico, cultural, social, 

simbólico) varia nos diferentes (BOURDIEU & WACQUANT, 1992, pp. 73-4). 

 

.  

Saliente no contexto da teoria de Bourdieu – e uma das principais características da 

atuação dos agentes – é que os estratos sociais detentores de privilégios irão utilizar 

estratégias para a manutenção de seu status, enquanto os menos favorecidos irão traçar planos 

de conquistarem uma melhor posição em seu campo. Para Bonnewitz:  

 

As estratégias dos jogadores dependerão do volume do seu capital e também da 

estrutura deste, sendo o objetivo do jogo conservar e/ou acumular o máximo de 

capital, respeitando as regras do jogo. Os indivíduos em posições dominantes [por 

exemplo] optarão por estratégias de conservação BONNEWITZ, 2003, p. 61). 
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Essas estratégias variam em sua aplicação, podendo haver desde uma desvalorização 

sobre a fonte de capital de seus antagonistas, desde uma tentativa de subverter as regras do 

campo por parte dos dominados. Iremos perceber essa situação em nossa pesquisa de campo, 

pois os pentecostais criticam a doutrina católica dizendo que “trazem a verdade sobre Deus”, 

enquanto os católicos respondem em seu discurso afirmando que os pentecostais “alienam” 

seus seguidores. Devemos esclarecer que, com base no exposto, percebe-se que a teoria 

pensada por Bourdieu não se resume a uma Sociologia das Elites ou da conservação, apenas 

ela destaca que os agentes possuem uma tendência de manterem suas posições, tendência essa 

que muitas vezes não se confirma, com os agentes de menor capital simbólico conseguindo 

subverter o status quo – situação que pode ser bem verificada com as alterações no campo 

religioso brasileiro nas últimas décadas.  

Como já exposto, o campo não é fixo e imóvel, situação que permite certas alterações 

em seu jogo de influência no que se refere às estratégias simbólicas nas tentativas de se ditar 

as regras. No âmago dessa análise está o conceito de habitus, que, entre outras capacidades: 

“permite compreender a lógica das práticas individuais e coletivas, aquele sentido do jogo 

social, que nos permite agir em diferentes campos” (BONNEWITZ, 2003, p.91). Os campos 

obedecem sua lógica própria e, nesse sentido, cabe aos agentes, depois de acumular capital 

simbólico suficiente em seu campo original, buscar adentrar em outro campo, respeitando não 

apenas a lógica do outro campo, como entendendo que seu capital no campo novo que o 

agente está entrando é menor do que aquele que ele possui no de de origem. Bourdieu nos 

explica essa lógica entre campos, bem como a relação entre os agentes em suas disputas: 

 

Todos os campos especializados tendem a se organizar segundo a mesma lógica, ou 

seja, segundo o volume do capital específico possuído e segundo a antiguidade - que 

lhe está, muitas vezes, associada - da posse e, por outro, as oposições que tendem a 

se estabelecer, em cada caso, entre os mais ricos e os menos ricos em capital  

específico, entre os dominantes e dominados, os titulares e os pretendentes, os 

antigos e os recém  chegados, a distinção e a pretensão, a ortodoxia e a heresia, a 

retaguarda e a vanguarda, a ordem e o movimento [...] (BOURDIEU, 2007, p.217). 

 

Os agentes religiosos que entram na política, a despeito de sua convicção e crença, são 

obrigados a respeitarem a lógica do campo entrante – um religioso que está na política pode 

ser radicalmente contrário ao casamento homoafetivo ou ser violentamente opositor ao aborto, 

mas não pode propor uma lei que oficialize esses desejos com base “na palavra de Deus” visto 

que seu proponente sabe que apenas com discussão e debate entre seus pares é que suas 

propostas poderão ser oficializadas, não apenas pela vontade religiosa. Para Bourdieu essa 

situação se verifica porque: “as mesmas práticas podem receber sentidos e valores opostos em 
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campos diferentes, em estados diferentes ou em setores opostos do mesmo campo” 

(BOURDIEU, 2007, p.90). 

Outra ideia em Bourdieu para compreendermos a lógica dos campos é uma questão 

importante para o desdobramento de um determinado campo: a possibilidade do aparecimento 

de “subcampos”. Ocorre que dentro de um determinado campo podem surgir forças que 

passam a existir a partir de uma lógica que lhe é próprio, criando leis, regras e um 

funcionamento específico, mas dentro de um campo maior. Um exemplo usado por Bourdieu 

é o caso da Sociologia. Este subcampo está localizado dentro do campo científico, situação 

que explica o fato de que os sociólogos mesmo agindo a partir de uma lógica específica de sua 

área, são obrigados a respeitarem as leis de funcionamento da ciência. Nesse sentido, 

Bourdieu esclarece:  

 

Afastado das outras especialidades por uma série de rupturas que tendem a encerrá-

lo nos seus próprios debates, assolado por inúmeros conflitos, controvérsias e 

rivalidades, este subcampo é compelido pela lógica da ultrapassagem-superação a 

um leilão de profundeza (BOURDIEU, 2004b, p.20). 

 

A ação do cientista social é uma ação de lutas e disputas por uma condição 

privilegiada no campo científico em relação aos seus pares: “O sociólogo tem por 

particularidade ter por objeto campos de lutas: não só o campo das lutas de classe, mas o 

próprio campo das lutas cientificas” (BOURDIEU, 2003, p.26). Observar o aparecimento de 

subcampos é fundamental na tarefa de observação do campo religioso. Isso porque dentro 

desse campo aparecem diversos subcampos importantes, como o teológico e o institucional 

que fazem, por exemplo, surgir movimentos como a Teologia da Libertação na Igreja Católica 

ou o pentecostalismo entre o subcampo evangélico. 

Após a apresentação da concepção bourdieusiana sobre a ideia de campo, devemos 

focar o campo que é específico no que se refere à nossa pesquisa: a lógica do campo religioso.  

 

1.1.6. A estrutura do campo religioso  

 

Como já expusemos, a ideia de campo de Pierre Bourdieu tem a sua gênese na 

Sociologia Compreensiva de Weber5, especialmente em sua clássica interpretação da 

passagem da sociedade europeia para a modernidade6. Importante no bojo da teoria weberiana 

                                                             
5 Devemos reconhecer que não apenas Max Weber influenciou os estudos sobre religião de Pierre Bourdieu. 

Émile Durkheim e seu sobrinho, Marcel Mauss, são constantemente referenciados nos estudos bourdieusianos.  
6 Max Weber via no processo de racionalização da sociedade via burocratização no grande vetor para a 

afirmação da sociedade na Europa. Além do surgimento do Estado Moderno altamente burocratizado, a mudança 
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foi a contribuição que o autor de “A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo” deu à 

religião para a formação da sociedade europeia moderna. Weber deu destaque ao poder de 

conferir sentido à vida por parte da religião, sendo ela – hora mais, hora menos – uma força 

importante em todas as esferas da sociedade. Weber, nesse sentido, delineou todo um sistema 

religioso, enfatizando o papel do fenômeno religioso e seus agentes, como profetas, ascetas, 

místicos, magos, sacerdotes, entre outros. Analisando a produção weberiana sobre a religião, 

Bourdieu tem condições de nos dizer que: 

 

Em plano mais profundo, chega [Weber] a construir o sistema de crenças e práticas 

religiosas como a expressão mais ou menos transfigurada das estratégias dos 

diferentes grupos de especialistas em competição pelo monopólio da gestão dos bens 

de salvação e das diferentes classes interessadas por seus serviços (BOURDIEU, 

2007, p.32). 

 

Dessa forma, Bourdieu estava preparado para produzir sua sistematização sobre o 

campo religioso, destacando fundamentalmente a disputa entre os agentes a partir de seu 

capital simbólico de poder determinar os rumos do sagrado. Devemos fazer uma apresentação 

inicial sobre o papel dos agentes no campo religioso com as seguintes palavras de Péricles 

Andrade: 

 

Ele se apresenta como uma luta entre três protagonistas centrais: os sacerdotes, os 

profetas e os leigos [...]. Em uma posição estão os sacerdotes como funcionários 

profissionais, a serviço de uma empresa religiosa que administra e reproduz a matriz 

de Significações impostas pela cultura da classe dominante. Em outra, os profetas 

como portadores de um discurso e práticas 'novas’ e exemplares que representam as 

demandas de grupos sociais fora do poder. Por último, os leigos que ocupam 

posições determinadas Na estrutura social confundem-se com os grupos e/ou classes 

sociais onde são recrutados e de cuja situação material e simbólica derivam seus 

interesses, valores, disposições, constituindo, desta maneira, o fiel da balança no 

interior do campo religioso (ANDRADE JÚNIOR, 2007, p. 114). 

 

 

Os protagonistas do campo religioso como afirma Andrade – sacerdotes, profetas e 

leigos – são, talvez, a grande contribuição de Bourdieu para se pensar a religião e as ações de 

seus agentes. O sociólogo francês retoma Weber para afirmar que sacerdotes, profetas, magos 

ou feiticeiros e leigos compõem o campo religioso. Como nossa pesquisa de campo está 

centrada no discurso dos religiosos na cidade de São Félix do Araguaia, se faz necessária uma 

apresentação a partir de Bourdieu quais são as características dos agentes religiosos no 

campo. 

                                                                                                                                                                                              
na mentalidade religiosa surgida com a Reforma Protestante foi fundamental para que o capitalismo se afirmasse 

não apenas como um sistema econômico, mas como um modo se enxergar a sociedade. Ver: WEBER, Max. A 

ética protestante e o espírito do capitalismo. São Paulo: Companhia das Letras, 2004.   
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Primeiramente, temos um corpo de agentes altamente especializado que recebe o nome 

de sacerdote, que ocupa uma posição de relevo em seu campo. O sacerdote é o agente da 

religião estabelecida atuando ele em igrejas, das quais ele é funcionário e trabalha em 

benefício de sua instituição. Ele recebe uma formação específica que lhe permite possuir um 

saber particular, gerando uma doutrina que é uma sistema intelectual e racional cuja difusão 

se realiza por meio de um culto regular. A figura do sacerdote em virtude de suas funções, 

detém uma importante autoridade no campo legitimado pelo seu ofício enquanto membro de 

uma associação de salvação.  Nesse sentido, Bourdieu vê que o “o sacerdote dispõe de uma 

autoridade de função que o dispensa de conquistar e de confirmar continuamente sua 

autoridade e o protege das consequências do fracasso de sua ação religiosa” (BOURDIEU, 

2007, p.90, grifos do autor). 

Concorrendo com a força do sacerdote, temos no campo religioso a presença de 

profetas que contestam o sistema vigente. O profeta, sob a ótica de Bourdieu, é visto como 

uma agente inovador do campo, alguém que expressa os interesses e desejos de determinados 

grupos sociais por meio de um discurso novo. Esse profeta é portador e produtor de éticas 

religiosas alternativas, em oposição à doutrina estabelecida pelo corpo de sacerdotes. Esse 

agente outsider tem seu poder no grupo social que ele consegue mobilizar a partir de um 

poder que o profeta manifesta possuir. O profeta é um elemento de grande importância no 

campo religioso: ele contesta a ordem vigente e traz consigo a possibilidade de subversão.  

Sacerdotes e profetas são os grandes protagonistas no dentro do campo religioso na 

concepção de bourdieusiana. Contudo, há também a presença dos feiticeiros – ou magos – os 

quais são uma espécie de “pequenos empresários da salvação”. Esse personagem, assim como 

o profeta, faz oposição ao corpo de sacerdotes estabelecidos a partir de sua característica 

principal de exercer seu ofício fora de qualquer instituição, situação que, por uma lado, lhe 

concede independência, mas que por outro, o deixa sem proteção e respaldo. Bourdieu vê que 

o feiticeiro age de maneira constante em relação às necessidades existentes, oferecendo um 

discurso de “cura”:  

 

O feiticeiro responde de modo ininterrupto às demandas parciais e imediatas, 

lançando mão do discurso como se fosse uma técnica de cura (do corpo) entre outras 

e não como um instrumento de poder simbólico, vale dizer, de prédica ou de “cura 

das almas” (BOURDIEU, 2007, p.60). 

 

 

Notamos na conceituação de feiticeiro por parte de Bourdieu elementos que nos 

ajudam a pensar os pentecostais, pois esse tipo de agente atua de forma intensa no campo, 
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bem como a partir de técnica de cura e ação mágica. Naturalmente, diferentemente do caso 

pentecostal brasileiro que está fortemente ligado à sua instituição, Bourdieu vê que o feiticeiro 

desfruta de grande liberdade de movimentos e pode assumir uma posição “comercial no 

campo”: “por sua vez o feiticeiro pode alugar abertamente seus serviços em troca de 

remuneração material, ou seja, pode assumir explicitamente seu papel na relação 

vendedor/cliente que constitui a verdade objetiva de toda relação entre especialistas religiosos 

e leigos” ” (BOURDIEU, 2007, p.60). 

A definição de campo religioso de Bourdieu tem como base a ideia de que ele é 

formado pelo conjunto de relações de agentes − sacerdotes, profetas e feiticeiros – em busca 

do atendimentos das necessidades religiosas dos leigos com base em um discurso 

cuidadosamente preparado. Estes são, portanto, grupos sociais que demandam bens de 

salvação que os agentes religiosos buscam atender. Bourdieu assinala que os leigos não 

buscam tão somente explicações sobre a vida e a morte e questões espirituais, mas também 

justificativas sociais e materiais: 

 

Os leigos não esperam da religião apenas justificações de existir capazes de livrá-los 

da angústia existencial da contingência e da solidão, da miséria biológica, da 

doença, do sofrimento ou da morte. Contam com ela para que lhes forneça 

justificações de existir em uma posição social determinada, em suma, de existir 

como de fato existem, ou seja, com todas as propriedades que lhes são socialmente 

inerentes (BOURDIEU, 2007, p.48). 

 

 

As demandas dos leigos e a competição dos agentes religiosos no campo conferem a 

dinâmica do campo. Segundo o sociólogo francês, a concorrência inerente ao campo religioso 

também contribui para a transformação da ideologia religiosa, visto que as ações dos agentes 

estão sintonizadas para certas condições existenciais e de posição social. Nesse sentido, os 

leigos a partir de suas diferentes necessidades influenciam os agentes religiosos a 

condicionarem sua atuação e discurso com o objetivo de obterem a adesão dos leigos, 

resultando em uma significativa diversificação da mensagem religiosa. Para Bourdieu: 

 

O interesse religioso tem por princípio a necessidade de legitimação das 

propriedades materiais ou simbólicas associadas a um tipo determinado de 

condições de existência e de posição na estrutura social, dependendo portanto 

diretamente desta posição, a mensagem religiosa mais capaz de satisfazer o interesse 

religioso de um grupo determinado de leigos, e de exercer sobre ele o efeito 

propriamente simbólico de mobilização que resulta do poder de absolutização do 

relativo e de legitimação do arbitrário, é aquela que lhe fornece um (quase) sistema 

de justificação das propriedades que estão objetivamente associadas ao grupo na 

medida em que ele ocupa uma determinada posição na estrutura social 

(BOURDIEU, 2007, p.51). 
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Para Bourdieu a organização do campo religioso em se tratando da ação de seus 

agentes se dá a partir de um processo de desapropriação objetiva daqueles que são excluídos, 

os quais se tornam leigos e estão destituídos de capital religioso. Configura-se uma 

monopolização da gestão dos bens de salvação que estarão a cargo de um corpo de 

especialistas altamente especializados, detentores exclusivos da capacidade da autoridade 

sobre determinada atribuição religiosa. Cria-se um cenário de disputas pelo capital religioso 

entre os detentores e não detentores de capital, gerando uma situação que faz Bourdieu (2007, 

p.40) conceber no campo religioso dois polos contrários, havendo de um lado o autoconsumo 

religioso e, de outro, a monopolização completa da produção religiosa por parte de 

especialistas. 

Bourdieu concorda com Weber ao pensar que a religião moderna se constituiu a partir 

de um processo de ganho de relativa autonomia e o desenvolvimento de uma necessidade de 

moralização e de sistematização das crenças e práticas religiosas. Na realidade, Bourdieu 

sublinha o caráter racional e grande possuidor de criar um sistema – campo – próprio e com 

grande potencial de agir e reagir em relação aos agentes e aos outros campo da sociedade. A 

religião com seu poder transcendental se torna uma força no que tange às ações dos agentes 

nos mais diversos campos, visto que o agente se torna portador de um poder discursivo capaz 

de subverter o mundo nas mais diversas dimensões. Logo: “nos campos com fraca autonomia, 

portanto profundamente imergidos em relações sociais, como a astronomia ou a física na sua 

fase inicial, as grandes revoluções fundadoras são também revoluções religiosas ou políticas 

[...]” (BOURDIEU, 2004b, p. 120). 

A religião possui forte poder social, afirma Bourdieu. Isso ocorre pelo fato de que a 

religião pode assumir uma função ideológica com sua força material ou simbólica podendo 

ser mobilizada por um grupo ou uma classe. Podemos ver na religiosidade brasileira como a 

religião assumiu um forte caráter político e de uma postura em favor dos grupos mais 

empobrecidos a partir da Teologia da Libertação ou como os religiosos evangélicos que 

assumem uma postura extremamente conservadora na política partidária brasileira. Portanto, a 

religião é ativa enquanto estrutura estruturada capaz de reproduzir as desigualdades presentes 

no seio da sociedade. Nesse sentido, a religião “inculca um sistema de práticas e de 

representações consagradas cuja estrutura (estruturada) reproduz sob uma forma 

transfigurada, e portanto irreconhecível, a estrutura das relações econômicas e sociais vigentes 

em uma determinada formação social” (BOURDIEU, 2007, p.46). A religião carrega um 

poder social de reproduzir em seu sistema as mesmas desigualdade e conflitos registradas na 
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sociedade, situação essa também verificada por Gramsci7, o qual a partir de seu conceito de 

tendências orgânicas presentes no catolicismo via que a mensagem religiosa poderia ter 

diversas interpretações, com uma religião dos dominantes, uma religião dos oprimidos, entre 

outras. 

Os agentes dentro do campo religioso criam estratégias discursivas para aumentar a 

sua influência e conquistar posições no campo, visto que a distribuição de capital é desigual 

com os dominantes exprimindo as forças imanentes do campo. Bourdieu vê que a luta pelo 

monopólio do exercício do poder religioso sobre a gestão dos bens de salvação se dá pela 

oposição entre a Igreja e o profeta e sua seita. É nesse sentido que o autor pode afirmar:  

 

A Igreja visa conquistar ou preservar um monopólio mais ou menos total de um 

capital de graça institucional ou sacramental [...] pelo controle do acesso aos meios 

de produção, de reprodução e de distribuição dos bens de salvação (ou seja, 

assegurando a manutenção da ordem no interior do corpo de especialistas) e pela 

delegação ao corpo de sacerdotes (funcionários do culto intercambiáveis e portanto, 

substituíveis do culto do ponto de vista do capital religioso) do monopólio da 

distribuição institucional ou sacramental e, ao mesmo tempo, de uma autoridade (ou 

uma graça) de função (ou de instituição) (BOURDIEU, 2007, p.58, grifos do autor). 

 

A ideia de disputa por posições no campo religioso pensado por Bourdieu nos oferece 

uma boa condição para estudarmos os discursos vigentes no campo religioso brasileiro, visto 

que nele há não somente uma disputa entre as mais diversas religiões, como mesmo nos 

permite enxergar as disputas dentro da, por exemplo, Igreja Católica com seus diversos 

segmentos buscando moldar um comportamento de toda sua Igreja, com vertentes hora 

conservadoras, hora progressistas. Outro elemento importante para entender as disputas no 

campo religioso na ótica de Pierre Bourdieu é o fato que os agentes muitas vezes se utilizam 

forças extra-religiosas para aumentar seu capital no campo da religião. Assim é que incursões 

de religiosos no campo da política ou recorrendo a teorias científicas – como o uso genérico 

da teoria marxista por parte de alguns teólogos da Teologia da Libertação – ficam mais 

compreensíveis nesse contexto, pois elas podem contribuir para o aumento de capital 

simbólico dentro de seu campo. Isso porque, para Bourdieu, as lutas concorrenciais não 

dependem apenas da força simbólica da mensagem proféticas, “mas também da força dos 

grupos mobilizados pelas duas instâncias concorrentes nas relações de forças extra-religiosas” 

(BOURDIEU, 2007, p.94). 

Naturalmente, a teoria de Bourdieu possui limitações para se pensar a realidade do 

campo religioso brasileiro. Os sacerdotes não trabalham exclusivamente para os interesses da 

                                                             
7 Maiores detalhes sobre essa intepretação em: GRAMSCI, Antonio. Cadernos do Cárcere. Rio de Janeiro: 

Civilização Brasileira, 2001a. Vol 4. 
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sua instituição, muito dos quais rompendo com parte das diretrizes e dogmas doutrinários – 

exemplo claro é o segmento da Teologia da Libertação que não somente possui uma lógica 

que lhe é própria como critica algumas das práticas de sua hierarquia. Também um feiticeiro 

brasileiro – como um pastor pentecostal – a partir de sua magia como panaceia de todos os 

problemas do povo – especialmente da parcela mais empobrecida − não está necessariamente 

desvinculado de uma instituição, pelo contrário, usando ele do discurso para atrair seguidores 

para dentro de sua igreja. 

Ainda, o pouco espaço que Bourdieu confere ao papel do indivíduo não facilita a 

compreensão do poder que certas pessoas têm para influenciar a realidade religiosa em nosso 

país. Nesse sentido, o peso de ações e palavras de nomes como Pedro Casaldáliga ou Papa 

Francisco do lado católico e Edir Macedo ou Silas Malafaia do setor evangélico têm em 

interferir nas disputas por posições no campo religioso brasileiro. Entretanto, nosso aporte da 

teoria bourdieusiana se dá pela compreensão das estratégias discursivas dos agentes religiosos 

pela disputa por posições no campo religioso brasileiro, situação que nos faz analisar a 

especificidade de evangélicos e católicos a partir de referenciais teóricos que lhes são 

próprios.  Iniciamos, pois, com o estudo do pentecostalismo no Brasil. 
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2 - O PENTECOSTALISMO: A DINAMIZAÇÃO DO CAMPO RELIGIOSO 

BRASILEIRO 

 

 

A compreensão dos discursos no campo religioso brasileiro perpassa a constatação 

histórica da hegemonia da Igreja Católica não apenas em se tratando de número de fiéis – cuja 

estimativa para o período do Império no qual o catolicismo como religião oficial do Brasil 

beirava o índice de 100% −, mas também em relação à sua força política e cultural. Com a 

separação entre Estado e Igreja no Brasil a partir da promulgação da Constituição de 1891, o 

campo religioso brasileiro iniciou o seu processo de transformação e de disputas – no sentido 

bourdieusiano do termo −  e vem desde então registrando aumentos de alguns grupos, quedas 

de outros, aparecimentos, particularidades, transformações, enfim, apresentando inúmeras 

circunstâncias no que se refere ao fenômeno religioso no Brasil. 

Nesse contexto de transformações e disputas que o campo religioso brasileiro vem 

experimentando, um setor em especial vem ganhando destaque quantitativo e qualitativo. Um 

segmento que, por um lado, se encontra na tradição cristã firmemente arraigada na cultura 

brasileira, mas que, por outro lado, destaca-se no subcampo evangélico pela sua diversidade e 

capacidade de se apresentar como capaz de oferecer uma mensagem difusa e diversa para uma 

população com vontade de experimentar a experiência religiosa. Esse segmento não é outro 

senão o ramo pentecostal do subcampo evangélico brasileiro, o qual em pouco mais de cem 

anos não apenas vem conseguindo um grande número de fiéis, mas também questionando a 

hegemonia política e cultural que a Igreja Católica sempre desfrutou no Brasil. 

Para realizar essa tarefa, iremos desdobrar o capítulo em tópicos nos quais 

analisaremos aspectos sociológicos importantes do movimento pentecostal brasileiro. 

Analisaremos os pentecostais a partir da periodização de ondas concebida pelo sociólogo 

inglês naturalizado brasileiro Paul Freston, visto que essa forma de análise nos permite 

compreender o pentecostalismo como um movimento contínuo e inacabado, que já passou por 

diversas transformações e que continua a se ajustar com o fluxo da sociedade brasileira.  

Na sequência será promovida uma análise do discurso pentecostal no Brasil, com o 

desdobramento desse estudo em subtópicos. Inicialmente, devemos compreender sua noção 

de libertação, pois ela está ligada a uma batalha espiritual e uma luta contra o demônio, ideia 

diametralmente oposta à Teologia da Libertação católica, a qual deve em parte seu nome a 

Rubem Alves, teólogo presbiteriano que foi o primeiro a cunhar o termo “Teologia da 

Libertação”. Outro ponto importante – e mantendo o paralelo com a Teologia da Libertação 
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católica – é a análise da Teologia da Prosperidade. Embora essa ideia de prosperidade esteja 

mais vinculada aos neopentecostais, ela se constitui em um relevante aspecto para se 

compreender como a mensagem pentecostal conseguiu se adaptar bem às demandas da 

sociedade capitalista. 

Continuando a análise do discurso pentecostal, estudaremos como os pentecostais 

foram os pioneiros no uso de rádio, TV e outros recursos midiáticos para arrebanhar novos 

fiéis a partir de uma mensagem enfática e agressiva. Outra estratégia adotada por parte dos 

pentecostais foi a entrada no campo político partidário brasileiro como modo não somente de 

obter as benesses da política, mas também como forma de demonstrar o triunfo e influência 

dos evangélicos no Brasil. 

Um último tópico será oferecido a análise da Igreja Universal do Reino de Deus e da 

Assembleia de Deus. Essa análise é justificada pelo fato de que apresentamos a hipótese de 

que a IURD, embora tenha perdido uma parte significativa de seus fiéis, promoveu – e 

promove – um intenso combate no campo religioso brasileiro, atacando potenciais adversários 

e defendendo os interesses dos evangélicos no Brasil. Se a Igreja Universal do Reino de Deus, 

especialmente durante a década de 1990, conseguiu dar visibilidade aos evangélicos e se 

afirmar no campo religioso brasileiro, a Assembleia de Deus possui um histórico mais estável 

e que por meio de seu complexo sistema organizacional se estabeleceu não só como a 

principal igreja pentecostal, mas como também de todo o subcampo evangélico. 

 

2.1. A apresentação do termo "evangélico" 

 

O termo evangélico remete ao reavivamento evangélico – evangelical revival em 

inglês – do século XVIII promovido por John Wesley, que buscou reanimar a vivência 

religiosa a partir de uma proposta que estimulasse os fiéis a uma nova vida espiritual e 

material. Wesley, com o auxílio de alguns colegas, tratou de irradiar sua mensagem fora da 

igreja, nas ruas e junto aos trabalhadores: 

 

João [John], Carlos e Whitefield começaram a pregar a tecelões, carvoeiros e 

mineiros pobres. Por quase cinquenta anos, Wesley trabalhou infatigavelmente 

tornando-se líder e o teólogo do movimento. Ele enfatizava a salvação pela fé e, pela 

vontade, a santificação (MENDONÇA, 1997, p.60). 

 

Percebemos que na origem do termo evangélico podemos identificar características 

gerais a partir das quais é possível situar todo um grande grupo de religiosidades com uma 

matriz comum, como a salvação pela fé e uma atitude evangelizadora extremamente ativa, 
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entre outras. As caraterísticas gerais dos evangélicos têm como sua fonte o movimento da 

Reforma Protestante empreendida no decorrer do século XVI na Europa e que chegou ao 

Brasil por diversos caminhos, seja pela vinda de imigrantes ao país no decorrer do século XIX 

– trazendo consigo o chamado protestantismo histórico −, seja com os missionários do início 

do século XX trazendo a mensagem pentecostal. Convencionou-se a denominar de 

evangélicos todas as religiões que baseiam sua doutrina na Reforma, porém deve ser 

sublinhado alguns detalhes e diferenças importantes, como nos informa a socióloga Carmen 

Cinira Macedo: 

 

Na tradição latino-americana, todos os membros dos variados movimentos religiosos 

da “grande família protestante” são chamados evangélicos. Há, no entanto, uma 

importante diferenciação entre eles. 

De um lado, há os fiéis da denominações históricas ou tradicionais, isto é, ligadas à 

Reforma Protestante em suas origens europeias [...].  

De outro lado, há os chamados protestantes de conversão, fiéis de movimentos 

organizados na história mais recente [...]. Destaca-se aqui o pentecostalismo, cuja 

expansão nos centros urbanos e entre as camadas mais pobres da população tem sido 

muito intensa. 

Ao contrário do catolicismo, religião hierárquica e aglutinadora, no protestantismo 

há uma grande independência dos vários grupos (MACEDO, 1989, pp. 54-5). 

 

Verifica-se, pois, que tanto no âmbito das estatísticas do Censo quanto da Sociologia 

da Religião uma disposição em nomear genericamente de evangélicos as religiões de matriz 

protestante. Freston em sua tese de doutorado chega a rejeitar qualquer espécie de fronteira, 

dizendo: “por questão de estilo, utilizaremos ‘protestante’ e ‘evangélico’ sem diferença de 

sentido” (FRESTON, 1993, p.1). Portanto, utilizaremos para os fins de nosso trabalho o termo 

“evangélico” quando ele servir para generalizações que sirvam para englobar todas as 

religiões de matriz protestante e quando for realizada uma contraposição aos católicos, 

especialmente de cunho estatístico. Como nosso objeto está centralizado nos pentecostais 

dentro do subcampo evangélico, será essa corrente que trataremos com ênfase. 

 

2.2. Uma intepretação das três ondas do pentecostalismo brasileiro  

 

O movimento pentecostal que chegou ao Brasil no início do século XX ativou com 

mais intensidade a natureza fragmentária das religiões de matriz protestante que já se 

encontravam no Brasil. O campo religioso brasileiro nesse momento estava a iniciar um 

processo de rompimento com o universalismo católico, que com o advento da República 

perdeu seu status de Religião Oficial do Brasil. Naturalmente, outras doutrinas religiosas eram 

presentes e algumas estavam chegando ao país, mas sofrendo com os entraves existentes 
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devido à imposição do catolicismo. O resultado é que até fins do século XIX o campo 

religioso brasileiro pode ser visto não propício a grandes mudanças em sua configuração. 

Concomitantemente com a separação Estado-Igreja no Brasil, a chegada dos 

missionários estrangeiros pode ser vista com o marco para o processo de dinamização do 

campo religioso brasileiro. Bourdieu (1992) faz analogia de sua teoria dos campos com a ideia 

de jogo, no qual os seus participantes atuam com o objetivo de em meio a uma competição 

extremamente disputada conseguir a vitória, cujo troféu é a acumulação de capital simbólico e 

prestígio em seu campo. Leonildo Silveira Campos a partir do referencial bourdieusiano nos 

informa que algo diferente estava tendo início no século XX no que se refere às características 

do campo religioso brasileiro: 

 

Pensamos que o campo religioso brasileiro, desde o final do século XIX, iniciou um 

processo de diversidade que hoje se aproxima de uma movimentada partida de 

futebol. Nele as regras que davam formatação as ações perdem a conformação 

tradicional. Consequentemente, as instituições e agentes, libertos das cangas da 

tradição e das formas seculares de organizar as relações e os rituais religiosos, 

querem passar a imagem de ser o campo religioso um território provisório, 

passageiro e livre (CAMPOS, 2007, p.1). 

 

Nesse contexto de alterações do campo religioso brasileiro foi que o movimento 

pentecostal influiu de forma lenta, porém permanente para a reconfiguração do campo 

religioso brasileiro. O processo de diferenciação doutrinária, espiritual e comportamental no 

subcampo evangélico foi consolidado com o desenvolvimento do pentecostalismo no Brasil 

com o decorrer do século XX, situação que contribuiu sobremaneira para que os evangélicos 

tivessem condições de colocar em xeque a hegemonia católica. Antônio Gouvêa Mendonça 

ilustra como o pentecostalismo foi marcante para a ação do campo religioso no Brasil: 

 

O que denominamos hoje de movimento pentecostal, ou simplesmente 

pentecostalismo, é uma intensa atividade no interior do campo religioso que, a partir 

dos anos 50, tornou-se difusa e confusa. Se entre os primeiros anos do século, 

precisamente a partir de 1910 e 1911, e o início da década de 1950, o 

pentecostalismo era perfeitamente identificável pelas suas marcas bastantes 

definidas, o movimento pentecostal de hoje confunde os menos atentos para os 

entretons que distinguem os pentecostais clássicos, os carismáticos e os de cura 

divina (MENDONÇA, 1997, p.163). 

 

A realidade do movimento pentecostal brasileiro lançou um desafio à Sociologia da 

Religião: diante de um cenário complexo do campo religioso brasileiro, qual seria a forma 

mais adequada de se estudar o desenvolvimento do pentecostalismo? O sociólogo 

estadunidense Paul Freston formulou uma periodização a partir da qual o desenvolvimento do 

movimento pentecostal brasileiro pode ser melhor compreendido pela ideia de ondas: “O 
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pentecostalismo brasileiro pode ser compreendido como a história de três ondas de 

implementação de suas igrejas” (FRESTON, 1993, p.66, grifos do autor).  

Ricardo Mariano (2005, p. 28) informa que antes de Freston, a ideia de divisão do 

protestantismo em ondas já havia sido utilizada por David Martin, o qual trabalhou nos 

Estados Unidos a ideia de ondas puritana, metodista e pentecostal. Freston foi quem 

desenvolveu a ideia de ondas no Brasil para a compreensão do pentecostalismo brasileiro, 

justificando a fluência que essa noção oferece para podermos pensar o seu desenvolvimento. 

O autor justifica: “há explicações diversas e contraditórias pelo próprio crescimento do 

pentecostalismo, e os surtos de criação institucional não devem ser mais enquadráveis em 

caracterizações globalizantes” (FRESTON, 1993, p.66, grifos do autor). 

A periodização de três ondas do pentecostalismo brasileiro defendida por Freston 

contribuiu para a superação de uma visão analítica estática e que não favorecia a compreensão 

das nuances, ações e reações do campo religioso brasileiro. Ao passo que cada onda marca 

uma característica específica, ela assinala as mudanças que ocorreram no pentecostalismo 

brasileiro: “A vantagem dessa maneira de colocar ordem no campo pentecostal é que ressalta, 

de um lado, a versatilidade do pentecostalismo e sua evolução ao longo dos anos e, ao mesmo 

tempo, as marcas que cada igreja carrega da época em que nasceu” (FRESTON, 1993, p.66). 

Antes de apresentarmos as três ondas do pentecostalismo brasileiro seguindo a exposição de 

Freston, é pertinente compreender o contexto da chegada do pentecostalismo ao Brasil.  

Em um momento delicado da histórica política brasileira – o do fim do Império e a 

instauração da Primeira República –, a chegada do pentecostalismo ao Brasil foi marcada por 

ambiente mais favorável ao desenvolvimento, ou seja, com o fim da catolicismo como 

religião oficial e uma presença e atuação protestante questionando os pressupostos da doutrina 

católica. A partir da década de 1910 o Brasil assiste a chegada de missionários vindos dos 

Estados Unidos e tem início a era das “três ondas” do pentecostalismo apresentada por 

Freston:  

 

A primeira onda é a década de 1910, com a chegada da Congregação Cristã (1910) e 

da Assembleia de Deus (1911). Estas duas igrejas têm o campo para si durante 40 

anos, pois suas rivais são inexpressivas, A Congregação, após grande êxito inicial, 

permanece mais acanhada, mas a AD se expande geograficamente como a igreja 

protestante nacional por excelência, firmando presença nos pontos de saída do 

futuro fluxo migratório. A segunda onda pentecostal é dos anos 50 e início de 60, na 

qual o campo pentecostal se fragmenta, a relação com a sociedade se dinamiza e três 

grandes grupos (em meio a dezenas de menores) surgem: a Quadrangular (1951), 

Brasil para Cristo (1955) e Deus é Amor (1962). O contexto dessa pulverização é 

paulista. A terceira onda começa no final dos anos 70 e ganha força nos anos 80. 

Suas principais representantes são a Igreja Universal do Reino de Deus (1977) e a 

Igreja Internacional da Graça de Deus (1980). Novamente, essas igrejas trazem uma 
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atualização inovadora da inserção social e do leque de possibilidades teológicas, 

litúrgicas, éticas e estéticas do pentecostalismo. O contexto é fundamentalmente 

carioca (FRESTON, 1993, p.66, grifos do autor). 

 

Apresentada a visão geral de Freston sobre sua periodização das três ondas, devemos 

analisa-la com mais detalhes, visto que por meio de suas características específicas é possível 

perceber como que o pentecostalismo se popularizou no território brasileiro, atualizando 

sempre seu discurso à medida que a sociedade brasileira se transformava.  

Inicialmente, deve ser destacado que a raiz do pentecostalismo brasileiro não foi 

autóctone, mas sim uma experiência trazida por missionários estrangeiros que vieram ao país 

no início do século XX. Como a tese das três ondas nos permite enxergar, com o 

desenvolvimento e crescimento do pentecostalismo no Brasil, ele começa a ganhar uma forma 

nacional e inicia o importante processo de assimilação das condições da sociedade na qual ele 

está inserido. Freston, nesse contexto, ilustra:  

 

O pentecostalismo brasileiro de fato resultou de um movimento que surgiu nos 

Estados Unidos. A genealogia deste remonta ao metodismo que introduziu o 

conceito de uma segunda obra da graça, distinta da salvação (FRESTON, 1993, 

p.67). 

 

Vale lembrar que a experiência protestante estadunidense também foi fruto de uma 

“onda” anterior, ou seja, a imigração de europeus nos séculos XVI e XVII, os quais fugiam de 

guerras e perseguições religiosas. Assim, a história das religiões de matriz protestante é uma 

história de mudanças, de transformações e de adaptações. Mendonça nos diz um pouco sobre 

isso: 

 

O protestantismo trazido pelas missões americanas para o Brasil já não era o original 

da Reforma. Sofrera, no seu transplante para o solo norte-americano, mutações 

oriundas do amálgama das múltiplas correntes protestantes que floresceram na 

Europa a partir do século XVII (MENDONÇA, 2008, p.158). 

 

A partir da constatação que a mensagem pentecostal que chegou ao Brasil estava 

gestada nos Estados Unidos e de já estar sofrendo um processo de releitura e ressignificação, 

devemos expor o momento que corresponde à primeira onda do pentecostalismo brasileiro. 

O marco do pentecostalismo no Brasil se dá com a chegada de missionários vindos do 

Estados Unidos ao Brasil. Curiosamente, nenhum deles eram estadunidenses de nascimento, 

mas europeus que estavam vivendo uma experiência religiosa em solo americano. Temos 

assim que registrar nomes como os suecos Daniel Berg e Gunnar Vingren, os fundadores da 

Assembleia de Deus no Brasil, e o italiano Louis Francescon, idealizador da Congregação 

Cristã do Brasil, vieram a partir da afirmação do movimento pentecostal nos Estados Unidos e 
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que foram a terras brasileiras com o objetivo de levar suas inspirações religiosas. Marina 

Aparecida Corrêa ilustra esse primeiro momento da chegada desses missionários:  

 

A partir daí [afirmação do pentecostalismo], a mensagem pentecostal divulgou-se 

pelos Estados Unidos e pelo resto do mundo, chegando ao Brasil em 1910, com a 

vinda do missionário Louis Francescon, que atuou em colônias italianas no Sul e 

Sudeste do Brasil, originando a Congregação Cristã no Brasil. Em 1911, Daniel 

Berg e Gunnar Vingren iniciaram suas missões no Pará e nordeste do país, dando 

origem às Assembleias de Deus. Francescon, Berg e Vingren tiveram matriz 

pentecostal comum ao receberem as novas doutrinas na Missão de Fé Apostólica, 

nascida no início do século XX (CORRÊA, 2013, p.41). 

 

No final deste capítulo iremos tratar com detalhes da Assembleia de Deus no que se 

refere à sua organização e proposta religiosa, contudo, é pertinente expor o momento da 

chegada e surgimento da AD em território brasileiro. Após a chegada a Belém, os 

missionários suecos passaram a pregar baseando sua mensagem no batismo no Espirito Santo, 

o falar em línguas e na cura. Mariano fala sobre esse primeiro momento pentecostal no Brasil: 

 

No início, compostas majoritariamente por pessoas pobres e de pouca escolaridade, 

discriminadas por protestantes históricas e perseguidas pela Igreja Católica, ambas 

[Assembleia de Deus e Congregação Cristã] caracterizavam-se por um ferrenho 

anticatolicismo, por enfatizar o dom em línguas, a crença na volta iminente de Cristo 

e na salvação paradisíaca e pelo comportamento de radical de sectarismo e 

ascetismo de rejeição do mundo exterior (MARIANO, 2005, p.29). 

 

A Congregação Cristã no Brasil se pautou por uma doutrina mais rígida e fechada se 

comparada com a Assembleia de Deus. Talvez por isso sua área de influência esteja mais 

delimitada a São Paulo, lugar no qual desembarcou Francescon. Paul Freston faz uma 

panorama: “A CC, a igreja pentecostal mais antiga do Brasil, foi por quase quarenta anos a 

maior. Ainda predomina em SP. O fundador, o único estrangeiro a trabalhar com ela, foi um 

italiano emigrado para Chicago” (FRESTON, 1993, p.77). 

Freston sublinha que uma análise do pentecostalismo brasileiro por meio da 

periodização de ondas ajuda a pensar suas etapas valorizando, por um lado, suas 

características flexíveis e dinâmicas, mas também delimitando os traços específicos de cada 

momento. Se a Assembleia de Deus não se furtou em lançar mãos das ferramentas possíveis 

que contribuíssem para sua expansão, a Congregação Cristã no Brasil manteve seus traços que 

a caracterizam como sendo de primeira onda. Sua “rejeição do mundo” e sua doutrina rígida 

não favoreceram sua expansão, situação que sua Administração demonstra não ser prioridade 

para a referida Igreja. 

Com a instalação da Assembleia de Deus e a Congregação Cristã no Brasil, o 

pentecostalismo já tinha suas raízes fincadas em solo brasileiro. O cenário para sua 
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multiplicação estava pronto: emergia a segunda onda8 do pentecostalismo brasileiro. O 

crescimento e fragmentação dessa vertente religiosa, somada a mudanças sociais e culturais 

que estavam tendo vez no Brasil, fizeram com que uma nova experiência pentecostal 

ganhasse espaço nas cidades brasileiras, especialmente na cidade de São Paulo. Os milagres, o 

poder da cura divina, cultos a céu aberto e o uso do rádio impulsionaram o pentecostalismo 

nas décadas de 1950 e 60. 

Nos Estados Unidos a metodista Aimee McPherson converteu-se ao movimento 

pentecostal e a Igreja do Evangelho Quadrangular, que veio chegar ao Brasil no início da 

década de 1950. Quando Harold Willians com a ajuda de um amigo começa a montar lonas e 

pregar ao público em São Paulo, tem início uma dupla reação: de um lado, os protestantes 

históricos indignados com a metodologia usada pelos pastores da Quadrangular, mas, por 

outro, causa grande impacto da imprensa e população local. Freston informa: “O sucesso de 

público e a cobertura da imprensa convenceu o evangelista de que o Brasil estava pronto para 

o velho método americano das tendas de lona” (FRESTON, 1993, p.83). Uma das 

características do movimento pentecostal brasileiro que seria importante para o desafio à 

hegemonia católica – justamente um discurso agressivo, aberto e que não mede esforços na 

consecução de novos fiéis – tem graças à IEQ o seu pioneirismo no Brasil. Apenas a 

mensagem religiosa não bastava: era importante a forma que ela seria transmitida aos fiéis. 

Mais uma vez recorremos a Freston para compreendermos a novidade da Igreja do Evangelho 

Quadrangular: 

 

Locais "seculares", novo estilo de comunicação e maior arrojo no planejamento. A 

cura divina em si não era novidade, mas a sua massificação e prática em locais 

públicos, sim. A apresentação visual dos pregadores era mais moderna e urbana do 

que a de um pastor da AD (FRESTON, 1993, p.84). 

 

Outra Igreja marcante para a segunda onda do pentecostalismo brasileiro é a Igreja 

Pentecostal Deus é Amor. Centrada na força da cura divina, sua pregação atingiu um grande 

público nas décadas de 1960 e 1970 tendo um aspecto fundamental no uso da palavra: a 

transmissão de seu discurso. Para Freston: “A IPDA é a igreja que mais investe no rádio, tanto 

uso como posse. A cura divina é adaptada para o meio; mas o vínculo entre rádio e igreja é 

sempre mantido, o primeiro sendo porta de entrada para a segunda” (FRESTON, 1993, p.92-

                                                             
8 Mariano propõe denominar essa etapa do pentecostalismo como “deuteropentecostalismo”. Segundo o autor 

(2005, p. 31), os aspectos teológicos da primeira e segunda ondas são similares, apenas que a primeira dá ênfase 

ao dom de línguas e a segunda na cura divina. Assim, deuteropentecostalismo (deutero significa segundo) diria 

respeito ao “segundo pentecostalismo”. 
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3). Vale ressaltar que essa Igreja interdita a seus fiéis o uso da televisão, bem como demanda 

deles um comportamento rigoroso e conservador em relação aos costumes. 

Cumpre-nos última observação sobre esse segundo momento de pentecostalismo 

brasileiro. Se a primeira onda ocorreu sob as rédeas de missionários estrangeiros e com um 

sectarismo acentuado – especialmente no caso da Congregação Cristã no Brasil −, a segunda 

onda buscou ganhar a sociedade brasileira. Com a ênfase teológica no dom da cura divina e 

com uma ação pastoral bem agressiva, o pentecostalismo brasileiro marcou posição do campo 

religioso brasileiro. Mariano opina sobre a repercussão obtida pelas igrejas: “causaram 

escândalo e reações adversas por toda a parte. Mas, ao chamarem atenção da imprensa, que os 

ridicularizava, e os acusava de charlatanismo e curanderismo, conseguiram pela primeira vez 

dar visibilidade a esse movimento religioso no país” (MARIANO, 2005, p.30). Veremos no 

próximo capítulo que adeptos da Teologia da Libertação, quando de sua grande popularidade 

durante a década de 1970, geraram muita polêmica a partir de suas ações e de seu discurso 

politizado, principalmente em sua defesa dos pobres e questionando o regime militar em voga 

então no Brasil, situação que deu também muita publicidade à TL. 

Bourdieu em sua teoria dos campos diz que os que não possuem capital simbólico 

dentro do campo traçam estratégias para subverter a ordem e questionar o poder dominante. A 

segunda onda do pentecostalismo brasileiro, de fato, iniciou essa inserção no campo religioso 

brasileiro amplamente dominado pela Igreja Católica. Utilizou-se de concepção teológica bem 

definida – o dom de cura −, um discurso ousado, adentrando o espaço público e que utilizou 

tecnologias como o rádio para divulgar sua mensagem. Gerou controvérsias, mas, acima de 

tudo, destacou a presença dos evangélicos no campo religioso brasileiro.  

A terceira onda do pentecostalismo brasileiro, por sua vez, tem início em fins da 

década de 1970 e cresce nas duas décadas seguintes. O contexto é carioca e tem na Igreja 

Universal do Reino de Deus de Edir Macedo e a Igreja Internacional da Graça de Deus de 

R.R. Soares os grandes nomes dessa onda. Mariano cunhou o termo “neopentecostal” para se 

referir a essa onda, explicando o porquê desse nome: “o prefixo neo [termo do latim que 

significa novo] mostra-se apropriado para designá-la tanto por remeter à sua formação recente 

como ao caráter inovador do neopentecostalismo” (MARIANO, 2005, p.33, grifo do autor). 

Neste capítulo ainda promoveremos uma análise pormenorizada da IURD, bem como alguns 

mecanismos utilizados pelos pentecostais para difusão de sua mensagem – naturalmente, 

incluídas táticas neopentecostais. Assim sendo, neste momento nos interessa as características 

mais gerais da terceira onda no pentecostalismo. 
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Se as primeiras duas ondas possuem algumas similaridades, como afirma o sociólogo 

Ricardo Mariano afirma −, o neopentecostalismo dá uma “roupagem” muito mais específica e 

define uma outra experiência religiosa própria, mas também outra relação com a sociedade e 

seus valores. Os neopentecostais rejeitam o sectarismo e a fuga do mundo, radicalizam a luta 

contra o demônio e criam uma própria “teologia do dinheiro”. Para Mariano: 

 

Característica [importante] dos pentecostais reside no rompimento com a ideia da 

busca da salvação pelo ascetismo da rejeição do mundo. Com isso, contrariam 

frontalmente a velha preposição pentecostal [...] de que a existência terrena do 

cristão seria dominada pela pobreza material e pelo sofrimento da carne. Invertem a 

postura pentecostal tradicional de rejeição à riqueza, ao livre gozo do dinheiro, de 

status social e dos prazeres “do mundo”. (MARIANO, 2005, p.44). 

 

Os neopentecostais, assim como a Teologia da Libertação, defendem uma ação 

pastoral no mundo, ou seja, a experiência religiosa irá trazer recompensa nesta vida e não 

apenas no porvir. Como iremos demonstrar com maiores detalhes ainda neste trabalho, os 

neopentecostais, diferentemente dos adeptos da TL, irão priorizar outras recompensas para a 

vida materiais em seu discurso. Essas recompensas não virão de um questionamento da 

sociedade atual, mas sim de uma acomodação e adaptação aos seus valores, com os novos 

pentecostais incorporando temas em sua mensagem que na Igreja Católica são problemáticos 

– como o casamento, a relação da religião com a política, os valores da sociedade capitalista, 

entre outros. Mariano tendo como motivação essas características mais gerais do 

neopentecostalismo pode afirmar que elas: “demonstram que as igrejas neopentecostais estão 

se acomodando rapidamente à sociedade inclusive, à cultura e à religiosidade popular” 

(MARIANO, 2005, p.45). Iremos retomar a análise sobre práticas neopentecostais 

oportunamente. 

Não podemos encerrar a apresentação da ideia de três ondas do pentecostalismo 

brasileiro sem realizarmos uma reflexão sobre se as práticas pentecostais continuam ajustadas 

à ideia de ondas. Como ressaltamos anteriormente, a periodização elaborada por Paul Freston 

não deve ser tratada como algo estático e que não seja capaz de se ajustar à dinâmica do 

campo religioso brasileiro. É então que no âmbito da Sociologia da Religião surge um início 

de debate sobre uma possível “quarta onda do pentecostalismo brasileiro”, situação que 

merece alguns comentários. 

O próprio Freston atualizou sua periodização em uma publicação específica 

FRESTON, 1999, p.331), com o autor tratando como “onda” a ação democratizante em nível 

político que os cristãos promoveram – resumidamente, Freston enumera uma protestante nos 

século XVII e XVIII, uma segunda missionária na Europa e América Latina em meados do 
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século XX e uma terceira onda, especificamente católica, pós Vaticano II. Nesse contexto, a 

questão é: se haverá uma quarta onda associada ao surgimento de um protestantismo de 

massas na América latina, África e Ásia. Cientes da impossibilidade de acesso a toda 

bibliografia de Freston, mas atentos à reflexão em torno da periodização da três do 

pentecostalismo brasileiro, não encontramos palavras do próprio autor sobre uma possível 

quarta onda, porém há algumas posições interessantes sobre o tema que devemos sublinhar. 

Em sua tese de doutorado em Ciências da Religião pela Pontifícia Universidade 

Católica de Goiás, Paulo Rogério Rodrigues Passos defende que a Igreja Apostólica Fonte da 

Vida que por meio de um oferecimento diferenciado de serviços religiosos, que incluem uma 

ação racional voltada ao indivíduo que visa a inserção deste no mercado e oferecendo a ele e 

sua família um grande variedade de possibilidades pessoais e sociais, essa igreja se 

materializa como um modelo de “quarta onda pentecostal”. Passos vê uma quarta onda como 

ruptura total em relação à terceira onda preconizada por Freston e seguindo como uma espécie 

de continuidade da três ondas anteriores, estabelecendo a seguinte hipótese:  

 

Concluímos que o marco temporal no qual se deu a transição da terceira para a 

quarta onda pentecostal foi a década de 90. Num momento de desprendimento do 

passado e de extrema incerteza quanto ao futuro, o mercado gradativamente 

começou a ocupar o vazio subjetivo que permeava a sociedade brasileira nesse 

período. Ao contrário de muitas outras denominações religiosas que resolveram 

investir no sincretismo religioso, na guerra santa ou na resignação existencial como 

mote teológico, a IAFV [Igreja Apostólica Fonte da Vida], decidiu pela linha de 

inserção dos seus membros no novo panorama que se divisava na história do país 

(PASSOS, 2012, p.328). 

 

Na esteira de uma “quarta onda do pentecostalismo brasileiro”, Lídice Meyer Pinto 

Ribeiro e Danilo da Silva Cunha propõem que a Igreja Pentecostal Bola de Neve caracteriza 

uma “quarta onda do pentecostalismo” tendo como base uma seleção de características das 

ondas anteriores e, como núcleo, o que os autores denominam de uma “Teologia da 

Autonomia”. Igrejas – como a Bola de Neve –, na opinião dos autores, vão criando públicos 

seletivos, os quais não se encaixam em nenhuma das características das ondas anteriores: 

“podemos perceber, portanto, nessas igrejas voltadas a nichos específicos características das 

três ondas do pentecostalismo descritas por Freston, apontando, portanto, uma possível quarta 

onda a se formar” (RIBEIRO; CUNHA, 2012, p. 504). Freston advoga que um dos méritos de 

se pensar em três ondas do pentecostalismo brasileiro é apontar as marcas das igrejas na época 

em que ela nasceu e também registrar a versatilidade do pentecostalismo brasileiro. Sendo 

assim, apenas algumas reinterpretações e particularidades são capazes de caracterizarem uma 

quarta onda do pentecostalismo brasileiro? Pensamos que não. 
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Primeiramente, devemos constatar que a as Igrejas Apostólica Fonte da Vida e Bola de 

Neve não aparecem com estatísticas no último Censo Religião 2010, situação que denota que 

as referidas igrejas não possuem um número expressivo de fiéis no campo religioso brasileiro. 

Em segundo lugar – e talvez mais importante do que apenas dados −, deve ser questionado o 

capital simbólico acumulado por essas igrejas tendo como base a ideia de habitus no sentido 

estrito da palavra. Isso porque o habitus é um princípio organizador e gerador de práticas e 

representações. Teria a Fonte da Vida e Bola de Neve capacidade de influenciar o 

pentecostalismo brasileiro com o destaque que as outras igrejas demonstraram ter nas três 

primeiras ondas? Os dados e as análises sociológicas não nos permitem colocar essas igrejas 

no patamar de outras como a Assembleia de Deus, a Quadrangular e a Universal do Reino de 

Deus. Nesse contexto, não haveria possibilidade de surgir uma quarta onda pentecostal? 

Tampouco podemos afirmar isso. 

O que a Sociologia de Religião indica – e a própria periodização das três ondas 

também – é que o pentecostalismo está em constante transformação, reavaliando e adaptando 

suas práticas e discursos ao cotidiano na medida do possível. Não iremos ver entre os pontos 

essenciais da Assembleia de Deus a Teologia da Prosperidade, ponto esse mais caro às igrejas 

neopentecostais. Todavia, percebe-se uma abertura da AD rumo à tecnologia e os meios de 

comunicação de massa há algumas décadas, bem como uma tolerância a valores da sociedade 

capitalista, situação que outrora poderia ser considerada impensada. Corrêa, analisando a 

estrutura e organização da Assembleia de Deus, nos oferece um interessante quadro atual das 

Assembleias de Deus no Brasil:  

 

Pode-se concluir que as Assembleias de Deus distanciaram-se largamente de sua 

origem; os hábitos praticados atualmente em seus domínios mostram uma igreja que 

caminha lado a lado com as necessidades sociais vividas no contexto urbano por 

seus membros, ou seja, uma comunidade massificada, capitalista, tecnológica e 

globalizada. Suas características assemelham-se, em grande parte, àquelas típicas 

das igrejas denominadas neopentecostais, tal como a Igreja Universal do Reino de 

Deus, que se apoia na sociedade midiática e faz da teologia da prosperidade uma 

forma de estratégia para encontrar e servir a Deus (CORRÊA, 2013, p.128). 

 

Portanto, é possível pensar que no contexto religioso e social do século XXI práticas 

multiformes e difusas podem vir a caracterizar uma quarta onda pentecostal no futuro. Aliás, 

como iremos apresentar no quarto capítulo, o maior número evangélicos após os pentecostais 

são os “Evangélicos Não Determinados”, com quase dez milhões de pessoas apontadas 

segundo o último Censo. Poderiam essa pessoas “experimentando” diversas práticas 

religiosas e não seguindo totalmente as regras de nenhuma igreja as precursoras de uma 

quarta onda evangélica? Pode ser que sim, futuramente e em parte. Porém, uma ideia de 
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quarta onda materializada, caracterizada e posposta à terceira onda não nos parece plausível 

no momento. 

Bourdieu vê que o habitus é capaz de organizar as ações dos agentes, ou seja, 

“estruturas estruturadas predispostas a funcionar como estruturas estruturantes”. A 

periodização proposta por Freston em certa medida reflete essa situação, visto que o 

pentecostalismo ainda que com características gerais fixas e determinadas, se modificou de 

modo a adaptar às novas realidades e tendências vivenciadas no Brasil Tendo em mente o 

pentecostalismo como um movimento de igrejas que nasceram e cresceram em momentos e 

com doutrinas próprias, mas que conseguem se adaptar às mutações de nossa sociedade é que 

podemos entrar na análise sociológica de seu discurso religiosa.   

 

2.2. A mensagem dos pentecostais: uma análise sociológica 

 

Apresentada a periodização das três ondas do pentecostalismo brasileiro formulada por 

Freston, devemos prosseguir o trabalho promovendo a análise de como a mensagem religiosa 

ofertada pelos pentecostais tem se tornado uma opção religiosa a milhões de brasileiras e 

brasileiros. Nosso interesse aqui é, por meio de um estudo temático envolvendo noções como 

libertação, a relação com a sociedade capitalista, as táticas de conversão e a atuação na 

política, ver como os evangélicos – especialmente a partir de sua vertente pentecostal − vem a 

oferecer um discurso que traz apoio e segurança a inúmeras pessoas em nosso país, 

galvanizando os evangélicos no campo religioso brasileiro.  

Nossa análise, respeitando principalmente as posições doutrinárias das igrejas, visa 

obter elementos para pensarmos a expansão do subcampo evangélico no Brasil por meio de 

uma estratégia discursiva que vem atraindo inúmeros seguidores. É importante pensarmos 

essa expansão de forma ativa e passiva, especialmente tendo como contraposto a doutrina 

católica: a mensagem pentecostal é ativa, por exemplo, quando faz uma leitura bíblica que 

enfatiza o dom de falar em línguas estranhas, o poder de cura divino ou uma noção de 

prosperidade compatibilizando o cristianismo com a sociedade capitalista; a mensagem 

pentecostal, por outro, é passiva quando sua interpretação contribui para que que os católicos 

repensem sua ação pastoral e espiritual por conta dela, como, por exemplo, a Renovação 

Carismática Católica. Para realizar essa tarefa dividiremos este tópico em quatro subtópicos 

que se seguem. 
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2.3.1. A ideia de libertação: de Rubem Alves aos neopentecostais 

 

Na segunda metade do século XX, a América Latina vivenciou uma experiência 

religiosa que transcendia os limites puramente espirituais a partir de um movimento de cunho 

cristão que tinha na ideia de “libertação” seu mantra mais importante. Emergia uma ação 

pastoral que promovia por meio de um discurso politizado a reflexão sobre fé e pobreza, 

evangelho e justiça social. No próximo capítulo, caracterizaremos os principais pontos da 

Teologia da Libertação em sua vertente católica, movimento que teve grande abrangência 

religiosa e política, especialmente durante as décadas de 1970 e 1980. Cabe neste segmento 

enfatizarmos que o nome Teologia da Libertação embora tenha sua grande referência entre os 

católicos, tem sua gênese ligada a religiosos vinculados à matriz protestante do cristianismo. 

Falamos em Teologia da Libertação protestante no decorrer da década de 1960 quando 

eminentes teólogos iniciaram reflexões religiosas tendo como parâmetro a realidade social, 

especialmente a da população mais empobrecida. Clodovis e seu irmão, Leonardo Boff, 

registram nomes de religiosos protestantes, como, por exemplo: “Emílio Castro, Júlio de 

Santa Ana, Rubem Alves e José Miguez Bonino começaram, mediante frequentes encontros, a 

aprofundar as reflexões sobre a relação entre fé e pobreza, evangelho e justiça social” 

(BOFF,C; BOFF, L, 2001, pp.111-2). Os irmãos BOFF tratam os nomes protestantes mais 

como precursores da TL católica do que verdadeiramente fundadores. 

Interessante notarmos que a ideia de libertação surgida a partir dos trabalhos de Alves 

não fortaleceram ou inspiraram os pentecostais a seguirem essa linha teológica. Na verdade, 

os neopentecostais promoveram sua própria noção de libertação, sendo esta uma libertação 

espiritual a partir da luta contra o demônio, o qual seria o grande inimigo do cristão em sua 

busca para uma vida em comunhão com Deus. Nesse sentido, a salvação viria com “a 

libertação contra os demônios que afligem o indivíduo”. Iniciaremos a análise sobre o assunto 

a partir da obra “Por uma Teologia da Libertação” de Alves, trabalho que nos fornece tanto os 

traços biográficos como teológicos e políticos do autor. 

O autor diz que seu livro em princípio estava pensado para ser uma eclesiologia, a qual 

no final de estudos terminou sendo além de um trabalho sobre religião, sendo também uma 

obra de forte cunho político. Nosso autor contando sobre a confecção do trabalho fala sobre 

essa situação: “já não se tratava então de eclesiologia. Era outra coisa: uma meditação sobre a 

possibilidade de libertação. E lhe dei, então, o título de Towards a Theology of Libertaion9. 

                                                             
9 Em tradução livre “Rumo a uma Teologia da Libertação”. Lembramos, todavia, que a tradução oficial de sua 

obra está nomeada como “Por uma Teologia da Libertação”. 
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Era o ano de 1968” (ALVES, 2012, p.50). Alguns autores datam o “nascimento da Teologia 

da Libertação” no ano de 1968, mas com base em outro evento: a Reunião do Conselho 

Episcopal Latino-Americano (CELAM) de 1968. Como discutiremos no próximo capítulo, a 

data mais apropriada para se pensar a Teologia da Libertação como uma teologia madura na 

América Latina se encontra no ano de 1971. 

Alves conta que um editor se interessou para publicar o seu trabalho, fazendo, 

contudo, uma ressalva: que o título fosse mudado. Isso porque a ideia de libertação seria um 

nome sem respeitabilidade teológica, sobre que ninguém falava. Foi assim que surgia o seu 

trabalho Teologia da Esperança Humana, publicado originalmente nos Estados Unidos em 

1969. Alves fala sobre essa situação: “E assim ficou: A Theology of Human Hope [...]. E, com 

isto, o nome ‘Teologia da Libertação’ me escapou...” (ALVES, 2012, p.53). Vale destacar que 

o livro só pôde ser editado no Brasil em 1987 depois do fim da ditadura no Brasil e com outro 

nome: Da Esperança. A publicação com o título original de 1968 só foi publicada em 2012 – 

edição essa que estamos a utilizar. 

Alves, assim como os diversos autores da Teologia da Libertação católica, teve sua 

eclesiologia fortemente marcada pelas questões políticas e sociais de seu tempo. Oprimido por 

estruturas inapelavelmente opressoras, o indivíduo inicia um processo de libertação dessa 

estado, passando ser ele o agente de sua salvação: “o homem ainda oprimido começou a falar 

uma linguagem diferente. Uma linguagem própria, que indica ter ele emergido para a história” 

(ALVES, 2012, p.69). A fé em Deus e seu exemplo corroboram para que esse processo de 

libertação ocorra, no que deságua em uma ação com esperança visando a liberdade. 

Diferentemente de seu colegas católicos que em seus trabalhos além de contestarem as 

estruturas políticas e sociais tinham que se levantarem também contra a hierarquia e rigidez 

das estruturas do Vaticano, Alves na corrente das religiões de matriz protestante não se 

preocupava em revolucionar sua Igreja; seus esforços estavam concentrados apenas em 

oferecer uma mensagem religiosa de esperança e luta para aqueles que estavam submetidos à 

opressão. 

Para tanto uma nova linguagem deveria ser elaborada. Uma linguagem 

permanentemente aberta e flexível, uma linguagem capaz de negar a si mesma, de morrer e 

nascer para que ela de fato fosse a portadora da liberdade. São os oprimidos, os 

marginalizados que devem assumir esse discurso que traria a libertação, pois são eles: “os que 

podem entender a linguagem da esperança, da liberdade e da libertação. O escravo é aquele 

que sofre na própria carne a destruição do futuro que as estruturas de dominação dos senhores 

lhe impõem” (ALVES, 2012, p.230). Dessa forma, caberia aos indivíduos a ação de 
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transformar a realidade que lhe oprime tendo como referência a palavra de Cristo, o qual por 

meio de seus ensinamentos ofereceu a mensagem de esperança e libertação. 

Apresentada a concepção teológica e política em “Por uma Teologia da Libertação”, 

temos que tecer algumas considerações. Alves foi um dos precursores em pensar uma teologia 

que não versava apenas pelo lado espiritual de seus seguidores, mas também que demandava 

uma ação política em prol de uma mudança na situação de opressão e injustiça vigente na 

América Latina. Iremos ver que os teólogos da libertação católica, como Leonardo Boff e 

Gustavo Gutiérrez, embora reconhecendo a obra de Alves, não o coloca como um “fundador” 

da Teologia da Libertação. Mais: os teólogos católicos defendem convictamente sua 

instituição, fazendo, todavia, grandes ressalvas quanto à sua estrutura e prioridades de ação. 

Alves, como ele próprio lamentou, perdeu a primazia da Teologia da Libertação e também um 

lugar entres os principais nomes dessa corrente teológica. 

Estando apartado da Teologia da Libertação católica, Alves e seu discurso sobre 

libertação teriam espaço no subcampo evangélico? Embora tenha acontecido algumas 

adesões, Alves e sua hermenêutica da libertação ficaram reduzidas a uma posição mais 

simbólica do que efetiva. Sendo assim, a resposta é não. Na verdade, as propostas da Teologia 

da Libertação com o seu radicalismo político gerava grandes contrariedades entre os 

pentecostais. David Stoll nos informa como a TL causou impacto, mas também divergência 

hermenêutica: 

 

Impressionados pela dedicação da Teologia da Libertação, alguns evangélicos 

tentavam desenvolver seu próprio equivalente “bíblico” [...]. Reconheciam também 

que a leitura da Bíblia era formada pela história e pela cultura... Mas, ao mesmo 

tempo, criticavam a Teologia da Libertação. Em vez da “libertação” como 

paradigma, escolheram a “contextualização” (STOLL apud FRESTON, 1993, p.41). 

 

Os pentecostais, na realidade, desenvolveram seu próprio discurso de libertação, 

rejeitando completamente uma noção de libertação pautada por radicalismos e ressignificando 

práticas políticas e sociais. Campos dissertando sobre o impacto das posições de Rubem 

Alves no subcampo evangélico, nos oferece uma interessante questão sobre a reação diante da 

suas propostas: “Até que ponto não foi essa tendência uma das primeiras manifestações de 

antropofagia praticada pelos dissidentes do protestantismo conservador, anticatólico, anti-

ecumênico e refratário a uma visão social transformadora da sociedade?” (CAMPOS, 2008a, 

p.108). Para podermos responder essa pergunta devemos passar para o estudo da noção de 

libertação que está em voga em boa parte das igrejas pentecostais existentes no Brasil, 

notoriamente entre os neopentecostais. 
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Inicialmente, deve ser esclarecido que no âmbito do pentecostalismo vai ser em meio 

às igrejas de terceira onda que a ideia e libertação vinculada à luta contra o demônio terá 

grande ênfase, especialmente com a Igreja Universal do Reino de Deus. Contudo, a ideia de 

libertação via exorcismo de demônios vai estar presente mesmo que de forma acessória em 

outras igrejas pentecostais de primeira e segunda onda. Exemplo dessa situação é que a 

análise da profissão de fé da Assembleia de Deus realizada por Corrêa, vendo ela que a 

libertação do demônio faz parte também dos ritos da referida igreja: 

 

O Batismo no Espírito Santo é uma das promessas do Senhor para todos os crentes 

que vivem na graça. Aqueles que vivem na graça são contemplados com a cura 

divina, recebendo o dom de curar os enfermos e de libertar os oprimidos do 

demônio, a exemplo dos fatos de cura realizados por Jesus e por seus apóstolos 

narrados nos Evangelhos (CORRÊA, 2013, p.85, grifos nossos). 

 

 

Na experiência pentecostal o demônio não é uma parábola ou um representação, mas 

sim um elemento presente e influente na vida do indivíduo. Um desentendimento no 

casamento, um problema de saúde ou qualquer infortúnio tem um culpado: o demônio. A 

naturalização dessa sensação fortalece a relação entre pastores e fiéis na luta contra esse 

poderoso inimigo a partir de um discurso enérgico e “salvador”. Para Mariano: “pastores e 

fiéis enxergam ação divina e demoníaca nos acontecimentos mais insignificantes do 

cotidiano. Para eles, não há acaso. Tudo é prenhe de sentido, e a Bíblia contém todas as 

respostas que precisam (MARIANO, 2005, p.110). Há, contudo, salvação e Cecília Mariz 

ressalta o significado que os pentecostais produzem para os fiéis que estão em busca de 

segurança nessa luta contra o mal: “o pentecostalismo surge como uma proteção contra os 

despachos, espíritos ruins e magia negra” (MARIZ, 1996, p.177). 

Cria-se, portanto, uma religiosidade presente no cotidiano da vida das pessoas, uma 

religiosidade que traz o fiel uma intensidade espiritual que o envolve. A mensagem 

pentecostal é quase “materializada” a partir de luta contra o demônio visando uma libertação 

que proporcionará um bem estar à vida das pessoas, conseguindo obter um importante 

impacto no campo religioso. Nesse sentido, Mendonça tem condições de afirmar que: 

 

A ênfase da prática religiosa pentecostal está no plano da vida diária, na solução dos 

problemas existenciais. A crença que o mundo está dividido em duas facções 

opostas e em luta permanente, da qual os seres humanos não podem ficar imunes, 

faz com que o pentecostalismo desenvolva mecanismos de ajuste e equilíbrio com 

que manipulam os poderes do Bem e do Mal (MENDONÇA, 1997, pp.138-9). 
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Ocorre toda uma centralização dos problemas do mundo, como brigas entre casais, 

pobreza, desemprego, entre outros, no “trabalho feito de pelo demônio”. É preciso que alguém 

– ou seja, o pastor da igreja – venha em socorro da vítima. Sozinha, ela é incapaz de resistir 

ao mal, que não é visto concretamente, mas que deixa indícios de que uma pessoa está sendo 

afligida pela má vontade do demônio, como, por exemplo, as adversidades que determinada 

pessoa esteja a enfrentar. O antropólogo estadunidense John Burdick estudando as religiões 

no Brasil nos faz um relato da ação de um pastor evangélico em sua “batalha espiritual”: 

 

Manuel se refere a “problemas espirituais” como aqueles devidos não a Deus, mas 

ao demônio, inclusive o mau-olhado, coisas feitas, e maus espirítos [...]. Manuel vê 

todo mal como emanado do demônio, para quem a vontade do ser humano é apenas 

um brinquedo (BURDICK, 1998, p.50, grifos do autor). 

 

 

Queremos sublinhar que esse discurso de libertação torna-se atraente para os ouvidos 

dos fiéis, os quais sentindo alguma dificuldade pessoal ou profissional, veem nas palavras e 

ações de pastores uma possibilidade de solução de seus problemas, bem como se sentem 

acolhidos e protegidos. Em São Félix do Araguaia um jovem pastor da Igreja Universal do 

Reino de Deus consegue reunir em sua pequena igreja dezenas de seguidores, muitos dos 

quais encontrando conforto e ânimo para suas vidas, como iremos detalhar no quarto capítulo.  

Os indivíduos identificam e se prontificam a combater esses demônios, os culpados 

por toda situação ruim que porventura determinada pessoa venha a experimentar. O discurso 

de libertação da TL vinculado a uma ação política contra os “mecanismos de opressão da 

sociedade capitalista” se mostrou intangível e de difícil compreensão para um importante 

número de pessoas, as quais veem na luta contra os demônios uma possibilidade de redenção 

alívio de suas dificuldades. O pentecostalismo oferece, enquanto o discurso politizado 

demanda o fiel. 

A hermenêutica da libertação de cunho pentecostal propicia aos indivíduos uma leitura 

mais individualista e particular, especialmente se comparada à que é feita pela Teologia da 

Libertação católica. Nesta, os problemas do indivíduo estão intrinsecamente ligados à ideia de 

classe, ou seja, a todo um grupo de pessoas que estão sofrendo alguma espécie de opressão e 

dificuldade. Mendonça diz que a modernidade e as possibilidades que o cristianismo 

protestante ofereceram fez surgir um indivíduo profícuo em possibilidades intelectuais, mas 

também cheio de angustias e necessidades: 

 

O individualismo protestante produziu pessoas portadoras desses elementos 

intelectuais, mas inseguras no interior de sua própria autonomia. Não possuem um 
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corpo de orientações seguras de Jesus, do mundo e de si mesmas[...]. Produziu 

pessoas livres, mas ansiosas, necessitadas de abrir seu próprio caminho no dia-a-dia 

de suas vidas (MENDONÇA, 1997, p.99, grifos do autor). 

 

Temos, portanto, a busca de uma mensagem de libertação que torna-se prática e 

atraente, conquistando pessoas que necessitam de conforto e segurança espiritual. Mendonça 

explica o porquê: “religião que não dá segurança (imortalidade) e consola nada serve” 

(MENDONÇA, 2008, p.125). Como veremos no próximo tópico, essa ideia de libertação 

pentecostal baseada em uma “batalha espiritual” aliada a uma consistente prática de 

conversão resulta em uma força importante na luta do subcampo evangélico para consecução 

de fiéis e influência no campo religioso brasileiro. 

Percebe-se que a relevante noção de libertação possui uma característica peculiar 

dentro do subcampo evangélico. Alves, oriundo de uma igreja presbítera, durante o período 

militar no Brasil sentiu que a religião deveria oferecer ao povo mais do que orientação e 

conforto espiritual. Partindo de uma postura engajada politicamente tendo como base as 

orientações dos Evangelhos, Alves dizia que a pobreza e a carência vigentes na América 

Latina deveriam ser duramente combatidas a partir de seus vetores: o Estado autoritário e o 

sistema excludente de nossa sociedade. Sua noção de libertação acabou virando uma Teologia 

da Libertação, mas não entre os evangélicos, e sim em um segmento da Igreja Católica. Por 

que isso ocorreu? 

Os pentecostais, especialmente os de terceira onda, no contexto de sua cosmologia, 

elaboraram um discurso específico a respeito do sentido de libertação. Esta seria também uma 

luta, uma superação de uma situação negativa, porém individual e cujos problemas são 

variados e específicos. O causador dos males que assolam seus fiéis não é um regime político 

injusto ou um sistema econômico que reparte suas riquezas de forma desigual, mas sim o 

“demônio”, causador de toda espécie de infortúnio que aflige a vida das pessoas. Desavenças 

no casamento, desemprego, doenças, enfim, um grande rol de problemas têm na figura do 

demônio o grande vilão, tendo a pessoa que buscar o auxílio na igreja para poder vencer esse 

inimigo que tanto problema lhe traz. 

Portanto, a mensagem pentecostal no que se refere à noção de libertação, de forma 

oposta à da Teologia da Libertação católica − cujo eixo principal repousa em uma libertação 

de toda a sociedade, especialmente dos mais pobres −, busca o indivíduo em seus problemas 

concretos e de âmbito pessoal. Há sim uma libertação que não é apenas espiritual, mas que de 

certa forma interfere na vida pessoal e econômica do indivíduo, animando-o para a 

prosperidade e uma melhoria em sua vida social. O destaque é que a “libertação do demônio” 
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é diametralmente oposta à noção da Teologia da Libertação católica, em que se pese o fato 

que ambas atingem homens e mulheres em sua realidade social. 

Com essa concepção em mente e a intensidade com que essa mensagem é transmitida 

aos fiéis, os pentecostais têm conseguido converter um grande número de pessoas às suas 

igrejas e ganhar destaque no campo religioso brasileiro. Vamos analisar em nosso estudo de 

caso se esse discurso tem poder de atrair seguidores em uma região tem específica como São 

Félix do Araguaia. Nesse contexto, passamos agora a analisar a força dos pentecostais para a 

consecução de novos fiéis. 

 

2.3.2. A expansão pentecostal: os meios para a divulgação de sua mensagem 

 

O pentecostalismo ao longo dos cem anos desde seu surgimento no Brasil promoveu 

um importante processo teológico que dinamiza o campo religioso brasileiro, o qual sempre 

esteve marcado pela supremacia católica. Como vimos no segmento anterior, mesmo os 

pentecostais tendo uma noção de libertação pautada por uma ação que envolvia a libertação 

de toda a sociedade, especialmente os mais empobrecidos e vítimas de opressão, eles 

desenvolveram um discurso voltado ao indivíduo tomado em seus problemas particulares e 

exatamente objetivos. Essa proposta de salvação vem sendo eficiente e conquistando um bom 

número de adeptos no campo religioso brasileiro – como os dados do Censo bem 

demonstram. Entretanto, apenas a mensagem religiosa por si só não obteria os resultados que 

ela vem demonstrando conseguir: importante também é a forma que ela é divulgada na 

sociedade para arrebanhar novos fiéis. 

Nesse aspecto, também os pentecostais se destacam. Vimos que a segunda onda 

pentecostal se caracterizou, entre outros fatores, pelo uso do rádio. Entretanto, foi a terceira 

onda que passou a fazer uso sistemático e metódico dos meios de comunicação modernos para 

divulgação de sua mensagem e conquista de novos seguidores. Mais: a Assembleia de Deus − 

igreja de primeira onda −, inicialmente resistente ao uso de tecnologia para a divulgação de 

sua mensagem, foi gradualmente incorporando o uso da tecnologia para garantir sua 

expansão. Por fim, se faz importante analisar como a mensagem pentecostal foi se tornando 

mais simples, direta e significativa para a população, especialmente a parcela mais pobre e 

menos instruída. 

Uma característica importante para as igrejas pentecostais é a facilidade para adaptar 

seu discurso às condições da sociedade moderna. A força de sua mensagem religiosa junto aos 

indivíduos é amplificada pela incorporação de mecanismos que têm impacto não apenas pelo 



58 
 

sua conteúdo, mas também como chega até as pessoas. Mariz, nesse contexto, tem condições 

de afirmar que os pentecostais se diferem de outras religiões justamente por saber como 

utilizar de elementos da vida moderna, como o rádio e a TV. Isso porque: 

 

O pentecostalismo transforma o indivíduo, não apenas através das experiências de 

pertenças à comunidade e de contato direto com o sagrado [...], mas também através 

de experiências que ajudam os indivíduos pobres a melhor se adaptarem às 

sociedades modernas. O pentecostalismo, assim, se distingue da maior parte das 

religiões populares brasileiras por submeter seus fiéis a experiências chamadas aqui 

de “modernizantes” (MARIZ, 1996, p.177).  

 

Não é apenas a tecnologia por si que foi a inovação ou o que traz novos adeptos às 

igrejas pentecostais, mas sim uma mensagem significativa, que procura oferecer às pessoas 

um lugar na sociedade na qual elas vivem em seus problemas do cotidiano e que, para isso, 

utiliza-se dos mais diversos recursos possíveis. Iniciaremos nossa análise focando no uso do 

recurso midiático para a divulgação da mensagem pentecostal.  

Freston (1993, p.137) informa que até o início da década de 1980 o rádio era o 

principal veículo de transmissão das igrejas pentecostais no Brasil. A partir desse período, 

iniciou-se um processo de uso do recurso televisivo para a divulgação da mensagem 

pentecostal no Brasil e − talvez mais importante do que a simples transmissão de suas 

palavras – sua adaptação aos benefícios que a televisão tinha a oferecer, pois, para Campos, 

os pentecostais conseguiram: “montar eficientes sistemas centralizados de arrecadação de 

dízimos e ofertas, o verdadeiro segredo para a passagem da instrumentalização da televisão 

em lugar do rádio” (CAMPOS, 2004, p.155). Os pentecostais habilmente perceberam o 

potencial de difusão e massificação que a televisão possuía e buscaram utilizar esse recurso 

para aumentar sua influência e presença no campo religioso brasileiro.  

Outra ferramenta que vem sendo importante para a divulgação da mensagem 

pentecostal é a internet. Contudo, falar de internet é dar conta de toda uma gama de 

possibilidades que essa tecnologia tem a oferecer, seja a partir de seus sítios, blogs, rede 

sociais e outras inúmeras formas de comunicação. Os evangélicos nessa seara, não só foram 

pioneiros (JUNGBLUT, pp.203-5) como também demonstram grande interesse pelo uso de 

ferramentas virtuais tanto para divulgação de sua mensagem quanto para defesa de seus 

valores teológicos e morais. É pública e notória a atuação de pastores como Silas Malafais, 

Marco Feliciano, Valdemiro Santiago, entre outros, em redes sociais conhecidas tal quais 

Facebook e o Twitter, muitas vezes com pautas polêmicas. De forma geral, os pentecostais 

utilizam a internet como forma de dar visibilidade às suas igrejas, exploração comercial, 
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debates entre fiéis, entre outras possibilidades. Airton Jungblut traça um panorama geral do 

uso de internet por parte desse segmento das religiões de matriz protestante no Brasil: 

 

Formas bastante diversificadas de visibilidade; institucional (muitas páginas de 

igrejas locais, regionais, nacionais ou mesmos internacionais; um grande número 

também de páginas de organizações ecumênicas, paraeclesiásticas, 

interdenominacionais, etc.); publicitária/comercial (um número considerável de 

páginas na web com publicidade de livrarias e lojas de discos evangélicos, por 

exemplo); pessoal (um grande número de páginas pessoais visando a divulgação da 

fé evangélica); intensa interatividade individual de relacionamentos extra e 

intramuros (grupo religioso que, seguramente, mais se lança à interatividade 

comunicativa via Internet buscando não só a formação de comunidades de crentes 

como também o trabalho conversionista) (JUNGBLUT, 2010, pp. 206-7). 

 

As principais denominações pentecostais possuem sites na internet com conteúdos 

relativos à sua doutrina, divulgação de eventos, programações e demais necessidades – 

ressaltado sempre a postura da Congregação Cristã, que rejeita qualquer uso de ferramenta 

tecnológica. Postura essa da CC que contrasta com a tendência atual. Em estudo realizado em 

2015 pelo Instituto Barna10 com pastores evangélicos nos Estados Unidos foi apontado que “o 

futuro da religião está na internet”, com boa parte dos pastores entrevistados afirmando que há 

uma tendência de que uma parte significante dos fiéis mantenha contato com sua igreja 

apenas via internet. A coordenadora do estudo, Roxanne Stone, pondera que o potencial de 

divulgação e até mesmo de formação espiritual que as ferramentas virtuais oferecem não são 

desprezadas pelas igrejas. Entretanto, essa situação não significa a virtualização da 

experiência religiosa ou o abandono das igrejas. Stone afirma11: 

 

Grande parte do trabalho de um pastor é focado na presença: a presença de uma 

comunidade de crentes, a presença na comunhão [ceia], presença no serviço dos 

outros, a presença na oração e adoração comunitária. A Internet pode oferecer um 

complemento importante e acessível a estas atividades físicas, mas os pastores não 

estão preparados para admitir que elas podem substituir totalmente a experiência no 

mundo real.  

 

 

 

Mais uma vez nosso estudo de caso oferece uma situação específica para testarmos a 

validade das teorias. Em São Félix do Araguaia o papel da internet é reduzido, visto que o seu 

acesso é pouco difundido, caro e de baixa qualidade. Já a televisão registra uma presença mais 

destacada na cidade devido ao passo que inúmeros cidadãos têm acesso a parabólicas, 

acessando vários canais religiosos. No último capítulo retornaremos a esse assunto.  

                                                             
10 Disponível em: http://noticias.gospelmais.com.br/pastores-acredita-futuro-igreja-internet-74608.html. Acesso 

em: 26 de outubro de 2015. 
11 https://institutoparacleto.org/2015/02/18/metade-dos-pastores-dos-eua-reconhecem-que-experiencia-online-

sera-a-unica-de-suas-igrejas/ 
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A cultura moderna tem na informação – mais além, a massificação pelos mais diversos 

cantos −  uma de suas características salientes. Portanto, especialmente para os 

neopentecostais, a utilização de meios de comunicação contribui na divulgação e afirmação 

dessas igrejas, as quais têm se adequado bem à “cultura global”. Campos atesta como a 

mensagem religiosa têm sido otimizada para se aproveitar das possibilidades que os meios de 

comunicação oferecem: 

 

A construção da linguagem neopentecostal é facilitada pela disseminação de uma 

cultura globalizada, mais ou menos homogeneizada, levada a todos os recantos do 

mundo por intermédio dos meios de comunicação em massa [...]. O sucesso da 

mensagem dessa Igreja é maior ou menor, na medida em que faz descobrir os 

símbolos das culturas locais, e estabelecem uma conexão com a sua retórica 

(CAMPOS, 1997, p.82). 

 

Toda comunicação possui uma intenção. O emissor ao fazer o uso da palavra busca 

atingir um objetivo, no caso da religião, atrair ou fortalecer os fiéis para com a igreja. Pierre 

Bourdieu enxerga as nuances que o ato comunicacional muitas vezes deixa implícito, mas que 

geralmente acaba sendo determinante: “a relação de comunicação não é uma simples relação 

de comunicação, também uma relação econômica em que se joga o valor daquele que fala: 

falou bem ou mal? É brilhante ou não?” (BOURDIEU, 2003, p.105). Pode se falar até em 

uma “qualidade comunicacional” não somente no uso das diversas ferramentas de 

comunicação disponíveis, mas na sabedoria de ministrar determinada mensagem em um 

determinado instrumento. Não é exclusividade pentecostal o uso de mídias de comunicação 

por parte de algumas de suas igrejas para difundir sua mensagem, mas sim a competência 

nessa tarefa. Alberto Moreira vê que a Igreja Católica faz uso de modernos recursos de 

transmissão de informação, mas: 

 

As igrejas neopentecostais são muito eficientes em adaptarem e se apropriarem da 

cultura midiática. Muitas outras igrejas, como a Igreja Católica, também fazem o 

mesmo. Porém, as igrejas neopentecostais, nos Estados Unidos, Brasil e no resto do 

mundo, conseguiram desenvolver seu altamente eficaz know-how para comunicarem 

sua mensagem a grandes audiências: música gospel, cultos show, entrevistas, 

exorcismos e rezas em “tempo real” (MOREIRA, 2014, p.384). 

 

Essas igrejas têm sabido fazer uso de todo aparato que os meios de comunicação têm a 

lhes oferecer. A mídia tem o poder de manter a ligação do pastoral com o seu fiel mesmo fora 

das igrejas, situação que proporciona um vínculo que satisfaz a igreja que mantém sua 

influência mesmo fora de seus domínios físicos e para o fiel, o qual, sentindo necessidade, 

pode buscar mecanismos para reforçar seus laços com a doutrina de sua igreja mesmo estando 

em sua casa. Burdick analisando a religiosidade pentecostal vê que a pessoa com a ajuda dos 



61 
 

recursos midiáticos têm expandida seu tempo religioso e sua relação com a igreja, não sendo 

apenas a “Casa de Deus” onde encontra-lo: 

 

O crente é ensinado a crer que o critério principal para ser membro da igreja é uma 

transformação interior levada a efeito onde quer que ele ou ela vá: que a identidade 

religiosa é baseada não tanto na presença às reuniões e nos rituais coletivos, mas nas 

constantes orações diárias e no esforço para evangelizar as pessoas. Se as 

circunstâncias obrigarem o crente a frequentar a igreja apenas uma vez por semana, 

ele não perderá o status nem será objeto de fofocas. “É bom ir à igreja”, declarava 

um fiel, “mas Deus não trabalha só ali. O Espírito Santo pode trabalhar onde quer 

que o crente esteja e tenha fé” (BURDICK, 1998, pp. 68-9, grifo do autor). 

 

Uma das grandes características da Reforma protestante foi a possibilidade de o crente 

poder realizar livre exame das Escrituras, rejeitando principalmente o poder da Igreja 

Católica. Nesse sentido, a palavra se tornou fundamental para a mensagem protestante, 

especialmente para os intensos cultos pentecostais. Mendonça oferece um panorama de como 

as palavras são importantes para atingir os fiéis nas religiões de matriz protestante: 

 

O livre exame, um dos princípios da Reforma, exige que o indivíduo tenha acesso 

direto ao texto sagrado [...]. O culto protestante, por sua vez, letrado e discursivo por 

excelência, pode ser conduzido de modo satisfatório quando os fiéis estão em 

condições de acompanhá-lo, ouvindo e compreendendo a prédica, segundo as 

leituras e/ou lendo eles mesmos os textos sagrados e os cânticos sacros 

(MENDONÇA, 2008, p.167). 

 

A palavra torna-se o ponto de afirmação da crença e é ela que vai afirmar tanto a 

doutrina religiosa da igreja como investir contra seus antagonistas. Bourdieu, nesse sentido, 

diz que o discurso possui uma duplicidade que, no final das contas, tem o intuito de ganhar 

espaço em relação aos concorrentes no campo: 

 

Dado que os interesses diretamente envolvidos na luta pelo monopólio da expressão 

legítima da verdade do mundo social tendem a ser o equivalente específico dos 

interesses dos ocupantes das posições homólogas no campo social, os discursos 

políticos acham-se tocados de uma espécie de duplicidade estrutural: na aparência 

diretamente destinados aos mandantes, eles são, na realidade, dirigidos aos 

concorrentes no campo (BOURDIEU, 1989, pp. 155-6). 

 

Não basta ter apenas uma mensagem adequada ou ter os melhores meios de transmiti-

la aos fiéis, é preciso energia para que ela tenha impacto e que ela seja distinta das outras 

presentes no campo religioso. É preciso transcender a barreira do imediato, do comum e 

oferecer uma experiência na qual a palavra ela materializar toda uma cosmologia e uma 

vivência religiosa. A palavra tem que ser impactante, significativa, mas também tem que ser 

acessível para as pessoas que a estão buscando. Campos, nesse sentido, afirma que a palavra é 
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um aspecto fundamental para a compreensão para o destaque dos pentecostais no campo 

religioso brasileiro, visto que suas igrejas: 

 

Usa com sucesso a força da linguagem simbólica para transpor os limites da 

experiência imediata e avançar para além do visível. Com isso, dois níveis de 

significação se interligam, propiciando uma linguagem inteligível a pessoas 

procedentes de várias culturas, desenvolvendo-se dessa forma, um tipo de 

sincretismo ou de religião montada pelos fiéis, a partir de um kit básico (CAMPOS, 

1997, p.82, grifo do autor). 

 

Percebe-se nas palavras do autor de Teatro, Templo e Mercado que os pentecostais – 

especialmente os de terceira onda – criam quase que “artesanalmente” um discurso propício 

para o seu sucesso. Ele é pensado não apenas a partir de uma interpretação bíblica, mas 

também social, cultural e política. Essa postura denota que o discurso pentecostal consegue se 

adaptar bem às mudanças que ocorrem na sociedade sem que haja prejuízo para sua relação 

com seus fiéis. Vamos ver no próximo capítulo que em um período da História do Brasil no 

qual a tônica era o autoritarismo e a repressão, a Teologia da Libertação teve um discurso com 

boa aceitação em vários segmentos da sociedade brasileira, mas que, após o fim da Ditadura e 

a consequente volta da democracia, suas ideias e práticas foram deixando de serem 

significativas e perdendo boa parte de sua influência. 

Outra questão fundamental que podemos perceber no discurso religioso pentecostal é 

seu elemento “oculto”. Isso porque embora a Reforma Protestante diga que a relação 

indivíduo-Deus seja direta intermediada apenas pela Bíblia, o pastor tem um papel 

fundamental na administração de Sua palavra. Notamos nos cultos que o pastor evangélico, 

diferentemente do padre católico que é visto pelos seus seguidores como uma “autoridade 

religiosa”, estando ele acima dos leigos, é visto como um amigo de seus fiéis, estando ele ao 

lado e não acima deles. Esse é um desafio ao discurso católico que tem encontrado certa 

dificuldade em aproximar seus agentes religiosos de seus devotos. 

A ideia pentecostal de que o mundo está dividido em duas facções opostas e em 

constante choque faz com que os indivíduos não fiquem isolados a essa contenda. Sendo 

assim, a mensagem pentecostal busca oferecer caminhos para os que estão tentando encontrar 

o equilíbrio e segurança nesse mundo, oferecendo o conforto necessário. Mendonça ilustra 

essa capacidade pentecostal: “a ênfase da prática religiosa pentecostal está no plano da vida 

diária, na solução dos problemas existenciais” (MENDONÇA, 1997, pp. 138-9). O foco do 

discurso pentecostal é individual, concreto e direto; as questões coletivas quando tratadas não 

são abordadas pela ótica estrutural envolvendo a sociedade como um todo, mas sim a 
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realidade particular e específica de cada indivíduo. Não se fala em “nossa” pobreza ou quem 

ou o que a causa, mas sim da pobreza e suas causas de cada uma das pessoas da comunidade. 

A religião constrói sentidos e toda uma rede de relacionamentos pelas quais sua 

vivência se transmite. Mendonça (2008, p.30) diz que a religião é uma empresa construtora de 

sentidos entre o homem e o mundo, tendo ela importância fundamental na vida das pessoas. A 

questão é que os indivíduos nessa busca por sentido querem não só esperança e segurança por 

parte dos religiosos, mas também se sentirem aceitos em seu grupo. Nas Comunidades 

Eclesiais de Base católicas também há a proposta de as pessoas discutirem a realidade social à 

luz da Bíblia, porém, ao contrário das comunidades católicas, as CEB’s tem dificuldades em 

abordar temas como a situação da mulher na sociedade, o casamento, alcoolismo, entre outros 

(BURDICK, p. 89 e 134). Nesse sentido, a mulher ou o homem pobre e humilde consegue ver 

nos cultos pentecostais não somente uma alternativa para a solução de seus problemas, mas 

também um lugar que ele se identifica e se sente aceito. Mariz diz que as igrejas pentecostais: 

 

Reforçam o pobre ao oferecer-lhe, de fato, uma rede de apoio mútuo alternativa à do 

parentesco e da vizinhança. Tendo acesso a uma rede social mais ampla, o indivíduo 

sente-se apoiado e percebe que pode alcançar mais em sua vida, o que também 

contribui para superar o que a psicologia social tem identificado como síndrome de 

falta de poder social ou “powerlessness” (MARIZ, 1996, p.176). 

 

Mariz adentra uma questão importante que é justamente como as igrejas pentecostais 

“encantam” os mais pobres com um discurso otimista, principalmente se comparado com o da 

Teologia Libertação. Esta, com base nos escritos de seus principais teólogos, parte do 

princípio de que a situação de pobreza só será superada se toda uma situação estrutural – a 

grande responsável pela geração da pobreza – for alterada, numa luta em que o indivíduo é 

apenas uma engrenagem para a mudança, ou seja, aquela dificuldade imediata e específica 

que determinada pessoa venha a ter não é tratada. Já entre os pentecostais, o que importa é o 

momento em que o homem ou a mulher está passando, seja a contração de uma dívida, a 

perda de um emprego ou qualquer situação que só pode ser superada com a fé no Espírito 

Santo. Assim, o indivíduo “ganha” força em sua luta contra a pobreza: “o pentecostalismo 

oferece certas vivências e valores aos pobres que os ajudam a melhor enfrentar suas 

dificuldades cotidianas, ou seja, essas igrejas ajudam na sobrevivência, se constituindo, entre 

outras coisas, num instrumento de enfrentamento da pobreza” (MARIZ, 1996, p.170). 

É inevitável o contraste com as ideias da Teologia da Libertação. A dita “Teologia dos 

Pobres” de certa forma falhou justamente em conseguir envolver a parcela da população mais 

carente. Seja na sua dificuldade em oferecer uma proposta tangível de libertação para essas 
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pessoas, seja no fato de que as CEB’s não se confirmaram como um espaço de socialização 

para elas, a TL não se afirmou entre os pobres. A questão é: a Teologia da Libertação fez uma 

“opção preferencial pelos pobres”, mas estes optaram por ela? 

Burdick capta essa dificuldade que alguns católicos têm para compreenderem a 

mensagem de libertação assumida pela TL, narrando uma entrevista com uma católica. 

Questionada pelo antropólogo dos Estados Unidos sobre o que ela entendia por de libertação, 

Carlita afirma que no discurso progressista do padre de sua paróquia pouco se fala de Deus e 

admite certa confusão e dificuldade para entender a mensagem. Burdick então questiona o 

significado da “luta pela libertação”, com a entrevistada respondendo: “que devemos amar 

uns aos outros. Há outras coisas além disso, não estão certas, são os padres que sabem de 

tudo. Eu digo essas coisas, mas elas são confusas. Jesus veio para libertar, mas todas essas 

coisas novas eu não entendo (BURDICK, 1998, p. 146, grifos nossos). Ou seja, há um 

distanciamento entre o padre e seus seguidores causado por um discurso que às vezes se torna 

complexo para se compreender, situação que não acontece entre os pentecostais. 

Freston nos oferece sua opinião, sendo ele taxativo no que diz respeito à opção que os 

pobres escolheram: “o protestantismo é uma ‘opção dos pobres’, em contraste com a menos 

exitosa ‘opção pelos pobres’ da Igreja Católica” (FRESTON, 1996, p. 258, grifo nosso). A 

Teologia da Libertação − que com suas ideias durante a ditadura civil-militar brasileira 

angariou não apenas fiéis e adeptos, mas também simpatizantes fora do círculo religioso – 

com a redemocratização e com o surgimento de novas necessidades da população, teve 

dificuldades em se adaptar à nova realidade. Os pentecostais, por seu turno, vêm 

demonstrando que não. 

Nota-se que o agente pentecostal possui toda uma gama de motivações ao oferecer sua 

mensagem religiosa, sabendo ele dos processos de estruturação de sua ação para que possa ter 

impacto e sucesso em sua missão religiosa. É com essa preparação que sua mensagem vai 

estar sintonizada com a realidade na qual a parcela da população mais empobrecida, 

oferecendo uma mensagem de um futuro melhor, mas, acima de tudo, motivando essas 

pessoas a terem uma vida melhor no presente a partir da fé. Campos explica um dos motivos 

que justificam a popularidade do pentecostalismo no Brasil, especialmente entre os mais 

pobres: 

 

O pentecostalismo tem respondido de forma positiva às necessidades sócio-

psíquicas das pessoas excluídas da modernidade capitalista. Para elas, não há 

nenhuma outra utopia a lhes garantir a chegada de um tempo de dignidade e de 

participação nos resultados do desenvolvimento econômico. Tais pessoas foram 

tocadas pela retórica do modo capitalista de vida, que promete e não cumpre dar a 
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todos igualdade no consumo, prosperidade, saúde, segurança e emprego. Onde 

faltam essas coisas, ali há um terreno fértil para a efervescência de novos 

movimentos religiosos (CAMPOS, 1996, p.93, grifos nossos). 

 

Como Campos bem coloca, a realidade desigual da sociedade capitalista favorece 

intepretações e ações teológicas que a procuram explicá-la. Todavia, enquanto a Teologia da 

Libertação buscou inexoravelmente superá-la e ofertar outro modelo de sociedade, os 

pentecostais reconhecem que as pessoas não querem o fim do modelo vigente de sociedade, 

querem apenas o seu lugar nela. Seu discurso, pois, está direcionado para oferecer respostas às 

angústias que a sociedade capitalista tem em si e concede a expectativa de que agindo com fé 

e de acordo com a doutrina de sua igreja o crente cedo ou tarde será atendido em seus desejos. 

A expansão pentecostal no campo religioso brasileiro está associada à tenacidade de 

seu discurso. Tenacidade que tem em um dos seus pontos a facilidade de boa parte das igrejas 

pentecostais no uso de meios de comunicação para difundir sua doutrina, manter contato com 

seus fiéis e converter novos seguidores. Capacidade essa que não é exclusiva dos pentecostais, 

porém esse grupo do subcampo evangélico tem demonstrado grande capacidade de 

atualização dos principais recursos tecnológicos disponíveis e adaptação de seu conteúdo 

religioso aos instrumento da informática – mesmo em apenas 140 caracteres de um post no 

Twitter.  

Ainda que os diversos meios de transmissão sejam um fator que espalhe seu conteúdo 

de uma forma intensa, de nada adiantaria se a mensagem pentecostal não fosse bem aceita e 

compreendida pelos fiéis. A força da palavra e da Bíblia são características centrais no 

cristianismo protestante possibilitando um discurso pentecostal que trata o indivíduo na sua 

condição real, concreta e imediata, em uma mensagem voltada à transformação da vida de 

homens e mulheres específicas. Os pobres, nesse contexto, sentem-se com esperança que sua 

vida material irá melhorar em um futuro próximo e acomodados em uma comunidade em que 

outras pessoas têm os mesmos problemas que o seu. Diferentemente das propostas da 

Teologia da Libertação em que a pobreza apenas seria superada a partir de uma profunda 

transformação – e para essas pessoas quase intangível – do sistema vigente na sociedade, os 

pentecostais oferecem uma esperança que a condição dos mais empobrecidos mude de forma 

mais imediata e direta na vida das pessoas – implicando uma atitude individualista e 

utilitarista, relegando o problema dos “outros” para um segundo plano. 

Com importantes ferramentas de divulgação de sua doutrina e ofertando um discurso 

atraente para pessoas que estão buscando uma espiritualidade diferente da que ele tem, os 

pentecostais tentam promover a conversão de pessoas para suas igrejas. A conversão é um 
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momento no qual o indivíduo [re]descobre Deus para tentar iniciar um momento no qual as 

dificuldades serão deixadas para trás e um momento de prosperidade irá surgir. É justamente 

essa temática com a qual iniciaremos nosso próximo segmento, ou seja, de como os 

pentecostais fizeram do desejo de prosperidade que milhões de pessoas têm uma “teologia”. 

 

 

2.3.3 A Teologia da Prosperidade e a relação com a sociedade capitalista 

 

O fenômeno religioso tem como uma de suas características o oferecimento de sentido 

e explicação para a condição de vida de um indivíduo em sua vida e após o fim dela. Nesse 

sentido, um homem ou uma mulher quando segue uma determinada doutrina religiosa quer 

não apenas um conforto ou certeza para aonde irá no pós vida, mas também auxílio para 

soluções de seus problemas reais e imediatos – entre eles as de que cunho material, 

estritamente financeiras. A Teologia da Libertação católica entre os seus preceitos tinha como 

uma de suas principais bandeiras a luta contra a pobreza vigente na América Latina. Para 

tanto, defendia melhor distribuição de renda, de terras e uma crítica espiritual e política contra 

o sistema capitalista, o grande responsável pelo quadro de desigualdade econômica verificado 

em nosso continente. Esse discurso cativou a simpatia de um bom número de simpatizantes, 

porém em um determinado momento – especialmente após o fim da ditadura civil-militar no 

Brasil – ela deixou de ser menos factível e provou ser demasiado ambiciosa tanto na 

possibilidade que seus objetivos fossem alcançados como em conseguir envolver adeptos à 

sua causa. 

O pentecostalismo, por sua vez, foi gradualmente inserindo-se na realidade social 

brasileira e vencendo barreiras doutrinárias para oferecer não apenas uma explicação para a 

situação de pobreza que determinada pessoa vivia, mas oferecer uma possibilidade de reverter 

suas dificuldades em progresso e prosperidade. Mariano (2005) vai defender que enquanto o 

perfil do pentecostal foi majoritariamente pobre e sem acesso a bens de consumo, o ascetismo 

e sectarismo foram características salientes do movimento pentecostal. Contudo, com o 

processo de modernização do Brasil, especialmente a partir da década de 1970, os 

pentecostais iniciaram sua ascensão e mobilidade social, gerando novas práticas e 

necessidades religiosas que várias igrejas souberam atender. Para Mariano: “o sectarismo e o 

ascetismo cederam lugar à acomodação ao mundo, acompanhando o processo de 

institucionalização, ou a rotinização do carisma, do pentecostalismo” (MARIANO, 2005, 

p.148).  
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A TP conseguiu romper com o imaginário de que o cristão, se não deveria ser pobre, 

ao menos possuía a representação de que era desinteressado de bens e valores materiais 

existentes no mundo. Este não seria mais lugar apenas de pecados e tentações, mas também 

um lugar no qual um cristão também poderia usufruir da felicidade, conforto e segurança que 

ele busca em sua vivência religiosa. Ricardo Mariano nos aponta como a TP conseguiu 

romper o sectarismo e reconciliar o cristão com o “mundo”: 

 

Com promessas de que o mundo seria locus de felicidade, prosperidade e 

abundância de vida para os cristãos, herdeiros das promessas divinas, a Teologia da 

Prosperidade veio coroar e impulsionar a incipiente tendência de acomodação ao 

mundo de várias igrejas pentecostais aos valores e interesses do “mundo”, isto é, a 

sociedade de consumo (MARIANO, 2005, p.149).  

 

Muitos fiéis ascendem economicamente, crendo eles, por conta de sua dedicação à 

ideia de prosperidade vista nas igrejas pentecostais, situação que faz essas pessoas 

confortáveis na sociedade capitalista. E não somente isso: “Imagina-se certo alinhamento de 

forças para o iminente fim dos tempos, levando a um dualismo geopolítico que rejeita 

qualquer ideal não capitalista de sociedade” (FRESTON, 1993, pp. 244-5). Em recente 

pesquisa divulgada pelo Site da Folha de São Paulo12, nove em cada dez brasileiros religiosos 

atribuem a Deus o seu sucesso financeiro, situação que comprova que o discurso da TP tem 

grande aceitação na sociedade brasileira. Tem-se, pois, além de uma acomodação à sociedade 

capitalista uma determinada postura em defende-la, rejeitando qualquer movimento que 

pretenda derrubá-la. No próximo segmento veremos que nas eleições presidenciais de 1989, 

uma das razões que levaram os evangélicos a votarem em Fernando Collor de Melo e 

rejeitassem o candidato Luís Inácio Lula da Silva seria a afirmação de suas ideias “marxistas” 

e aproximação da “também marxista” Teologia da Libertação.  

Uma das formas que o fiel tem para adquirir a benção da prosperidade é por meio do 

dízimo em favor de suas igrejas. Os indivíduos estabelecem uma relação quase que 

“contratual” com os agentes religiosos, os quais por meio de orações buscam afastar o mal – 

por exemplo, o demônio – que o impede de progredir economicamente. Boa parte dos fiéis 

das igrejas pentecostais são oriundos de estratos financeiramente menos favorecidos, situação 

pela qual se faz pertinente questionar a motivação dessas pessoas em contribuir com o pouco 

que tem. Mariz (1996) vê que no ato do dízimo o fiel descobre que pode dar, que tem poder e 

deixam de ser subjetivamente pobre; a autora, contudo, conclui sua linha de raciocínio 

                                                             
12 Nove entre dez brasileiros atribuem a Deus sucesso financeiro. Disponível em: 

http://www1.folha.uol.com.br/poder/2016/12/1844383-nove-entre-dez-brasileiros-atribuem-a-deus-sucesso-

financeiro.shtml. Acesso em: 9 de janeiro de 2017. 
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constatando que, objetivamente: “os fiéis que pagam o dízimo e ofertas dizem que receberam 

em dobro, que sua vida econômica sempre melhorou depois que passaram a dar” (MARIZ, 

1996, p.183). Dessa forma, surge uma conotação negativa em relação à pobreza não por culpa 

de uma sociedade desigual em que o privilégio de alguns causa a miséria de muitos, mas sim 

por uma atitude equivocada do indivíduo que pode ser resolvida pela fé e a partir da 

contribuição com sua igreja. Sobre a relação da pessoa com a igreja pentecostal a partir da 

Teologia da Prosperidade, Freston diz: 

 

A TP ensina que a pobreza é resultado de falta de fé ou de ignorância. O princípio da 

prosperidade é a doação financeira, entendida não como gratidão ou devolução a 

Deus (como na teologia tradicional) mas como um investimento. Devemos dar a 

Deus para que ele nos devolva com lucro. Mas quem são os procuradores de Deus 

na terra? A TP frisa não a doação caritativa mas a eclesiástica; uma teologia 

funcional para convencer pessoas a financiarem ministérios caros (FRESTON, 1993, 

p.105, grifos do autor). 

 

A prosperidade, nesse contexto, é um milagre que acontece na vida do fiel; ao invés 

dele se indignar com os pressupostos da sociedade capitalista, ele vai crescer dentro dela, 

encontrar o seu lugar. Iremos constatar em nossa pesquisa de campo em São Félix do 

Araguaia que religiosos católicos veem que a pobreza extrema impossibilita o discurso 

“conscientização política”, situação completamente rejeitada pelos pentecostais que tratam de 

auxiliar a superação do estado de pobre por meio de uma mensagem positiva.   A TP roga ao 

fiéis que Deus tudo pode, devendo eles terem fé e agirem objetivamente em busca da sua 

progressão material. Apresentando uma cena recorrente nos cultos da Igreja Universal do 

Reino de Deus, Mariano nos informa que: 

 

Além de exortados a pagar o dízimo, a dar ofertas com desprendimento e a participar 

da corrente de prosperidade, os fiéis, ansiosos por enriquecer, são aconselhados a 

deixar de ser meros empregados. Recebem incentivos para abrir negócios e se tornar 

patrões, desejo da maioria dos que vendem a força de trabalho no mercado. Para 

enriquecer, portanto, não basta apenas confessar a fé correta e exigir seus direitos. 

Devem trabalhar, ser astutos e aproveitar as oportunidades (MARIANO, 2005, 

p.163). 

 

É criada uma ideia de pobreza pelos pentecostais que, curiosamente, é parecida e 

completamente contrária à pregada pela Teologia da Libertação católica: ambas vem a 

pobreza como um pecado grave; o segmento católico vê a pobreza como ato de abnegação do 

cristão para com as coisas materiais algo louvável, porém como um pecado quando gerado 

por um sistema capitalista que gera desigualdades e dissemina pobreza na sociedade, em uma 

situação que Boff (1998, p.87) denomina de “pobreza pobre”. Por sua vez, a partir da TP, os 

pentecostais veem a pobreza como um pecado do indivíduo por sua falta de fé e determinação 
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para progredir profissionalmente. Portanto: “A despeito de serem majoritariamente pobres, os 

pentecostais nunca fizeram elogios nem atribuíram significado redentor à pobreza” 

(MARIANO, 1996, p.33). 

Tendo como base a lógica de mercado e o bem material dos fiéis, é preciso pensar a 

relação dos princípios da Teologia da Prosperidade com o dinheiro. Relação polêmica visto 

que inúmeras igrejas – por exemplo, a Congregação Cristã que não tem seminários pagos nem 

pastores remunerados (Freston, 1993, p. 79) – mantém uma difícil atitude em relação com o 

dinheiro. Ari Pedro Oro a respeito dessa relação emite a seguinte opinião: “É esta 

ressemantização do dinheiro efetuada pelo neopentecostalismo que faz deste segmento 

religioso um dos mais polêmicos e controvertidos dos dias atuais” (ORO, 2001, p.82). Os 

agentes pastorais neopentecostais demonstram muita naturalidade ao se referirem ao seu 

interesse pelo dinheiro fiéis, pois segundo eles, no Novo Testamento um dos temas mais 

mencionados é o do dinheiro. O dinheiro é o canal pelo qual o fiel sacramenta sua relação 

com Deus e afasta os demônios que porventura estejam a lhe afligir, pois ao manifestar o “ato 

de sacrifício” em doar o que ele tem é provada sua fé e dedicação a Deus, na certeza de que 

brevemente ele será recompensado pelo seu ato. 

 O fiel se coloca como um “credor de Deus”, o qual irá retribuir o “investimento” 

realizado. Ricardo Mariano (2005, p.169) qualifica como “desafio” a ação dos que desejoso 

de grande bênçãos, irão promover um grande sacrifício para oferecer à sua igreja o que tem e 

o que não tem: “deve [o fiel] assumir riscos, dando à igreja algo valioso como salário, 

poupança, herança, joias, carro, casa, com a certeza de que reaverá, centuplicado, o que 

ofertou” (MARIANO, 2005, p.170). O indivíduo, tendo como base essa ideia de relação com 

Deus, ainda é abordado por pastores que tentam convencê-lo de aceitar esse desafio em favor 

da prosperidade futura: 

 

Para levantar ofertas maiores, o desafio mais frequentemente proposto intima os 

fiéis a pegar todo o dinheiro que têm no bolso ou na carteira naquele momento, 

retirar o suficiente para a condução e ofertar o restante. Eles também são 

incentivados a preencher cheques com valores superiores aos existentes em suas 

contas-correntes, com a promessa de que Deus haverá de suprir o que falta e lhes 

conceder bênçãos financeiras sem medida (MARIANO, 1996, p.38). 

 

Em que se pese o fato de que a Teologia da Prosperidade possui destaque na igrejas de 

terceira onda (ou neopentecostais), não se pode afirmar que ela seja elemento exclusivo dela. 

Como iremos ver mais à frente, a Assembleia de Deus possui um sistema que, embora 

centralizado, permite o surgimento de novas assembleias que, inseridas em determinas 

particularidades locais e a partir de concepções religiosas de seus pastores, podem ter maior 
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ou menor envolvimento com preceitos da TP. Diferentemente da Congregação Cristã que 

mantém uma relação de ascetismo com o mundo e não nutre simpatia por essa noção 

envolvendo o dinheiro e a riqueza, a Assembleia de Deus embora sendo contrária, não 

consegue evitar a penetração valores da Teologia da Prosperidade em parte de suas igrejas. 

Em declarações reproduzidas pelo site “Gospel Mais”13 Malafaia, polêmico líder da 

Assembleia de Deus Vitória em Cristo, diz que pastores que não pregam a Teologia da 

Prosperidade são “idiotas” e responde da seguinte forma que diz que a TP é uma heresia e que 

não tem base bíblica: 

 

Primeiro quem fala isto é um idiota! Desculpe a expressão, mas comigo não tem 

colher de chá! Porque quando é membro eu quebro um galho, mas pastor não: é um 

idiota. Deveria até mesmo entregar a credencial e voltar a ser membro e aprender. 

Para começar não sabe nada de teologia, muito menos de prosperidade. Existe uma 

confusão e um radicalismo, e todo radicalismo não presta. 

 

Percebe-se que a relação entre pentecostalismo e a ênfase na prosperidade financeira 

em algumas igrejas causa polêmica. A Teologia da Libertação por meio de teses de alguns de 

seus mais eminentes teólogos qualifica de “fetichismo” o desejo extremo de pessoas por 

dinheiro e bens materiais e, entre outros pontos, dizem que o dinheiro traz discórdia, pobreza 

e corrompe as pessoas. Pablo Richard, um dos nomes mais destacados da TL, diz que há uma 

idolatria na qual o homem se submete ao dinheiro e se desvia de Deus. Richard afirma: “o 

ídolo seria o dinheiro, mas não como uma realidade em si mesma e sim, como a posse de 

dinheiro como poder, para desejar e extrair mais dinheiro de outros, criando inimizade de 

discórdia (RICHARD, 1985, p.33). Teremos oportunidade mais à frete em tratar com maiores 

detalhes da visão da Teologia da Libertação sobre a sociedade capitalista. 

Fato é que em maior ou menor profundidade, a Teologia da Prosperidade é um 

elemento que contribuiu para oferecer uma nova dinâmica ao campo religioso brasileiro, pois 

suas noções possibilitaram uma nova relação com a sociedade capitalista. A pobreza deve ser 

superada individualmente e não de forma coletiva: a Teologia da Prosperidade é outro 

elemento que individualiza a experiência religiosa, uma das principais características da 

mensagem pentecostal. Assim como a relação harmoniosa entre o sujeito e a sociedade 

capitalista foi uma importante novidade no campo religioso brasileiro por parte dos 

pentecostais, suas relações com a política nacional significaram um novo palco para suas 

ideias religiosas e que vem contribuindo para demarcar a influência evangélica em nosso país. 

                                                             
1 Pastor Silas Malafaia afirma que pastores que não pregam a Teologia da Prosperidade são idiotas e que 

deveriam perder a credencial. Disponível em: http://noticias.gospelmais.com.br/silas-malafaia-pastores-teologia-

prosperidade-idiotas-deveriam-perder-credencial.html. Acesso em: 03 de novembro de 2015. 
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2.3.4. Religião e política: o espaço público como palco da busca por afirmação do 

campo evangélico  

 

O campo religioso não está limitado a si. Como vimo no caso do uso da mídia para 

fortalecer sua doutrina por parte dos pentecostais, a religião promove interfaces com outras 

esferas com o objetivo de se afirmar na sociedade. Uma dessas interfaces se dá com o mundo 

da política. Relação problemática, visto que a nossa sociedade advoga a laicidade do Estado, 

ou seja, que a religião não interfira diretamente nas decisões do Estado brasileiro. O fato 

concreto é que a história do Brasil republicano é marcada pela influência da religião na 

sociedade como em apoio aos movimentos sociais, apoio a movimentos conservadores, na 

defesa ou crítica do regime militar e, mais recentemente, na presença de evangélicos no 

Congresso Nacional. Sofiati ao analisar a noção de laicidade no Brasil – diferente de um país 

como a França, onde a laicidade é um valor de Estado e da população – afirma que: “a 

hipótese defendida é de que no país [Brasil] a laicidade é ainda uma ideia em construção, 

visto que nos localizamos em um cenário intermediário entre controle do Estado e atuação 

pública do religioso” (SOFIATI, 2015, p.346). 

Dessa forma podemos inferir que o religioso tem um papel a desempenhar na política, 

pois o Brasil, de acordo com os dados do Censo 2010, é um país religioso e a atuação de 

agentes religiosos na política ganha grande repercussão. Por outro lado, a política também não 

deixar passar despercebida a influência que a religião exerce na sociedade, pois o poder 

religioso pode caminhar ao lado ou contra o Estado político. Assim é que, para Norberto 

Bobbio:  

 

Torna-se evidente que os detentores do poder político não podem descurar um 

fenômeno que, como o religioso, se reflete tão profundamente na estrutura da 

sociedade, principalmente quando, apresentando-se em formas estáveis e 

organizadas, dá origem a verdadeiras e autênticas instituições (BOBBIO, 1984, 

p.967). 

 

No contexto das discussões teológicas sobre religião e política, Boff em “Igreja: 

Carisma e Poder” (1994) definiu que haveria uma política com “P” maiúsculo que diria 

respeito ao bem comum da sociedade, estrando ela ligada à ação social dos indivíduos na 

comunidade, e uma política com “p” minúsculo, relativa à organização político-partidária do 

Estado. Discutiremos com maiores detalhes essa conceituação proposta por Boff no capítulo 

sobre a Teologia da Libertação. Fato é que a própria TL se destacou por um discurso político 

forte, especialmente na época da ditadura, mas que, a partir da segunda metade da década de 

1980 foi se afastando da “política oficial”. 
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Política oficial que com o retorno da democracia se organizou por meio de partidos 

políticos e ambiente no qual os evangélicos viram uma possibilidade de afirmação de suas 

religiosidades. Maria das Dores Campos Machado e Joanildo Burity veem que a ação dos 

pentecostais na política não é uma novidade brasileira, mas sim sua intensidade e capacidade 

de organização: 

 

Nas últimas décadas o país tem se destacado entre as sociedades latino-americanas 

pela importância crescente da ação direta de religiosos e membros de comunidades 

pentecostais na arena política. Com grande capacidade de mobilização popular, as 

igrejas conseguem eleger representantes não só para as Casas Legislativas 

municipais e estaduais, como também para o Congresso Nacional, onde atualmente 

ocupam 12% das cadeiras da Câmara Federal e integram a Frente Parlamentar 

Evangélica (MACHADO & BURITY, 2014, p.601).  

 

Como explicar sociologicamente a presença de religiosos na política? Bourdieu em 

sua teoria dos campos diz que cada um deles tende a se organizar conforme sua lógica 

própria, sendo que o grau de influência que determinado agente desfruta estará de acordo com 

a antiguidade de sua presença e quantidade de capital simbólico adquirido, sendo essa 

situação que definirá ricos e pobres, dominados e dominantes, ortodoxia e heresia, entre 

outros (BOURDIEU, 2007). O capital obtido em outro campo – como o da política – tem 

valor não só no campo que o agente está chegando, mas no de origem – no caso o religioso. 

Ou seja, o “evangélico político” sabe que sua afirmação fora do estritamente religioso pode 

lhe trazer grande influência e poder no âmbito da religião. Um caso que devemos observar é 

que Bourdieu também diz que o agente “entrante” em um novo campo deve respeitar as regras 

e a lógica definidas de um determinado campo. Entretanto, a atuação de religiosos na política 

tem se caracterizada por uma agenda polêmica, muitas das quais impregnadas de suas 

doutrinas religiosas que são qualificadas por seus adversários como “fundamentalista”. Sobre 

as ações dos evangélicos na política falaremos logo à frente. 

Suas ações possuem a inspiração religiosa e de suas igrejas em que eles se vinculam, 

mas eles sabem que: “em um contexto de pluralismo religioso, ou de diversidade cristã, 

conforme o caso brasileiro, a principal forma de influência da religião no Estado é por meio 

da ação política a partir das regras da democracia” (SOFIATI, 2015, p.340). Os evangélicos, 

portanto, combatem as críticas contra sua atuação na política e criam um contexto que 

justifica suas ações no campo da política.  

Freston, uma das grandes referências do estudo da relação dos evangélicos com a 

política, diz que a politização desse segmento do cristianismo possui três características 

essenciais (Freston,1993): o fato de que os líderes eclesiásticos se beneficiam do 
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envolvimento com a política, visto que a política permite grande acesso à mídia e ao poder; 

pelo fato de defenderem a “liberdade religiosa”, no que se refere que os evangélicos garantam 

sua existência na sociedade e possam concorrer com os católicos; por fim, eles também se 

dizem “defensores da família” em um ambiente no qual “os valores cristãos estão 

ameaçados”. Percebe-se uma relação importante com a política, setor esse em que os 

evangélicos procuram consolidar suas doutrinas, bem como expandi-la. Freston arremata: “em 

suma, a politização pentecostal visa fortalecer lideranças internas, proteger as fronteiras da 

reprodução sectária, captar recursos para a expansão religiosa e disputar espaços na religião 

civil” (FRESTON, 1993, p.181). 

A grande representação da força evangélica na política se materializa a partir da 

constituição no Congresso Nacional da Frente Parlamentar Evangélica – FPE −, popularmente 

conhecida como Bancada Evangélica. Não obstante à presença da católicos no Congresso, a 

ação deles não possui uma sintonia com sua Igreja como se dá com os evangélicos, os quais 

defendem convictamente não somente a doutrina como também a sua própria Igreja. Machado 

pontua a diferença da ação política católica e evangélica: “os políticos católicos, de modo 

geral, não apresentam um comportamento tão alinhado com a Igreja como o dos evangélicos 

em relação às suas denominações” (MACHADO, 2012, p.45).  

A mesma autora informa ainda (2012, p. 36) que a presença evangélica no Congresso 

Nacional vem crescendo magistratura após magistratura devido não só o crescimento de 

pessoas que se declaram evangélicas, mas também às estratégias eleitorais empreendidas por 

esses políticos. Complementando os estudos de Machado sobre a Frente Parlamentar 

Evangélica, apresentamos uma extensa reportagem no sítio de internet “Pública”14 tendo 

como alvo a Bancada Evangélica. Além de ser recente – outubro de 2015 −, a matéria conta 

com a contribuição de sociólogos e cientistas políticos, entre os quais destaca-se a presença de 

Freston. De acordo com a reportagem, a FPE possui 78 componentes divididos em diversos 

partidos nos quais se sobressaem o PRB, o PR, o PSC e o PSDB. A matéria assinada por 

Andréia Dip informa ainda que entre todas as igrejas que possuem políticos na Frente 

Parlamentar Evangélica, as pentecostais têm destaquem com a Assembleia de Deus e Igreja 

Universal do Reino de Deus ocupando a primeira e segunda colocações, respectivamente.  

O líder da Bancada Evangélica é o Deputado Federal Goiano João Campos, o qual 

apresenta as características gerais de seu grupo na reportagem do sítio “Pública”:  

                                                             
14 As próximas citações terão como fundamento a reportagem Os pastores do Congresso. Disponível em: 

http://apublica.org/2015/10/os-pastores-do-congresso/. Acesso em: 11 de novembro de 2015. 
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A Frente Parlamentar Evangélica [FPE] tem exercido um papel muito importante em 

contribuir com o processo legislativo porque ela priorizou algumas bandeiras que 

são relevantes para a sociedade brasileira como, por exemplo, a defesa da família 

tradicional 

 

É possível perceber nas palavras de Campos que uma das forças dessa Frente é o fato 

de que ela se coloca como defensora de propostas que possui grande repercussão na 

sociedade, especialmente quando a temática é a família. Clarissa Garotinho, jovem deputada 

federal do Rio de Janeiro, demonstra como essa temática é sensível para a FPE e como a 

indignação em relação a algumas situações faz com que seus políticos reajam: “Quando houve 

algumas manifestações na parada gay que satirizaram a imagem de Cristo. Nesse ponto, a 

bancada reuniu inclusive católicos”. Deve-se sublinhar que embora as temáticas envolvendo a 

questão da família funciona como galvanizador das ações desses políticos. O sociólogo 

Mariano em artigo publicado no sítio de internet ComCiência,15 ilustra: 

 

Nas duas últimas décadas, deputados e senadores pentecostais dedicaram-se à defesa 

intransigente de seus interesses corporativos e de uma moralidade cristã estrita. O 

que se comprova com sua intervenção nas votações, nas políticas públicas e nos 

debates legislativos relacionados às propostas de descriminalização do aborto e do 

consumo de drogas, à união civil de homossexuais, aos direitos humanos e sexuais, 

às tecnologias reprodutivas, à clonagem humana, ao uso de células embrionárias em 

pesquisas científicas, ao ensino religioso nas escolas públicas, à reforma política  

 

É um erro, todavia, pensar que a militância político-partidária evangélica se limita 

apenas à “defesa dos valores da família”. Com grande repercussão nacional e, acima de tudo, 

no Congresso Nacional, a Frente Parlamentar Evangélica atua focada em ações que possam 

trazer benefício para suas igrejas, mesmo que de forma indireta. Assim é que a FPE se une na: 

“conquista de dividendos para as igrejas como a manutenção de isenção fiscal, a manutenção 

das leis de radiodifusão, a obtenção de espaços para a construção de templos e a 

transformação de eventos evangélicos em culturais para obtenção de verbas públicas estão 

nesse páreo” Essa afirmação de Dip materializa a atuação institucional que Freston tipifica em 

“Religião e Política sim, Igreja e Estado, Não”, no que se refere à uma atuação política menos 

focadas em questões locais e mais nos interesses de suas igrejas.  

O comportamento político evangélico, em que pese a atuação da Frente Parlamentar 

Evangélica, não possui uma tendência e rumo definidos. Ainda que sua linha seja 

“conservadora” no sentido de se colocar contrária a pautas que deem início a drásticas 

mudanças sócio-políticas na sociedade, a “política evangélica” caracteriza-se muito mais por 

                                                             
15 Pentecostais e política no Brasil. Disponível em: < 

http://www.comciencia.br/reportagens/2005/05/13_impr.shtml>. Acesso em: 18 de novembro de 2015. 
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um comportamento fisiológico do que ideológico. Vejamos. Freston (2006, p.96), analisando 

o comportamento evangélicos nas eleições presidenciais de 1989, afirma que houve uma 

preferência à candidatura do então candidato Fernando Collor de Mello devido que ele era 

contrário ao governo Sarney, poderia ser identificado como um “homem temente a Deus” e 

prometia um governo que iria “acabar com a corrupção no país. Não somente isso: Seu 

antagonista, Luís Inácio Lula da Silva, era profundamente rejeitado pelos evangélicos, visto 

que ele era tratado como um “marxista e ateu” e, vencendo as eleições, iria se aliar ao 

catolicismo progressista – notoriamente, com o segmento da Teologia da Libertação.  

Mais do que dados, Freston e Campos apresentam uma opção política e ideológica 

evangélica, sobretudo dos eleitores e líderes da IURD, nas eleições de 1989. Passados quase 

25 anos dessa eleição, período no qual Luís Inácio Lula da Silva e seu Partido dos 

Trabalhadores governam o país desde 2002, verificou-se um comportamento diametralmente 

oposto nas eleições presidenciais de 2014. Durante a campanha presidência, a então candidata 

Dilma Rousseff esteve presente na Inauguração do Templo de Salomão da Igreja Universal do 

Reino de Deus. Folha Política16 noticiou o encontro da seguinte maneira: “A aproximação 

com a Igreja Universal é, por enquanto, o único ativo de Dilma com os evangélicos para a 

campanha eleitoral”. Boatos de doações milionárias de Macedo à campanha de Dilma 

circularam à época, mas foram prontamente desmentidos por ele. Finalmente, no último dia 

13 de outubro de 2015, um grupo de pastores da IURD foi a Brasília para se encontrarem com 

a então presidente Dilma para “clamar a Deus pelo fim da crise”. Essa notícia foi trazida pelo 

site Gospel Mais17, cujos principais trechos seguem:  

 

Os religiosos também se encontraram com a presidente Dilma Rousseff e fizeram 

uma oração por ela. A preocupação dos representantes da IURD é com a forma que 

a crise tem prejudicado a população por conta do desemprego e alta da inflação. 

No site da igreja eles justificam o ato dizendo que o “Espírito Santo instruiu essa 

oração para que ‘vivamos uma vida tranquila e mansa’. Isso significa com 

segurança, honestidade, paz financeira, entre outros benefícios”. 

A igreja cita o livro de Neemias para ensinar os fiéis a orarem por seus governantes. 

Quando Neemias soube que sua cidade estava destruída, ele chorou, orou e 

convocou o povo para reerguer os muros da cidade. 

 

 

Malafaia, líder da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, se destaca no que se refere 

às suas ações agressivas contra o grupo LGBTT. Com um discurso rigidamente moral, 

                                                             
16 Dilma prestigia seu único aliado evangélico, Edir Macedo: participará da inauguração de templo. Disponível 

em: http://www.folhapolitica.org/2014/05/dilma-prestigia-seu-unico-aliado.html. Acesso em: 12 de novembro de 

2012 
17 Bispos da Igreja Universal oram por Dilma Rousseff. Disponível em: < 

https://noticias.gospelprime.com.br/bispos-igreja-universal-oram-dilma>. Acesso em: 12 de novembro de 2015. 
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Malafaia coloca a palavra de Deus a serviço da defesa da família e com uma retórica 

agressiva contra os seus antagonistas. Machado sublinha que Silas Malafaia possui grande 

capacidade de influência na opinião pública e faz a seguinte consideração: 

 

No campo da sociedade civil, o ator religioso que mais se envolveu em conflitos 

com o movimento LGBTT do Rio de Janeiro nesse período foi, sem dúvida alguma, 

o pastor Silas Malafaia, líder da Igreja Assembleia de Deus Vitória em Cristo. Nos 

últimos cinco anos, esse pastor combateu sistematicamente na mídia eletrônica as 

demandas de união civil e o PL 122 [projeto de lei que equiparava a homofobia ao 

racismo], e em 2010, lançou mão de outdoors instalados nas grandes avenidas da 

capital do estado para difundir suas opiniões com relação à sexualidade humana e 

tentar influenciar as comunidades evangélicas naquele ano eleitoral (MACHADO, 

2012, p.44). 

 

Vale destacar que nas eleições presidenciais de 2014, Malafaia apoiou Aécio e 

criticava abertamente a então candidata Dilma Rousseff, inclusive o apoio por ela recebido de 

Macedo. Embora não se candidatando em eleições políticas, o líder da Vitória em Cristo é 

extremamente presente nas redes sociais e opina e age acerca dos principais acontecimentos 

políticos da sociedade, especialmente se eles atingirem seus princípios religiosos. 

Outro nome importante na política evangélica é o do pastor Marco Feliciano, 

vinculado à Assembleia de Deus Catedral do Avivamento. Deputado Federal pelo Partido 

Social Cristão de São Paulo, Feliciano atua ativamente no Congresso Nacional em defesa de 

suas posições religiosas, criando alianças e inimigos. Seus principais aliados são os deputados 

mais conservadores em relação a questão social, como, por exemplo, o Deputado Carioca Jair 

Bolsonaro do PSC, o qual defende políticas como a redução da maioridade penal e o fim do 

Estatuto do Desarmamento. Em contrapartida, políticos com agenda liberal propondo temas 

como o aborto ou a união homoafetiva fazer oposição a Feliciano, com destaque para o 

deputado também carioca Jean Wyllys do PSOL.  

Jaime Benvenuto, estudando a posição de deputados acerca de políticas sobre Direitos 

Humanos, nos oferece um retrato tanto das ideias como a tenacidade da ação política de 

Feliciano:  

 

O deputado Marco Feliciano (PSC-SP), eleito, em 7 de março de 2013, Presidente 

da Comissão de Direitos  Humanos e Minorias (CDHM) da Câmara dos Deputados, 

declarou entre outras coisas que aids era o “câncer gay” e que os descendentes de 

africanos seriam pessoas amaldiçoadas: “A maldição que Noé lança sobre seu neto, 

Canaã, respinga sobre o continente africano, daí a fome, pestes, doenças, guerras 

étnicas”. 

No twitter, ao longo do mês de março de 2013, o deputado Marco Feliciano declarou 

que “A podridão dos sentimentos dos homoafetivos levam [sic] ao ódio, ao crime, à 

rejeição” (BENVENUTO, 2015, p.137). 
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São frequentes as críticas em relação à atuação política de Feliciano na Câmara dos 

Deputados, nada, porém, que abale suas convicções e diminua seu prestígio entre seus 

eleitores políticos e fiéis em sua igreja. 

Vale a pena, por fim, promover uma reflexão sobre essa presença evangélica no 

campo político. Em entrevista concedida a este pesquisador via e-mail, Boff desqualifica tanto 

conteúdo da ação político-partidária dos evangélicos como a própria dimensão da mesma. 

Contraponto ao exemplo da ação política da Teologia da Libertação que, segundo ele, agiu em 

prol da libertação e da autonomia do indivíduo, Boff vê que ação evangélica não tem como 

base a fé e é superestimada, não tendo ela “grandes resultados”: 

 

Não há que se exagerar a importância da bancada evangélica de evangélicos no 

parlamento. Eles mais falam que fazem. Usam a religião para fins que não são da 

natureza da fé que é o enriquecimento e a pregação do evangelho da prosperidade 

sem qualquer referência à justiça social (grifos nossos). 

 

Informamos que essa entrevista foi concedida após o pedido de impeachment de 

Dilma Rousseff e antes das eleições municipais de 2016. No primeiro acontecimento de 

grande relevância para a política brasileira do referido ano a Bancada Evangélica votou em 

peso para a deposição da ex-presidente, com seus componentes atuando massiva e quase 

unanimemente no processo18. Já o segundo evento político relevante de 2016 – as eleições 

municipais – registrou um momento histórico para os evangélicos: a eleição de um pastor 

licenciado em uma grande capital brasileira. Marcelo Crivella, sobrinho de Macedo, se tornou 

prefeito do Rio de Janeiro, situação que marca uma mudança no modelo de participação 

evangélica na política. Se tradicionalmente seus políticos se sentiam confortáveis por sua 

presença no Legislativo, agora o Executivo se demonstra tangível e um objetivo a ser 

perseguido. Bernardo Mello Franco, colunista da Folha, exalta essa possibilidade e reproduz 

palavras que teriam sido ditar por Crivella: 

 

Sua vitória [Crivella] deve abrir uma nova trincheira para a atuação das igrejas 

neopentecostais, que concentram esforços na eleição de parlamentares desde a 

década de 1990 [...].  

"Os evangélicos ainda vão eleger um presidente da República, que vai trabalhar por 

nós e nossas igrejas", disse, na ocasião [Marcelo Crivella]; 

 

Nossa pesquisa de campo oferecerá importantes elementos para pensarmos a 

participação política de evangélicos. Veremos que um pastor pentecostal da cidade de São 

                                                             
18 93% dos deputados da bancada evangélica votaram pelo impeachment. Disponível em: 

<http://www.gazetadopovo.com.br/blogs/caixa-zero/93-dos-deputados-da-bancada-evangelica-votaram-pelo-

impeachment/>. Acesso em: 10 de janeiro de 2017. 
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Félix do Araguaia se aventurou no campo político, porém sem ser bem sucedido. Por outro 

lado, o pastor da IURD na cidade vê com bons olhos a participação política de seus membros, 

situação que segundo ele “abriria novas portas para o trabalho de evangelização”. Devemos, 

portanto, tomar as palavras de Boff com cautela: se, de fato, não apenas por ser evangélico um 

político vai ter a garantia de ser eleito e fazer valer sua ideias como é o caso de São Félix, por 

outro lado não devemos subestimar o que vem acontecendo, com uma participação evangélica 

mais intensa e imbuída de seus preceitos.  

Polêmicas à parte, a presença de evangélicos na política contribui para afirmação dos 

evangélicos no campo religioso brasileiro, visto que essa atuação repercute socialmente 

trazendo certo prestigio às igrejas evangélicas. Atuação política essa capitaneada pela vertente 

pentecostal evangélica, com destaque para a Assembleia de Deus e a Igreja Universal do 

Reino de Deus. Concluiremos este capítulo justamente promovendo uma apresentação das 

principais características dessas duas igrejas. 

 

2.4. As igrejas pentecostais: o destaque da IURD e da AD 

 

Em nosso último momento de análise sobre o pentecostalismo brasileiro, devemos 

oferecer um espaço para discutir o papel da instituição religiosa no subcampo evangélico 

brasileiro. As limitações de tempo nos impedem de uma análise pormenorizada do imenso 

panorama evangélico no Brasil, sendo assim, iremos apresentar a organização e estrutura da 

Igreja Universal do Reino de Deus e Assembleia de Deus.  

Nossa escolha não é aleatória. Escolhemos apresentar a IURD devido ao fato de que 

essa Igreja teve – e ainda tem – um papel importante para os pentecostais dentro do campo 

religioso brasileiro. A Igreja liderada por Macedo é uma das mais ativas no uso da mídia para 

difundir suas ideias, bem como tem uma participação da vida política brasileira intensa. Mas 

não somente isso: queremos demostrar que a Universal do Reino de Deus se colocou como 

um “soldado” no campo religioso brasileiro, lutando contra “inimigos” em prol da afirmação 

evangélica, atacando ela as religiões de matriz africana e a Igreja Católica, por exemplo. 

Embora a IURD tenha perdido fiéis entre o Censo 2000 e 2010, suas ações têm sido 

marcantes para demarcar a presença evangélica no Brasil. 

Já a escolha da Assembleia de Deus tem seu suporte nos números: Igreja pentecostal 

com maior número de seguidores no Brasil, a AD definitivamente conseguiu um destacado 

espaço entre as principais igrejas no Brasil. Uma das pioneiras do pentecostalismo no Brasil, a 

Assembleia tem conseguido se adaptar às mudanças políticas, econômicas e culturais nestes 
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seus mais de 100 anos de presença em solo brasileiro. A partir de uma doutrina bem 

estabelecida, porém com uma organização flexível, essa Igreja tem se confirmado como uma 

das grandes instituições religiosas no Brasil. 

Em um cenário cultural em que o indivíduo cada vez menos está disposto a se prender 

a instituições, as igrejas mantêm um poder de coesão ainda importante. Destaca-se, sobre 

tudo, as pentecostais, cujos artifícios – especialmente o uso de diversas mídias – buscam 

tentar segurar seus fiéis junto a si. Bourdieu destaca que as instituições manifestam uma 

relação de troca com os agentes, os quais nada seriam fora dela. Bourdieu diz ainda que as 

igrejas têm em seu comando pessoas convictas de suas atribuições e que “investem” na 

instituição, porque: 

 

A lei que rege as permutas entre os agentes e as instituições pode enunciar-se assim: 

a instituição dá tudo, a começar pelo poder sobre a instituição, àqueles que tudo 

deram à instituição, mas porque fora da instituição e sem a instituição eles nada 

seriam, e porque não podem negar a instituição sem se negarem a si mesmos pura e 

simplesmente privando-se de tudo o que eles são pela instituição e para a instituição 

à qual tudo devem Em resumo, a instituição investe aqueles que investiram na 

instituição: o investimento consiste não só em serviços prestados, frequentemente 

tanto mais raros e preciosos quanto mais custosos são psicologicamente (como todas 

as «provas» iniciáticas), ou mesmo em obediência às instruções ou na conformidade 

às exigências da instituição, mas também em investimentos psicológicos que fazem 

com que a exclusão, como o retirar o capital de autoridade da instituição, assuma 

frequentemente a forma de uma falência, de uma bancarrota ao mesmo tempo 

social e psicológica (e isso ainda mais na medida em que, como a excomunhão e a 

exclusão do sacrifício divino, ela é acompanhada de uma «áspera boicotagem social 

como forma de recusa de relações com o excluído») (BORDIEU, 1989, pp. 192-3, 

grifos do autor). 

 

Percebe-se nas palavras de Bourdieu que a instituição ainda tem o valor de validar as 

ações dos agentes religiosos, os quais, fora dela, nada mais seriam do que “hereges” ou 

magos”. Por fim, a Assembleia de Deus e Igreja Universal do Reino de Deus têm presença 

importante na cidade de São Félix do Araguaia, estudo de caso deste trabalho, sendo nessa 

cidade as principais igrejas pentecostais, situação que nos autoriza a dedicar um espaço para 

apresentar as particularidades dessas igrejas. 

 

 

2.4.1. Igreja Universal do Reino de Deus: a “gladiadora” pentecostal 

 

Fundada em 1977 na cidade do Rio de Janeiro, a Igreja Universal do Reino de Deus 

experimentou um crescimento fulminante nas duas décadas que se seguiram, se 

transformando não apenas em um fenômeno religioso, mas também um destacado ator 
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político-social no Brasil. Cultos nos quais a batalha espiritual é levada aos limites na luta pela 

libertação contra os demônios, o uso intenso dos meios de comunicação para divulgação de 

sua doutrina − incluindo o investimento na compra de uma rede de televisão − e uma 

organização eficiente na arrecadação de dízimos junto aos seus fiéis são marcas da IURD no 

Brasil.  

A Igreja de Macedo desfrutou de um crescimento rápido, ganhando influência 

especialmente durante a década de 1990, elegendo políticos, arrebanhando fiéis e atacando 

adversários como a Igreja Católica e a Rede Globo de Televisão. Nessa época a sensação era 

que a Igreja Universal do Reino de Deus se tornaria uma instituição de peso na sociedade 

brasileira, desafiando os poderes tradicionais. Tanto é que em 1993 Freston enunciou: “salvo 

grave acidente de percurso, poderá ter bastante influência na vida nacional” (FRESTON, 

1993, p.95). Fato é que próximo dos seus 40 anos de fundação, a IURD vem registrando uma 

queda no número de fiéis, que do Censo 2000 para o de 2010 significou três pontos 

percentuais.    

Freston teria errado em sua previsão? Sim e não. Sim, porque a impressão que 

agressividade da mensagem dessa Igreja permitia pensar que seu crescimento seria elevado e 

consistente nas décadas seguinte, situação que os números comprovam que ele não se 

confirmou. Não, devido ao fato de que as ações da IURD continuam repercutindo na 

sociedade e na política do Brasil, como da inauguração do suntuoso Templo de Salomão em 

São Paulo reunindo grandes personalidades políticas brasileira. Contudo, no contexto de 

nossa pesquisa – a análise do discurso religioso brasileiro a partir de católicos e pentecostais 

−, valorizamos mais o fato de que a Igreja Universal do Reino de Deus ter grande importância 

para o pentecostalismo brasileiro ao, literalmente, brigar pelo afirmação evangélica no Brasil, 

abrindo espaço tanto na esfera da religião ao enfrentar outras religiosidades, como no campo 

da política ao conquistar influência para aos evangélicos. Finalmente, porque a IURD é uma 

referência para igrejas neopentecostais como ela, tal qual a Igreja Internacional da Graça de 

Deus e a Igreja Mundial do Poder de Deus, por exemplo. 

Macedo assume o discurso “combativo da IURD”, ou seja, de identificar e atacar os 

inimigos da expansão de sua Igreja. Magno de Miranda não foi o único dissidente. Valdemiro 

Santiago, outrora enérgico pastor da Universal, também entrou em desavença com Macedo e 

criou a sua própria instituição religiosa, a Igreja Mundial do Poder de Deus. Uma das 

características marcantes da Igreja de Santiago é que um importante contingente de fiéis de 

sua Igreja é oriunda dos quadros da IURD, situação que acirrou ainda mais os ânimos entre 

Santiago e o dono da Rede Record. Um dos grandes veículos de comunicação de questões 
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envolvendo a Igreja Universal do Reino de Deus é a programação da Rede Record de 

Televisão. Em uma reportagem do “Jornal da Record”, foram feitas denúncias19 contra o líder 

da Igreja Vitória em Cristo e sua Igreja, entre as quais uma bem relevante acerca de nossa 

pesquisa de campo: 

 

Para refutar o que Santiago afirmou ao longo dessa semana, depois que o Domingo 

Espetacular falou sobre duas fazendas no Estado do Mato Grosso, que ele não tinha 

bens em seu nome, a produção da Rede Record (emissora de Edir Macedo – 

fundador da IURD) conseguiu as escrituras do imóveis para afirmar que Valdemiro 

está mentindo para seus membros (grifos nossos). 

 

Precisamente, essas fazendas estão localizadas no município de São Félix do 

Araguaia. Por hora, interessa-nos compreender como Macedo se coloca como um agente 

importante no campo religioso brasileiro, desafiando as lideranças hegemônicas – muitas das 

quais fora até do campo religioso, sendo contrário a grandes grupos políticos e de 

comunicação − tudo em nome do aumento de influência de sua Igreja. A partir de Mariano 

temos um interessante perfil de Macedo: 

 

Seu líder [da IURD], Edir Macedo, bom administrador, adotaria “um conceito 

arrojado de missão religiosa”, ao colocar todo o seu império político e econômico a 

serviço do crescimento eclesiástico (ou será o contrário?) (MARIANO, 2005, p.36). 

 

Sem exagerar nas dimensões do líder da Universal – Igreja que, embora seja a terceira 

maior Igreja Evangélica brasileira, vem perdendo fiéis na última década −, o papel de agente 

religioso desempenhado por Macedo tem sido importante para o questionamento do quadro 

vigente do campo religioso brasileiro. Para entender melhor essa situação precisamos adentrar 

na análise da Igreja Universal do Reino de Deus. 

Interessante na ação da Igreja Universal do Reino de Deus é percebermos que seus 

adversários não são ignorados, mas sim lembrados, destacados e atacados por seus pastores. 

Em nossas visitas a cultos na IURD, percebemos pouco ou nenhum conhecimento sobre a 

teologia das religiões de matriz africana, mas sim citações de suas divindades com o objetivo 

de desconstruí-las e exaltar a “religião verdadeira” e o “bom Deus”, justamente aquele 

“encontrado na Universal”. Campos informa: 

 

No Brasil, geralmente, os nomes dos demônios são sacados da relação de guias e 

orixás dos cultos afro-brasileiros. Porém, os nomes citados nas reuniões da Igreja 

Universal se repetem com muita frequência [...]. Isso indica, por um lado o valor 

                                                             
19 Nova reportagem com denúncias contra Valdemiro Santiago. Disponível em: 

http://www.agitavalegospel.com.br/index.php/noticias/228-record-faz-nova-reportagem-com-denuncias-contra-

valdemiro-santiago. Acesso em: 20 de novembro de 2015. 
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metafórico do nome declinado e por outro, o limitado e estereotipado conhecimento 

que os pastores e fiéis da Igreja Universal têm do panteão de entidades africanas, 

transformada em demônios pela teologia iurdiana (CAMPOS, 1997, p.345). 

 

A Igreja Universal do Reino de Deus trata com hostilidade qualquer manifestação 

religiosa de matriz africana, sendo esse tipo de religiosidade um “bode expiatório” no qual o 

combate aos demônios deve ser dirigido. Porém, a intolerância religiosa da IURD não se 

verifica apenas contrária às religiosidades africanas, mas também contra a grande força 

religiosa no campo religioso brasileiro: a Igreja Católica. Uma vez que a o objetivo da Igreja 

Universal é se expandir tanto numérica como qualitativamente, esse embate seria inevitável. 

A virulência no discurso utilizada contra a Igreja Católica não é menor do que a 

dispensada contra as religiões de matriz africanas. Seus postulados variam desde à vinculação 

dos católicos ao demônio à crítica de suas doutrinas, sempre tendo em vista a depreciação da 

Igreja Romana. Mariano vê que a Igreja Católica é uma – se não a maior – adversária da 

IURD no campo religioso brasileiro: 

 

A Universal tem como principal adversária a Igreja Católica, a quem acusa de ser a 

maior culpada das mazelas e iniquidades sociais do Brasil e da América Latina. Nos 

cultos, nas rádios, e na Folha Universal ataca o Papa (até xingando-o de “Papa do 

Diabo”, como o fez o então pastor Carlos Rodrigues), o Vaticano, a CNBB, o culto à 

Maria (mariolatria), a idolatria, acusa os padres e bispos de homossexualismo e 

pedofilia (MARIANO, 2005, p.124). 

 

Pensando o campo religioso na ótica bourdieusiana, ou seja, um espaço de disputa por 

posições para que o mais influente possa ditar as regras do campo, a IURD desempenhou um 

papel importante para a afirmação do pentecostalismo no Brasil. Para a Igreja liderada por 

Macedo, os ataques sofridos por ela não se limitava somente a si: era um ataque a toda 

religiosidade evangélica brasileira, ataques organizados pela Igreja Católica materializados 

pela Rede Globo. Campos nos fornece um importante depoimento: 

 

Para o neopentecostalismo é urgente e necessário o aumento do número de 

combatentes nessa “guerra santa” [...]. Aqui [a luta contra os adversários] a 

ideologia encontra a sua mais completa legitimação, pois lutar contra a Universal é 

lutar contra o povo evangélico, o que é obviamente uma generalização e, pior ainda, 

é correr o risco de lutar contra Deus (CAMPOS, 1997, p.316, grifos nossos). 

 

Naturalmente, não podemos exagerar as dimensões de sua postura. Quando ela se 

coloca ao lado do “povo evangélico” não é para, de fato, defender cada denominação, cada 

Igreja, cada doutrina, mas sim para acumular mais capital simbólico com o objetivo de 

fortalecer sua posição no campo – para tanto, os agentes da IURD utilizam essa retórica nos 

meios de comunicação ou na política, por exemplo. A Universal, como já alertamos e iremos 
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apresentar com detalhes os dados no terceiro capítulo, perdeu certo contingente de fiéis no 

decorrer da última década. A questão é que essa situação não representa limitação ou 

decréscimo de suas ações, pois a IURD continua causando impacto dentro da sociedade 

brasileira. Outro exemplo é necessário para confirmar essa situação. 

Durante o ano de 2015, ganhou destaque na mídia e redes sociais brasileiras o 

programa da Igreja Universal Brasileira denominado “Gladiadores do Altar”. Em vídeos 

divulgados na internet, jovens vestidos com fardas parecidas com as dos militares gritavam 

palavras de ordem e se colocavam prontos para a “batalha”. Especialmente os representantes 

de religiões de matriz africana, assim como políticos – com destaque para o deputado Jean 

Wyllys −, se diziam preocupados com a intensificação da campanha de “perseguição” por 

parte da IURD contra suas religiosidades. Em entrevista à Folha de São Paulo20, Luiz 

Fernandez Martins, advogado que entrou com uma representação junto ao Ministério Público 

Federal, denuncia os Gladiadores do Altar: 

 

"É uma postura paramilitar. Nós já sofremos preconceito de vários membros da Iurd, 

que destroem terreiros e perseguem pessoas das religiões afro nas ruas. Não vamos 

esperar um grupo de 6 mil homens, que se denomina como um 'exército', pegar em 

armas e agir contra a gente ou que um grupo fundamentalista cresça em nosso país". 

 

O sentimento de Martins acerca da postura dos jovens ligados ao programa 

Gladiadores do Altar possui fundamento. Os pentecostais – com destaque ao zelo iurdiano – 

sentem-se, de fato, em meio a uma guerra contra seus inimigos declarados, como as religiões 

afro-brasileiras, kardecistas, católicos e as Organizações Globo. Campos identifica o discurso 

“militar” na organização da Universal e postula o seguinte: 

 

O pentecostalismo também tem uma predileção por uma retórica militarista e 

emprega palavras que funcionam como armas de guerra, convencional ou de 

guerrilha. No nível da linguagem e da ação, os seus fiéis estão engajados numa 

guerra contra os demônios, secularismo, cultos mágicos de outras procedências, 

bruxarias e catolicismo. Nesse sentido, podemos afirmar que a propaganda religiosa 

iurdiana é a “guerra santa”, levada a cabo por outros meios. Pois, não se trata 

somente de criar uma identidade em oposição a outra, mas também em mobilizar os 

fiéis, tarefa mais fácil quando há um inimigo comum contra o qual se pode declarar 

guerra (CAMPOS, 1997, p.312, grifos do autor). 

 

Uma das razões para se explicar o crescimento pentecostal é justamente esse poder de 

mobilização de seus fiéis e sua determinação em conseguir novos membros a partir de um 

discurso extremamente agressivo. A Igreja Católica não tem conseguido demonstrar o mesmo 

                                                             
20 Religiões de raiz africana pedem investigação de grupo Gladiadores do Altar. Disponível em: 

<http://www1.folha.uol.com.br/poder/2015/03/1607108-religioes-de-raiz-africana-pedem-investigacao-de-

grupo-gladiadores-do-altar.shtml>. Acesso em: 19 de novembro de 2015. 
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poder de mobilização sobre seus fiéis, exceto em alguns casos específicos, como a visita de 

um Papa ao país. Naturalmente, o caso dos Gladiadores do Altar se configura em um exemplo 

limite e, talvez, até mesmo radical, mas comprova a ênfase pentecostal em agir no campo 

religioso com o objetivo de se afirmar. Em meio aos ataques sofridos, a IURD divulgou uma 

nota21 em seu sítio da internet esclarecendo sobre o que viria a ser os Gladiadores do Altar, na 

qual os seus principais pontos diz respeito a “um projeto de orientação e formação de jovens 

vocacionados para a propagação da Fé Cristã”, a “realização de ações de conscientização e 

cidadania e, especialmente, que a “disciplina que o projeto Gladiadores oferece aos seus 

membros é apenas aquela espiritual”, entre outros. Mesmo acuada, a Universal em sua nota 

não perde o tom ofensivo:  

 

O deputado federal Wyllys, que iniciou cruzada pessoal pela Internet contra os 

Gladiadores do Altar, havia afirmado em seu perfil na rede social Instagram, há duas 

semanas: "A burrice motivada é a falta de vida com pensamento; a burrice motivada 

e o ódio são, quando combinados, o fascismo e estão fazendo emergir o pior das 

pessoas nas redes sociais digitais e fora delas”. 

 

Apenas eventos futuros irão confirmar se os Gladiadores do Altar são um programa de 

coesão e conversão de fiéis ou se mais um passo no processo de radicalização do discurso da 

Igreja Universal do Reino de Deus. Sociologicamente, no entanto, podemos tentar 

compreender essa ação da IURD se a vincularmos a outras como a recente inauguração do 

suntuoso Templo de Salomão na cidade de São Paulo e o conhecido episódio do “chute na 

Santa”. Em contexto no qual ela vem perdendo fiéis, a Igreja Universal procura criar 

elementos para que ela continue em evidência – com repercussão em parte negativa, em parte 

positiva.  Em entrevista à Revista Carta Capital22, Campos fala não somente sobre os 

Gladiadores do Altar, mas também sobre a “tática” da IURD: 

 

"A criação do grupo é uma forma de atrair jovens, principalmente da periferia, para 

engajá-los e inseri-los na igreja, oferecendo-lhes uma mobilização militarizada", 

afirma o professor de ciências da religião Leonildo Silveira Campos, da 

Universidade Mackenzie. "Acho que é mais um golpe de marketing da IURD para se 

manter dentro da mídia, criando fatos inusitados” (grifos nossos). 

 

Por fim, vale destacar uma orientação que a Igreja Universal vem tomando nos últimos 

anos, especialmente com a inauguração do Templo de Salomão em São Paulo. Na 

                                                             
21 Universal responde ataque de deputado federal. Disponível em: < 

http://www.universal.org/noticia/2015/03/03/universal-responde-ataque-de-deputado-federal-32349.html>; 

Acesso em: 19 de novembro de 2015. 
22 "Exército" da Universal preocupa religiões afro-brasileiras. Disponível em: < 

http://www.cartacapital.com.br/sociedade/exercito-da-igreja-universal-preocupa-religioes-afro-brasileiras-

449.html>. Acesso em: 19 de novembro de 2015. 
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inauguração do templo, Macedo chamou a atenção pelo seu visual, com uma longa barba e 

com vestimentas judaicas, como o quipá e o talit. Essa constatação não é por caso. Se trata de 

uma vertente que surge nas igrejas pentecostais de uma “judaização” de suas igrejas como 

uma estratégia na busca de fiéis no campo religioso brasileiro. Campos estava na inauguração 

da obra colossal da IURD e comenta23 sobre a influência do judaísmo na Igreja de Macedo e 

no pentecostalismo brasileiro:  

 

O clima do culto parecia se inspirar quase que exclusivamente no Antigo 

Testamento. Aliás, essa tem sido a fonte de legitimação não somente para a Igreja 

Universal como para outras denominações pentecostais, que têm se entregado, desde 

os anos 1990, a uma onda de “judaização” crescente. 

 

Observando o Templo de Salomão se percebe uma particularidade dele em relação às 

outras igrejas da Universal: não há em sua fachada a inscrição “Igreja Universal do Reino de 

Deus”. Essa sensível, mas simbólica atitude, denota uma ação que busca dar visibilidade a 

IURD com uma megaconstrução religiosa que, ao mesmo tempo, se torna convidativa não 

somente a evangélicos, mas também de outras religiosidades. 

Indiscutivelmente as ações da Igreja Universal do Reino de Deus são polêmicas e 

chamam a atenção. Com pouco diálogo com outras religiões – até mesmo as de matriz 

protestante, especificamente as pentecostais, as quais são vistas como “concorrentes” −, a 

Universal parte de um discurso que rejeita o ecumenismo e até mesmo com certo sectarismo. 

Entretanto, no “jogo” do campo brasileiro, essa igreja têm se mostrado um elemento de 

grande vigor na tentativa de reorganizar a hierarquia que histórica e atualmente favorece a 

Igreja Católica. Com quase dois milhões de adeptos – segundo dados do Censo 2010 −, a 

IURD marca sua presença no campo religioso brasileiro não por causa da quantidade de sua 

membresia, mas pela tenacidade de suas ações na busca de afirmar sua capital simbólico.  

Se a IURD vem perdendo fiéis na última década, outra Igreja pentecostal vive 

realidade diferente. Somando mais e mais seguidores e hoje respondendo por quase 50% de 

toda população evangélica brasileira, a Assembleia de Deus se confirma como um dos 

principais protagonistas religiosos no Brasil. 

 

2.4.2. Assembleia de Deus: rupturas e continuidades da maior igreja pentecostal 

 

                                                             
23 Entre Leivitas e Menorás. Disponível em: http://www.cristianismohoje.com.br/artigos/especial/levitas-e-

menoras. Acesso em: 6 de maio de 2016. 
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Uma das igrejas pioneiras do movimento pentecostal Brasileiro, a Assembleia de Deus 

nos seus mais de 100 anos de história desfruta de uma situação destacada dentro do campo 

religioso brasileiro. De uma Igreja fundada por missionários suecos que emigraram para o 

Brasil e que foi admitir brasileiros em seus cargos diretivos apenas vinte anos após sua 

fundação, a AD passou a ser uma instituição altamente organizada que rompeu com seus 

traços sectários e vem se afirmando como uma Igreja verdadeiramente nacional, estando ela 

presente nos mais diferentes lugares de nosso país. Além do mais, seu número de adeptos 

representa praticamente a metade de toda população evangélica brasileira que, por sua vez, 

vem desafiando a hegemonia católica em nosso país. 

Principalmente se comparada à sua contemporânea de instalação no Brasil − 

Congregação Cristã −, a Assembleia de Deus busca ir ao encontro de inovações que permitam 

sua expansão e facilitem a consecução de novos fiéis. Daí o surgimento de cisões dentro do 

seio da AD, das quais a CONAMAD − Convenção Nacional das Assembleias de Deus 

Madureira − é uma das mais relevantes. Mariano, nesse sentido, vê que a Assembleia de 

Deus: “cindida em duas denominações [CGADB − Convenção Geral das Assembleias de 

Deus no Brasil − e CONAMAD], mostra-se mais flexível e disposta a acompanhar certas 

mudanças que estão se processando no movimento pentecostal e, apesar da defasagem, na 

sociedade” (MARIANO, 2005, p.30). Assim é que o crescimento da AD concorreu para a sua 

fragmentação em unidades específicas, mas que não significa secessão ou rompimento. Essa é 

uma das particularidades da Assembleia de Deus no Brasil: conseguir se ramificar, se 

especializar e se diferenciar, sem, todavia, abrir mão do significativo rótulo da Assembleia de 

Deus. Corrêa apresenta o surgimento das diferentes AD’s no Brasil: 

 

Após cem anos de existência, devido ao enorme crescimento, as ADs se 

distanciaram de sua origem. Esse longo percurso gerou inúmeras igrejas diferentes 

umas das outras, seguindo o mesmo pensamento profético de seus fundadores. O 

resultado de tudo isso é o que se vê atualmente, inúmeras ADs: Assembleia de Deus 

Vida Nova, Assembleias de Deus Bereana, Madureira; Vitória em Cristo; da 

Missão; do Belém; das Portas Amarelas, etc. (CORRÊA, 203, p.197). 

 

Nesse serviço de ramificação e capilaridade da Assembleia de Deus, um segmento 

merece ser mencionado: A Convenção Interestadual das Assembleias de Deus Serviço e 

Evangelização do Tocantins e Araguaia (CIADSETA). Instaurada em 1948, a CIADSETA foi 

um projeto de expansão da AD pelo interior do país, atingindo à época estados como Goiás e 

Mato Grosso, tendo penetração na região de São Félix do Araguaia, segundo relatos, a partir 

da década de 1960. Sem possuir grande impacto em seus primórdios, a AD CIADSETA foi 

estabelecendo presença no nordeste do Mato Grosso e, atualmente, é a Igreja evangélica com 
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o maior número de fiéis na cidade de São Félix do Araguaia. No quarto capítulo teremos a 

oportunidade de apresentarmos a visão do pastor Jonatas, líder da AD na cidade mato-

grossense, sobre a atualidade não só de sua igreja, mas também do campo religioso brasileiro. 

Diferentemente do caso da Igreja Universal do Reino de Deus que centraliza suas 

ações na figura de Macedo e cujas dissidências rompem definitivamente e até mesmo viram 

grandes inimigos da IURD, a Assembleia de Deus consegue reunir na sua marca concepções 

religiosas diferentes. O resultado é que o discurso dessa igreja consegue abarcar inúmeras 

necessidades por parte de seis fiéis, desde aqueles que professam uma religiosidade mais 

rígida e sectária aos que procuram uma religião que explique a realidade política, cultural e 

social em que eles estão imersos. Portanto, essa flexibilidade organizacional tem papel 

decisivo no que se refere à adaptação da mensagem da AD, bem como as ações de seus 

integrantes na realidade brasileira. Devemos prosseguir exemplificando essas adaptações.  

A Assembleia tem consciência de que a sociedade atual está imersa no mundo da 

informação e que se chocar com essa sociedade não trará benefícios nem para a Igreja nem 

para os fiéis. O que está em jogo é contribuir para apurar o senso crítico dos fiéis para 

descartar programações que não favorecem o crescimento individual ou coletivo. Vemos aqui 

uma importante adaptação doutrina da AD em benefício de sua acomodação aos valores da 

sociedade, situação que aproxima a Igreja da realidade de seus fiéis. Uma realidade que altera 

inclusive o perfil sócio-econômico dos membros da Assembleia de Deus. 

Opinamos anteriormente quando duvidamos de uma “quarta onda do pentecostalismo 

brasileiro” proveniente de igrejas com pouco capital simbólico no campo religioso brasileiro 

que, se houver essa nova onda, ele se dará mais por transformações e bricolagens surgidas nas 

igrejas das três ondas sugeridas por Paul Freston. A Assembleia de Deus é testemunha de 

como o pentecostalismo pode se modificar e se adaptar a novas realidades e criar novas 

práticas que, por sua vez, atraem novos adeptos. Mariano vê que as igrejas pentecostais estão 

sintonizadas com os padrões de nossa sociedade e vê como a AD está forte nesse processo: 

 

O exemplo a seguir de um evangelista da Assembleia de Deus de origem pobre que 

se tornou empresário e político, ilustra bem certas mudanças que estão ocorrendo no 

pentecostalismo, mesmo no clássico: o arrefecimento da ênfase apocalíptica (que 

desvalorizava o mundo), a retração do sectarismo (contrário à participação na 

política partidária, avesso à educação formal, ao intelectualismo, a busca de riqueza 

e às profissões rendosas, que poderiam provocar orgulho, paixão e amor ao mundo) 

e do ascetismo (que proibia até a prática de esportes), sem prejuízo imediato a seu 

moralismo de cunho bíblico (MARIANO, 2005, p.149). 

 

É possível notar que a Assembleia de Deus ajusta-se à realidade vigente sem grandes 

traumas ou contradições à sua doutrina. Apenas que essa igreja não está querendo preparar 
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seus fiéis para o pós vida, mas sim para a vida, para este mundo. Nesse sentido,  uma vida 

confortável e segura também do ponto de vista, situação que não é tratada como uma afronta a 

Deus, à Igreja e aos seus “irmãos”, mas como uma questão possível e desejável para as 

pessoas. A AD muda; não é e, possivelmente, não será uma igreja elitista, mas consegue 

abraçar homens e mulheres de diferentes pensamentos, classes sociais e histórias de vida, 

aumentando não só seus números, mas também o seu capital simbólico no campo religioso 

brasileiro. Corrêa registra essa situação e faz a seguinte consideração: 

 

Atualmente, o perfil das igrejas ADs mudou, ao menos em parte. Embora seus 

adeptos continuem sendo em maioria provenientes das camadas menos favorecidas 

economicamente da sociedade, entre eles já existem pessoas pertencentes a setores 

da classe média, bem como profissionais liberais e empresários (CORRÊA, 2013, 

p.153). 

 

Desfrutando de grande riqueza e prestígio a partir de seu sistema de funcionamento, a 

Assembleia de Deus é uma instituição que comporta múltiplas possibilidades. Centraliza-se a 

partir das Convenções Nacionais, mas descentraliza-se a partir dos ministérios locais; 

comporta uma liderança elitista, mas abraça um séquito mais pobre. Sobre as lideranças, 

devemos apresentar a tese de Corrêa: “a liderança dirigente é uma elite rica, em contraste com 

a membresia pobre” (CORRÊA, 2013, p.160). Há um grupo que detém um importante capital 

simbólico que fornece as condições para que ele tome as principais decisões acerca dos rumos 

da AD. Contudo, ainda que exista um setor privilegiado, ele não está desconectado dos outros 

membros, situação que confere mais unidade ao sistema. Por fim, a ascensão na Assembleia é 

lenta e laboriosa, situação que impede o surgimento de líderes poderosos, bem como justifica 

as dissidências nessa Igreja. Freston a esse respeito, informa: 

 

Tradicionalmente, um homem chega a ser pastor vencendo uma série de estágios de 

aprendizado: auxiliar, diácono, presbítero, evangelista, pastor. Embora haja 

elementos clericais no sistema (ritos reservados aos pastores), não há abismo entre 

clero e laicato. O pastor é apenas aquele que chegou ao topo da escada, mas não se 

distancia do membro comum por uma formação especializada. A escada de 

aprendizado é forte meio de controle social nas mãos dos pastores-presidentes, A 

subida costuma ser lenta. Os pastorados geralmente são curtos até chegar a pastor-

presidente; estes ficam 20 ou 30 anos (FRESTON, 1993, p. 73). 

 

Como estamos afirmando, a Assembleia de Deus possui a grande virtude de se adaptar 

às mudanças como nenhuma outra Igreja brasileira. Não dispensa a centralidade como as 

Convenções Nacionais e a burocratização, mas se abrem à realidade e às necessidades locais a 

partir da concessão de poder aos ministérios com o objetivo de se afirmarem. São processos 

de continuidades (centralização de poder) e rupturas (descentralização em favor das realidades 
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locais) que caracterizam o sistema organizacional da AD: “se pode pensar que os ministérios 

das ADs alteraram suas dinâmicas, apoiados em processos e mensagens que inclui, ao mesmo 

tempo, conservação e transformação” (CORRÊA, 2013, p.216). 

No quarto capítulo iremos discutir se o crescimento evangélico´− tendo a Assembleia 

de Deus como uma de suas principais pontas de lança − é um processo irreversível o se está 

chegando a um “teto”. Por hora temos que destacar a grande capacidade de organização e 

estratégias das ações da AD que vem concedendo grandes conquistas a essa Igreja, como a 

maior Igreja pentecostal do Brasil ou a que detém o maior número de políticos vinculado aos 

seus interesses. Naturalmente, seu crescimento fará com que ela seja uma instituição mais 

visada e cobrada pela sociedade brasileira, como é o caso do político Eduardo Cunha que, 

envolto em acusações de irregularidades e tendo seu mandato de deputado cassado, tem 

associadas suas denúncias com a Assembleia de Deus, situação que a médio prazo poderá 

trazer desgaste à imagem dessa Igreja. Ao mesmo tempo, o surgimento de dissidências, mas 

que ainda se mantém vinculadas à AD – como é o caso da Vitória em Cristo de Malafaia −, 

podem trazer questionamentos acerca da coerência e dos limites de uma doutrina da 

Assembleia de Deus, como é o caso da pertinência ou não de elementos como a Teologia da 

Prosperidade. 

O pentecostalismo desde sua chegada ao Brasil formulou uma ideia de libertação 

própria, desenvolveu um discurso que atrai multidões com sua promessa de uma vida melhor 

nesta vida e inclusive adentrou em outros campos da nossa sociedade como o político, 

causando polêmica, mas demarcando a força dos evangélicos. Igrejas como a Universal do 

Reino de Deus e a Assembleia de Deus foram vetores importantes do crescimento do 

subcampo evangélico, com a primeira desafiando “supostos inimigos” dos evangélicos – 

como a TV Globo e a Igreja Católica – e a segunda se constituindo em uma instituição 

poderosa não somente em número de seguidores, mas também como referência evangélica. 

Importante para os objetivos de nosso trabalho é a constatação de que os pentecostais 

estão presentes com força no estudo de caso selecionado para esta pesquisa – a cidade mato-

grossense de São Félix do Araguaia. Na cidade onde está localizada a sede da Prelazia 

liderada por Pedro Casaldáliga, o subcampo evangélico vem demostrando um crescimento 

acima das estatísticas nacionais e colocando em xeque a hegemonia de uma das principais 

igrejas inspiradas pela Teologia da Libertação. Deveremos checar oportunamente se os 

parâmetros aqui sublinhados sobre o movimento pentecostal também explicam em nível local 

o crescimento evangélico que se verifica em nível nacional, especialmente nos últimos vinte 

anos. 
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Para Bourdieu, a tendência do campo é a conservação da posição dos dominantes, pois 

eles dispõem de inúmeras ferramentas para manterem sua condição. Entretanto, quando uma 

agente entrante possui capacidade para desafiar os detentores do campo, há possibilidades de 

uma reconfiguração. Nesse sentido, a disputa por posições e hegemonia no campo religioso 

brasileiro vive um momento em que se considere ainda a marcante maioria católica, há 

elementos que permitem identificar uma propensão para que se continue não somente 

crescimento evangélico em se tratando de número de fiéis, como também sua influência na 

sociedade brasileira. No quarto capítulo trataremos com maiores detalhes dessa situação. 

O desinteresse em relação ao lado estrutural da questão social fica ainda mais evidente 

tendo como parâmetro o engajamento da Teologia da Libertação nesse aspecto. Esse 

segmento, assim como os pentecostais, sacudiu o campo religioso brasileiro por quase duas 

décadas com um discurso religioso igualmente enfático como o dos pentecostal, mas 

possuindo referenciais completamente opostos. Nesse sentido, temos que compreender o 

conteúdo da mensagem da Teologia da Libertação para sabermos se esse discurso ainda tem 

impacto e aceitação junto ao povo, tomando como referência a cidade de São Félix do 

Araguaia. 
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3 – A TEOLOGIA DA LIBERTAÇÃO NO CAMPO RELIGIOSO BRASILEIRO: 

UMA POSSÍVEL REAFIRMAÇÃO? 

 

 

Presente em nosso país desde a chegada dos portugueses, os católicos construíram sua 

hegemonia religiosa intrinsecamente ligados às forças políticas que historicamente 

governaram o Brasil. Essa situação explica o porquê da maioria de brasileiras e brasileiros se 

declararem católicos, pois o catolicismo como religião oficial do Estado foi imposto à 

população. Sabe-se que atualmente – de acordo com os dados do Censo IBGE 2010 – o 

número de católicos é de 64,6%, situação que denota a complexidade do campo religioso 

brasileiro em contraste à supremacia completa da Igreja dos Católicos em fins do século XIX. 

Como se deu o processo de reconfiguração do campo religioso brasileiro? 

Objetivamente temos duas situações claras: a primeira foi a separação entre Estado-Igreja na 

Constituição de 1891, quando o catolicismo deixou de ser a religião oficial do Brasil e foi 

estabelecida a liberdade de culto no país; a segunda foi o crescimento do subcampo 

evangélico no país, especialmente nos últimos 50 ou 60 anos. Se no capítulo anterior 

discutimos as características do discurso pentecostal brasileiro – vetor importante para a 

expansão evangélica −, neste capítulo nos dedicamos à análise do subcampo católico em sua 

vertente conhecida como Teologia da Libertação que, em linhas gerais, oferece um tipo de 

discurso que prega também a superação da pobreza, porém demandando do fiel uma atitude 

política que transforme não somente sua realidade, mas também de todos que sofram 

opressão. 

Embora o catolicismo seja uma instituição fortemente centralizada a partir de uma 

hierarquia rígida estruturada no Vaticano, ele comporta diversas “tendências” dentro de si, ou 

seja, diferentes interpretações da mensagem e da ação pastoral dos católicos. Nesse contexto 

de pluralidade do catolicismo escolhemos dedicar este capítulo ao segmento que ficou 

consagrado como “Teologia da Libertação” – que no texto poderemos abreviar pelo acrônimo 

de TL. 

A escolha pela Teologia da Libertação como segmento católico importante se justifica 

pelo fato de que ela foi extremamente relevante na história recente do Brasil – notadamente 

durante a década de 1970 no contexto da Ditadura Militar −, experimentou uma etapa de 

contenção por parte do Vaticano e uma subsequente revisão de algumas prioridades e, graças 

a algumas ações do Papa Francisco, vem assistindo alguns de seus principais pressupostos 

repercutirem a partir do discurso do sumo pontífice católico. Finalmente, nossas discussões 
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teóricas poderão ser checadas empiricamente em nosso estudo de caso na cidade de São Félix 

do Araguaia (MT), local que viveu com grande intensidade os preceitos da TL.  

 

 

3.1. Os antecedentes à Teologia da Libertação no Brasil: a Esquerda Católica 

 

Antes de adentramos a análise do processo que contribuiu com a emergência da 

Teologia da Libertação, se faz necessário situá-la historicamente. Partiremos do pressuposto 

de que a Teologia da Libertação está “pronta” teologicamente e difundida no Brasil no ano de 

1971. Alguns acontecimentos importantes foram registrados nessa data. No Peru, o teólogo 

Gustavo Gutiérrez lançava “Teologia da Libertação: Perspectivas” que seria consagrada como 

uma das maiores referências para a difusão e afirmação do discurso da TL. Nesse mesmo ano, 

o frei brasileiro Leonardo Boff publicaria uma série de artigos sobre teologia que, 

posteriormente, seriam compilados para a publicação de Jesus Cristo Libertador, obra na qual 

Boff inauguraria os debates para a Teologia da Libertação no Brasil. 

Naturalmente, não tomamos a data de 1971 de modo rígido ou inflexível. Gerhard 

Ludwig Müller (2014) e Gustavo Gutiérrez (2000) tratam a reunião do CELAM no ano de 

1968 como o evento fundante da TL. Por sua vez, Leonardo Boff em um artigo denominado 

“Quarenta anos da Teologia da Libertação” publicado em 2011 defende 1971 como data 

determinante para a afirmação da “teologia dos pobres”. Adicionalmente – e importante para 

os rumos deste trabalho −, o ano de 1971 registrou a Ordenação Episcopal de Pedro 

Casaldáliga, o qual se consagraria como um dos maiores expoentes da Teologia da Libertação 

do mundo por conta de suas ações político-sociais. Portanto, tendo o ano de 1971 como 

referência, trabalharemos a seguir os elementos que antecederam a afirmação da Teologia da 

Libertação até essa data. 

O Brasil já contava com um histórico de ações políticas engajadas com a questão 

social por parte de algumas figuras do clero católico que contestavam tanto a situação sócio-

política do Brasil como os rumos da Igreja Católica. Foi o aparecimento de um discurso 

católico politizado empreendido por um grupo que ficou conhecido como Ação Católica 

Brasileira (ACB), que, fundada em 1935, iria iniciar um processo que ganharia adeptos tanto 

junto ao clero católico como em setores progressistas da sociedade brasileira nas décadas 

seguintes. 

A origem da ACB esteve pautada pela inspiração de movimento similares que 

ocorriam na Europa como os da França e Itália. Na realidade, os movimentos de “Ação 
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Católica” demarcaram uma tentativa da Igreja Católica de reconquistar um espaço que 

gradualmente essa instituição vinha perdendo na sociedade. Temos no italiano Antonio 

Gramsci um dos grandes estudiosos do fenômeno da Ação Católica, o qual em seus estudos 

percebeu que a Igreja dos Católicos estava em uma posição desfavorável no contexto sócio-

político italiano e que buscava revalorizar sua influência nessa sociedade. O cenário no qual a 

Igreja Católica tentava retomar sua força na Itália é registrado assim por Gramsci: 

 

A Ação Católica assinala o início de uma época nova na história da religião católica: 

de uma época em que ela, de concepção totalitária (no duplo sentido: de que era uma 

concepção total do mundo de uma sociedade em sua totalidade), torna-se parcial 

(também no duplo sentido) e deve dispor de um partido próprio (GRAMSCI, 2001a, 

p.152). 

 

Como Gramsci assinala, a Ação Católica se torna uma mudança na concepção de 

Igreja que a IC postulava, ou seja, estando ela cada vez mais presente e firme dentro da 

sociedade. A França também produziu uma Ação Católica que, por sua vez, foi de grande 

importância para a ACB, especialmente no campo teórico. Muitos nomes inspiraram os 

movimento católicos brasileiros, mas podemos mencionar aqui figuras como Jacques 

Maritain, Emmanuel Mounier, Jean-Yves Calvez e o padre Lebret. Esses nomes 

representaram um consistente referencial para a Esquerda Católica brasileira, pois, como 

pontua Michael Löwy: “a Ação Católica e a JUC [Juventude Universitária Católica] eram 

guiadas por grupo jovem e progressista de membros do clero, cuja maioria fora educada na 

Europa” (LÖWY, 2000, p. 231). 

A Ação Católica Brasileira era, na verdade, um grupo complexo com diversas 

ramificações. A ACB, movimento originário da Igreja Católica, continha dentro de sua 

estrutura grupos especializados que tinham a missão de levar a cargo suas determinações, 

como a JAC (Juventude Agrária Católica), JEC (Juventude Estudantil Católica), JIC 

(Juventude Independente Católica), JOC (Juventude Operária Católica) e JUC (Juventude 

Universitária Católica) que agiam juntos aos leigos (SOFIATI, 2011). Entres os subgrupos 

mencionados, a JOC e a JUC tiveram especial importância para o a criação do discurso 

político dos católicos, visto que os participantes desses dois movimentos estavam em contato 

direto com setores sociais extremamente sensíveis da sociedade brasileira, ou seja, os 

operários e os universitários. 

A Juventude Universitária Católica, paradoxalmente, teve em seu cerne um certo víeis 

conservador, posto que seu objetivo primário era cristianizar as “futuras lideranças que 

governariam o Brasil”. Todavia, ao entrar em contato com as questões do mundo 
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universitário, seus membros passaram a se envolve com temas universitários, como a atuação 

política, o acesso a teorias das Ciências Sociais e as reflexões dos problemas do Brasil. A 

década de 1960 assistiu o compromisso de inúmeros jovens para com uma ação política que 

seria parte de sua missão evangelizadora a partir de um discurso politizado. 

Os membros da Juventude Universitária Católica, decididos em sua postura pastoral, 

iniciaram uma trabalho de produção de textos que refletiriam suas convicções. O destaque 

desse textos era o grande espaço para os assuntos políticos, econômicos e sociais, nos quais 

estava pautada críticas ao sistema capitalista, segundo eles o causador das desigualdades 

sociais que afligiam o Brasil. Como mencionamos anteriormente, a proposta inicial da JUC 

era conquistar novos fiéis e expandir a mensagem católica na sociedade. Entretanto, a o 

discurso combativo da JUC desagradava a cúpula da Igreja Católica brasileira, situação que 

gerou atritos entre a hierarquia católica e os integrantes da JUC. Scott Mainwaring, autor 

estadunidense que se dedicou a estudar a Igreja Católica no Brasil durante o século XX, relata 

o clima criado pelas ações da JUC: “a partir de 1961, o distanciamento ideológico entre os 

bispos e a JUC alargara-se” (MAINWARING, 2004, p. 84). 

Perseguidos por seus superiores – vários elementos envolvidos com o referido 

subgrupo da ACB foram expulsos da Igreja Católica −, alguns componentes da JUC deixaram 

voluntariamente e contribuíram para a criação de outro movimento político fortemente 

influenciado por setores progressistas católicos24: a Ação Popular (AP). O diferencial da AP 

em contraste com a JUC se dava no fato de que aspectos políticos eram tão ou mais 

importantes do que os religiosos, situação que fez com que as ideias socialistas ganhassem 

espaço nas formulações teóricas da AP. Sem nunca dispensar os valores cristãos – os quais 

eram essenciais para o grupo −, os membros da Ação Popular estavam “livres” das pressões 

da hierarquia da Igreja Católica e tinham condições de agirem politicamente sem receios de 

retaliações e opinarem de forma crítica à realidade à sua volta. Mainwaring compara a postura 

dos elementos da Ação Popular com a da Juventude Universitária Católica:  

 

Livre das restrições que os bispos impunham à JUC, a Ação Popular adotou 

posições políticas à esquerda da JUC. Enquanto a JUC estava relativamente otimista 

em relação à capacidade do governo Goulart de promover grandes mudanças sociais, 

a AP criticava o seu “nacionalismo desenvolvimentista” populista. A Ação Popular 

via a revolução como único meio de resolver os problemas da sociedade 

(MAINWARING, 2004, p. 86). 

 

                                                             
24 Como iremos apresentar mais à frente, a Ação Popular foi um dos primeiros movimentos de cunho político-

social influenciado por setores católicos, situação que, com a Teologia da Libertação, iria acontecer de forma 

mais constante. 
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O aporte da Ação Popular aos movimentos progressistas da Igreja Católica consiste no 

fato de que, com ela, ficou demonstrado ser possível a existência de um movimento religioso 

que poderia se apropriar de elementos exteriores à doutrina católica, como as ideias socialistas 

francesas da ação católica daquele país. Precisamente, os teólogos da libertação seguiriam 

esse exemplo, visto que tendo sempre os princípios do cristianismo católico, nomes como 

Gutiérrez não se furtaram de empregarem ideias das Ciências Sociais – notoriamente, 

elementos da teoria marxista – para compreenderem a realidade à volta e, algumas vezes, 

mesmo em seus discursos. 

Outro setor importante da Ação Católica Brasileira com destaque durante a década de 

1960 foi a Juventude Operária Católica. Sua característica mais saliente consistia que seus 

componentes estavam ligados aos trabalhadores urbanos, uma parcela da população mais 

pobre e marginalizada da sociedade, resultando em uma ação mais radicalizada por parte da 

JOC. Outro resíduo das ações desse pessoal foi que eles trouxeram para a Igreja Católica a 

experiência social adquirida junto aos trabalhadores, situação que teve duas consequências: de 

um lado,  colaborou com o processo de conscientização de parte do clero católico das 

dificuldades que seus fiéis vivenciavam em seu cotidiano; mas, por outra parte, fez com que 

os constituintes da AP sofressem diversas retaliações, tanto parte da Igreja Católica que não 

queria que sua instituição estivesse ligada a “revolucionários”, como por parte da Ditadura 

Militar que tomaria o poder no Brasil em abril de 1964.  

A JOC tinha seus componentes oriundos pela classe operária urbana e tinha, assim 

como a JUC, a missão de “trazer a mensagem de Cristo” a milhares de trabalhadores das 

grandes cidades. Entretanto, como aconteceu na Juventude Universitária, os participantes da 

Juventude Operária nutriram grande simpatia por aqueles que, inicialmente, eles deveriam 

converter, indignando-se com a dura realidade de trabalhadoras e trabalhadores pelo país e 

passando a aderir à causa operária, situação que fez da JOC uma organização determinada nas 

questões políticas da sociedade. Seus integrantes tinham contato com a teoria marxista, 

situação que no contexto do início da Ditadura Militar na década de 1960 por si justificava o 

encarceramento dos militantes da Juventude Operária Católica.  Mainwaring reproduz um 

documento25 que indica o significado do referencial marxista para o referido subgrupo da 

ACB: 

                                                             
25 Essa passagem merece maiores comentários visto que décadas após as ações da JOC, integrantes da Teologia 

da Libertação também se viram obrigados a se defenderem sobre a relação com a teoria marxista. Os jocistas 

eram acusados de comunistas infiltrados juntos ao operariado, bem como fazer uso acríticos das ideias 

formuladas por Karl Marx. Iremos tratar mais à frente como os teólogos da libertação lidaram com as críticas de 

suas relações com elementos da teoria marxista. 
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O marxismo para nós é uma doutrina como qualquer outra. O comunismo não nos 

assusta. Se o marxismo contribui para dar ao operário aquilo de que ele precisa e 

permite a sua realização como indivíduo, não nos colocaremos contra ele. (...) Nós 

não somos comunistas, mas não o tememos; tememos sim a miséria, a fome, a 

alienação (MAINWARING, 2004, p. 152). 

 

Em que se pese essa circunstância, as ações da JOC – bem como suas consequências – 

tiveram o mérito de transportar para dentro da Igreja Católica a dura realidade de vida de seus 

fiéis e do clero que os apoiava em suas aflições mais materiais e concretas. Inicialmente 

procurando trazer os seus devotos para a realidade contemplativa da Igreja, as atividades da 

Ação Católica Brasileira, de fato, alertou um segmento importante da Igreja Católica para que 

fosse adotada uma postura que interviesse a favor da população menos favorecida. Poderá o 

catolicismo engajado politicamente retomar esse contato com o povo em seu contexto real e 

adaptar seu discurso à realidade contemporânea como fazem as igrejas pentecostais?  A lição 

que os jocistas deixaram para o setor do clero mais sensível às questões sociais é que a Igreja 

deveria abandonar práticas assistencialistas e paternalistas para se comprometessem com a 

luta dos trabalhadores brasileiros naquele período, porque: 

 

Originalmente, a JOC fora um meio de trazer a Igreja até a classe operária, de 

cristianizar a classe operária. Mas seu significado histórico reside em ter feito o 

contrário, em ter ajudado a Igreja a compreender a classe operária (MAINWARING, 

2004, p. 158). 

 

Percebe-se, pois, que o discurso politizado e contestador por parte do clero católico já 

vinha sendo gestado anteriormente à eclosão da Teologia da Libertação no início da década de 

1970. Dessa forma, o movimento conhecido como “Esquerda Católica” teve o significado de 

ter empreendido uma experiência de uma atuação religiosa que tinha como objetivo de 

auxiliar os seus fiéis não somente em nível espiritual, mas também nas necessidades materiais 

da vida cotidiana. Criou-se uma cultura política de padres e bispos, os quais se sentiam 

importantes e convictos de sua participação nos assuntos mais delicados da sociedade. Löwy 

trata da dimensão que os grupos da Ação Católica tiveram para que se desenvolvesse um 

ambiente e uma cultura política para os cristãos engajados com a questão social: 

 

Eram, no início dos anos 60, a arena social na qual os cristãos se comprometeram 

ativamente com as lutas populares, reinterpretaram o Evangelho à luz de sua prática 

e, em alguns casos, foram atraídos pelo marxismo (LÖWY, 2000, p. 71). 

 

A Teologia da Libertação contaria com essa experiência da Esquerda Católica e 

sistematizaria seu discurso com base nos princípios bíblicos, no exemplo de Jesus Cristo e no 
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auxílio do marxismo para a melhor compreensão da realidade social da realidade. Afirmava-

se, portanto, uma nova tendência que propunha uma postura da Igreja dos católicos diferente 

daquela que estava em vigência, situação que fez com que a TL se chocasse e polemizasse 

com os setores mais conservadores. Devemos prosseguir com a análise desses grupos 

presentes na Igreja Católica que permitem que se enxergue o pluralismo católico. 

 

3.2. As "tendências orgânicas" da Igreja Católica: catolicismos? 

 

Neste nosso capítulo estamos trabalhando com a Teologia da Libertação, um segmento 

que teve destaque no campo religioso brasileiro nas décadas de 1970 e 1980 e que, desde 

então, vem se reconfigurando e se reposicionando nesse campo. Devido à centralidade da 

hierarquia na Igreja Católica, a princípio poderia se pensar que a IC seria monocrática e com a 

prevalência de uma postura uniforme entre seus membros. Contudo, uma análise mais 

cuidadosa demonstra que a Igreja Católica comporta em si diferentes grupos que travam uma 

disputa por capital simbólico dentro de sua instituição. No presente segmento, iremos tratar da 

noção de tendências orgânicas desenvolvido pelo italiano Gramsci que nos permitirá enxergar 

a pluralidade da Igreja Católica. 

Gramsci, autor italiano que passou parte de sua vida intelectual preso por conta do 

governo fascista de Benito Mussolini e nesse período escreveu a coletânea de escritos que 

ficaram conhecidos como Cadernos do Cárcere, defende que o fenômeno religioso consegue 

admitir em si inúmeras possibilidades de compreensão de seu discurso, podendo existir uma 

religião dos oprimidos, uma religião dos dominantes, entre outras possibilidades. A partir 

desse ponto de vista surgiu a ideia de que no catolicismo haveria a presença de diferentes 

discursos em relação à ação religiosa, os quais materializam no conceito de tendências 

orgânicas da Igreja Católica.  

Gramsci (2001) apontou a presença de três grandes tendências no catolicismo italiano 

do início do século XX: inicialmente existiriam os integristas, o setor mais conservador dentro 

da Igreja Católica; os jesuítas, por sua vez, se encontravam em uma posição de centro, que por 

meio de uma ação subjetiva buscava manter o controle sobre os diversos grupos da sociedade; 

finalmente, o destaque é para os modernistas, os quais ora mais reformistas, ora mais radicais, 

situavam-se mais à esquerda. Assim, a partir da noção de tendências orgânicas, compreender 

a posição da Teologia da Libertação dentro da Igreja Católica é discernir a que tendência que 

ela pertence, bem como os grupos que se opõem a ela. Devemos, para tanto, lançar mão das 

contribuições teológicas de Boff e as sociológicas de Löwy e Brandão.  
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Leonardo Boff em Igreja: Carisma e Poder defende que há quatro modelos de igreja 

que se destacam e representam uma relação religiosa com a sociedade na América Latina. 

Nesse sentido, o autor postula que a compreensão desses modelos se configura como um 

desafio para se viver a missão religiosa em nosso continente.  

O primeiro é o que Boff qualifica como “Igreja da totalidade”. Esta se traduz pela 

grande ênfase à hierarquia e à instituição, centralizando suas ações e se colocando-se como 

portadora exclusiva da salvação, sendo os bispos, o Papa e, acima de tudo, a estrutura 

hierárquica da Igreja, os pilares desse modelo. Essa é uma concepção que separa a Igreja do 

“mundo”, o qual é visto como algo a ser evitado e que pode corromper sua instituição. Boff se 

opõe à essa posição, visto que nela a Igreja: “mostra-se insensível aos problemas humanos 

que ocorrem fora dos seus limites, no mundo e na sociedade. O político constitui a dimensão 

do sujo, que deve ser evitado o mais possível” (BOFF, 1994, p.22). 

Já o segundo modelo Boff denomina como “Igreja da pregação”. Nesta possibilidade, 

há um pacto entre Igreja e Estado que buscam cooperar entre si havendo o respeito à 

hierarquia da Igreja, visto que desejosos de servir aos fiéis, esse clero reconhece que não 

dispõe das condições necessárias para efetivar suas ações, situação que resulta em uma 

aproximação junto aos poderosos para obter algumas conquistas. Na realidade, se tem um 

modelo rígido, pouco democrático e que não dialoga com as bases, visto que: “a relação se 

realiza com os poderes estabelecidos e não com os movimentos históricos emergentes [...]” 

(BOFF, 1981, p.19). 

O terceiro modelo é intitulado como “Igreja da modernidade”. Esta concepção avança 

em relação às outras pelo fato de se abrir em relação à sociedade, tentando ela se ajustar com 

o discurso vigente. A aproximação ocorre não apenas com o Estado, mas também como 

outros setores da sociedade, como o científico, o acadêmico, o econômico, entre outros. Boff 

reconhece que esse pensamento tem a virtude de, ao menos, tentar superar o tradicionalismo, 

conseguindo se aproximar das pessoas em seu contexto atual e rejeitando a clássica rejeição 

católica da modernidade. Entretanto, esse é um modelo que segundo o autor possui apenas um 

viés reformista, buscando apenas sugerir e apontar caminhos para a sociedade, ainda 

rejeitando uma ação pastoral efetiva e intensa de seu clero junto às questões sociais. Esse 

modelo falharia pois não teria a intenção de transformar as estruturas sociais vigentes e 

nenhum compromisso com essa transformação seria assumido. O que acontece nesse modelo 

é que: “os ricos serão convocados a ajudarem na causa dos pobres, mas sem precisar, 

necessariamente, mudar de lugar social e de prática burguesa” (BOFF, 1981, p. 23). 
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O último modelo é o da “Igreja dos pobres”. Surgiria com ela uma possibilidade na 

qual homens e mulheres empobrecidos e vítimas de opressão teriam a possibilidade de serem 

os agentes de sua libertação, não sendo essas pessoas apenas objetos de práticas 

assistencialistas. A “Igreja” é vivida popularmente nas discussões a partir das Comunidades 

Eclesiais de Base (CEB), onde a realidade e problemas do cidadão comum são discutidas de 

forma coletiva e democrática, visto que o papel dos religiosos não é vertical como nos 

modelos anteriores, mas sim horizontal com a criação de um clima dialógico entre os 

presentes. Esse foi o princípio central da Teologia da Libertação em seus primeiros 

momentos, os quais também foram assumidos pela Prelazia de São Félix do Araguaia no 

bispado de Dom Pedro Casaldáliga.  

A contribuição de Löwy, por sua vez, tem como base a ideia de tendências orgânicas 

de Gramsci e é registrada em seu livro A Guerra dos Deuses: Religião e Política na América 

Latina (2000, p.66). Segundo Löwy a Igreja Católica pode ser compreendida pela presença de 

quatro grandes segmentos: os “tradicionalistas”, de postura ultrarreacionária que o autor 

qualifica como “semifascista” que tem no movimento “Tradição, Família e Propriedade” seu 

grande representante; os “modernizadores conservadores”, por seu turno, nutrem grande 

hostilidade contra os movimentos mais radicais – como o da TL – e têm nas elites seus 

grandes aliados; outra tendência é a dos “reformistas”, que possui certa autonomia dentro da 

hierarquia católica suficiente para atender algumas demandas dos mais pobres; por fim, há a 

ala dos “radicais”, os quais têm na Teologia da Libertação o grande exemplo e que 

enfaticamente defendem a atuação do clero católico juntos aos movimentos sociais e aos mais 

pobres em favor da mudança social.  

Concomitante aos estudos de Löwy, é de grande ajuda a complementação realizada 

por Flávio Sofiati sobre as tendências orgânicas do catolicismo brasileiro. Partindo da mesma 

divisão de Löwy, Sofiati (2011) traça o seguinte perfil dessas correntes, bem como seus 

principais movimentos: Tradicionalistas: compostas pelos movimentos Opus Dei, Tradição 

Família e Propriedade e Arautos do Evangelho; 2) Modernizadores conservadores: setor no 

qual se insere o Movimento de Renovação Carismática Católica; 3)Reformistas: no qual 

predominam as congregações que trabalham diretamente com educação como, por exemplo, 

os lassalistas, redentoristas e maristas; 4) Radicais: composta pelos setores ligados à Teologia 

da Libertação como as CEB´s, Pastorais Sociais e Pastorais da Juventude. 

A partir do que demonstramos com Boff e Löwy podemos afirmar que se o 

catolicismo brasileiro não é tão fragmentado e diversificado como os evangélicos, ele também 

comporta diferentes possibilidades discursivas. Recorremos a Carlos Rodrigues Brandão, o 
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qual estudando antropologicamente o catolicismo brasileiro, vê que parte de seu clero tem a 

capacidade de distanciar da rigidez hierárquica e admitir discursos alternativos da experiência 

católica: 

 

Convivemos na atualidade com vários estilos culturais de “ser católico”. Mesmo no 

interior de uma catolicismo mais canônico, praticado em linha direta de relação com 

o corpo sacerdotal, subsistem modalidades de tendências não raro de difícil 

integração no corpus da doutrina, gestos e ritos de uma mesma religião e de uma 

mesma igreja. (BRANDÃO, 2005, P.51). 

 

Brandão quando escreveu sua consagrada obra “Os Deuses do Povo: um estudo sobre 

a religião popular” em fins da década de 1970, tem no referencial antropológico, gramsciano e 

weberiano suas principais fontes. Entretanto, Brandão é uma espécie de “inaugurador” da 

noção de campo religioso que durante a década de 1980 e, principalmente, 1990 ganharia 

espaço na Sociologia Brasileira com Bourdieu. Brandão consegue em seu trabalho 

compreender o impacto do discurso religioso na sociedade no que se trata de seu impacto 

sociocultural, em como as disputas internas e externas que determinada religião pode travar 

tendo em vista aumentar seu capital simbólico, pois: 

 

De um lado, o setor religioso concorre com outros setores e com agências 

equivalentes de aparelho do Estado pelo acesso a posições preferenciais de produção 

de ideologia e de oferta de serviços sociais de efeito político. De outro lado, no seu 

interior, uma situação precedente de monopólio é aos poucos transformada em uma 

situação derivada, de mercado, onde uma religião e sua igreja passam de uma 

posição predomínio na escrita das regras de oferta de bens de salvação, para um 

estado de franca concorrência com outras, posteriores e adversária. (BRANDÂO, 

1980, pp. 86-7). 

 

Brandão apresenta o caráter competitivo do fenômeno religioso tanto em nível 

externo, político e social, como interno, no que se refere religião como “oferta de bens de 

salvação”, ou seja, como diferentes discursos da experiência religiosa.  

O referido autor defende que é mais apropriado o termo “catolicismos” ao singular 

“catolicismo”, visto que religiosidade católica comportaria “todas religiões em uma só”. 

Brandão justifica sua tese (2013, pp.99-100) em virtude de três características. Primeiro, 

porque o catolicismo é uma religião que consegue abarcar inúmeros segmentos sociais, “da 

prostituta à freira” e que “todos os agentes católicos podem se considerar católicos”; segundo, 

porque o catolicismo não exige de seus fiéis uma experiência rígida e compromissada com 

seus dogmas; terceiro, visto que a experiência católica no Brasil se “abre” quase a um 

“panecumenismo”, havendo interface de católicas e católicos com outras religiosidades sem 

graves tensões, o que não acontece com os setores mais sectários do pentecostalismo.  
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Concluímos o presente tópico ilustrando as variações discursivas que o catolicismo 

pode assumir, havendo possibilidades que um determinado movimento religioso tem de, entre 

as diversas tendências existentes, transitar entre elas e como a experiência católica pode ser 

fluida, com seus fiéis intensificando ou restringindo sua religiosidade. Vamos acompanhar 

mais à frente que o discurso da Teologia da Libertação transitou de radical para um mais 

reformista e moderado. Essa transição será suficiente para que a mensagem da Teologia da 

Libertação tenha uma recepção positiva no atual contexto da sociedade brasileira? Mais à 

frente teremos condições de responder essa questão. 

Portanto, entre a miríade de alternativas entre o catolicismo brasileiro, iremos focar 

agora na história e na análise conceitual do segmento da Teologia da Libertação. Importante 

no estudo a seguir é que a TL não seja considerada também um movimento único que desde 

sua emergência até os dias de hoje se mantém igual, visto que essa vertente católica 

experimentou mudanças decorrentes tanto das transformações da sociedade nos últimos 40 

anos como também refletiu sobre seu discurso. 

 

3.3. A Teologia da Libertação: aspectos essenciais para a sua compreensão 

 

O presente item será subdividido para uma melhor apresentação da Teologia da 

Libertação. Ela vai ser analisada em seu aspecto histórico-conceitual, ou seja, não fazendo 

apenas uma história da TL, mas analisando seus fundamentos e diretrizes essenciais e 

verificando se houve alguma transformação em seu discurso.  É importante ressaltar que este 

tópico e suas subdivisões serão dedicados a elementos que consagraram a Teologia da 

Libertação no campo religioso brasileiro, destacadamente na década de 1970. Neste primeiro 

momento trataremos de Teologia da Libertação e não “Teologias da Libertação” ou 

“Cristianismo da Libertação”, termos que atualmente são mais utilizados para se referir à 

teologia concebida pela tendência mais engajada nas questões da política e da sociedade 

dentro da Igreja Católica. 

É notório, todavia, na Sociologia da Religião que a TL experimentou mudanças em 

seus princípios e na sua ação pastoral a partir da década de 1980, reformulando algumas de 

suas prioridades. Estaremos atentos a essas mudanças e nos tópicos seguintes e finais do 

presente capítulo completaremos nossa análise estudando o que se entende hoje por “Teologia 

da Libertação” em seu sentindo amplo, bem como as perspectivas para ela no campo religioso 

brasileiro com destaque para o nosso estudo de caso realizado na cidade mato-grossense de 

São Félix do Araguaia. 
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3.3.1. Aspectos internos e externos: o surgimento de uma Teologia da Libertação 

 

Como tivemos a oportunidade de demonstrar anteriormente, situamos a afirmação da 

Teologia da Libertação no campo religioso brasileiro no ano de 1971, afirmando, todavia, que 

antes dessa data já existiam movimentos católicos envolvidos com as questões sócio-políticas 

do país. Deve ser destacado que a Teologia da Libertação avançou em relação aos 

movimentos da Esquerda Católica ao criar justamente uma “teologia”, ou seja, todo um 

referencial religioso tendo como embasamento a Bíblia e a figura histórica de Jesus Cristo, 

contando os teólogos da Libertação com os recursos auxiliares das Ciências Sociais para 

compreenderem a sociedade na qual eles estavam inseridos. 

Partimos do pressuposto de que a teologia da TL materializou-se em um determinado 

momento histórico no qual acontecimentos internos e externos da religião católica 

concorreram para a afirmação da chamada “teologia dos pobres”. Gutiérrez conceitua a 

teologia como elemento orientador da ação pastoral, possuindo ela características 

permanentes, mas sendo a teologia eminentemente histórica e contextual. Assim é que para o 

autor de “Teologia da Libertação: Perspectivas”: 

 

A teologia está vinculada ao momento histórico e ao mundo cultural em que surgem 

essas perguntas [desafios à ação pastoral] (daí que, rigorosamente falando, dizer que 

uma teologia é “contextual” revela-se tautológico: de um jeito ou de outro, a 

teologia o é). Esse é um dos elementos que a definem como função eclesial. 

Obviamente, nas teologias há elementos permanentes, que vêm da mensagem cristã 

sobre as quais trabalham, mas sua atualidade dependem, em grande parte, de sua 

capacidade de interpretar a forma como é vivida a fé em circunstâncias e em uma 

época determinadas. A consequência é clara: mutáveis, de seu lado, as teologias 

nascem de um marco preciso [...] (GUTIÉRREZ, 2014, pp.61-2, grifos nossos). 

 

Gutiérrez, portanto, destaca que uma teologia possui um determinado marco, um 

momento no qual ela abre um espaço e se caracteriza. Neste segmento devemos destacar, 

assim, os acontecimentos que foram decisivos para que a Teologia da Libertação se afirmasse 

durante a década de 1970, mas que já nos anos 60 estavam contribuindo para que a TL 

surgisse. Os fatores internos dizem respeito aos antecedentes da Esquerda Católica – assunto 

que já abordamos −, a possibilidade de um novo papel para a Igreja e o clero católico 

inspirado no Concílio Vaticano II e a Conferência do CELAM realizada em Medellín, 

Colômbia. Já as questões externas importantes para a TL dizem respeito essencialmente ao 

contexto histórico da época, ou seja, a situação política, econômica, social e cultural das 
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décadas de 1960 e 1970, período marcado pelas Ditaduras Militares, pobreza, opressão e a 

emergência de movimentos revolucionários. Vamos aprofundar nossa ideia. 

A Igreja Católica brasileira fervia com as ações de parte de seu clero que agia 

politicamente durante a década de 1960. Naturalmente, esse comportamento não passou 

despercebido na hierarquia: as tendências conservadoras se manifestavam contrárias às ações 

mais radicais e os desentendimentos eram frequentes. Contudo, uma das características mais 

salientes do catolicismo é sua unidade que sua cúpula faz questão de manter, criando assim 

um ambiente no qual as discussões entre os diferentes grupos são travadas calorosamente, 

mas mantendo a união da instituição. Para Mainwaring: 

 

A maior coesão interna nesse período mais recente era, em grande parte, uma função 

decrescente influência da direita católica, maior moderação nos documentos 

progressistas e um grande esforço da parte dos progressistas para trabalhar dentro da 

instituição. (MAINWARING, 2004, p. 192). 

 

Entres os anos de 1962 e 1965 foi realizado o Concílio Ecumênico Vaticano II, no 

qual o papel da Igreja foi alvo de reflexões e onde se rediscutiu a sua relação com o “mundo”. 

O discurso que via a sociedade como “totalmente corrupta” e a ser “evitada” como as 

tendências mais conservadores postulavam seria revisto: a Igreja deveria deixar de estar 

“acima do mundo” para estar “presente no mundo”. Gutiérrez afirma:  

 

O Vaticano II, distanciando-se daqueles que não viam no mundo moderno senão um 

mau momento, destinado a passar e perante o qual apenas cabia resistir firmemente 

até que se acalmasse a tormenta, buscou e conseguiu responder a muitos desses 

questionamentos (não sem dificuldades iniciais, certamente) (GUTIÉRREZ, 2014, 

p.64). 

 

Foi assim que temáticas problemáticas para a Igreja – e, embora todos os avanços e 

possibilidades que se abriram com o Concílio, diversos temas continuaram sendo assuntos 

delicados – emergiram com o Vaticano II, abrindo espaço para novas concepções acerca o 

“ser católico”. Temáticas tais como a relação da Igreja com o mundo, os erros que porventura 

ela cometeu ou comete e como a instituição católica deveria agir em favor de seus fiéis foram 

assuntos que puderam ser tratados no âmbito do Vaticano II. Os bispos, portanto, inspirados 

pelas perspectivas abertas com o Concílio, receberam a missão levar, divulgar e agir como 

“emissários de Cristo” junto ao seu povo, visto que: “forneceu a melhor justificativa teórica 

para práticas elaboradas sob o signo de uma teologia do progresso, da autêntica secularização 

e da promoção humana” (C. BOFF; L. BOFF, 2001, p 110). 

Finalmente, temos que assinalar que o Concílio Vaticano II foi sim um acontecimento 

histórico dentro do catolicismo romano. Muitas ideias e tendências surgiram a partir dele com 
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grandes repercussões, especialmente para a América Latina. O espanhol Idelfonso Camacho 

nos permite iniciar uma inflexão sobre o Vaticano II: 

 

O Vaticano II foi um acontecimento histórico: foi a passagem oficial de uma forma 

de entender a Igreja, sua atitude em relação à sociedade e seu lugar dentro dela, para 

outra mais consequente com o irreversível fenômeno da modernidade (CAMACHO, 

1995, p. 247). 

 

A inflexão que queremos realizar se dá por conta da ênfase dada no Concílio a temas 

como a secularização e a modernidade, como destaca Camacho. Histórico e marcante para a 

Igreja Católica no século XX, o Vaticano II esteve centrando na realidade europeia, suas 

prioridades e seus problema. Os teólogos da libertação, sem diminuir a importância do 

referido evento,  relativizam-no especialmente no que se refere ao contexto da América 

Latina, pois o discurso atinente à realidade europeia não se encaixaria com nosso continente. 

Motivados pelas possibilidades surgidas pelo Vaticano II, mas cientes de suas limitações em 

relação ao nosso continente, foi que em 1968 na cidade de Medellín ocorreu a Segunda 

Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano. 

A conclusão dos teólogos latino-americanos é que os temas abordados no Vaticano II 

tinham grande preocupação com a realidade humana, mas tendo como parâmetros a mulher e 

o homem europeus. Embora assuntos como a modernidade e a secularização fossem questões 

relevantes, não eram prioritárias para a nossa realidade, segundo as opiniões mais 

progressistas, Assim sendo, partindo do contexto de reflexões do Concílio Vaticano II, o 

episcopado latino-americano tratou de analisar a posição da Igreja na realidade do continente. 

O teólogo uruguaio Juan Luis Segundo recorda o clima no CELAM: 

 

Apenas passados três anos do Concílio [Vaticano II], a necessidade de repensar na 

América Latina e para a América Latina é algo muito eloquente e que não tem 

paralelo com a recepção do Concílio em outros continentes ou outros contextos 

geográficos ou culturais. Assim, em 1968, os bispos latino-americanos estavam 

reunidos em Medellín para “adaptar” à realidade do continente as diretrizes do 

Vaticano II (SEGUNDO, 1987, p.99). 

 

 

Resumidamente, Gutiérrez26 aponta que o Vaticano II seria uma proposta de Igreja 

“reformista”, enquanto Medellín fornecia as bases para uma Igreja “dos pobres”. No contexto 

de “tendências orgânicas” da Igreja Católica, Medellín ofereceu as condições teológicas e 

institucionais para o surgimento da Teologia da Libertação, pois partindo de um encontro 

                                                             
26 Importante destacar que essa visão de Gustavo Gutiérrez está situada no contexto do início da década de 1970 

quando da publicação de “Teologia da Libertação: Perspectivas”. Teremos oportunidade de analisar se em seus 

trabalhos mais recentes Gutiérrez defende um discurso de Igreja mais radical.  
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organizado e avalizado pela hierarquia católica e com o chamamento à ação em suas 

deliberações, o encontro do CELAM de 1968 foi o ponto de partida para o nascimento de uma 

teologia latino-americana. É preciso sublinhar a criatividade e a capacidade que teólogos 

como Boff e Gutiérrez tiveram ao criarem um discurso específico para a realidade deste 

continente, adaptando sua mensagem para as reais necessidades de seus fiéis naquele 

momento. Essa mesma criatividade será importante para os seguidores desse discurso 

politizado católico no século XX, em um contexto marcado pela individualidade e desejos 

subjetivos das pessoas, bem como pela concorrência do discurso pentecostal que, por sua vez, 

vem demonstrando ser eficiente. 

Se as ações preliminares de grupos católicos com os assuntos político-sociais 

combinadas com os eventos do Vaticano II e do CELAM dizem respeito aos fatores internos 

para a emergência da TL, é justamente nas especificidades da América Latina que se 

encontram as questões externas para o surgimento de uma teologia sintonizada com a 

realidade do continente. 

A década de 1960 foi especialmente problemática para a América Latina por diversos 

motivos, tais como o político (a ascensão de militares ao poder e a sublimação da 

democracia), o econômico (a adoção de um modelo dependente que teve como consequência 

uma grave crise econômica) e o social (desemprego, pobreza e opressão). O que esse 

segmento católico concluiu é que não bastava mais denunciar ou conclamar que as 

autoridades políticas agissem em prol dos mais desfavorecidos, mas sim que padres e bispos 

contribuíssem diretamente para ajudar o seu povo, mesmo que sem autorização de seus 

superiores e que, com suas ações, os religiosos católicos entrassem em confronto contra forças 

poderosas. 

 

Importante acontecimento político para o continente latino-americano ao longo da 

década de 1960 foram as repercussões da Revolução Cubana. O levante de Fidel Castro e Che 

Guevara na ilha vizinha aos Estados Unidos motivou a ação radical de diversos movimentos 

urbanos e camponeses que lutavam contra a opressão, visando a mudança social via luta 

armada. Löwy destaca o significado da Revolução Cubana, pois: 

 

Um novo período histórico abria-se na América Latina, caracterizado pela 

intensificação das lutas sociais, o aparecimento dos movimentos guerrilheiros, uma 

sucessão de golpes militares e uma crise de legitimidade do sistema político 

(LÖWY, 2000, p. 70). 
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A vitória de um movimento revolucionário latino-americano contra poderosas forças 

nacionais e internacionais motivou não somente os movimentos sociais, mas também os 

religiosos que aderiam às suas causas. Incentivados pelo sucesso cubano, muitos religiosos 

mais radicais foram além do simples apoio, assumindo a luta revolucionária devido ao 

exemplo da ilha de Fidel. Talvez com um pouco de exagero, Gutiérrez destaca a Revolução 

Cubana, visto que ela: “divide em um antes e depois a história política da América Latina” 

(GUTIÉRREZ, 2000, p. 146). 

As transformações políticas e eclesiais na América Latina tiveram um efeito 

secundário, mas de grande ajuda para os movimentos sociais do continente: a imigrações de 

religiosos europeus comprometidos com os mais excluídos. Inúmeros religiosos vieram da 

Europa com uma nova concepção de ação pastoral advinda com as orientações do Vaticano II, 

buscando eles um lugar onde suas atividades imbuídas de comprometimento social pudessem 

ser exercidas. O contexto político-americano era conhecido e motivava essa pessoas, como 

podemos notar a partir das palavras de Casaldáliga, o primeiro bispo da Prelazia de São Félix 

do Araguaia:  

 

A figura do Che [Guevara] para mim, como para muitos outros, já era mais ou 

menos mítica. Não tinha naquela época a liberdade de espírito que tenho agora, nem 

poderia falar, talvez, de Camilo Torrez ou do Che com a mesma liberdade que agora. 

[...] Sempre me impressionou aquele que é capaz de dar a vida por um ideal, como é 

o caso do Che (CASALDÁLIGA apud MARTINS, 1979, pp. 24-5). 

 

Portanto, buscamos demonstrar que o nascimento da Teologia da Libertação se deu em 

um contexto político específico. A questão interna (série de reflexões realizadas na Igreja 

Católica sobre seu papel no mundo, especialmente no que tange à realidade latino-americana) 

e a externa (a situação política, econômica e do social da América Latina) foram essenciais 

para que emergisse uma nova teologia e um novo segmento que iria ganhar prestígio e 

influência na sociedade: assim se deu a afirmação da TL e seus simpatizantes. O discurso da 

Teologia da Libertação estava adequado àquele período, captando o desejo por liberdade de 

seu povo e propondo a luta como possibilidade para superar as dificuldades àquela altura dos 

acontecimentos. 

Finalmente, Moreira afirma que essa nova teologia surgiu em conexão com a realidade 

sócio-histórica da América Latina e sublinha: “a teologia latino-americana da libertação 

nasce, portanto, internacional, interdisciplinar e ecumênica” (MOREIRA, 2014, p.17). 

Destacados os elementos e a discussão sobre a contexto de emergência do discurso da 
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Teologia da Libertação, é necessária a análise sobre seus princípios, iniciando pelo seu ponto 

de vista da questão social. 

 

3.3.2. A questão social na América Latina e o "pecado social" 

 

Na formulação do discurso em favor dos mais empobrecidos e vítimas de opressão, os 

agentes da Teologia da Libertação precisavam conhecer os mecanismos de funcionamento da 

sociedade na qual eles estavam inseridos. Esses teólogos estavam determinados a romperem 

com discursos abstratas e metafísicas que nada contribuíam para o entendimento da realidade 

latino-americana que, na opinião dos teólogos mais progressistas, era pautada pela injustiça e 

pobreza sistêmica. Boff sintetiza esse pensamento: “Simplesmente não se parte já de quadros 

teóricos elaborados abstratamente e sistematicamente, mas de uma leitura cientificamente 

mediatizada da realidade, dentro da qual se processa a práxis da fé” (BOFF, 1998, p.36). O 

que os teólogos da libertação tinham em mente era que não bastava uma reflexão sobre a fé 

cristã como sempre predominou nas reflexões católicas. Importante também era entender a 

situação social em que estava situado o cristão, situação essa que na concepção da TL era de 

uma pobreza não voluntária, mas sim causada por uma conjuntura injusta. Assim, era 

imprescindível: “uma nova ética social com referência religiosa, que utiliza a mediação da 

análise de classe” (HOUTART, 1994, p. 96). 

Pelo fato de o método de análise da realidade ter uma importante influência por parte 

das Ciências Sociais – com notório destaque para alguns conceitos marxistas −, uma especial 

atenção foi dedicada à situação econômica da América Latina. Dessa forma, o capitalismo e 

as ações de grupos que exploravam a maioria da população do continente eram os” grandes 

adversários do povo cristão”. Não era uma questão de indivíduo, nomes ou algo momentâneo, 

mas sim a vigência de um alicerce equivocado que gerava o contexto injusto no continente, 

pois para Boff era: “preciso estudar os mecanismos geradores de pobreza e violência dos 

direitos humanos; o problema, geralmente, não é pessoal, mas estrutural” (BOFF, 1994, p. 

53). O contexto da época – décadas de 1960 e 1970 – era o de uma defesa de um plano 

econômico atrelado à industrialização e a modernização do campo, situação que seria 

conseguida com o “apoio” de grandes agentes econômicos internacionais. Gutiérrez se opõe a 

essa proposta argumentando:  

 

Desenvolvimentismo passou a ser sinônimo de reformismo e modernização. Isto é, 

de medidas tímidas, ineficazes a longo prazo, quando não falsas e finalmente 

contraproducentes para alcançar uma verdadeira transformação. Os países pobres 
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têm cada vez mais consciência de que seu subdesenvolvimento é subproduto do 

desenvolvimento de outros países, devido ao tipo de relação mantido atualmente 

com eles (GUTIÉRREZ, 2000, p. 82). 

 

A América Latina estava tomada pela mentalidade capitalista com seus princípios e 

valores como se fosse uma região desenvolvida e sem problemas sociais. Acontece que a 

pessoa capitalista, mergulhada em desejos de produção e acumulação de valor, se anula como 

pessoa concreta e espiritual, segundo os teólogos da libertação. Predomina a liberdade: mas 

não a da sociedade e do indivíduo como figura humana, mas sim da mercadoria, na opinião de 

vários teólogos da libertação. O alemão Franz Hinkelammert, por exemplo, afirma que no 

capitalista há um: “empobrecimento total do empresário como homem concreto para que ele 

possa enriquecer como empresário” (HINKELAMMERT, 1985, p. 235). 

Os teólogos da libertação conceberam que a sociedade capitalista fomenta valores 

invertidos nos quais as relações com Deus são afetadas. A fé cristã é posta de lado em favor 

da “idolatria”, com a pessoa humana sendo “escrava” de desejos por dinheiro ou sujeito às 

leis de mercado. Temos aqui uma concepção diametralmente oposta à dos pentecostais, os 

quais em seu discurso dizem que “Deus abençoa a riqueza conquista”, motivando seus 

seguidores a enriquecerem e se destacarem. Porém, no discurso da TL a riqueza e sua busca 

contribuem para dissimular as relações de opressão existentes na sociedade, situação que é 

demonstrada por Richard: “o homem que cai na armadilha da idolatria, sob o jugo do poder, 

perverte sua consciência, invertendo os valores de verdade, justiça e paz e, ao mesmo tempo, 

enganando-se no conhecimento de Deus” (RICHARD, 1985, p. 29).   

O conceitual analítico dos membros da Teologia da Libertação não é apenas uma 

“investida de religiosos no campo econômico”, pois há uma motivação maior atrás de suas 

posições que é a questão religiosa. O contexto de subdesenvolvimento e pobreza gera o que os 

teólogos da libertação chamam de “pecado social”, ou seja, uma situação de pobreza e 

desigualdade que economistas e políticos se recusam a enxergar e, muito menos, agir em 

favor dos excluídos. A ação pastoral da TL não é acadêmica ou técnica, mas sim um 

compromisso religioso irresistível e pelo qual eles devem lutar com convicção, pois: “vê isso 

[os mecanismos de opressão] não apenas como um dado sociológico. Intepreta-o como 

pecado social, como injustiça que ofende a Deus e ao irmão (BOFF, 1994, 225). 

O discurso da “opção preferencial pelos pobres” assumido pela Teologia da Libertação 

– como iremos analisar com detalhes no próximo segmento – provém justamente desse 

quadro de pecado social gerado pela sociedade capitalista, pois na visão dos teólogos da 

libertação quem está despojado das condições mínimas de subsistência pode ter 
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comprometida sua experiência religiosa. Veremos em nosso estudo de caso em São Félix do 

Araguaia que um padre da Prelazia diz que em um cenário de miséria absoluta é impossível 

realizar o discurso politicamente engajado. Por conta dessa situação, a permanência de um 

quadro de “desastre social” está diretamente atada à experiência espiritual, pois a miséria e 

carestia pervertem a relação com Deus. Gutiérrez ilustra: 

 

Teologicamente, essa situação de injustiça e opressão é qualificada como uma 

“situação de pecado”, pois “lá onde se encontram injustas desigualdades sociais, 

políticas, econômicas e culturais, rejeita-se o dom da paz do Senhor; mais ainda, o 

próprio Senhor” (GUTIÉRREZ, 2000, p. 166).  

 

Essencialmente como movimento religioso, o discurso da Teologia da Libertação 

afirma que o estado de injustiça e opressão comprometem a relação indivíduo-Deus. Mais 

além e em contraste com o discurso evangélico que individualiza a superação do problema 

particular do fiel, o catolicismo politizado demanda uma mudança coletiva que, por fim, 

beneficiará o indivíduo. Surgem novos “ídolos” a serem cultuados, mas essa idolatria ao invés 

de trazer conforto e paz para as pessoas, na verdade, gera um duplo pecado: um pecado social 

que, por sua vez, resulta em um pecado espiritual para com Deus.  Para Richard: “a 

experiência da idolatria, especialmente numa situação de opressão, apresenta-se como o 

grande obstáculo histórico para a revelação e a fé em Deus” (RICHARD, 1985, p. 37, grifo do 

autor). 

Os teólogos da libertação nesse momento de gênese da TL e no contexto histórico da 

década de 1970 desejavam mudanças radicais na sociedade. Mesmo no contexto da Guerra 

Fria, não temiam o uso de categorias marxistas e defendiam uma sociedade “socialista”, 

naturalmente não no sentido estrito das teses de Marx. Podemos perceber essa situação nas 

palavras de Gutiérrez em 1971:  

 

Apenas uma quebra radical no presente estado de coisas, uma transformação 

profunda no sistema de propriedade, o acesso ao poder da classe explorada, uma 

revolução social que rompa tal dependência podem permitir a passagem a uma 

sociedade diferente, a uma sociedade socialista. Ou, pelo menos, torná-la possível 

(GUTIÉRREZ, 2000, p. 82).  

 

Importante destacarmos que quando a Teologia da Libertação se apresentou ao mundo 

a transformação radical das estruturas da sociedade era condição indispensável. Boff (2009, 

p.25), por exemplo, defende que qualquer proposta que não mudar o ethos cultural vigente 

será apenas mais do mesmo. O compromisso com a fé cristã é componente essencial da ação 

pastoral da TL, visto que ela não tem como base apenas uma mudança de política ou de 

medidas econômicas, mas sim a transformação de um quadro negativo em um favorável na 
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vida de milhões de pessoas excluídas. Postulando ações concretas e decisivas para a mudança 

social, rejeitando reformismos e destacando o caráter religioso nas propostas da Teologia da 

Libertação, Clodovis e seu irmão Leonardo afirmam:  

 

A Teologia da Libertação anseia e luta por uma nova sociedade já neste mundo: uma 

sociedade alternativa à capitalista, mas realmente alternativa e por isso que vai mais 

além dos socialismos reais, na direção do projeto desses últimos e de suas 

potencialidades intrínsecas, o qual encontra uma grande ressonância na tradição da 

fé (C. BOFF; L. BOFF, 2001, p.149, grifos meus). 

 

Importante para compreender a Teologia da Libertação é a utilização do método ver-

julgar-agir. Neste, a ação pastoral passava por momentos de confronto com a realidade vivida, 

um julgamento a partir da reflexão bíblica e ação para corrigir eventuais desvios. Deve ser 

sublinhado o fato de que esse método foi um dos grandes legados da TL, embora ele como a 

própria teologia tenha passado por revisões ao longo dos anos. 

O momento do ver diz respeito à compreensão analítica da realidade na sociedade. 

Este é o momento no qual se procura compreender os mecanismos de opressão e injustiça e 

procurar alternativas para superar eventuais problemas. Este é o momento no qual as Ciências 

Sociais são utilizadas, visto que: “mediante a análise da sociedade, a Teologia da Libertação 

recorre também as métodos das ciências humanas e sociais” (MÜLLER, 2014, p.47). A 

realidade é confrontada e compreendida não mecânica, mas sim dialeticamente para conferir 

elementos para a futura ação: “se conclui que o teólogo da libertação, em contato com o povo, 

não há de se contentar com análises sociais, mas deverá captar também toda a rica 

interpretação que os pobres fazem de seu universo” (C. BOFF; L. BOFF, 2001, p. 55). 

O segundo momento é o do julgar, no qual a experiência e fé cristã demonstram sua 

centralidade, visto que a realidade é vista agora não por conceitos sociológicos, mas sim por 

meio dos Evangelhos e do exemplo de Jesus. A ação religiosa é decisiva nas reflexões: 

“históricas e estruturais da miséria das massas à luz do evangelho e de acordo como a 

revelação” (MÜLLER, 2014, p.47). Esse é um momento de criatividade na ação pastoral, na 

qual o religioso expande sua missão e cria as condições para a ação: “o teólogo da libertação 

se põe a construir verdadeiramente novas sínteses da fé e a produzir teoricamente novas 

significações para os grandes desafios de hoje” (C. BOFF; L. BOFF, 2001, p. 67). 

Finalmente, chega o momento da ação. Ela ocorrerá por meio da revelação religiosa e 

terá por objetivo contribuir para a mudança em favor dos mais excluídos seja real e 

transformadora. Essa ação não se dará de forma assistencialista, mas sim animando os mais 

pobres em sua luta pela libertação. Para Müller (2014, p.48): “eles [os pobres] são libertados 



111 
 

da ansiedade na qual julgam dever aproveitar a vida somente à custa dos outros”. Este é o 

momento no qual a TL deve inovar e ser uma teologia real, prática e transformadora: “neste 

terceiro momento, verifica-se mais saber na prática do que na teoria. Quer dizer: é mais fácil 

vivê-lo do que pensá-lo” (C. BOFF; L. BOFF, 2001, p. 70). 

Em que pese seu caráter inovador e revolucionário, deve ser sublinhado que o grau de 

alcance e transformação do método ver-julgar-agir estava delimitado pela realidade na qual 

sua experiência estava inserida. Ele não servia mecanicamente a todos situações com 

resultados idênticos. Moreira estudando o potencial do método, afirma que alguns fatores 

poderia obstá-lo, tais como: “o grau de mobilização dos participantes, a orientação ideológica 

da liderança religiosa e dos agentes facilitadores; ou ainda, o peso da “ameaça externa” a ser 

enfrentada e a maneira como se imagina poder fazê-lo” (MOREIRA, 2012, p. 42). 

Percebemos a amplitude dos mecanismos de análise da sociedade por parte da 

Teologia da Libertação. A indignação com a realidade opressora e que empobrecia parte da 

população latino-americana fez como que os teólogos da libertação procurassem compreender 

essa realidade – tendo nessa tarefa o auxílio das Ciências Sociais −, tendo um momento de 

profunda religiosa que os inspirassem e, por fim, uma discurso libertador e transformador 

dessa realidade. Especialmente na década de 1970 parte da TL flertou com a ideia de 

“socialismo” como alternativa concreta à sociedade capitalista. Entretanto, a finalidade não 

era política, mas sim religiosa e espiritual, visto que a sociedade “utópica” não seria aquela 

desejada pelos homens, mas sim por Deus. Devemos, a seguir, identificar qual grupo merecia 

especial atenção de sua práxis. 

 

3.3.3. O significado da opção preferencial dos pobres 

 

Como acabamos de relatar, a Teologia da Libertação foi revolucionária não apenas 

pelo seu método, mas também pelo seu discurso politizado. Sua mensagem tem como destino 

específico a parcela da população mais pobre e excluída dos mais básicos direitos. Iremos 

neste segmento proceder à análise sociológica do que vem a ser a “opção preferencial dos 

pobres”, ponto central na Teologia da Libertação, mas também alvo de polêmicas e críticas. 

Pelo fato de a TL utilizar alguns conceitos marxistas, muitos de seus opositores 

simplificaram sua opção dizendo que a teologia dos pobres era apenas um “ideologia 

marxista” na defesa do proletariado contra a burguesia. Contudo, − e embora tenha no 

marxismo um referencial – o significado da ação pastoral vai mais além de uma “luta de 
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classes”, mas sim uma parcela da população reconhecidamente inferiorizada e mais complexa 

de que apenas os trabalhadores – ainda que estes estejam incluídos. Portanto: 

 

O pobre a que nos referimos aqui é um coletivo, as classes populares que englobam 

muito mais que o proletariado estudado por Karl Marx (é um equívoco identificar o 

pobre da Teologia da Libertação com o proletariado, como muito críticos fazem): 

são os operários explorados dentro do sistema capitalista; são os subempregados, os 

marginalizados do sistema produtivo – exército de reserva sempre à mão para 

substituir os empregados – são os peões e os posseiros do campo, bóias-frias como 

mão-de-obra sazonal. Todo este bloco social e histórico dos oprimidos constitui o 

pobre como fenômeno social (C. BOFF; L. BOFF, 2001, p. 15, grifos nossos). 

 

No discurso da Teologia da Libertação, pobre é a figura vítima de diversas formas de 

injustiças, sendo ele constituído por diversas causas e sujeitos (homem e mulher, trabalhador e 

desempregado, pessoa do campo e da cidade, etc.). A questão da pobreza traz grande 

complexidade à missão pastoral nesse sentido, ganhando importante espaço na reflexão e 

atividade cotidiana dos religioso, pois: o pobre “irrompe hoje na Igreja desde culturas e raças 

diferentes, desde uma condição concreta de gênero (homem-mulher) e de geração (jovens)” 

(RICHARD, 2003, p. 26). Essa figura marginalizada da sociedade cria um estilo de vida, uma 

cultura específica que merece atenção especial dos religiosos envolvidos com a questão 

social. O pobre deixa de ser apenas vítima e aspecto passível de ações assistencialistas, mas 

agente de sua libertação. Gutiérrez destaca o potencial que ele tem: 

 

Muitas vezes o pobre possui uma cultura com valores peculiares; ser pobre é um 

modo de viver, de pensar, de amar, de orar, de crer, de esperar, de passar o tempo 

livre, de lutar pela própria vida. Ser pobre hoje significa igualmente, cada vez mais, 

empenhar-se na luta pela justiça e pela paz, defender a própria vida e liberdade, 

buscar maior participação democrática nas decisões da sociedade, assim como 

organizar-se “para uma vida integral de sua fé” (Puebla n. 1137) e comprometer-se 

na libertação de toda a pessoa humana (GUTIÉRREZ, 2000, p. 17). 

 

O conceito de pobreza assumido pela Teologia da Libertação em nada tem a ver com o 

de ordens que levam uma vida humilde como um sacrifício a Deus. O estado de pobreza 

contra a qual os teólogos da libertação se levantam é aquele que é imposto e causado contra 

milhões de pessoas. Boff afirma: “pobreza concreta incluí míngua, fome, escravidão, doença e 

toda sorte de limitações que poderiam ser superadas pela ausência da pobreza” (BOFF, 1998, 

p. 278). Em um primeiro momento, aqui, a TL concorda com os pentecostais: a pobreza é 

algo detestável, que um religioso não deve ter nenhum apreço. Contudo, naturalmente, em um 

segundo momento, católicos e pentecostais divergem radicalmente, pois enquanto os 

primeiros querer combater o sistema que gera a pobreza, os segundos veem nos indivíduos a 

causa da pobreza e os animam a superá-la.  
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Como já mencionamos, a reunião do CELAM em Medellín de 1968 pensou a Igreja na 

realidade latino-americana e o tema da pobreza foi destacado. Contudo, foi na reunião do 

CELAM de Puebla em 1979 que oficializou a consagrada “opção preferencial pelos pobres” 

pelos teólogos da libertação:  

 

Embora os últimos anos de discussão em torno da Teologia da Libertação tenham 

sido frequentemente difíceis, trazendo, no entanto, também resultados frutíferos, 

pode-se constatar, porém, que uma perspectiva central imprimiu-se profundamente 

da Igreja. Subentenda-se a “opção preferencial pelos pobres”, que nasceu da práxis e 

da experiência das comunidades cristãs da América Latina. Aludiu-se a ela 

inicialmente em Medellín, mas em Puebla tornou-se plenamente explícita e aceita 

(GUTIÉRREZ, 2014, p.33). 

 

A Teologia da Libertação se mostrou revolucionária ao fazer uma opção por um 

determinado grupo de pessoas em uma religião que pretende ser “universal”. Seus teólogos 

justificavam sua postura ao dizerem que não era simplesmente uma escolha de um prejuízo de 

outros, mas sim um constatação concreta e prática de que uma grande parcela da população 

está excluída da sociedade e privada de direitos básicos. Gutiérrez afirma que a atitude de fé 

torna-se: “uma opção teocêntrica e profética que deita raízes na gratuidade do amor de Deus e 

é exigida por ela”: (GUTIÉRREZ, 2000, p. 25). O uruguaio Juan Luis Segundo busca 

esclarecer: “optamos pelos pobres e ricos porque a Igreja pertence a todos, mas damos 

preferência aos primeiros” (SEGUNDO, 1987, p. 55). Finalmente, o teólogo peruano em mais 

recente publicação (2014, p.118) arremata a questão: “o próprio termo ‘preferência’ rejeita 

toda a exclusividade e busca ressaltar os que devem ser os primeiros – não os únicos – em 

nossa solidariedade. 

Devemos destacar ainda que mais do que uma análise política ou sociológica, a opção 

da TL pelos pobres é uma inspiração religiosa que tem na Bíblia suas motivações e conteúdo 

que resultaram em uma ação pastoral completamente nova. Uma ação pastoral que combina 

ferramentas das Ciências Sociais para explicar a realidade e estímulo religioso para o combate 

contra um sistema injusto e causador de pobreza. Assim é que adesão à causa dos pobres é 

um: 

 

Um desafio lançado a Deus mesmo que resolveu, um dia, intervir para restabelecer a 

justiça porque a pobreza exprime uma quebra da justiça porque ela não é gerada 

espontaneamente, mas por um modo de produção expropriador. São os pobres os 

naturais portadores da utopia do Reino de Deus; são eles que carregam a esperança e 

a eles deve pertencer o futuro (BOFF, 1994, p. 198). 

 

O pobre, pois, é sujeito privilegiado da palavra de Deus, de acordo com os teólogos da 

libertação. Entretanto, muitos grupos religiosos mantêm relação de assistencialismo ou 
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mesmo exploração da realidade dos mais excluídos da sociedade, situação que os teólogos da 

libertação querem se diferenciar. Boff alerta: “esta opção não é interesseira e política, como 

maneira de a Igreja-instituição se colocar ao lado da força histórica emergente: as classes 

populares cada vez mais decisivas na condução da história” (C. BOFF; L. BOFF, 2001, p. 

74). 

Devemos encerrar este segmento – sem finalizar as análises sobre o assunto – 

sublinhando a originalidade da opção preferencial pelos pobres por parte da TL. Este 

postulado talvez seja a grande distinção da Teologia da Libertação como movimento religioso 

no mundo, sua referência e exemplo para qualquer teologia sócio-crítica. Moreira destaca essa 

singularidade da TL: 

 

O que deu nome, identidade e ressonância a essa teologia no mundo inteiro, foi o 

processo sócio-político concreto da luta contra a pobreza econômica, a 

marginalização cultural, a exclusão política e a violência contra os direitos humanos 

na América Latina, inclusive pelo grande número de mártires que exigiu 

(MOREIRA, 2014, p.23). 

 

O que está em jogo é como no contexto da sociedade contemporânea pode esse 

discurso politizado mobilizar e atrair fiéis às igrejas católicas. Como mencionamos no 

capítulo anterior, o que acompanhamos é que essa opção preferencial pelos pobres católica 

não está sendo acompanhada por um opção dos pobres pela TL. O pobre continua 

marginalizado e oprimido, porém ele quer resolver seus problemas particulares e concretos, 

como briga de casais, envolvimento com o crime, drogas álcool e outros. Além da apreensão 

crítica da sociedade e a rejeição do sistema vigente com todas suas consequências, terá o 

catolicismo politizado capacidade de ajustar seu discurso a esses aspectos mais imediatos e 

individuais do homem e mulher pobre? A princípio e pelo que tivemos condições de apurar 

em nossa pesquisa de campo, a resposta provisória é não. 

Também por conta de sua importância, a opção preferencial pelos pobres foi um 

assunto polêmico, como, por exemplo, que ela seria mais um movimento político do que 

religioso. Contudo, os teólogos da libertação sempre rejeitaram qualquer crítica nesse sentido 

afirmando que sua opção é apenas fruto de suas reflexões sobre a fé cristã. Portanto, devemos 

prosseguir estudando como a figura de Jesus Cristo alenta a ação pastoral da TL. 

 

3.3.4. Jesus Cristo: a motivação para a ação pastoral na TL 
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A discurso religioso da Teologia da Libertação tem como uma de suas características 

destacadas uma reflexão de fé promovida a partir da realidade social que, vista na ótica de 

seus teólogos e adeptos, é marcada por um cenário de injustiça e opressão. Justamente por 

conta de seu caráter político e social, a TL historicamente recebeu críticas tais como que ela 

seria “mais um movimento social do que religioso” e até mesmo que ela estava atravessada 

por uma “invasão marxista na Igreja”. A resposta dos teólogos da libertação para qualquer 

crítica a partir desse ponto de vista era que muito antes dos conceitos fornecidos pelas análises 

a partir das Ciências Sociais, a tradição bíblica e a figura de Jesus Cristo são os grandes 

animadores da ação pastoral da Teologia da Libertação. 

A Teologia da Libertação produz, nesse sentido, uma cristologia na qual o lado 

humano de Jesus Cristo – sem que haja prejuízo à sua celebração religiosa – é sublinhado. 

Valoriza-se a fraternidade, justiça e comunhão com Deus e a ação profética de Jesus, o qual 

está firmemente atado ao mundo, anima seus discípulos para um futuro melhor. Portanto, se 

tem uma hermenêutica de Cristo em que seus ensinamentos e sua experiência recebem 

também o tratamento sócio-analítico. Boff em seu trabalho Jesus Cristo Libertador apresenta 

sua cristologia, defendendo que ela:  

 

Seja acompanhada de uma exigente exegese crítica, uma reinterpretação dos dogmas 

cristológicos fundamentais e explicitação das dimensões libertadoras presentes em 

todas as articulações da fé cristã. Sensibilizada pela situação humilhante a partir da 

própria fé e procura pensá-la e vivê-la de tal maneira que signifique um apoio à 

tarefa de libertação econômica e política dos humilhados e ofendido na sociedade 

(BOFF, 2009, p. 20). 

 

Jesus Cristo sublevou-se contra os poderosos de seu tempo denunciando o estado de 

injustiça vigente em seu tempo e defendendo a parcela da população oprimida. Na opinião dos 

teólogos da libertação, Jesus Cristo foi o primeiro – e também o maior – revolucionário da 

história por conta de seus atos contra a ordem estabelecida, visto que Ele: 

 

Anda com gente proibida, aceita em sua companhia pessoas duvidosas como dois ou 

três guerrilheiros (Simão, o Cananeu, Judas Iscariotes, Pedro Barjonas), dá uma 

reviravolta no quadro social e religioso dizendo que os últimos serão os primeiros 

[...], os humildes serão mestres [...] e que os fiscais de impostos e as prostitutas 

entrarão mais facilmente no Reino dos céus que os piedosos escribas e fariseus 

(BOFF, 2009, p.68). 

 

Cristo ao enfrentar as figuras mais influentes de seu tempo e se associar aos 

desfavorecidos, desmascarou e revelou os opressores. Todavia, ao passo que ganhou inúmeros 

simpatizantes e seguidores, amealhou também a inimizade de pessoas contrariadas com suas 
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ideias. Os teólogos da libertação, nesse sentido, interpretam que nada o deteve, pois Jesus 

tinha uma tenacidade e convicção em suas ações que, de acordo com Gutiérrez, fazia uma: 

“frontal oposição aos ricos e poderosos e uma radical opção pelos pobres: a atitude deles 

decide da validade de todo o comportamento religioso; para eles, antes de tudo, é que veio o 

Filho do homem” (GUTIÉRREZ, 2000, pp. 290-1).  

Se no contexto da sociedade capitalista a Teologia da Libertação critica e pede sua 

superação, em seu tempo Jesus anunciava o “Reino de Deus” e dava esperanças para a 

superação do mal e do pecado reinantes, bem como um futuro melhor. O Reino seria uma 

possibilidade de se vencer o estado de opressão e injustiça, porém para ter acesso a ele o 

cristão deveria crer na palavra de Deus. Essa era um discurso profética – e também político, 

visto que ele demandava uma ação do fiel – de grande importância para a ação pastoral da TL 

e que ela procurava ir mais além da mensagem espiritual, sendo ela também de forte 

conotação política. Boff apresenta essa proposta: 

 

Reino de Deus que Cristo anuncia não é a libertação deste ou daquele mal, da 

opressão política dos romanos, das dificuldades econômicas ou só do pecado. Reino 

de Deus não pode ser privatizado a este ou àquele aspecto: ele abarca tudo, mundo, 

homem, sociedade; a totalidade da realidade deve ser transformada por Deus 

(BOFF, 2009, p.42). 

 

A “nova sociedade” perpassa obrigatoriamente pela aceitação desse Reino. Gutiérrez 

vê isso como um processo no qual a opressão e o pecado social seriam eliminados com a: 

“construção de uma sociedade justa tem valor de aceitação do Reino” (GUTIÉRREZ, 2000, p. 

128). Mais uma vez pode ser notada a opção que é feita pela Teologia da Libertação, visto que 

o Reino de Deus estaria aberto especialmente aos pobres, excluídos e marginalizados, como 

Müller afirma: 

 

Jesus anunciou o Reino de Deus como Evangelho para os pobres, os excluídos, os 

doentes. Jesus manifestou o agir libertador de Deus também perante a resistência 

dos pecadores, na medida que atestou, até a própria morte, o amor de Deus como 

fundamento da existência humana no viver e no morrer. Através da cruz e da morte 

de Jesus, Deus preparou o mundo como campo da nova criação que se vai impondo 

(MÜLLER, 2014, p.48). 

 

Diferentemente de interpretações conservadoras e conformistas como fazem os 

pentecostais – e também de outras tendências católicas – da mensagem de Cristo, a Teologia 

da Libertação não vê o Reino de Deus apenas como uma possibilidade de conforto e paz que 

deva ser esperado com resignação e passividade. Ele está presente no mundo como uma forma 

de transformação e subversão das estruturas vigentes: “o Reino não é apenas uma realidade 
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futura. Ela já está presente. Fermenta. Está sendo gestada na história” (BOFF, 1998, p.81). Os 

teólogos da libertação fazem de sua interpretação de Reino de Deus como uma expectativa de 

mudança em vida e não apenas uma possibilidade de redenção após a morte. Na TL busca-se 

a expansão da noção desse Reino, o qual seria mais complexo e não apenas espiritual, 

envolvendo a libertação integral do ser humano. Clodovis e Leonardo Boff nos apresenta 

como seria a proposta da TL: 

 

Reino não é somente o futuro, pois ele está em nosso meio [...], nem se origina deste 

mundo [...], embora comece a se realizar neste mundo. Reino significa a libertação 

total e global de toda a criação, finalmente, purificada de tudo o que a oprime, 

transfigurada pela presença plena de Deus. Nenhum conceito teológico e bíblico está 

tão próximo à ideia de libertação integral do que este de Reino de Deus (C. BOFF; 

L. BOFF, 2001, pp. 85-6). 

 

Partindo desse pressuposto teológico, a Teologia da Libertação apresenta um discurso 

segundo o qual a história da salvação está diretamente ligada ao homem e a mulher concretos, 

o que significa que se propõe uma salvação neste mundo, mas sempre a partir da origem 

divina, de acordo com Boff: “na religião concreta se encontra, numa unidade e sem mistura e 

sem separação, a proposta divina e a resposta humana” (BOFF, 1994, p.164). Os teólogos da 

libertação afirmam que, assim, há uma união entre ser humano e espirito por meio da fé, 

acontecendo mais uma dialética entre eles do que negação e sublimação de um em relação ao 

outro. Não haveria, pois uma história humana e outra transcendental, mas sim apenas “uma 

história do povo de Deus”: 

 

Se por História da Salvação entendemos não apenas as ações propriamente ditas 

divinas – criação, encarnação, redenção – mas as ações dos homens como resposta 

às iniciativas de Deus, seja aceitando-as ou rechaçando-as, efetivamente a História é 

apenas uma, pois os esforços vacilantes dos homens se inscrevem, queiram-no ou 

não, saibam-no ou não, nos projetos divinos (GUTIÉRREZ, 2000, p. 41). 

 

Vimos no capítulo anterior que os pentecostais, embora cumprindo rituais coletivos, 

individualizam e “privatizam” sua fé, em uma relação “direta” com Deus em seu discurso. A 

Teologia da Libertação, por sua vez, roga uma experiência religiosa comunitária, com todos 

para todos, sendo esse a melhor forma de fortalecer o vínculo com Deus. Os teólogos da 

libertação recusam-se em dividir a história em “sagrada” e “profana”, visto que a salvação se 

dá pela ação concreta, mas inspirada de forma divina. Löwy observa a importância desse 

ponto de vista para a ação pastoral da TL: “existe somente uma história, e é nessa história 

humana e temporal que a Redenção e o Reino de Deus devem ser realizados” (LÖWY, 2000, 

p. 78). 
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Jesus Cristo – como se intitula um dos livros de Leonardo Boff – torna-se o libertador 

do ser humano, conseguindo ele subverter seu estado de opressão e oferecer uma 

possibilidade de fraternidade e comunidade às pessoas. Os adeptos da Teologia da Libertação 

afirmam que Jesus é um exemplo de quem conseguiu, ao mesmo tempo, lutar contra os 

opressores, mas também amar os pobres e excluídos. Nesse pensamento se insere as seguintes 

palavras de Boff: 

 

As atitudes de Jesus devem ser seguidas por seus discípulos. Elas inauguram no 

mundo um novo tipo de homem e de humanismo, que nós cremos ser o mais perfeito 

que jamais surgiu com capacidade de assimilar valores novos e alheios sem trair sua 

essência (BOFF, 2009, p. 58). 

 

Percebemos nessas passagens que os teólogos da libertação buscam defender um 

modelo de sociedade, se for superada a sociedade capitalista, desvinculada parâmetros 

marxistas ou socialistas. A Teologia da Libertação lutou – e luta – para valorizar sua 

espiritualidade que possui forte conotação política e social, inspiração essa que seus detratores 

sempre buscaram inverter e que na década de 1980 daria início a um processo de contenção 

por parte do Vaticano – como iremos desenvolver mais à frente. A TL em na figura de Jesus 

Cristo a razão para luta seja qual for o seu campo de atuação, segundo o pensamentos geral da 

Teologia da Libertação. Como estamos tratando da vertente católica da Teologia da 

Libertação, temos que analisar o que seus teólogos concebem institucionalmente a Igreja 

Católica. 

 

3.3.5. A Igreja Católica para a Teologia da Libertação: transformações sem rupturas 

 

Estamos até agora promovendo a análise histórico-conceitual da Teologia da 

Libertação para podermos compreender o sucesso da Teologia da Libertação nas décadas de 

1970 e 1980 e sua afirmação no campo religioso brasileiro. Neste momento iremos tratar da 

visão que os teólogos da libertação tem em relação à Igreja Católica como instituição. Será de 

grande importância identificar o posicionamento de alguns dos maiores formuladores da 

Teologia da Libertação, visto que partimos do pressuposto que uma das mais importantes 

mudanças de concepção na sua doutrina se deu justamente na ênfase nas ações junto à 

hierarquia católica. Abordaremos essa questão ainda neste capítulo. 

A Teologia da Libertação quando de seu surgimento no princípio da década de 1970 

preconizava uma mudança não somente pastoral do clero, mas também de postura da Igreja 
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Católica. Na opinião dos teólogos da libertação, para que ela pudesse confirmar sua “missão 

profética” ela deveria repensar suas prioridades pastorais. Isso porque diferentemente das 

religiões de matriz protestante que sempre possuíram o caráter fragmentado, a história da 

Igreja Católica esteve pautada pelo respeito à sua hierarquia. Qualquer mudança de 

comportamento de seu clero ou de prioridades de sua ação deverá ter a anuência da 

instituição. Gramsci analisa essa postura católica, pois: 

 

Os católicos devem distinguir entre “função de autoridade”, que é direito inalienável 

da sociedade, a qual não pode viver sem uma ordem, e “pessoa” que exerce tal 

função e que pode ser um tirano, um déspota, um usurpador, etc. Os católicos 

submetem-se à “função”, não à “pessoa” (GRAMSCI, 2001, p. 196). 

 

Ou seja, a mudança pode ocorrer desde que seja pessoas, mas com o respeito à 

autoridade católica. Exemplo de críticas em relação à postura da Igreja se dá com Boff em 

“Igreja: Carisma e Poder”. Analisando histórica e teologicamente a Igreja dos católicos, Boff 

vê que a hierarquia dessa instituição estabeleceu um modelo de gestão de caráter autoritário e 

centralizador que não valoriza nem consulta suas bases. Boff alerta que esse caráter 

institucionalizador tem raiz devido às conjunturas políticas históricas, como durante o Império 

Romano ou a Idade Média, períodos nos quais que para existir a Igreja deveria ser “forte”. 

Entretanto, a vigência dessa conduta demonstra-se incompatível com a realidade do mundo 

moderno, especialmente com a da América Latina:  

 

O estilo romano e feudal de poder na Igreja, sem conotação pejorativa, perdura até 

hoje e, ao nosso ver, constitui uma das principais fontes de atrito com a consciência 

que desenvolvemos dos direitos humanos (BOFF, 1994, p. 79). 

 

Boff não foi o único a promover tais críticas. Gutiérrez vê que o discurso centralizador 

da Igreja se pauta na ideologia da Contrarreforma, ou seja, ela esteve mais preocupada com 

assuntos de teologia do que da realidade social de seus fiéis. A relação da Igreja Católica 

latino-americana com a sociedade foi moldada por uma aliança com os setores poderosos, 

visto que seu grande objetivo era manter sua influência sobre a população do continente de 

modo vertical. Os teólogos da libertação reprovam essa situação porque ao invés de se viver a 

realidade dos seus fiéis a hierarquia católica preferiu: “buscar o apoio do poder estabelecido e 

de grupos economicamente poderosos. Para fazer frente a seus eventuais adversários e 

assegurar o que acreditava ser uma tranquila pregação do Evangelho” (GUTIÉRREZ, 2000, p. 

153). 

Portanto, nas críticas da Teologia da Libertação às práticas assistencialistas da Igreja 

Católica há a rejeição da relação de sua Igreja com os grupos poderosos da sociedade – que no 
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modelo assistencialista são vistos como os habilitados para mudarem a realidade da sociedade 

– e o fato dela se calar em relação ao estado de pobreza e injustiça vigente na sociedade. A 

omissão também é culpa para a o estado de calamidade em que vivem milhões de pessoas: 

“não falar é constituir-se em outro tipo de Igreja do silêncio; silêncio da espoliação e da 

exploração dos fracos pelos poderosos” (GUTIÉRREZ, 2000, p. 192). 

Contra esse exemplo de Igreja, a Teologia da Libertação concebia que a história da 

Igreja Católica fornecia o embasamento para uma ação mais adequada à realidade da América 

Latina: a Igreja “primitiva” dos primeiros cristãos. Ela se pautava por uma forte coesão 

institucional, mas que tinha sua força a partir da união pela fé e na crença irretocável na 

palavra de Deus. Boff destaca esse modelo de Igreja em relação ao atual: 

 

Aqui notamos uma grande diferença entre a Igreja dos três primeiros séculos e a 

Igreja posterior, fazendo a experiência do poder. A Igreja primitiva era profética; ia 

jovial às torturas e morria valentemente no martírio. Não cuidava de sua 

sobrevivência, porque acreditava na promessa do Senhor que lhe garantia a 

indefectibilidade (BOFF, 1994, pp. 103-4). 

 

A Igreja Primitiva dizia representar o Deus do Antigo Testamento e tinha como 

missão ser uma “Igreja Povo de Deus”, lutando com afinco pelos excluídos. Ela deveria 

caminhar junto aos seus fiéis, experimentar seus problemas a atuar em favor deles. Importante 

destacar, no entanto, que a proposta dos teólogos da libertação não é uma “volta à Igreja 

Primitiva”, pois a sociedade mudou e está sempre se ajustando a novas realidades e a Igreja 

precisa estar atenta a essa situação. Nesse sentido, a Igreja latino-americana deve ter o 

exemplo dos primeiros cristãos, mas agir respondendo o contexto vigente, pois: “nunca ocorre 

um regresso puro e simples” (GUTIERREZ, 2000, p. 315). 

Podemos perceber nos comentários sobre a Igreja Primitiva um delineamento sobre o 

modelo de Igreja preconizado pela Teologia da Libertação. No catolicismo o papel de 

“portadora da mensagem de Deus” não é contestado pelos teólogos da libertação, mas apenas 

que na concepção dessas pessoas a ação pastoral não deve se reduzir somente a isso. Para 

Boff: “a Hierarquia é de mero serviço interno e não de constituição de estratos ontológicos 

que abrem caminho para divisões internas ao corpo eclesial e de verdadeiras classes de 

cristãos [...]” (BOFF, 1994, pp. 30-1). A Igreja abre mão de sua condição de “portadora 

exclusiva da salvação” para conceder ao pobre relevância pela sua libertação, cabendo à 

Igreja auxiliá-lo e consagrá-lo nessa tarefa 

Nesse contexto está um importante desafio ao catolicismo com seu discurso crítico e 

politicamente engajado. O discurso pentecostal consegue dissimular o peso de suas 
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instituições, pois mesmo pregando uma relação “direta” do indivíduo com Deus, o papel da 

doutrina de cada religião e a mensagem do pastor aos fiéis são decisivas. Será de grande 

relevância ao discurso católico se tornar mais acessível aos seus fiéis diminuindo o peso da 

instituição e a sensação que pessoas têm de que padres e bispos estão “acima delas”, passando 

de uma relação vertical à horizontal. Embora os princípios da TL defendam essa mudança, na 

prática ela não vem sendo bem sucedida atualmente, em contraste com o sentimento de 

proximidade que as igrejas evangélicas e suas lideranças conseguem estabelecer com seus 

seguidores. 

A teologia pensada pelos teólogos da libertação tem nas instruções e história da Igreja 

Católica seu exemplo, bem como uma hermenêutica da Bíblia, para conclamar os cristãos a 

participarem das questões sociais e transformarem a sociedade. Como sujeito, eles se libertam 

“desoprimindo” o outro em uma ação que não possui o cunho individual, mas sim coletiva 

contra uma realidade que o oprime. Aqui temos uma das maiores divergências com os 

evangélicos, especificamente os de orientação pentecostal, pois estes tem na libertação 

individual seu principal objetivo, enquanto para os adeptos da TL a libertação verdadeira só 

existe se for coletiva. Gutiérrez elogia a “maturidade” da Teologia da Libertação porque ela 

tem um: 

 

Caráter adulto que a práxis social de nossos contemporâneos começou a assumir. É 

um comportamento de um ser cada vez mais consciente de ser sujeito ativo na 

história; cada vez mais lúcido diante da injustiça social e de todo elemento 

repressivo que o impeça de realizar-se, cada vez mais decidido a participar da 

transformação das atuais estruturas sociais e da efetiva gestão polít ica 

(GUTIÉRREZ, 2000, p. 101). 

 

A Igreja pensada pelos teólogos da libertação parte do discurso de que ela deve 

trabalhar junto aos pobres e para os pobres, ou seja, rejeitando qualquer aproximação 

oportunista e assistencialista, agindo ao lado e conseguindo resultados para os excluídos. 

Acontece que escutando, dialogando e vivenciando a vida cotidiana dessas pessoas, bem 

como suas angustias e desejos, a ação pastoral – segundo os preceitos da TL – tem condições 

de ser mais bem sucedida. Veremos que em São Félix do Araguaia, ao menos sob a liderança 

de Dom Casaldáliga, esse modelo foi mais além de um pensamento ou concepção, mas sim 

uma prática. 

Essa atuação junto ao povo teve como elemento importante a constituição das 

chamadas CEB’s – Comunidades Eclesiais de Base. Elas são pequenas comunidades 

vinculadas à Igreja Católica que tem como objetivo discutir os principais problemas que 

afetam determinada comunidade à luz da Bíblia. Apesar de seu importante caráter político, as 
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CEB’s valorizam os cânticos, a fraternidade e a celebração da fé, visto que a experiência 

religiosa antecede o debate político. É neste sentido que Löwy vem que uma CEB é uma 

reunião de pessoas que: “se reúnem regularmente para rezar, cantar, comemorar, ler a Bíblia e 

discuti-la à luz de sua própria experiência de vida” (LÖWY, 2000, pp. 82-3).  

Como tratamos anteriormente, a imersão de membros da Ação Católica na sociedade 

fez com que a realidade popular viesse a se tornar assunto relevante à Igreja. As CEB’s tem 

sua origem essa situação, ou seja, uma aproximação não mecânica e vertical por parte da 

Igreja, sendo mais uma “intermediária” entre a Igreja e seus fiéis. Não substituindo ou 

usurpando a ida à Igreja e seus ritos, a comunidade de base representa uma nova maneira de 

se viver a Igreja, abrindo a instituição ao fiel e levando o povo à “casa de Deus”, como 

postulam os teólogos da libertação. Boff é um desses teólogos e afirma que esse modelo reduz 

o autoritarismo historicamente vigente na instituição católica, surgindo uma: 

 

Forma nova e original de se viver a fé cristã, de se organizar a comunidade ao redor 

da Palavra, dos sacramentos (quando é possível) e dos novos ministérios exercidos 

por leigos (homens e mulheres). Há uma nova distribuição do poder na comunidade, 

muito mais participado, evitando-se toda a centralização e dominação a partir de um 

centro de poder (BOFF, 1994, p. 29). 

 

A Teologia, nessa concepção, deixa de ser abstrata, com o teólogo participando 

intelectual e ativamente no processo de libertação junto ao povo. A partir das CEB’s o cristão 

participa ativamente da reflexão e prática libertadora tendo como referência a realidade na 

qual ele está inserido possuindo como princípio o Evangelho. No ponto de vista da Teologia 

da Libertação a Igreja não é só a portadora da salvação, mas atua ativamente na sociedade em 

prol da transformação social em benefício dos excluídos.  Müller destaca que a CEB tem esse 

papel de união entre instituição e o público cristão: 

 

Este é igualmente o sentido original das comunidades de base. No caso, base não se 

contrapõe à hierarquia. Trata-se de que a comunidade, como um todo (com 

articulação interior e diversificação em vários carismas, serviços e ministérios), 

torna-se sujeito do agir libertador e da práxis histórica da libertação (MÜLLER, 

2014, p.92). 

 

Entretanto, o modelo de Igreja popular que tinha nas comunidades eclesiais de base 

um importante fator de discussão da realidade à luz da Bíblia teve suas limitações. Uma delas 

é a dificuldade encontrada para debater temas delicados como, por exemplo, racismo e 

gênero. Como vimos no capítulo anterior, os pentecostais vem tendo mais habilidade e 

naturalidade ao tratar de problemas como o casamento, divórcio, brigas de casais e outros, 

atraindo muitas famílias para seus encontros. Enquanto isso, as CEB’s católicas estão atadas 
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às determinações do Vaticano em relação a esses temas, como a rejeição ao divórcio. Burdick, 

em seus estudos sobre religião no Brasil, afirma que as comunidades eclesiais de base não 

conseguem atingir seus objetivos políticos e religiosos devido ao fato que seus participantes 

recebem sua mensagem de forma diferente. Cria-se, na tese de Burdick, um paradoxo: 

 

Enquanto os teólogos concebem as CEB’s como meios de instilar no povo uma 

mensagem de libertação politicamente ativista, tem ficado cada vez mais claro que 

muitos, senão a maioria, dos participantes das CEB’s compreendem e respondem à 

mensagem de outras maneiras (BURDICK, 1998, p. 14). 

 

O autor de “Procurando Deus no Brasil” postula que há uma falta de sintonia entre os 

agentes religiosos da CEB com suas preocupações políticas e os indivíduos que a procuram 

com suas preocupações individuais. Diferentemente dos líderes pentecostais que “entram” nos 

problemas individuais das pessoas e oferecem um discurso de proteção e segurança a elas, o 

modelo das CEB’s tem, segundo os sociólogos da religião, criado importantes barreiras entre 

agentes religiosos e seus fiéis. Burdick (1998, p.70) demonstra que o perfil das lideranças das 

comunidades de base possuem um perfil econômico superior aos dos frequentadores dos 

encontros, comprometendo a possibilidade de um bom entendimento entre eles.  

Jung Mo Sung, por sua vez, vê que as Comunidades Eclesiais de Base têm o desafio 

de lidarem com a expectativa messiânica não cumprida e com a expectativa histórica não 

realizada. A questão não é se as CEB’s estão superadas ou se fracassaram, mas sim como 

reativar sua missão de congregar, discutir e propor soluções para os mais importantes 

problemas das vidas das pessoas, bem como os relevantes assuntos da política e da sociedade. 

Para Sung: 

 

Aqui se encontra um dos grandes desafios suscitados pelo encontro das CEBs: como 

reativar o sonho, a utopia de uma sociedade que acolha a todos e a todas, 

independentemente de cor, sexo, cultura religião. [...] Esta busca de uma sociedade 

onde caibam todos e todas continua sendo a grande utopia. [...] É a partir das lutas 

dos movimentos populares, das lutas das mulheres, negros, índios, crianças, que um 

novo sonho, aliás sempre antigo, vem surgindo no horizonte: a criação do ‘Paraíso 

Terrestre’, da ‘Terra sem Males’, da ‘Sociedade sem Classes’.” (SUNG, 2008, p.51). 

 

 

A Teologia da Libertação (no singular) se apresentou no campo religioso brasileiro no 

início da década de 1970 com um discurso radical não apenas espiritualmente, mas também 

politicamente. Setor minoritário da Igreja Católica, os teólogos da libertação conseguiram 

envolver parte do clero e de fiéis em uma luta contra o estado de opressão que o país vivia no 

período. No interior do Brasil – mas não apenas nele −, inúmeras personalidades religiosas 
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denunciarem arbitrariedades, organizaram comunidades e até mesmo se engajaram com a luta 

política como foi o caso de São Félix do Araguaia. 

Não bastava uma transformação do ser humano, da sociedade e do sistema político e 

econômico da sociedade: a Igreja também deveria rever seus conceitos. O grande mérito dos 

teólogos da libertação nessa fase mais radical foi nunca terem cogitado a possibilidade de um 

“cisma” na Igreja, pois a despeito de suas críticas, nomes como Gutiérrez e Boff e outros 

queriam reformá-la, não abandoná-la. Justamente o trabalho intraeclesial seria fundamental 

para manter viva a chama da Teologia da Libertação, principalmente para os acontecimentos 

da década de 1980.  O sucesso da TL incomodou os setores mais conservadores da Igreja 

Católica que iriam iniciar um processo de contenção, situação que aliada a transformações da 

sociedade e as revisões de sua ação pastoral, iria desaguar em novas concepções e 

possibilidades para a Teologia da Libertação. 

 

3.4. A contraofensiva conservadora: a contenção da Teologia da Libertação 

 

Como postulamos anteriormente, a afirmação da Teologia da Libertação se deu pela 

confluência de fatores internos (o Concílio Vaticano II, a Conferência de Medellín, as ações 

da Esquerda Católica) e por fatores externos (políticos, econômicos e sociais). Com a 

repercussão das ações da TL na sociedade brasileira, grupos descontentes com essa teologia 

iniciaram um processo para contê-la. Além do mais, o novo clima político do Brasil com a 

Ditadura Militar caminhando para o seu final, na opinião de muitos, significava que a o 

discurso politizado – que tinha na denúncia das arbitrariedades cometida pelo governo dos 

militares uma de suas maiores bandeiras – não fazia mais sentido. Surgia, mais uma vez, uma 

causa externa para a TL, visto que com o fim da opressão dos militares a ação política da 

teologia latino-americana deveria ser repensada, bem como suas prioridades. Já na questão 

interna, ou seja, nas relações intereclesiais, o Vaticano passou a analisar os princípios e o 

discurso dos simpatizantes da Teologia da Libertação, situação que a partir de uma ação 

neoconservadora passou a dificultar não somente a ação pastoral, mas também a vida dos 

teólogos e militantes da libertação. 

Nos primeiros anos da década de 1980 o fôlego do governo dos militares estava no 

fim. Já se sabia que cedo ou tarde o poder político estaria de volta aos civis, sendo essa uma 

das maiores causas e justificativas para a linguagem radical dos adeptos da TL contra as 

figuras do poder durante a década anterior. O que a sociedade brasileira vivenciou foi uma 

situação paradoxal: quando havia censura e as repressões contra os movimentos sociais eram 
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intensas, as ações contra o sistema estabelecido era vigorosas; contudo, uma vez findado o 

“grande inimigo”, iniciou-se um processo de desmobilização política no Brasil nos segmentos 

mais engajados, inclusive na Teologia da Libertação. Se as complexas explicações para essa 

situação nos movimentos sociais do Brasil não são objetos desta pesquisa, sobre a religião 

temos nas ações da hierarquia católica visando desmantelar a ação radical de seu clero a 

explicação para a desmobilização. Nesse sentido, Mainwaring reproduz uma fala de Dom 

Eugênio Sales: 

 

Está começando uma nova fase para a Igreja brasileira. A Igreja teve um papel ativo 

no período em que o Brasil se tornava uma sociedade fechada. Ela era a voz 

daqueles que não tinham voz. Hoje, o parlamento, a imprensa e os partidos estão em 

total funcionamento. Eles deveriam falar e a Igreja deveria se preocupar com seus 

próprios assuntos (MAINWARING, 2004, p. 268). 

 

Infere-se nas palavras desse emérito nome da Igreja Católica no Brasil que os 

“próprios assuntos” com os quais a Igreja deveria se preocupar são a celebração da fé e a 

concorrência religiosa, deixando de lado a atividade política. Daí a situação paradoxal que nos 

referimos: uma das maiores conquistas da “Igreja dos pobres” que foi combate à ditadura e a 

consequente volta da democracia representaria também, graças à atuação de forças 

conservadoras, uma limitação de suas ações – notoriamente as de cunho político. 

Mainwaring (2004) data as articulações dos setores neoconservadores para antes de 

1980 com a eleição do colombiano Alfonso López Trujillo para secretário do CELAM, visto 

que, segundo Mainwaring, Trujillo advogaria uma fé mais vinculada às questões espirituais 

do que sociais. Em que pese a força de Trujillo, o setor mais progressista da Igreja dos 

católicos conseguiu obter uma importante conquista: na reunião de Puebla, México, em 1979, 

os bispos emitiram uma declaração (RICHARD, 2003, p. 15) na qual sua Igreja assumia uma 

clara e profética opção pelos pobres e que a Igreja deveria se converter para essa opção com o 

intuito de conseguir a libertação integral dos pobres. 

Bourdieu destaca as ações que grupos divergentes mantêm na luta por posições em um 

campo, sendo essa uma referência importante para se compreender o que aconteceu após 

Puebla. Ora, se o grande postulado da Teologia da Libertação – a opção preferencial pelos 

pobres – foi referendada em um encontro oficial da Igreja Católica, como após isso se daria 

início o processo de contenção do setor mais radical na América Latina? Acontece que os 

setores neoconservadores conseguiram que essa declaração fosse entendida mais como uma 

opção espiritual do que política, corrompendo o discurso original formulado pelos teólogos da 
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libertação. Estes, aliás, foram perdendo espaço nas deliberações para a confecção do 

documento final da Conferência. Mainwaring, estudando as deliberações de Puebla, afirma: 

 

De acordo com o documento [final sobre a conferência], o principal problema da 

América Latina era a secularização. Os problemas estruturais e a injustiça social 

receberam um tratamento secundário. O secretariado escolheu a dedo os teólogos e 

cientistas sociais que iriam assistir à Assembleia, excluindo sistematicamente até os 

liberacionistas mais respeitados (MAINWARING, 2004, pp. 271-2). 

 

A partir desse novo contexto teria início, no Brasil, um processo de contenção por 

parte do Vaticano dos religiosos católicos envolvidos com a questão social: a Teologia da 

Libertação seria contestada. Löwy conceituou essa situação como processo de “normalização” 

da Igreja brasileira, ou seja, uma ação planejada em Roma para indicar bispos conservadores e 

alinhados ao Vaticano em substituição àqueles envolvidos com ações políticas e ligados de 

alguma forma com a TL. Dessa forma, a alta cúpula católica buscava “discretamente” 

desmantelar e enfraquecer a Teologia da Libertação no Brasil. Assim foi que os setores mais 

conservadores do catolicismo brasileiro foram retomando o controle sobre o segmento do 

clero mais politizado. Löwy explicita as estratégias para a normalização da Igreja brasileira: 

 

A arma decisiva nas mãos do Vaticano contra os “desvios” doutrinais e agentes 

pastorais “excessivamente políticos” é a nomeação de bispos conservadores, 

conhecidos por sua franca hostilidade à teologia da libertação. Selecionados pelos 

núncios papais como pessoas “fidedignas”, esses novos clérigos são designados por 

Roma para substituir os bispos que se aposentaram ou morreram e que antes 

apoiavam atividades pastorais comprometidas com a mudança social (LÖWY, 2000, 

p. 216).  

 

Não apenas a Sociologia percebeu a contraofensiva conservadora. Richard usa um 

acontecimento histórico da Igreja Católica para nomear o processo de contenção da TL: ele 

vai chamar de “Contrarreforma” a ação empreendida pelo Vaticano. Richard (2003, p.7) vê 

que a contenção do segmento mais politizado do catolicismo se deu pela nomeação de bispos 

conservadores, pela criação de novos movimentos apostólicos espiritualistas, restauração das 

estruturas eclesiais tridentinas e pela reforma dos seminários católicos. Em 2005, Casaldáliga 

foi aposentado compulsoriamente de seu cargo como bispo da Prelazia de São Félix do 

Araguaia, sendo substituído por Dom Leonardo Ulrich Steiner, o qual após apenas seis anos à 

frente da Prelazia assumiria a secretaria geral da CNBB. Atualmente o bispo da Igreja que 

teve sob a liderança Casaldáliga por 24 anos é Dom Adriano, que conheceremos melhor no 

capítulo seguinte. 
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Como Richard menciona, uma das ações importantes de Roma foi o suporte aos 

movimentos mais conservadores de sua instituição. A cúpula da Igreja Católica ao passo que 

freia as ações e a popularidade da Teologia da Libertação, busca se reafirmar no campo 

religioso com o auxílio de movimentos como a Opus Dei, os Legionários de Cristo e a 

Renovação Carismática Católica – RCC.  Esses são grupos que se caracterizam pela forte 

afinidade com os poderosos setores políticos e econômicos e, naturalmente, respeitam e 

seguem as determinações das altas instâncias católicas. A RCC, por exemplo, tem sua 

experiência religiosa focada na celebração espiritual, assim como os pentecostais, e se 

configura como: 

 

Um poderoso [...] movimento de religiosidade emocional, sem nenhum 

comprometimento social, que prega obediência total à autoridade de Roma e cujos 

rituais têm uma forte semelhança com os da Igreja evangélicas: cantos, danças, 

expressão de sentimentos, curas pela fé, orações públicas em assembleias 

gigantescas (LÖWY, 2000, p.218). 

 

Ações de apoio a movimentos mais espiritualistas e a substituição de bispos 

politicamente engajados por outros mais conservadores podem ser tomadas como uma 

“primeira fase” no processo de contenção da TL. Essas ações mais indiretas, porém, logo 

seriam seguidas medidas duras contra essa teologia e seus formuladores. 

Essa situação pode ser datada a partir da metade da década de 1980 quando o Vaticano 

decidiu dedicar especial “atenção” à Teologia da Libertação. A Congregação para a Doutrina 

da Fé – departamento da Santa sé responsável pelos assuntos relativo à fé católica – divulgou 

dois documentos27 que reprovava importantes pontos na teologia da TL. O primeiro, 

intitulado “Notificação Sobre o Livro „Igreja: Carisma e Poder. Ensaios de Eclesiologia 

Militante‟ de Frei Leonardo Boff, O.F.M.”, tinha como objeto a obra de Boff Igreja: Carisma 

e Poder, que segundo o documento oficial possuía diversos “desvios” e “má interpretações” 

sobre a fé católica. Deve ser sublinhado que justamente esse documento foi o iniciador do 

processo de “silencio obsequioso” que iria afastar Boff da instituição católica. O segundo 

documento, por sua vez, denominado “Instrução Sobre Alguns Aspectos da Teologia da 

Libertação”, pode ser visto como a maior crítica à Teologia da Libertação por parte de Roma, 

visto que nele a teologia latino-americana era formalmente alertada e rotulada como “ateísta” 

e “marxista”. 

                                                             
27 Estamos utilizando trechos disponíveis no sítio de internet do vaticano, cujos links encontram-se na 

bibliografia retirada da internet ao final do trabalho, bem como a reprodução de “Notificação Sobre o Livro 

„Igreja: Carisma e Poder. Ensaios de Eclesiologia Militante” de Frei Leonardo Boff, O.F.M.” presente em 

Igreja: Carisma e Poder. 
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Como postulamos anteriormente, o trabalho “Jesus Cristo Libertador” foi um dos 

marcos da Teologia da Libertação no início da década de 1970. Contudo, o texto que iria 

sacudir as estruturas da Igreja Católica seria “Igreja: Carisma e Poder”, publicado em 1981. 

Esse livro, segundo o autor, foi uma compilação de diversos escritos acerca da fé e instituição 

católica, bem como elementos para uma teologia contemporânea e críticas em relação à 

estrutura da Igreja Católica. Primeiramente, o então prefeito da Congregação para a Doutrina 

da Fé Joseph Ratzinger – que posteriormente se tornaria o Papa Bento XVI – escreveu uma 

carta a Boff na qual demonstrava que a Santa Sé estaria preocupada com as afirmações de seu 

livro. 

Mesmo “reconhecendo aspectos positivos do trabalho”, Ratzinger critica pontos que a 

partir das premissas da fé católica seriam “inadmissíveis”. Entre os quais, três seriam mais 

relevantes: que no afã da teologia elaborada por Boff em resolver os problemas político-

sociais, os estudos da doutrina da fé e seu magistério seriam colocados em segundo lugar; a 

linguagem utilizada pelo Frei brasileiro também era contestada pela sua falta de “moderação” 

e “serenidade”; e, ainda, o uso metodológico dos recursos oriundos das Ciências Sociais era 

absolutamente inadequado, pois transformaria a fé católicas em uma “ideologia”. Ainda nesta 

carta que antecedeu o encontro para discutir o trabalho publicado por Boff, é possível 

perceber que o Vaticano receberia o teólogo brasileiro com muita suspeição, porque na 

avaliação da Congregação para a Doutrina da Fé o livro “Igreja: Carisma e Poder”: 

 

Se demonstra frágil e inconsistente na medida mesmo em que é intolerante e 

incompreensivo em relação à Igreja institucional. Os virulentos ataques aos 

condicionamentos históricos indicam a medida dos novos condicionamentos aos 

quais se quer submeter. As acusações de antievangelismo lançadas contra a Igreja do 

passado constituem um prova do risco de novas encarnações antievangélicas 

(Notificação Sobre o Livro “Igreja: Carisma e Poder”. Ensaios de Eclesiologia 

Militante‟ de Frei Leonardo Boff, O.F.M apud BOFF, 1994, p. 275). 

 

Diante de tais acontecimentos, o frei Boff foi convocado a comparecer ao vaticano no 

ano de 1984 para prestar esclarecimentos sobre seu trabalho. Passada essa fase, no ano 

seguinte, em 1985, o Vaticano liberou um documento − Notificação Sobre o Livro „Igreja: 

Carisma e Poder. Ensaios de Eclesiologia Militante − no qual pronunciava sua decisão sobre 

Igreja: Carisma e Poder. Interessante notarmos o caráter político do documento, pois mais 

além de “uma correção de desvios da doutrina da fé católica” e uma censura a Boff, há a tácita 

intenção de se criticar a Teologia da Libertação, especialmente pelo seu conteúdo “marxista”. 

Os teólogos da libertação se preocuparam em justificar o porquê do uso de alguns 

conceitos marxistas em seus discursos teológicos. Gutiérrez diz que os pressupostos da teoria 
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marxista auxiliaram o clero em sua percepção da pobreza e exclusão que milhões de pessoas 

experimentam no seu dia-a-dia na América Latina, situação que propiciou a esses religiosos 

uma reflexão de fé que contribuiu para repensar tanto sua ação pastoral como a missão da 

Igreja. O referido autor afirma que a: “perspectiva marxista leva a revisar e reatualizar os 

valores escatológicos do cristianismo, que não apenas apontam a provisoriedade das 

conquistas históricas, mas, sobretudo, sua abertura à total comunhão de todos os seres 

humanos com Deus” (GUTIÉRREZ, 2000, p. 189). 

Leonardo Boff e seu irmão rejeitaram também as acusações que os teólogos da 

libertação utilizariam acriticamente os elementos da teoria marxista. Eles justificam o uso 

instrumental e genérico de alguns elementos dos postulados de Marx, situação que não 

causaria nenhum prejuízo à fé cristã. Esses elementos apenas favoreceriam a análise social da 

realidade marcada por uma sistema econômico causador de pobreza, pela luta de classes e 

também, importante, a presença mistificadora de ideologias como o do dinheiro e do mercado 

que, na opinião desses teólogos, verdadeiramente comprometem a fé cristã. Os irmãos Boff 

afirmam sobre o assunto: 

 

Por isso o teólogo da libertação mantém uma relação decididamente crítica frente ao 

marxismo. Marx (como qualquer outro marxista) pode, sim, ser companheiro de 

caminhada [...], mas jamais ser “o” guia. “Porque um só é o vosso guia, o Cristo” 

(MT 23, 10). Se é assim é, para um teólogo da libertação o materialismo e ateísmo 

marxista não chegam a ser sequer uma tentação (C.BOFF; L. BOFF, 2001, p. 51). 

 

 

Vale destacar que as palavras dos teólogos da libertação não são uma defesa da teoria 

marxista – no próximo tópico mostraremos que ela perderia boa parte de sua significância 

para a TL hoje −, mas sim uma vigorosa defesa da Teologia da Libertação no âmbito da 

instituição católica. Ou seja, nesse momento – década de 1980 – o que estava em jogo, apesar 

de todo movimento contrário, era manter a TL viva dentro da Igreja Católica.  Sung registra o 

trabalho dos teólogos da libertação para enfatizarem o caráter espiritual no discurso da 

Teologia da Libertação em meio às críticas de que ela seria antes um movimento social do 

que religioso: 

 

Os próprios teólogos da libertação insistiram muito no fato de que a TL era o 

momento segundo e que o momento primeiro não era a análise da sociedade através 

das ciências sociais, mas sim as práticas de libertação e o momento “zero” seriam a 

experiência espiritual de encontrar a pessoa de Jesus no rosto do pobre (SUNG, 

2008, p.41) 
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Finalizando nossa análise sobre o documento do Vaticano sobre o discurso Teologia 

da Libertação, percebe-se que o núcleo da crítica em relação à teologia latino-americana girou 

em torno da existência de elementos marxistas, situação que fica nítida quando percebemos 

que a temática perpassa o documento do início ao fim. Contudo, o “defeito” da TL não era 

apenas esse: ao criticar as estruturas da Igreja Católica, ao propor uma adesão completa à 

causa dos pobres e se posicionar politicamente, os teólogos da libertação e sua eclesiologia – 

tendência minoritária na Igreja Católica, mas que nas décadas de 70 e 80 vinha impactando 

tanto entre o clero católico como na população brasileira com seu discurso politizado – se 

transformaram em um “problema” para a alta cúpula católica. Segundo informa que nesse 

contexto: 

 

Se não existisse o marxismo – e hoje muitos dos teólogos mais conhecidos na 

América Latina não têm com o marxismo senão relacionamentos de cortesia – a 

Teologia da Libertação estaria condenada como redução humanista, terrestre e 

secular do Evangelho da salvação (SEGUNDO, 1987, p. 115). 

 

A Teologia da Libertação marcou o campo religioso brasileiro a partir da década de 

1970 por conta de seu discurso religioso imbuído de forte conotação política e social. 

Sensibilizou-se com a situação da parcela da população excluída e empobrecida, 

responsabilizando o sistema capitalista, o contexto político da época – as ditaduras militares 

vigentes em parte da América Latina –, os grupos poderosos que concentravam as maiores 

riquezas em prejuízo da população mais pobre e criticou até mesmo a estrutura da Igreja que 

nada fazia para colocar fim, no que os teólogos da libertação denominavam, de “pecado 

social” reinante. 

O discurso da TL à época se encaixou bem em um contexto político no qual a luta 

contra a democracia e a favor da redemocratização do Brasil, mesmo que essa tendência do 

catolicismo sendo minoria. Os princípios da Teologia da Libertação, bem como seus 

seguidores, respaldaram movimento sociais, embasaram sindicatos de trabalhadores, 

inspiraram partidos políticos de esquerda e, como no caso de São Félix do Araguaia, mitigou 

o avanço da grande empresa agropecuária e protegeu, peões, indígenas e posseiros ameaçados 

na região. Finalmente, o capital simbólico que a TL tinha no subcampo católico não só 

impediu uma atitude conservadora da Igreja brasileira durante a Ditadura, como foi grande 

opositora do governo dos militares e contribuiu sobremaneira para o seu fim. 

Se não “revolucionou” o campo religioso brasileiro na década de 1970, a Teologia da 

Libertação marcou presença forte e importante no Brasil. Presença tão destacada, aliás, que 



131 
 

gerou grande oposição ao longo da década de 1980 que, aliada às transformações que o Brasil 

passava no período, iniciou uma nova etapa para a TL. Após termos apresentados os 

princípios basilares de seu discurso e sua importância histórica no campo religioso brasileiro, 

devemos analisar o que se entende por Teologia da Libertação hoje e quais são as perspectivas 

para ela e sua mensagem no campo religioso brasileiro. 

 

 

3.5. A Teologia da Libertação hoje: perspectivas no campo religioso brasileiro 

 

Surgida em um momento no qual a Igreja passava por reflexões e transformações no 

decorrer da década de 1960 e dentro de um cenário político de exceção por conta da Ditadura 

Militar, a Teologia da Libertação desenvolveu um discurso politizado a partir das disputas de 

tendências presentes na Igreja Católica e estando atada à conjuntura política, obtendo 

importante impacto à época Com a redemocratização do Brasil e o processo de contenção 

promovido pelo Vaticano, ficou claro que a TL não seria a mesma de outrora, porém não 

desaparecia do campo religioso brasileiro como seus detratores pensavam – ou queriam.  

A sociedade capitalista tão criticada pelos teólogos da libertação não foi superada e 

continua vigente em nosso mundo. Contudo, o mundo não é mais o mesmo de 40 anos atrás, 

com importantes transformações políticas, econômicas e culturais. A TL neste atual contexto 

da sociedade se vê diante de um quadro de injustiça e pobreza persistente, mas que toma 

novas formas e envolve novas circunstâncias. Popularmente conhecido como 

“neoliberalismo”, esta vertente do capitalismo na opinião dos teólogos da libertação postula 

um mercado livre de restrições e que faz severa crítica a qualquer medida que vise à 

solidariedade social, especialmente de cunho estatal. Gutiérrez vê que existe atualmente uma 

“maior complexidade do mundo do pobre” que o marginaliza, mas que não é causado 

objetivamente por um estado autoritário que oprime e empobrece seu povo, porém sim de um 

sistema vigente subjetivo e que cria valores que excluem. Para Gutiérrez, o neoliberalismo 

acarreta: 

 

A exclusão de uma parte da humanidade do circuito econômico e dos chamados 

benefícios da civilização contemporânea. Uma assimetria que se faz cada vez mais 

pronunciada. Milhões de pessoas são convertidas, dessa maneira, em objetos inúteis, 

ou em descartáveis após o uso [...]. Sem igualdade, sabemo-lo, não há justiça. Nós 

sabemos disso, mas o assunto adquire, em nossos dias, uma crescente urgência 

(GUTIÉRREZ, 2014, p.77). 
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Percebe-se nas palavras do teólogo peruano – como sempre fazem principais nomes da 

TL – não uma mera análise econômica, mas sim uma situação social que desfavorece uma 

importante parcela da população que, segundo ele, é causada pela globalização econômica via 

neoliberalismo. Iremos ver a seguir que o Francisco comunga dessa crítica ao sistema vigente, 

o que pode dar fôlego a esse discurso. Entretanto, mais além das questões internas da Igreja 

Católica, como sublinhamos no capítulo anterior o discurso pentecostal não só não critica o 

nosso modelo de sociedade como incentiva seus seguidores a conquistar o seu lugar nele, 

situação que representa um enorme desafio para o discurso da TL. Assim como na época da 

Ditadura, a reflexão política e econômica ilumina os caminhos da ação pastoral informando 

quais os mecanismos de exploração e causadores de pobreza. Quando da Quinta Conferência 

Geral do Episcopado Latino-Americano de Aparecida em 2007, importantes teólogos da 

libertação ponderaram sobre como deveria ser a ação pastoral em uma realidade diferente de 

décadas atrás, mas tão ou mais injusta. No documento final da Conferência a opinião era que: 

 

A globalização fez emergir novos povos, novos rostos de pobres. Com especial 

atenção e em continuidade às Conferências Gerais anteriores, fixamos nossos 

olhares nos rostos dos novos excluídos: os migrantes, as vítimas de violência, os 

deslocados e refugiados, vítimas do tráfico de pessoas e sequestros, desaparecidos, 

doentes de AIDS, e doenças endêmicas, dependentes químicos, idosos, meninos e 

meninas que são vítimas da prostituição, pornografia e violência do trabalho infantil, 

mulheres maltratadas, vítimas da exclusão e do tráfico para a exploração sexual [...] 

(RICHARD, 2007, p. 9). 

 

Como no passado, a Teologia da Libertação trouxe para dentro da Igreja Católica os 

elementos sociais e humanos que seus adeptos encontravam na sua vida cotidiana. Constamos 

mais uma vez aquilo que Gutiérrez afirma, ou seja, que toda teologia é contextual e tem que 

estar atenta às transformações da sociedade na qual ela está inserida. Os novos sujeitos 

políticos, os renovados valores e as causas emergentes confluem para que a Teologia da 

Libertação expanda suas ações, seus referenciais, visto que ela não é única nem absoluta: “ela 

busca e espera a superação da pobreza e opressão que hoje ela pensa. É, portanto, uma 

Teologia histórica, decididamente epocal” (C.BOFF; L. BOFF, 2001, p. 147). 

A plasticidade de Teologia da Libertação em sua capacidade de se adaptar a diferentes 

realidades resulta em uma dupla expansão: conceitual e prática. A parte conceitual diz 

respeito de como a TL é tratada, ou seja, o termo que se designa a “teologia dos pobres” 

ganha novas conotações. Já em sua vivência prática, a referida teologia a partir de novos 

referenciais e sujeitos torna-se mais plural, configurando-se em verdadeiras “teologias da 

libertação”.  
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Um dos principais estudiosos da Teologia da Libertação dentro da Sociologia da 

Libertação é o franco-brasileiro Michael Löwy. Ele vê que esse segmento politizado e crítico 

da Igreja Católica vai mais além do espaço religioso da Igreja e essencialmente teológico, 

criando grande interface com a cultura social e mobilizando um importante contingente de 

pessoas ao redor de sua doutrina. Por conta dessa situação que Löwy diz: 

 

Proponho chamá-lo [o movimento da Teologia da Libertação] de cristianismo da 

libertação, por ser esse um conceito mais amplo que “teologia” ou que “Igreja” e 

incluir tanto cultura religiosa e a rede social, quanto a fé e a prática. Dizer que não se 

trata de um movimento social não significa necessariamente dizer que ele é um 

órgão “integrado” e “bem coordenado”, mas apenas que tem, como outros 

movimentos semelhantes (feminismo, ecologia, etc.), uma certa capacidade de 

mobilizar as pessoas ao redor de objetivos comuns (LÖWY, 2000, p. 57, grifos do 

autor). 

  

Cristianismo da Libertação seria um termo que conseguiria englobar os múltiplos 

sujeitos envolvidos com os preceitos políticos, sociais e religiosos de inspiração católica – 

muito dos quais que nem religiosos eram. Moreira comenta a proposta de Löwy: “Portanto, 

segundo Löwy, o movimento social e político que mobilizou e mobiliza a rede social, a 

cultura religiosa, a prática política e de fé, deveria ser denominado Cristianismo da 

libertação” (MOREIRA, 2012, pp. 37-8, grifos do autor). Dessa forma, pensar na Teologia da 

Libertação hoje é levar em conta a amplitude que ela pode assumir, situação que é detectada 

nas diversas causas que simpatizantes da TL se incumbem. 

O que acontece é que quando a sociedade brasileira estava sob o julgo dos militares, a 

luta da Teologia da Libertação se concentrava notoriamente no campo político, tendo como 

principal bandeira a volta da democracia.  Quando isso aconteceu, causas que estavam 

bloqueadas por conta da censura e da repressão vieram à tona. A TL, portanto, pulveriza o seu 

campo de atuação e, de certa forma, se especializa em diversas temáticas que tem como 

fundamento o mote da libertação cunhado pelos teólogos latino-americanos décadas atrás. 

Para Boff surgem diferentes formas de opressão, situação que exige distintas maneiras de 

reação tendo em vista uma “libertação específica”. O autor traça um panorama em seu blog 

em seu artigo sobre os “Quarenta Anos da Teologia da Libertação”:  

 

Sem entrar em detalhes, surgiram várias tendências dentro da mesma e única 

Teologia da Libertação: a feminista, a indígena, a negra, a das religiões, a da cultura, 

a da história e da ecologia. Logicamente, cada tendência se deu ao trabalho de 

conhecer de forma crítica e científica seu objeto, para poder retamente avaliá-lo e 

atuar sobre ele de forma libertadora à luz da fé 
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Löwy tem razão quando opta denominar esse importante movimento católico como 

Cristianismo da Libertação devido a essa capilaridade que a TL assumiu. Uma parcela dos 

adeptos e defensores dessas “Teologias da Libertação” possuem pouca ou, até mesmo, 

nenhuma vinculação aos princípios religiosos católicos, estando essas pessoas mais ligados 

aos temas e causas dos que à inspiração religiosa. Entretanto, uma das forças da Teologia da 

Libertação que a mantém como um influente elemento na sociedade brasileira é que por mais 

“secularizadas” sejam as temáticas, a noção de libertação e seu exemplo histórico são um 

importante suporte para esses grupos. Por conta dessa situação, Moreira postula que: 

 

Mesmo naqueles temas nos quais positivamente se ressentia uma insuficiência 

crônica da Teologia da Libertação, a questão ambiental, a questão das culturas, a 

questão de gênero e o feminismo, a questão do diálogo das religiões num estágio 

avançado de globalização cultural capitalista, temas que se aprofundados vão exigir 

novos paradigmas cognoscitivos e existenciais, mesmo aí tem sido forte o 

empoderamento sentido pelas/os teólogas/os ligados a essa tradição para 

continuarem a pensar e a construir pontes teóricas e políticas onde elas não existem 

(MOREIRA, 2012, p.2) 

 

Temos assim uma “dupla” Teologia da Libertação: uma intelectual a partir dos seus 

teólogos que concebem o seu discurso e as relações com a Igreja-instituição e a sociedade, 

como Boff, Gutiérrez e outros; todavia, há TL em uma base social muitas vezes desvinculada 

de relações oficiais com a Igreja, como os movimentos sociais, ONG’s e partidos políticos 

que de certa forma foram influenciados pelo discurso da libertação. Nesse sentido há 

possibilidades de que o discurso politizado e crítico assuma novas formas e características, 

podendo [re]aproximar religiosos católicos de seus fiéis. 

A Teologia da Libertação criou um relevante flanco para sua penetração, qual seja, os 

diferentes movimentos sociais presentes – sejam eles leigos ou não. Um panorama para a TL 

no atual momento do campo religioso brasileiro é mais uma vez sua aliança com os diferentes 

movimentos contestatórios presentes em nosso país, reforçando o vínculo político entre o 

segmento católico e esses referidos movimentos. O que acontece é que o discurso libertador 

da Igreja encontra eco e parceiros nos movimentos sociais que, por sua vez, tem na Igreja um 

instrumento de legitimação de suas causas. Devemos explicar melhor essa possibilidade. 

Alberto Moreira é um dos pesquisadores que valorizam o atual momento da Teologia 

da Libertação no campo religioso. O professor-pesquisador da PUC-GO parte do pressuposto 

de que a história e as ações da TL concorreram para a formação de uma cultura de luta contra 

a opressão e injustiça na sociedade. Mesmo que em alguns dos diferentes movimentos sociais 

– indígena, feminista, ecológico, entre outros – o elemento doutrinário católico não seja 
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decisivo, a Teologia da Libertação oferece um experiência importante que mantém influente a 

TL. Sua dilatação a novos campos e temáticas comprovam a atualidade da teologia nascida de 

teólogos latino-americanos, pois: 

 

Essa expansão e recepção cultural, política e religiosa permitem falar de uma 

presença influente da Teologia da Libertação no imaginário religioso global. Tal 

imaginário vai se constituindo pelo fluxo global de pessoas, tradições, ideias e 

representações religiosas, plataformas políticas, imagens de lutas sociais e de 

mobilização baseadas na religião [...]. As teologias da libertação contribuem para 

formar um imaginário social em torno da religião; nesse imaginário a religião é 

percebida como crítica social e prática política contra formas institucionalizadas de 

opressão e violência. Tal percepção choca-se contra o projeto conservador e 

despolitizador do cristianismo, que o reduz à satisfação das necessidades subjetivas 

individuais (MOREIRA, 2014, p.13, grifos nossos). 

 

A Teologia da Libertação sob esse prisma constitui-se em uma alternativa não somente 

às tendências conservadoras católicas, mas também às pentecostais. Setores mais politizados 

da população – inclusive entre os 8% que se declaram sem religião – podem simpatizar ou até 

mesmo aderir à TL em uma possível afinidade de certas causas e objetivos. Entretanto, é 

histórica a relação entre essa teologia e os movimentos sociais brasileiros. 

Moreira em recente trabalho (2012, pp.42-6) historiciza e detalha os movimentos 

sociais brasileiros que direta ou indiretamente contaram com o apoio da Teologia da 

Libertação em sua fundação e/ou funcionamento. Entre os mais destacados, podemos citar o 

Conselho Indigenista Missionário (CIMI), os Movimentos para a redemocratização do país, 

os movimentos sindicais e pela anistia, a fundação do Partido dos Trabalhadores (PT), o 

Movimento dos Sem Terra (MST), o Movimento dos atingidos por barragem (MAB), 

Movimento “Diretas Já”, Movimento pela Constituinte, O Fórum Social Mundial, entre 

tantos.  

A Teologia da Libertação ofereceu – e oferece – aos movimentos sociais elementos 

discursivos para uma nova cultura política, motivação e suporte em suas lutas. A TL e seus 

adeptos atuam em prol de se construir um mundo mais justo e sustentável para todos, sendo 

ela atual, útil e que encontra eco e respostas em diversos segmentos da sociedade. Moreira 

destaca o papel histórico da TL com os movimentos sociais e o que ela tem a oferecer: 

 

No Brasil as igrejas ajudaram a preparar o clima, a sensibilidade, a tensão social, o 

senso de urgência e a organização que muitos movimentos sociais necessitavam para 

decolar. A teologia da libertação ofereceu, além da “mística”, as lideranças, a 

infraestrutura organizacional e forte ajuda material a muitos movimentos sociais 

(MOREIRA, 2012, p.47). 
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A Teologia da Libertação, nesse sentido, possibilitou à sociedade brasileira via 

movimentos sociais uma consciência política que, mesmo possuindo um referencial religioso 

a partir da figura de Jesus Cristo, influencia movimentos de todo tipo de referenciais, seja no 

campo e na cidade, seja para tratar da situação da mulher ou do meio ambiente. A TL é um 

movimento religioso relativamente novo: se tomarmos como referência o pentecostalismo 

evangélico que está presente no Brasil há mais de 100 anos, que passou por diversas fases e 

transformações nesse tempo – ondas – e que teve como crescimento destacado especialmente 

nos últimos trinta anos, notamos que a teologia nascida no início da década de 1970 ainda tem 

muitas possibilidades pela frente. Ela é uma prática, mas também um projeto em constante 

[re]construção que a partir de sua flexibilidade, história, teólogos, simpatizantes e impacto no 

campo religioso brasileiro tem muito a oferecer. Sobre isso, Moreira diz: “em termos de 

duração histórica a Teologia latino-americana da Libertação não viveu ainda o tempo de uma 

biografia humana. É jovem e recente, boa parte dos seus mentores iniciais ainda está aí” 

(MOREIRA, 2014, p.34). 

Pensar as possibilidades atuais da TL no campo religioso é também mensurar os seus 

desafios. Deve-se questionar como os teólogos da libertação irão tratar da questão do discurso 

pentecostal evangélico que, diferentemente do auge que a teologia dos pobres teve na década 

de 1970, hoje é um destaque na sociedade brasileira arrebanhando inúmeros fiéis, tendo 

espaço na mídia e usufruindo de influência no campo político. Ao mesmo tempo, em um 

contexto político normalizado, em um sociedade multicultural com inúmeros atores e causas 

e, ainda, dentro de uma realidade sócio-econômica neoliberal, a Teologia da Libertação deve 

apresentar propostas e alternativas condensado em um discurso compatível com a atual 

realidade. Se há quarenta anos uma agenda que incluía a luta contra a pobreza, a injustiça e, 

notoriamente, o fim da Ditadura Militar eram temas que atraíam seguidores, hoje a situação 

não é mais a mesma. Primeiro porque com a volta da democracia a luta política se modificou 

e o povo quer mais do que “democracia”; segundo porque a percepção popular de pobreza e 

injustiça – ainda que dramaticamente presentes em nossa sociedade – adquire novos sentidos 

e reações, situação que demanda novas linguagens e ações tanto para demonstrar o problema 

como combatê-lo. Moreira aponta as críticas que foram feitas à Teologia da Libertações, 

críticas estas que são também desafios para a TL para o seu fortalecimento no campo 

religioso: 

 

Não houve um enfrentamento ou diálogo produtivo com o movimento evangélico 

pentecostal; que foi negligenciado pela TdL um engajamento pela melhoria e 

cumprimento das leis, pois elas eram a garantia dos direitos duramente 
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conquistados; que a mudança do cenário político não foi acompanhada por um 

agenda propositiva; que um certo horizonte messiânico do tudo ou nada dificultou o 

envolvimento direto na busca de alternativas concretas para os problemas; que 

aspectos importantes como a sexualidade e a prazeirosidade da vida (ASSMANN, 

1994) às vezes foram relegados a segundo plano; que faltava ainda integrar uma 

teologia gay à TdB [sic]. Enfim, que continua faltando às Teologias da Libertação 

um “projeto histórico” comum (MOREIRA, 2014, p.22, grifos nossos). 

 

Será de grande contribuição o trabalho de campo em São Félix do Araguaia para saber 

o que o clero inspirado por princípios da Teologia da Libertação pensa acerca desses desafios. 

A Prelazia no nordeste de Mato Grosso está em uma cidade que registrou um importante 

crescimento pentecostal, chegada de migrantes que modificaram o contexto político e 

econômico do município e as próprias modificações dentro da Prelazia, com a renúncia de 

Casaldáliga quando da chegada aos seus 75 anos e as ações de seus sucessores. As opiniões 

dos religiosos católicos de São Félix nos proporcionará importantes elementos para 

avaliarmos as possibilidades de sucesso do discurso da Teologia da Libertação no campo 

religioso. Nesse sentido, é que a força da TL estará sempre atada à sua capacidade 

mobilizadora e crítica junto à sociedade, já que: “o desafio para as teologias da libertação será 

manter práticas pessoais e coletivas de luta, fundadas numa hermenêutica inteligente da fé, 

contra formas novas e velhas de injustiça e sofrimento” (MOREIRA, 2014, p.35). 

Finalmente, outra virtude que marca a Teologia da Libertação é uma importante tática 

de alguns de seus mais renomados teólogos: a construção de um espaço sólido para a TL 

dentro da hierarquia católica. Como advogamos mais atrás, embora os teólogos da libertação 

sempre defenderam que a Igreja Católica devesse alterar sua fórmula estrutural, eles sempre 

deixaram claro que jamais concebiam a possibilidade de uma cisão. Mesmo nos momentos de 

maior pressão, como o processo de silêncio obsequioso contra Leonardo Boff e a “Instrução 

Sobre Alguns Aspectos da Teologia da Libertação”, os adeptos da TL tinham como 

característica a defesa teológica e argumentativa e não o confronto com seus superiores. 

Nesse sentido, podemos notar que os teólogos da libertação passaram a promoverem 

maior ênfase em suas ações nos assuntos atinentes à estrutura da Igreja dos católicos. Em um 

contexto no qual a TL estava sendo assediada pela cúpula católica e que o momento político 

era desfavorável a ações e ideias radicais, os defensores dessa teologia travaram esforços para 

mantê-la viva como um movimento católico. Sofiati vê que o discurso do teólogo Pablo 

Richard passa de um discurso carregado de elementos marxistas e de críticas ao segmento 

mais conservador da Igreja, para outro que deixa de lado o confronto e buscando o diálogo 

com seus pares em favor da TL. Para Sofiati, ocorreram: 
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Mudanças de postura do militante sociorreligioso de anos anteriores, que possuía 

uma ação na sociedade, participando até mesmo de governos revolucionários, para 

uma postura de ação intraeclesial preocupada com a relação do cristianismo da 

libertação com a instituição católica e sua posição no interior da mesma [...].Diante 

de um cenário desfavorável para um tipo de espiritualidade militante, com opções 

radicais e com perfil de trabalho com os empobrecidos, enfatiza-se a opção pelo 

diálogo com a instituição em busca de garimpar espaços em sua estrutura 

(SOFIATI, 2013, p.220, grifos nossos). 

 

Entendemos que essa é uma postura relevante para pensar em uma reconfiguração da 

Teologia da Libertação no campo religioso brasileiro, visto que com a relativização do 

discurso radical não somente cessam as pressões sobre seus teólogos como eles encontram 

respaldo para algumas de suas ideias. Há, portanto, um destaque para as ações intraeclesiais, 

ou seja, uma atuação de cunho sistemático, planejado e intenso para o fortalecimento da 

tendência católica sintonizada com os pressupostos da Teologia da Libertação dentro da 

hierarquia da Igreja Católica. 

Entretanto, essa preocupação com os assuntos da Igreja não significam uma 

desmobilização política. Devemos tomar como caso a postura de Boff. Após o seu 

afastamento de suas funções de frei católico, Boff prosseguiu como um analista da Igreja 

Católica e um militante político. O detalhe nas ações de Leonardo Boff foi uma mudança de 

referencial para a compreensão da realidade, com um certo distanciamento – o que não 

significa uma negação – da influência conceitual do marxismo e aprofundamento nos aspectos 

espiritualistas e outras teorias. Sofiati, sobre essa situação, nos diz:  

 

A questão é que Boff tem enfatizado sua análise no elemento espiritual, cósmico, 

humanista. Se no passado seu referencial era Marx e os marxistas, certamente hoje é 

Fritjof Capra [...]. Se antes a sociologia era o alicerce para compreender a realidade, 

hoje o mundo é entendido a partir das descobertas da física quântica e da 

ressignificação que as ciências humanas deram para essa teoria (SOFIATI, 2012, 

p.123). 

 

 

 Mas não é apenas em Richard e Boff que notamos mudanças nos referenciais para 

sem compreender o mundo e a Igreja Católica. Como citamos anteriormente, quando da 

escrita de “Teologia da Libertação: Perspectivas” no início da década de 1970, Gutiérrez 

analisava o papel da Igreja, a sociedade capitalista, as alternativas para o sistema vigente, 

entre outros elementos, de forma contundente e enfática: o discurso naquele tempo era 

transformação. Vejamos alguns exemplos. Durante a década de 1970 quando do papado de 

Paulo VI, autor da encíclica progressista Populorum progressio e que oferecia apoio a bispos 
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e padres mais engajados politicamente28, Gutiérrez demandava importantes alterações nas 

estruturas da Igreja e sua ação pastoral. Para ele: 

 

As exigências de denúncia profética, evangelização conscientizadora dos oprimidos 

e pobreza comprovam a inadequação das estruturas da Igreja ao mundo em que vive. 

Estas se mostram superadas e carentes de dinamismo diante das graves e novas 

questões que se levantam [...]. A Igreja não pode ser profeta de nosso tempo se ela 

mesmo não está convertida a Cristo, nem mesmo tem o direito, por honradez, de 

falar aos outros enquanto é causa de escândalo em suas relações pessoais e em suas 

estruturas. 

Surge, pois, a urgência de profunda renovação das atuais estruturas eclesiais 

(GUTIÉRREZ, 2000, p.182, grifos nossos). 

 

Palavras duras acerca das estruturas e funcionamento da Igreja Católica por parte do 

renomado teólogo peruano. Mencionamos e comentamos anteriormente que os teólogos da 

libertação durante a década de 1970 não tinham problemas em utilizar a palavra “socialismo” 

como alternativa para a sociedade alternativa à capitalista. Contudo, Gutiérrez ia mais além e 

assumia até mesmo a metodologia dos grupos socialistas mais radicais dentro do contexto de 

luta de classes, ou seja, a violência como fator de empoderamento dos pobres. Vejamos: 

 

A construção de uma sociedade justa passa pelo enfrentamento – no qual a violência 

está presente de diversas maneiras – entre grupos humanos com interesses e 

opiniões diversas; passa pela superação de tudo o que se opõe à criação de uma 

autêntica paz entre os seres humanos (GUTIÉRREZ, 2000, p.103, grifos nossos). 

 

A mais recente publicação de do peruano no Brasil é o livro Ao Lado dos Pobres: 

Teologia da Libertação, publicado em 201429. Essa obra possui seis capítulos dos quais três 

são escritos por Gutiérrez e três por Gerhard Ludwig Müller – ex-prefeito da Congregação 

para a Doutrina da Fé do Vaticano. Nos textos sob sua responsabilidade, o teólogo peruano 

busca valorizar o que a Igreja fez de positivo em prol dos pobres, bem como seus progressos 

em relação à sua doutrina social. Merece destaque os constantes elogios as ações do Papa 

João Paulo II em todos seus artigos, situação que demonstra a disposição de Gutiérrez em 

sublinhar o que o Vaticano e sua cúpula faz de positivo ao invés de criticar as omissões e a 

passividade em relação às questões concretas da vida cotidiana dos fiéis católicos. Vejamos 

com exemplos. 

No artigo “Teologia: uma tarefa eclesial”, Gutiérrez elogia a reafirmação da opção 

preferencial pelos pobres, que “tem como testemunhas diversos textos do Papa João Paulo II e 

                                                             
28 Segundo palavras de Pedro Casaldáliga em referência às ameaças que ele e sua equipe sofriam na Prelazia de 

São Félix do Araguaia, “tocar na gente [os missionários da Prelazia] seria tocar no Papa (CASALDÁLIGA 

Apud, MARTINS. 1979, p. 202). 
29 Cabe destacar que os artigos escritos por Gustavo Gutiérrez foram escritos originalmente em 2005 na cidade 

de Lima, Peru. 
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de várias Conferências Episcopais na América Latina” (GUTIÉRREZ, 2014, p.33). Na página 

seguinte do mesmo artigo, o teólogo peruano volta a elogiar o trabalho de uma “nova 

evangelização no continente latino-americano”, que, segundo suas palavras, “ganhou novo 

vigor com o veemente apelo de João Paulo II”. A seguir (2014, p.35), Gutiérrez vê que João 

Paulo II está promovendo a renovação da doutrina social da Igreja, oferecendo a possibilidade 

de um “convívio social harmônico das pessoas e a construção de uma nova sociedade justa 

[...]”. 

Já em seu tento intitulado “Situação e tarefas da Teologia da Libertação”, Gutiérrez 

falando dos debates no seio da Igreja Católica, elogia a postura do falecido João Paulo II que 

fazia questão de tratar sobre o ecumenismo e a discussão acerca das grandes religiões do 

mundo, sendo, nesse sentido: “bem-vindos [os] gestos audazes como os de João Paulo II” 

(GUTIÉRREZ, 2014, p.66). Chama-nos atenção, especialmente, uma passagem na qual 

Gutiérrez trata sobre a superação do estado de injustiça e opressão que vivem a população 

empobrecida na América Latina. Se, na década de 1970, a temática era tratada de forma 

enérgica, inclusive conclamando o enfrentamento entre os opositores grupos sociais, o 

Gustavo Gutiérrez dos anos 2000 continua enxergando que há violência e injustiça em nosso 

conhecimento, mas recusa o choque como forma de sua superação. Portanto: 

 

Familiarizar-se com os conflitos sociais existentes não significa absolutamente 

defender um confronto dos grupos sociais como método de transformação social 

(GUTIÉRREZ, 2014, p.30, grifos nossos).  

 

Percebe-se hoje em Gustavo Gutiérrez a reformulação de uma ideia que ele defendera 

outrora, como mostramos duas páginas atrás. Finalmente, outro destaque que podemos captar 

nas palavras de um dos “pais da Teologia da Libertação” é o cuidado com a palavra 

“socialismo”. Como mencionamos anteriormente, se durante a década de 1970 o uso desse 

termo continha em si uma totalidade de sentido quando da alternativa à sociedade capitalista, 

nos dias atuais sua aplicação demanda cuidados. Em parte por conta da crise do “socialismo 

real”, em parte por conta das críticas do Vaticano por conta da presença de elementos da 

teoria marxista na proposta da Teologia da Libertação – e, naturalmente, uma espontânea 

revisão de conceitos do autor −, Gutiérrez agora se preocupa em esclarecer o que ele pensa 

sobre o socialismo como alternativa à sociedade capitalista: 

 

Como antônimo [ao capitalismo], a Teologia da Libertação usa o conceito de 

socialismo. Com isso, certamente, não quer se dar a entender uma economia 

planejada e de comando. Aqui, ao contrário, tem-se diante dos olhos a meta de uma 

participação ativa de todos os extratos sociais em cada país e também dos países 
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subdesenvolvidos em todo o processo econômico mundial (GUTIÉRREZ, 2014, 

p.97). 

 

Essa proposta de “socialismo” pouco – ou nada – tem a ver daquilo que usualmente se 

concebe de uma proposta socialista. Com essa postura, portanto, aonde quer chegar Gutiérrez? 

Defendemos que, assim como Richard e Boff, o teólogo peruano tenta promover uma 

distensão dos princípios da Teologia da Libertação com a hierarquia e tradição da instituição 

católica por meio da suavização do discurso. Mais importante do que a “marca” TL, estão 

seus preceitos – especialmente a luta contra a pobreza e injustiça −, o quais podem ser 

exibidos e defendidos em um contexto de diálogo intraeclesial. Temos, sobre essa situação, 

uma importante declaração de Gutiérrez: 

 

Devo confessar que estou menos preocupado pelo interesse ou pela sobrevivência da 

Teologia da Libertação que pelos sofrimentos e pelas esperanças do povo a que 

pertenço, e especialmente pela comunicação da experiência e da mensagem de 

salvação de Jesus Cristo [...]. Uma teologia, por mais relevante que seja seu papel, 

não passa de um meio para aprofundar-se nesse amor e nessa fé. Por essa razão, 

trata-se, efetivamente, de proclamar a esperança ao mundo no momento que 

vivemos a Igreja (GUTIÉRREZ. 2014, p.160). 

 

Portanto, pensar as possibilidades discursivas da Teologia da Libertação no campo 

religioso atual é compreender as estratégias dos seus agentes. De um movimento impactante 

que amealhou inúmeros simpatizantes e inimigos com suas ideias revolucionárias e práticas 

político-sociais firmes na sociedade brasileira durante a década de 1970, a Teologia da 

Libertação tomou um novo rumo atualmente. Como uma doutrina ligada à realidade, ela se 

transformou com as mudanças em nosso país nas últimas décadas. Não se pode dizer que há 

negação ou contradição de seus princípios, mas sim apenas adequações, reflexões e, acima de 

tudo, estratégias. Isso porque em resposta às pressões sofridas pela TL – internas e externas −, 

seus teólogos e agentes priorizaram a defesa de seus valores à manutenção de um discurso 

radical que causava choque com a hierarquia. O desafio agora para esse modelo de 

catolicismo será manter o conteúdo crítico e social de seu discurso, mas incluir nele também a 

satisfação dos desejos mais materiais e individuais de seus fiéis 

Como vimos, a Teologia nunca “deixou de existir”. Seja nos movimentos sociais, seja 

no campo acadêmico ou mesmo nas CEB’s e círculos católicos, a crítica ao sistema vigente e 

defesa e luta inexorável pelos pobres e excluídos da sociedade continuou a pulsar pelo país 

por todos esses anos – em que se pese as críticas e pressões sofridas por quem vivia esses 

valores. Entretanto, os esforços dos teólogos e simpatizantes da Teologia da Libertação junto 

à organização católica conseguiram um importante feito: um prefeito da Congregação para a 



142 
 

Doutrina da Fé e, acima de tudo, um Papa simpáticos com a teologia latino-americana. 

Devemos, pois, concluir este capítulo abordando essa relevante conquista da TL. 

 

3.6. Francisco: o Papa que fortalece o discurso da Teologia da Libertação 

 

A Teologia da Libertação por meio das ações de vários de seus teólogos vem 

empreendendo esforços em fortalecer seu espaço dentro da hierarquia da Igreja Católica, 

como vimos. Um resultado efetivo e relevante nesse sentido foi a eleição em 2013 para o 

Papado de Jorge Mario Bergoglio, que intitulou-se “Francisco”, sendo ele o 266º Papa dos 

católicos. A importância da nomeação de Francisco para a TL se deu pelo fato de que o Papa 

argentino vem de maneira concreta, mas sem grandes polêmicas, defendendo importantes 

bandeiras do discurso da Teologia da Libertação e até mesmo reabilitando teólogos que de 

alguma forma sofreram represálias pelo envolvimento com a teologia surgida na América 

Latina. Nossa análise terá como referência os materiais extraídos pela internet e alguns 

trabalhos que tratam dos aspectos do Papado de Francisco. 

Antecedendo a nomeação de Bergoglio, um importante acontecimento para a 

tendência progressista católica foi conseguida: o apontamento de Gerhard Ludwig Müller 

como Prefeito da Congregação Para a Doutrina da Fé. Alemão, Müller manteve contatos 

intensos com Gustavo Gutiérrez e, consequentemente, com a Teologia da Libertação. Em uma 

de suas primeiras declarações30 feitas após sua nomeação, Müller diz que uma de suas 

missões como Prefeito é justamente superar os choques ideológicos presentes na Igreja dos 

Católicos. Percebemos em suas palavras, precisamente, uma preocupação em relação aos 

valores da Teologia da Libertação e sua interpretação dentro da instituição dos católicos; 

 

Há que distinguir entre uma Teologia da Libertação equivocada e uma correta. 

Considero que toda boa teologia está relacionada com a liberdade e glória dos filhos 

de Deus. Certamente, todavia, há que se rechaçar uma imbricação da doutrina de 

auto redenção marxista com a salvação de Deus. 

 

Falando oficialmente como Prefeito da Congregação, Müller vai defender princípios 

essenciais da Teologia da Libertação, mas sem controvérsias com seus pares. Desde de 2012 

em sua função, o teólogo alemão vem mantendo uma postura firme na luta contra a pobreza e 

as injustiças vigentes no mundo Para ele: 

 

                                                             
30 Disponível em:  < 
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/muller/rc_con_cfaith_doc_20120726_intervista-

muller_sp.html> Acesso em: 19 de abril de 2016. 
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Um modelo de desprezo pelo ser humano foi causado pelo avanço de determinadas 

instituições oriundas da América do Norte [...]. Quem, a partir da própria 

experiência, conhece as mil e uma formas de degradação das pessoas, sua 

escravização e exploração, já não se deixa convencer pela famosa eficiência e 

superioridade do capitalismo (MÜLLER, 2014, p.51). 

 

Müller ainda sobre o papado de Bento XVI – que se manteve crítico à TL, como se 

demonstrou, por exemplo, o silêncio obsequioso promovido contra Jon Sobrino em 2007 – 

atuou acreditando fortalecer os valores da Teologia da Libertação na pouco amistosa 

hierarquia do Vaticano. Chamando a atenção pela situação dos pobres no mundo, colocando o 

capitalismo como elemento causador de injustiças e diferenças no planeta, Müller contribuiu 

para conter as resistências existentes contra a Teologia da Libertação no Vaticano. Sua 

afinidade com os temas da teologia latino-americana pode ser medida quando ele fala que o 

movimento eclesial e teológico surgido: “sob o nome de ‘Teologia da Libertação’, encontrou 

eco mundial inclui-se entre as mais significativas correntes da teologia católica no século XX” 

(MÜLLER, 2014, p.39). Relevante, no entanto, para o catolicismo envolvido com as questões 

políticas e sociais seria a eleição do primeiro Papa latino-americano. 

Jorge Mario Bergoglio, nascido em Buenos Aires em 17 de dezembro de 1936, possui 

uma trajetória religiosa vinculada à Companhia de Jesus de seu país. Como outros teólogos 

latino-americanos –Boff na Alemanha e Gutiérrez na França, por exemplo −, foi para a 

Europa aperfeiçoar seus estudos e concluiria em 1986 seu doutoramento na Alemanha. Não 

obstante aos seus estudos e refinamento intelectual, Francisco sempre se pautou pela atenção 

às mais importantes querelas da Igreja Católica, os acontecimentos políticos e intransigência 

na defesa da população mais empobrecida.  

Durante a década de 1970, momento de grande vitalidade da Teologia da Libertação, a 

realidade política da América Latina, como vimos, estava marcada pelos regimes militares no 

poder. Entretanto, comparada com a realidade brasileira, a Igreja Católica argentina foi 

“menos combativa”. Surgiria a tese de que os católicos teriam sido inclusive apoiadores da 

Ditadura Militar argentina. Um estudo mais atencioso, porém, nos permite evitar excessos. 

Assim como no Brasil, a Igreja Católica argentina em um primeiro momento simpatizou com 

as ações dos militares, mesmo em 1976 quando a partir de um golpe de Estado teve início o 

período de maior radicalização no país, dando início ao que ficou conhecido como “Guerra 

Suja”. Marcos Navarro e Vicente Palermo apresentam a repercussão que o assassinato de 

religiosos não sintonizados com os militares teve: 

 

Por causa do assassinato de três padres palotinos e dois seminaristas, em julho de 

1976, e da morte pouco depois de vários sacerdotes em La Rioja, entre eles o bispo 
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Angelelli (em um acidente forjado), a comissão executiva da CEA [Conferência 

Episcopal Argentina] recebeu uma solicitação mais contundente para intervir a favor 

dos perseguidos da parte de um grupo de religiosos reunidos na Confederação 

Argentina de Religiosos, e até do Vaticano, que tornou pública sua apreensão. A 

Santa Sé, desde então, iria retirar lentamente o crédito que havia conferido ao 

Processo, ainda que o considerando um regime católico que havia que ser ajudado a 

reencontrar o caminho da razão (NAVARRO & PALERMO, 2007, p.132).  

 

Não temos o objetivo aqui de debater sobre a história das relações da Igreja Católica 

com o regime militar argentino, porém no país vizinho a repressão contra os religiosos 

contestadores do regime militar alcançou um grau de brutalidade mais elevada que em nosso 

país. Naturalmente que apenas a violência não explica o comportamento mais “passivo” da 

Igreja Católica, mas foi um elemento que inibiu ações mais radicais do clero católico 

argentino. Jessie Jane Vieira de Sousa, analisando as ações das Forças Armadas argentinas 

contra o clero católico argentino, reconhece que a Igreja contribuiu para legitimar e respaldar 

o governo autoritário, todavia, sublinhando as ostensivas ações contra os religiosos com o 

objetivo de mantê-los sobre controle, visto que os militares buscaram: “demonizar toda e 

qualquer oposição ao regime militar que se instaurou a partir de 24 de março e condenar 

qualquer gesto de oposição que pudesse surgir no mundo católico” (SOUSA, 2009, p. 142). 

É com esse pano de fundo que pensamos como que o Papa Francisco, quando ele era 

apenas um líder jesuíta em Buenos Aires, se relacionou com os militares e o discurso da 

Teologia da Libertação. Especialmente após chegar ao papado, Francisco se viu envolto a 

especulações31 que teria sido omisso ou até mesmo simpatizado com os militares argentinos, 

inclusive com denúncias de que ele teria “advertido dois sacerdotes de que eles deveriam 

abandonar o trabalho social ou renunciar à Companhia de Jesus32”. Fugindo de especulações, 

percebemos em Francisco durante o período militar uma ação pragmática e objetiva, pois de 

um lado ele estava ciente e comovido com o sofrimento da população argentina nas mãos dos 

militares, mas, pelo outro, tinha ciência de que, concretamente, poderia fazer pouco naquele 

contexto. Quando das reflexões internas na Ordem de Jesus acerca dos princípios da Teologia 

da Libertação, Francisco demonstrou serenidade evitando tensões para seus colegas e para sua 

Ordem. Evangelina Himitian vê que: 

 

Naqueles tempos [Ditadura Militar argentina], coube a Bergoglio estar à frente da 

Companhia de Jesus. Eram anos em que a ordem se debatia entre os que queriam se 

alinhar à Teologia da Libertação e os que desejavam continuar sendo uma ordem de 

                                                             
31 Entenda acusações contra atuação do papa na ditadura argentina.  Disponível em: 

http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2013/03/130314_ditadura_papa_ru. Acesso em: 21 de abril de 2016. 
32 Cabe ressaltar que na mesmo reportagem há a vinculação de declarações do biógrafo de Francisco, Sérgio 

Rubin, no sentido oposto, ou seja que Bergoglio à época agiu: “escondendo fugitivos em propriedades da Igreja e 

dando seus próprios documentos a um desses perseguidos políticos para ajudá-lo a fugir para o Brasil”. 
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educadores. Bergoglio não aderiu a nenhuma das duas posturas, e se opôs a que a 

luta política e ideológica se infiltrasse na Igreja. Tinha que haver uma opção da 

Igreja para os pobres que nem fosse o assistencialismo nem a luta armada 

(HIMITIAN, 2013, p.144). 

 

Interessante refletirmos que essa “outra opção da Igreja” poderia ser o próprio 

Bergoglio investido na figura de Papa Francisco. Esse estudo histórico nos ofereceu 

elementos importantes para pensarmos a relação de Francisco com a TL: percebemos nele que 

seu discurso sobre a pobreza, o capitalismo, o meio ambiente, o papel da mulher na Igreja, a 

fome, entre outros, possui real afinidade com os pressupostos da Teologia da Libertação. 

Todavia, em um contexto histórico de duras perseguições ao clero católico por parte dos 

militares e por não querer ver dividida sua Igreja Francisco optou por uma certa distância em 

relação à TL: mais importante de que um nome, estaria a causa dos excluídos e injustiçados. 

As concepções teológicas do Papa Francisco podem ser analisadas tendo como base as 

encíclicas que ele assinou desde que chegou à liderança do Vaticano. Até hoje duas possuem 

sua rubrica: Lumen Fidei de junho de 2013 e Laudato Si datada de maio de 2015. Leonardo 

Boff em seu blog informa que a primeira encíclica possui muito do pensamento de seu 

antecessor, Bento XVI, que renunciou ao papado de forma surpreendente no início de 2013 

deixando com Francisco a finalização do trabalho. Já Laudato si’ é de concepção completa do 

atual papa, o qual segundo o noticiário33 da época consultou diversos teólogos para auxiliá-lo 

na confecção, inclusive Leonardo Boff. 

Sem exagerar a influência de Boff, fato é que a questão ecológica sobressai na 

encíclica, sendo ela uma espécie de “referencial” para se pensar o papel da Igreja na 

sociedade bem como suas ações. Em Laudato Si’34, Francisco vê que a “mãe terra” nos 

governa e dá os frutos para a existência humana e, a partir dessa ideia, afirma:  

 

Esta irmã clama contra o mal que lhe provocamos por causa do uso irresponsável e 

do abuso dos bens que Deus nela colocou.  Crescemos a pensar que éramos seus 

proprietários e dominadores, autorizados a saqueá-la.  A violência, que está no 

coração humano ferido pelo pecado, vislumbra-se nos sintomas de doença que 

notamos no solo, na água, no ar e nos seres vivos. Por isso, entre os pobres mais 

abandonados e maltratados, conta-se a nossa terra oprimida e devastada, que “geme 

e sofre as dores do parto” (grifos nossos). 

 

  Percebemos nesse trecho importantes pressupostos do discurso da Teologia da 

Libertação. Há a crítica do uso e abuso dos recursos naturais por parte dos seres humanos, 

                                                             
33 Papa consulta Boff para escrever nova encíclica. Disponível em: http://noticias.uol.com.br/ultimas-

noticias/ansa/2014/10/02/papa-consulta-boff-para-escrever-nova-enciclica.htm. Acesso em: 21 de abril de 2016. 
34 Laudato si’. Disponível em: < http://w2.vatican.va/content/dam/francesco/pdf/encyclicals/documents/papa-

francesco_20150524_enciclica-laudato-si_po.pdf>. Acesso em: 21 de abril de 2016. 
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colocando em risco o meio ambiente. Esse uso, contudo, é realizado por um determinado 

segmento, ou seja, os “proprietários e dominadores”, situação que denota relações sociais 

assimétricas. Francisco também promove a “opção preferencial pelos pobres” quando em um 

contexto desigual faz questão de sublinhar os “pobres mais abandonados e maltratados”. Por 

fim, em um mundo no qual prevalece a injustiça social e agressão à natureza a consequência é 

a opressão e a devastação, situação que demanda a ação da Igreja e seus agentes.   

Crítica em relação à situação do planeta e de seus habitantes, mas com uma linguagem 

cuidadosa e sem polêmicas – não há menção de palavras como a TL, capitalismo, marxismo, 

entre outras −, Laudato Si (Louvado Seja em tradução livre) alerta contra a cultura e realidade 

do mundo moderno que trata a vida humana em um mero objeto de uma sociedade de 

consumo: 

 

Tendo em conta que o ser humano também é uma criatura deste mundo, que tem 

direito a viver e ser feliz e, além disso, possui uma dignidade especial, não podemos 

deixar de considerar os efeitos da degradação ambiental, do modelo actual [sic] de 

desenvolvimento e da cultura do descarte sobre a vida das pessoas. 

 

Notamos em Francisco o mesmo fundamento discursivo dos teólogos da libertação no 

que tange à sua posição em relação aos valores vigente da sociedade capitalista. Este é um 

modelo que gera um ideal individualista e egoísta, gera também uma separação entre seres 

humanos – opressores e oprimidos −, resultando em pobreza e, finalmente, um “afastamento 

de Deus”. Sung apresentando a visão de sociedade que o atual pontífice postula, afirma que o: 

“Papa introduz uma perspectiva cultural e ética e diz que para manter o ideal de uma estilo de 

vida de opulento que produz exclusão foi necessária o desenvolvimento de uma ‘globalização 

da indiferença’” (SUNG, 2015, p.66). O Papa Francisco, portanto, vem defendendo uma 

renovação da postura da Igreja Católica em relação à sua visão de mundo, alertando os 

católicos para as desigualdades existentes, a persistente situação de pobreza de milhões de 

pessoas e buscando um modelo alternativo ao atual. Se essa postura não faz de Francisco um 

“marxista” – como outrora já se criticou religiosos que rejeitavam os valores da sociedade 

capitalista −, faria dele um “representante da Teologia da Libertação”? 

Marcante em Francisco é sua intensidade em relação aos problemas sociais do mundo, 

especialmente em seu continente de origem. Em Laudato Si temos como uma de suas 

principais temáticas a questão ambiental, trazendo para o Vaticano esse sensível assunto que 

vários teólogos da libertação há décadas vem se dedicando. Papa Francisco (HIMITIAN, 

2013, pp.149-151) também trata da questão da exclusão da mulher latino-americana na 
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sociedade, o papel da globalização como promotora de desigualdades e injustiças e, acima de 

tudo, a pobreza que gera violência, exclusão e afasta o ser humano de Deus. Dessa forma, 

para Francisco, “a Igreja na América Latina deve aproveitar o potencial de santidade e de 

justiça social da piedade popular” (HIMITIAN, 2013, p.150). 

Como mencionamos anteriormente, Boff foi consultado quando da escrita do primeiro 

documento integralmente escrito pelo Papa Francisco. Contudo, sua relação com os teólogos 

da libertação não se limitaram a esse auxílio. Foi amplamente noticiado35 o recebimento por 

parte da maior autoridade dos católicos do teólogo Gutiérrez na sede do Vaticano. Na 

cobertura do encontro pela AFP – Agence France Press −, foi mencionado inclusive que esse 

foi um passo para a “reabilitação completa da corrente surgida na América Latina”. Em outra 

reportagem36 sobre o encontro do Papa com Gutiérrez – de autoria do jornal inglês The 

Guardian e traduzida pelo site do Instituto Humanitas Unisinos – contamos com os 

comentários de Jung Mo Sung. A reportagem reproduz as seguintes palavras de Sung: 

 

A Igreja virou a página sobre a teologia da libertação precisamente porque Francisco 

entende que a missão da Igreja não é apenas anunciar Deus a um mundo de 

descrentes "mas para um mundo marcado por uma idolatria do dinheiro". 

"Nesse sentido, podemos dizer que parte da teologia da libertação elevou-se à 

doutrina da Igreja", diz Sung. 

 

Nota-se, assim, como algumas das temáticas da Teologia da Libertação são 

representadas por Francisco, bem como a reabilitação de vários de seus importantes nomes. 

Vemos que o Papa portenho é mais um religioso marcado pela teologia latino-americana, bem 

como pela realidade sócio-política do continente, do que um “teólogo da libertação”. 

Francisco, portanto, é um representante do povo latino-americano não apenas porque nasceu 

aqui, mas sim: “porque em sua prática e em seu comportamento transparece aquilo que a 

teologia e a Igreja latino-americana vivem e testemunham” (MANZATTO, 2015, p.196).  

Leonardo Boff é um dos grandes entusiastas do Papa Francisco, o qual teria feito clara 

e abertamente uma “opção preferencial pelos pobres”. Boff em um artigo publicado em seu 

blog37 comenta que Francisco tem o grande mérito de trazer para a Igreja importantes valores 

que a TL postula, como a defesa dos empobrecidos e a denúncia e combate às injustiças e 

                                                             
35 Papa Francisco recebe importante nome da Teologia da Libertação. Disponível em:< 

http://g1.globo.com/mundo/noticia/2013/09/papa-francisco-recebe-importante-lider-da-teologia-da-

libertacao.html>. Acesso em 26 de abril de 2016. 
36 Igreja Católica abre-se à Teologia da Libertação enquanto seu fundador é recebido no Vaticano. Disponível 

em:< http://www.ihu.unisinos.br/noticias/542535-igreja-catolica-abre-se-a-teologia-da-libertacao-enquanto-seu-

fundador-e-recebido-no-vaticano>. Acesso em: 26 de abril de 2016. 
37 Papa Francisco e a Teologia da Libertação. Disponível em:< 

https://leonardoboff.wordpress.com/2013/04/26/papa-francisco-e-a-teologia-da-libertacao/>. Acesso em: 27 de 

abril de 2016. 
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desigualdades. É nesse contexto que Boff minimiza a importância se o Papa Francisco “é da 

Teologia da Libertação” ou não. Senão vejamos nas seguintes passagens: 

 

Muitos se tem perguntado que pelo fato de o atual Papa Francisco provir da América 

Latina, seja um adepto da teologia da libertação. Esta questão é irrelevante. O 

importante não é ser da teologia da libertação, mas da libertação dos oprimidos, dos 

pobres e injustiçados [...]. 

Não importa que o Papa Francisco não use a expressão “teologia da libertação”. O 

importante mesmo é que ele fala e age na forma de libertação [...]. 

Seus dois antecessores assumiram certo tipo de teologia que estava em suas cabeças 

e se apresentava como expressões do magistério papal. Em nome disso se fizeram 

condenações de não poucos teólogos e teólogas. 

 

Finalmente, o ex frei católico clama: “Papa Francisco: coloque a teologia em tom 

menor para que a libertação ressoe em tom maior: consolação para os oprimidos e 

interpelação às consciências dos poderosos. Portanto, menos teologia e mais libertação”. 

Verificamos, portanto, que no atual contexto é basicamente irrelevante a defesa de uma 

“Teologia da Libertação” para que alguns de seus principais argumentos estejam vivos e 

fortes na Igreja dos Católicos. Os “pais fundadores” da Teologia da Libertação como Boff e 

Gutiérrez já desapegaram do “rótulo” Teologia da Libertação. Assim sendo, mais importante 

que o Papa Francisco também “seja da TL” é o fato de que: “ainda que não pensada nos 

moldes tradicionais da Teologia da Libertação que se construiu nos anos 80, é fato que o papa 

aponta para a mesma direção, falando de transformação do mundo e da realidade social onde 

vivemos” (MANZATTO, 2015, p.199). 

Embora que no presente momentos com Francisco os princípios da TL estejam mais 

visíveis do que em papados anteriores, as divergências na IC continuam. No mês de julho de 

2017 o Papa latino-americano decidiu não renovar o mandato de Gerhard Muller como 

Prefeito da Doutrina da Igreja Católica. Entre as razões alegadas para essa fato38 estão as 

divergências entre os dois sobre assuntos relativos à postura mais complacente de Francisco 

sobre o divórcio, enquanto Muller é radicalmente contrário que divorciados possam casar 

novamente e um desgaste do ex-cardeal alemão devido aos persistentes casos de abusos 

sexuais cometidos por religiosos católicos. Foi apontado como seu substituto o jesuíta – assim 

como Francisco − espanhol Luís Ladaria, situação que demostra força do Papa e seu desejo de 

continuar com as reformas nas igrejas do católicos. 

Não obstante, e pensando no futuro dos elementos teológicos e discursivos que 

ficaram consagrados como Teologia da Libertação, devemos considerar que o Papa Francisco 

                                                             
38 Disponível em: <http://observador.pt/2017/07/01/papa-francisco-afasta-cardeal-muller-jesuita-luis-ferrer-e-o-

novo-numero-2-do-vaticano/>. Acesso em: 12 de agosto de 2017. 
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será um “jogador” de destaque para o catolicismo. Muitas pessoas mesmo sem grande 

motivação religiosa, admiram a postura do atual Papa dos católicos, o qual vem se afirmando 

como uma figura tolerante, aberta ao diálogo e sensível aos problemas da realidade latino-

americana, especialmente da parcela da população mais empobrecida e excluída. Concluímos 

este segmento com uma opinião de como Francisco e a Teologia da Libertação podem 

contribuir para mudanças não somente para a Igreja Católica, mas também para a sociedade: 

 

Ao criticar o capitalismo como sendo ou tendo uma estrutura religiosa de idolatria, 

TL e o Papa estão redefinindo a relação entre modernidade e evangelização. A 

missão da Igreja não é proclamar o Deus para o mundo que não mais acredita na 

existência de Deus, mas sim proclamar o Deus da Vida, que opta pelo pobre com o 

intuito de demonstrar a dignidade de todos, em um mundo marcado pela idolatria do 

dinheiro. E nessa tarefa eu penso que a TL ainda tem muito a contribuir (SUNG, 

2015, p.73). 

 

Não seria exagerado pensar que o papa argentino por trazer um discurso crítico e 

combativo às mais altas instâncias do catolicismo já pode ser considerado um “evento 

histórico” para a Igreja dos católicos. Pensando nesse sentido, Boff a entrevista concedida a 

nós afirma: “A atmosfera mudou completamente com o Papa Francisco. Ele vem do caldo 

cultural e eclesial deste tipo de teologia, de vertente argentina, que é a libertação do povo 

oprimido e da cultura silenciada”. Essa tarefa, todavia, é complexa e problemática. Em uma 

entrevista na Alemanha e reproduzida em seu sítio de internet39, Boff revela sua contribuição 

com a confecção da encíclica de Francisco e, mais importante, revela o quão problemático é o 

discurso da libertação na hierarquia da Igreja Católica: 

 

Ele me solicitou material para a Laudato Si’ [...]. Aliás, o Papa Francisco me disse: 

“Não mande a papelada diretamente para mim.” 

E porque não? 

Ele disse: “Senão os sottosegretari [funcionários da administração do Vaticano 

interceptam o material e não o receberei. Manda de preferência para o embaixador 

argentino, com quem tenho bons contatos. Então com certeza vou receber.”. 

 

Se o próprio papa que desfruta de grande popularidade em meio a seus fiéis tem que 

promover uma artimanha para receber materiais teológicos, o que pensar os anônimos bispos 

e padres pelo mundo? A truncada estrutura católica vem demonstrando dificuldades em 

flexibilizar sua organização para comportar diferentes discursivos em uma sociedade mais 

global, heterogênea e em constante transformação. 

                                                             
39  “O Papa Francisco é um dos nossos”: entrevista em alemão de L.Boff. Disponível em: < 

https://leonardoboff.wordpress.com/2017/01/09/o-papa-francisco-e-um-dos-nossos-entrevista-em-alemao-de-l-

boff/>. Acesso em: 12 de janeiro de 2017. 
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 E a Igreja brasileira? Como ela está reagindo ao papado atual? Em linhas gerais 

percebe-se simpatia com a presença do Papa Argentino – muito elogiado quando de sua visita 

ao Brasil para a Jornada Mundial da Juventude no Rio em 2013 – tanto junto ao clero como 

aos fiéis. Naturalmente, como já analisamos, pelo fato da Igreja Católica comportar 

tendências conservadoras, há nesses grupos certa desconfiança. Löwy fala40 da aceitação de 

Francisco no Brasil e as possibilidades de sucesso que uma agenda politizada ganhe força na 

Igreja brasileira: 

 

Boa parte dos bispos da CNBB está alinhada com Francisco. Alguns até gostariam 

que ele fosse mais longe. Outros, pelo contrário, acham que ele está colocando em 

perigo a doutrina da fé e tentam colocar obstáculos para suas propostas. Mas a Igreja 

brasileira, apesar de seus limites, em particular no que concerne ao direito das 

mulheres sobre seu corpo – divórcio, contracepção, aborto – é uma das mais 

progressistas do mundo católico. 

 

Outro desafio que se colocará a esse discurso crítico e politizado é se ele conseguirá 

chegar às diversas igrejas presentes pelo Brasil. Como iremos notar em nossa pesquisa de 

campo no capítulo a seguir, existem dúvidas se essa mensagem transmitida por Francisco 

chegue a Prelazia de São Félix do Araguaia. Essa dificuldade não advém apenas por restrições 

e falta de apoio por parte da cúpula da Igreja brasileira, mas também de como os fiéis mais 

empobrecidos em estado de marginalização vão receber esse discurso. 

Diante do que expusemos neste capítulo devemos concluir: o discurso da Teologia da 

Libertação é viável para o modelo de sociedade no qual vivemos? Quais são suas perspectivas 

no campo religioso brasileiro?  

Responder essas questões adequadamente requer uma reflexão sobre o que vem a ser 

“Teologia da Libertação”. Definitivamente ela não é mais aquela que invocava o clero e os 

fiéis católicos à luta contra as elites, o Estado e as estruturas da Igreja Católica durante a 

década de 1970 tendo no uso genérico de elementos da teoria marxista seu principal 

referencial. Naquele contexto esse modo de agir o discurso da TL teve grande impacto na 

sociedade brasileira organizando, inspirando e respaldando movimentos sociais, sindicatos e 

partidos políticos e, concretamente, denunciou e se opôs ao regime militar vigente no país, 

situação que conferiu simpatizantes e inimigos, mas que contribuiu sobremaneira para o 

processo de redemocratização do Brasil. 

                                                             
40 Nenhum Papa foi tão longe na condenação ao capitalismo: Michael Löwy. Disponível em: 

https://leonardoboff.wordpress.com/2016/07/01/nenhum-papa-foi-tao-longe-na-condenacao-ao-

capitalismomichael-lowy/. Acesso em: 14 de janeiro de 2017. 
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Para Bourdieu o discurso profético carrega certa ambiguidade, visto que mesmo 

endereçado a um público socialmente especificado, busca o entendimento através de 

mensagens subentendidas. Nesse sentido, a tendência católica popularmente conhecida como 

Teologia da Libertação de um discurso radical acerca da realidade social, adotou uma postura 

mais amena e menos conflituosa em relação à sua forma de agir. Ao evitar polêmicas com a 

hierarquia católica – como podemos notar nas palavras de alguns de seus eminentes teólogos 

−, elementos importantes de seu discurso como a opção preferencial pelos pobres, a crítica ao 

capitalismo, a defesa incessante do meio ambiente, entre outras, a Teologia da Libertação 

conseguiu se manter presente na Igreja Católica – inclusive assistindo a eleição de um Papa 

sintonizado com esses preceitos. Ou seja, embora tenha suavizado seu discurso, seu conteúdo 

continua crítico, politizado e que demanda mudanças estruturais na sociedade para que uma 

sociedade verdadeiramente justa possa emergir e, finalmente, beneficiar o indivíduo em suas 

necessidades particulares. 

Não existe mais o “peso” em Teologia da Libertação, pois atualmente – como notamos 

nos seus mais eminentes teólogos – decisiva é a postura em favor dos empobrecidos e contra 

as estruturas injustas e não defender a “marca” Teologia da Libertação. Mais importante que 

esse nome são seus pressupostos e seu discurso, os quais continuam fortes e ressonantes. O 

Papa Francisco vem referendando esse discurso sem causar grande conflitos e choques, 

angariando a simpatia de católicos e, até mesmo, não católicos. A Teologia da Libertação 

tendo um expoente de peso de seus principais elementos pode se tornar mais visível em nosso 

país, notoriamente entre os segmentos mais politizados e críticos da sociedade, com a 

condição de adaptar seu discurso à realidade social e cultural brasileira.  

Nosso estudo de caso em São Félix do Araguaia com a opinião de religiosos da Igreja 

que tão bem encarnaram os pressupostos da Teologia da Libertação nos oferece indícios para 

sabermos as possibilidades para seu discurso em uma cidade que historicamente viveu seus 

preceitos. Devemos saber se os agentes pastorais católicos são capazes de assumir essa 

postura politizada exemplificada pelo seu Papa e ainda lidar com a demandas materiais e 

individuais de homens e mulheres pobres que buscam na religião uma motivação para a 

superação de seus problemas.  
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4 – CATÓLICOS E PENTECONSTAIS NO CAMPO RELIGIOSO BRASILEIRO: A 

ANÁLISE DOS NÚMEROS DO CENSO E O ESTUDO DE CASO NA PRELAZIA DE 

SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA  

 

 

O campo religioso brasileiro possui uma história marcada pelo peso político, cultural 

e, naturalmente, religioso que a Igreja Católica Apostólica Romana desfruta desde sua 

chegada ao Brasil vinculada aos interesses de Portugal quando do seu aporte às terras 

brasileiras em fins do século XV. Embora não tenhamos a pretensão de realizarmos uma 

história do catolicismo no Brasil, devemos sublinhar esse fato por conta a imbricação entre 

Estado e Igreja no Brasil fez do catolicismo a única religião tolerada em nosso país até a 

Proclamação da República, momento no qual Estado e Igreja se separaram e o campo 

religioso brasileiro passou a estar politicamente aberto a novas religiosidades. Esse momento 

é essencial para se pensar a experiência religiosa no Brasil: a partir daí inicia-se o processo de 

pluralização da religiosidade do povo brasileiro, estando ele livre para assumir publicamente 

sua preferência religiosa e interpretar de forma particular a mensagem religiosa. 

Este capítulo se pautará pela análise dos dados do Censo 2010 sobre a religião no 

Brasil, especialmente tomando como base as mudanças quantitativas em relação ao Censo 

anterior – realizado no ano 2000. Serão apresentadas as estatísticas referentes à população 

total no Brasil e, especialmente, na cidade em que será apresentado um estudo de caso sobre o 

campo religioso brasileiro a partir da relação entre católicos da libertação e evangélicos 

pentecostais, ou seja, na cidade mato-grossense de São Félix do Araguaia. Justamente por 

conta de nosso estudo de caso, iremos focar nos números de dois grupos fundamentais: 

católicos e evangélicos. Essa situação se justifica devido ao fato de que em São Félix do 

Araguaia esses segmentos são os de maior peso tanto estatístico quanto social, com as outras 

religiosidades − como as Testemunhas de Jeová, as de tradições indígenas e espiritas – não 

sendo tão influentes nesse campo religioso. 

A análise não se pautará apenas por números: deveremos, no âmbito da Sociologia da 

Religião, produzir reflexões qualitativas acerca das transformações no campo religioso 

brasileiro nas últimas décadas. Em vista disso a diminuição do número de pessoas que se 

declaram católicas e o aumento das que se consideram evangélicas não pode ser 

compreendida apenas pela frieza dos números, mas também com a análise das transformações 

na vivência religiosa dos brasileiros. Devemos, por fim, anunciar que todos os dados 

estatísticos terão como fonte o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) tanto a 
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partir de sua versão impressa (Censo Demográfico 2010: Características gerais da população, 

religião e pessoas com deficiência, 2012) como sua base virtual disponível na internet. 

 

4.1 Os dados do Censo 2010 e o campo religioso brasileiro 

 

As informações disponibilizadas pelo Censo 2010 nos oferece um valioso recurso para 

compreendermos as transformações em curso no campo religioso brasileiro. Nesse sentido, 

analisaremos a seguir os procedimentos para a elaboração dos números do Censo, os dados 

que se referem ao posicionamento de católicos e evangélicos em nível nacional e, 

especialmente, em São Félix do Araguaia e, finalmente, de posse desses dados, pensarmos 

perspectivas para o campo religioso brasileiro e nosso estudo de caso no Mato Grosso. 

 

4.1.1. Aspectos técnicos sobre a elaboração do Censo 

 

Realizar uma análise sociológica sobre o campo religioso brasileiro é uma tarefa que 

perpassa desde a escolha de um referencial teórico até as análises dos grupos religiosos aos 

quais se planeja dar destaque, em suma, um trabalho essencialmente qualitativo. Contudo, não 

devemos abrir mão de números e estatísticas que nos oferecem raras oportunidades para, 

dentro das Ciências Humanas, fazermos afirmações objetivas e evidentes. Nesse sentido, os 

números do Censo 2010 permitem ao sociólogo da religião compreender quantitativamente a 

realidade sociorreligiosa brasileira: está em curso um processo de mudanças no campo 

religioso, com uma gradual, porém consolidada queda do contingente de pessoas que se 

declaram católicas e, concomitantemente, um aumento do números de fiéis que consideram 

parte de alguma denominação evangélica. O sociólogo, todavia, desejoso de uma análise mais 

profunda e mais compreensiva, se recusa a aceitar apenas a frieza dos números. No caso do 

Censo – especialmente em se tratando sobre os dados sobre religião –, antes que sejam 

apresentados os números, se faz necessário destacar algumas limitações presentes no que se 

refere ao tratamento dos dados sobre religião pelo IBGE. 

Uma dessas limitações se dá por conta justamente da proposta objetiva da pesquisa do 

Censo. O método de coleta de dados apresentado aos recenseadores não permite respostas 

genéricas sobre a religiosidade de um determinado indivíduo, sendo aceitas apenas respostas 

claras ao que é perguntado pelo recenseador. E como ele formula a questão? Devemos 

consultar o Manual do Recenseador para sabermos como o tema “religião” é apresentado à 

população: 
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Qual é a sua religião ou culto? 

O registro deve identificar a seita, culto ou ramo da religião professada como, por 

exemplo: Católica Apostólica Romana, Católica Apostólica Brasileira, Luterana 

Pentecostal, Batista, Assembleia de Deus, Universal do Reino de Deus, 

Congregação Cristã do Brasil, Adventista do Sétimo Dia, Kardecista, Xintoísmo, 

Testemunhas de Jeová, Candomblé, Umbanda, Budismo, Israelita, Maometana (ou 

Islamita), Esotérica, etc. (IBGE, 2010, p.195, grifos nossos). 

 

O mesmo manual a seguir recomenda: “Não registre expressões genéricas como 

Católica, Protestante, Espírita, Crente, Evangélica, etc.” (IBGE, 2010, p.196). Tem-se assim 

que apenas a pessoa que responda convictamente sua religiosidade será computada para os 

números da Censo. Se determinada pessoa responde de forma intuitiva como “faço parte da 

igreja do meu bairro”, o recenseador não está autorizado a repetir ou reformular a pergunta 

com o objetivo de ter uma resposta mais precisa de sua entrevistado. A única ação do 

profissional do IBGE é abordar o inquerido para perguntar “qual a sua religião ou culto?”. 

Essa situação não leva em conta a possibilidade de múltipla adesão que determinada pessoa 

possa vir a ter quando se refere sobre religião, sem uma identificação com determinada igreja 

ou religião, mas que não retira dessa pessoa sua vivência religiosa. Péricles Andrade e Jonatas 

Menezes (2013, p.11) ilustram essa situação: “A pluralidade religiosa tem gerado um 

pertencimento difuso no campo religioso brasileiro e, em particular, entre os evangélicos, cuja 

fragmentação institucional é estrutural ao seu próprio movimento de expansão”.  

O Censo, nesse contexto, não consegue captar essa particularidade do campo religioso 

brasileiro de que o indivíduo muitas vezes busca “experimentar” novas formas de 

religiosidades e discursos. Interessante é voltarmos ao Manual de Recenseador para 

observarmos, na mesma página (2010, p.195) em que são feitas as recomendações para o 

tratamento da temática “religião”, há instruções para o tratamento das línguas faladas por 

indígenas na coleta de dados para que se faça “até dois registros”. Se tal recomendação se 

estendesse ao quesito religião, certamente a fotografia do campo religioso brasileiro 

contemplaria os indivíduos que não se vinculam somente a uma igreja ou religião. Esse é um 

tópico relevante que o IBGE e os sociólogos da religião devem se atentar para futuros 

levantamentos. 

Outro elemento que chama a atenção quando analisados os dados do Censo 2010 sobre 

religião é a presença de um contingente expressivo de pessoas rotuladas como “Evangélicos 

não Determinados”. Para se ter ideia do peso desse segmento dentre o total de evangélicos, 

basta dizer se coloca em segundo lugar em relação à totalidade de pessoas identificadas como 

evangélicas, ficando atrás apenas do núcleo pentecostal, superando em número os 
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Evangélicos de Missão. Como podemos pensar esse grupo? Como mostramos anteriormente, 

os recenseadores têm instruções para não anotarem respostas consideradas dúbias, situação 

que nos faz imaginar que entrevistados evangélicos que não identificaram claramente sua 

denominação foram taxados como não determinados. Nessa linha de pensamento, podemos 

considerar a hipótese de que determinado indivíduo evangélico não se prende a nenhuma 

denominação evangélica, estando ele aberto a diferentes igrejas, bem como diversos pastores 

com suas pregações específicas. O antropólogo Marcelo Camurça tipifica esse evangélico 

como “genérico” e afirma: “Este evangélico genérico desenvolve uma atividade intensa e uma 

mobilização em torno de um universo variado de opções que o universo evangélico [...] 

oferece” (CAMURÇA, 2013, p.75). 

Outro importante nome que se atenta para o grupo dos evangélicos não determinados é 

o cientista da religião Leonildo Silveira Campos. O referido autor diz que o IBGE criou um 

problema ao não precisar e dar mais detalhes sobre quem são esses evangélicos, pois devido 

ao expressivo número desse segmento a conta entre as diversas denominações do subcampo 

evangélica torna-se mais obscura. Campos (2013), sem desprezar o peso que as possibilidades 

das diversas denominações evangélicas presentes, sublinhando o papel da individualidade na 

experiência religiosa contemporânea e ressaltando o enfraquecimento do peso da instituição 

para a vida religiosa, busca outros elementos para compreender o destacado número dos 

evangélicos não determinados. O autor ventila a possibilidade de um erro no tratamento das 

informações, situação que pode estar inflando o número desse segmento. Campos, após uma 

conversa com um servidor do IBGE, nos informa: 

 

No levantamento de dados dos recenseadores havia a possibilidade de uma incorreta 

operacionalização dos equipamentos eletrônicos usados pela primeira vez no Censo 

de 2010. Uma falta de continuidade na operação dos instrumentos [...].  Caso esteja 

correta essa hipótese, ela ajudaria a encontrar explicações para essa alta, a nosso ver, 

exagerada dos “evangélicos não determinados entre 2000 e 2010 (CAMPOS, 2013, 

p.137). 

 

Embora a possibilidade de um erro técnico não deva ser descartada, parece que essa 

explicação seja pouco provável, visto que passados mais de cinco anos do início da 

divulgação dos resultados do Censo, um possível erro técnico poderia ser reconhecido pelo 

IBGE ou noticiado na pela mídia, situação não verificada por enquanto. Esse grande número 

de evangélicos não determinados que surpreende e intriga a comunidade acadêmica pode ter 

na própria metodologia do Censo a sua explicação. Como destacamos anteriormente, o 

recenseador está instruído para coletar apenas respostas precisas para a questão “qual sua 

religião ou culto?”, situação que faz com que qualquer resposta fora do padrão quando se trata 
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de evangélicos seja rotulada como “não determinada”. Paulo Gracino Júnior analisando a 

reação do recenseador quando de uma resposta não objetiva, nos diz que: 

 

Na hora da análise e reagrupamento dessas respostas, os técnicos do IBGE 

entenderam que, diante de uma resposta genérica, como “sou evangélico” ou 

“crente”, só poderia ser categorizada como “Religião Evangélica Não Determinada”, 

criando uma nova categoria (GRACINO JÚNIOR, 2012, p. 1157). 

 

Nenhum pronunciamento posterior do IBGE sobre o tema foi realizado, porém não há 

como negar que se um contingente de quase 10 milhões de evangélicos pudesse ter um 

tratamento mais preciso, certamente que a realidade religiosa desse grupo, que tem como uma 

de suas principais características a fragmentação denominacional, ficaria mais nítida. Os 

“evangélicos não determinados” também contribuem para a afirmação que há uma 

diversidade no subcampo evangélico, “seja mediante caminhos diversificados de uma 

assunção da pertença evangélica, seja no exercício da crença fora das instituições, ou na 

múltipla pertença evangélica” (SANCHIS, 2013, p.26). 

Fato é que a categoria dos evangélicos não determinados está presente e terá que ser 

levada em consideração nos estudos sociológicos sobre religião. Finalizamos a discussão 

sobre essa categoria presente no Censo 2010 com duas opiniões que refletem nossa posição 

sobre a questão dos evangélicos não determinados no Brasil. Por um lado, eles podem estar 

refletindo a múltipla possiblidade de pertença religiosa que é uma das característica da 

vivência evangélica no Brasil, visto que, de acordo com Andrade e Meneses: 

 

Muito provavelmente esses declarados sem denominação refletem o processo de 

fragmentação no interior do universo pentecostal e/ou neopentecostal, no qual 

lideranças insatisfeitas política ou doutrinariamente rompem com seu grupo de 

origem, formando uma nova denominação, quase sempre de uma igreja só, que não 

aparecerá nos dados do IBGE. Esses novos grupos surgem da noite para o dia e 

desaparecem com a mesma velocidade, seja com a formação de uma nova 

denominação ou migrando para denominações já instaladas (ANDRADE JÚNIOR 

& MENESES, 2013, p.11) 

 

Por outro lado, é indiscutível que um contingente de quase 10 milhões de pessoas 

mereça atenção especial para próximas pesquisas do Censo, visto que dentro do subcampo 

evangélico com suas inúmeras denominações tal número poderia fazer a diferença para uma 

maior ou menor afirmação para uma determinada igreja ou mesmo oficializar uma categoria 

evangélica de “múltiplo pertencimento”.  A realidade inexorável, todavia, é que os 

evangélicos não determinados são relevantes, mas um espécie de problema para a 

compreensão quantitativa para a configuração do campo religioso brasileiro. Gracino Júnior 

opina:  
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Em nosso entendimento, a introdução dessa categoria nubla sobremaneira a análise 

dos dados quanto ao crescimento ou retraimento das denominações no campo 

evangélico, prejudicando de forma considerável uma análise de série histórica. Por 

exemplo: as igrejas podem ter crescido em uma proporção maior do que apontam os 

números revelados pelo Censo. (GRACINO JÚNIOR, 2012, p.1158). 

 

Os não determinados não conseguem iluminar uma das forças do discurso pentecostal, 

qual seja, o fato de que uma determinada pessoa possa manter um pertencimento a uma igreja, 

mas se aconselhar com um pastor de outra denominação. Em nossa passagem por São Félix 

do Araguaia obtivemos relatos de pessoas que vão com suas famílias a Igreja Batista, mas que 

por conta dos programas da Igreja Universal do Reino de Deus ela frequenta alguns cultos 

com o pastor da Igreja de Edir Macedo. Um pequeno lapso, porém de relevante impacto para 

entender as afiliações evangélicas no Brasil. 

Problema que não se dá apenas com subcampo evangélico, visto que deve ser 

destacado que no Censo os católicos são tomados de forma discutível também. Como já 

tivemos a oportunidade de apresentar, a Igreja Católica abriga diferentes tendências em sua 

instituição, cada qual com uma posição específica sobre o discurso pastoral e a relação do 

catolicismo com a sociedade. Se em relação aos evangélicos temos inúmeras denominações e, 

inclusive uma categoria de “não determinados”, o catolicismo, por sua vez, é visto a partir de 

uma noção de “totalidade”. Clara Mafra vê que os dados do Censo não captam as 

particularidades existentes na IC, visto que: “esta religião de totalidade [catolicismo] 

conviveria com uma diferenciação interna – nas práticas sincréticas – e com uma 

diferenciação externa – jogos complexos de complementaridades com alteridades que não se 

submetem ao poder eclesial, mas que também não estão muito longe de sua influência” 

(MAFRA, 2013, p.42). 

A mesma autora (2012, p.13) vê que o catolicismo experimenta uma crise, deixando 

de ser uma “religião de brasileiros” para se tornar uma “religião da maioria”. Nesse sentido, 

em face das transformações no campo religioso brasileiro e às diferenciações internas da 

Igreja Católica, o dados do Censo – no que se refere aos católicos – não permitem pensar as 

exceções existentes. Por exemplo: sabe-se que em São Félix do Araguaia o modelo de 

catolicismo dominante é o da libertação, devido à atuação dos religiosos da cidade e das 

diretrizes da Prelazia. Contudo, existem nesse município pessoas igualmente católicas, só que 

a partir de matrizes mais carismáticas e/ou conservadoras. Voltando aos cuidados que o 

sociólogo deve ter com os números do Censo, devemos destacar a atitude que pesquisadores e 
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religiosos devem ter com esses dados, evitando conclusões óbvias e pensando o campo 

religioso de forma mais abrangente. Mafra ressalta a: 

 

Importância de nós, especialistas e lideranças religiosas, solicitarmos ao IBGE 

fontes numéricas mais diversas e precisas sobre as religiões no Brasil, tanto quanto 

na importância de examinarmos os números, que por vezes parecem indicar trilhas 

determinadas e previsíveis, com o apoio de teorias sociais mais abertas e capazes de 

conviver com alguma incerteza e imprevisibilidade. Com uma metáfora teórica mais 

arrojada, a certeza enganosa do mapa bem pode se converter na surpresa lúcida do 

holograma (MAFRA, 2012, p.23) 

 

A despeito das limitações metodológicas e das dúvidas suscitadas − por exemplo, pela 

categoria dos evangélicos não determinados −, é necessário reconhecer que os dados 

produzidos pelo Censo contribuem para a melhor compreensão do campo religioso, bem 

como o discurso de seus agentes. Como Bourdieu demonstra em sua Teoria Geral dos 

Campos, os agentes buscam aumentar o seu capital em um determinado campo e, no caso do 

religioso, os dados do Censo podem conferir maior legitimidade a uma igreja ou religiosidade 

com base nos números de seus seguidores. Naturalmente, as estatísticas do Censo 2010 são 

uma ilustração de uma realidade religiosa que pesquisadores em todas as áreas da ciências 

humanas vêm constatando nas últimas décadas. Contudo, os números por si só não dão conta 

de explicarem uma realidade tão complexa e abrangente quanto a do fenômeno religioso, 

especialmente a partir do caso brasileiro. 

Após apresentarmos o que está em volta dos dados do Censo 2010 a partir das 

discussões existentes após a publicação de suas estatísticas, temos condições de utilizá-los 

para compreender o atual contexto do campo religioso brasileiro e, mais além, realizar nosso 

estudo de caso na cidade de São Félix do Araguaia em Mato Grosso. 

 

4.1.2. O campo religioso em números: dados do Brasil e de São Félix 

 

Temos agora o objetivo oferecer à pesquisa um retrato objetivo sobre a realidade do 

campo religioso em discussão. Como já alertamos, não temos condições de abordar todas as 

religiões e variações das religiosidades existentes no Brasil. Contudo e mantendo foco em 

nosso estudo de caso – o campo religioso na cidade de São Félix do Araguaia –, iremos 

apresentar as estatísticas das religiosidades mais destacadas no último censo na cidade onde 

Pedro Casaldáliga ganhou destaque nacional e até mesmo internacional e cruzá-las com a 

realidade brasileira para podermos compreender a especificidade do campo religioso em São 

Félix do Araguaia. Primeiramente, iremos apresentar a tabela das religiosidades nacionais a 
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partir dos dados do Censo 2000 para, posteriormente, compararmos a evolução das 

religiosidades mencionadas. 

 

Fonte: IBGE  

Percebe-se nos dados um imenso predomínio dos católicos no Brasil mesmo que nos 

anos 2000 o processo de diminuição do número dos católicos e de crescimento dos 

evangélicos já estava em marcha. Esse processo fica mais nítido quando expostos os dados do 

Censo de 2010. 

 

Fonte: IBGE  

Temos que, entre as estatísticas sobre as religiões, apresentar outro dado relevante que 

são as transformações no subcampo evangélico. Inicialmente, apresentaremos os dados 

relativos a 2000 dos evangélicos pentecostais. 
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Fonte: IBGE  

Já os dados de 2010 mostram um cenário no qual a Assembleia de Deus continua 

sendo dominante, porém, entre as religiões evangélicas pentecostais o destaque é o 

aparecimento do segmento “outras”, o que denota a característica fragmentária das religiões 

evangélicas e a queda em números absolutos e proporcional da Igreja Universal do Reino de 

Deus. 

 

Fonte: IBGE  

Percebe-se que igrejas como a Congregação Cristã e a Universal do Reino de Deus 

perdem seguidores, estando em curso uma fragmentação dos fiéis nas mais diferentes 
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denominações evangélicas. Nos dados coletados também chama a atenção a ausência da 

Igreja Mundial do Poder de Deus do líder evangélico Valdemiro Santiago, não sendo possível 

saber se essa ausência se deu por não possuir um grande número de seguidores – mesmo 

apesar da popularidade de seu líder. Devemos finalizar o panorama nacional das religiões com 

a evolução dos evangélicos de missão 

 

Fonte: IBGE  

Os dados de 2010 não representam uma alteração significativa nos números referentes 

ao evangélicos de missão. 

 

Fonte: IBGE  
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Podemos inferir a partir dos dados disponibilizados sobre os Evangélicos de Missão 

que não há um elemento que possa desequilibrar a relação de forças entre essas igrejas. Seu 

discurso, menos contundente e sem a agressividade que caracteriza a abordagem pentecostal, 

contribui para que as igrejas de Missão não experimentem grandes variações em se tratando 

de número de fiéis. 

Neste nosso retrato dos números das religiosidade nacionais, especialmente focando a 

ascensão e fragmentação evangélica, devemos expor outro dado relevante. Como 

apresentamos no tópico anterior, o surgimento da categoria “evangélicos não determinados” 

no Censo 2010 faz emergir um segmento em que, proporcionalmente à sua obscuridade, se 

faz significativo no contexto evangélico. Isso se deve ao fato de que em um total de 

42.275.440 de evangélicos, os não determinados somam 9.218.129 pessoas, que representam 

21,80% da contagem total. Para se ter uma ideia, esse segmento fica atrás apenas dos 

evangélicos pentecostais e, destes, ficando em segundo lugar abaixo dos evangélicos da 

Assembleia de Deus. 

Finalizando esta exposição dos números do Censo, devemos expor os dados relativos à 

religião na cidade de São Félix do Araguaia. Inicialmente, apresentamos os números totais. 

 

Fonte: IBGE  

Já o resultado de 2010 registrou uma alteração significativa se comparada aos dados 

do ano 2000. 
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Fonte: IBGE  

A relevância dos dados acusa uma grande desidratação católica, perdendo um 

percentual de 15% de pessoas que se declaram católicas, um pequeno crescimento dos que se 

declaram sem religião e um consistente avanço dos evangélicos na cidade, com um ganho de 

13 pontos percentuais, praticamente dobrando de tamanho seu contingente. Para 

compreendermos melhor o crescimento evangélico em São Félix do Araguaia é importante 

caracterizá-los. 

 

Fonte: IBGE  
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Fonte: IBGE  

Os dados entre os censos de 2000 e 2010 mostram a hegemonia da Assembleia de 

Deus e uma maior fragmentação entre as denominações pentecostais. Diferentemente do 

dados em nível nacional, aqui temos um crescimento do número de adeptos da IURD. Devido 

ao fato de que serem reduzidas as séries históricas na cidade de São Félix, se torna mais difícil 

a compreensão das movimentações das diferentes igrejas pentecostais e de missão presentes 

na cidade, situação que poderá ser superada com futuros dados do Censo. Por fim, deveremos 

apresentar o contexto das igrejas evangélicas de missão em São Félix do Araguaia. 

 

Fonte: IBGE  
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Para o Censo 2010 os dados são os seguintes: 

 

Fonte: IBGE  

Os evangélicos de missão se constituem em um grupo relevante nas estatísticas da 

cidade, historicamente presentes na cidade, tendo sua importância reconhecida tanto por 

pentecostais como católicos. Cabe ressaltar, por fim, que em São Félix do Araguaia o número 

de evangélicos não determinados alcança o valor de 3,26% do total de pessoas. Um 

contingente significativo, mas que não possui naquela cidade o mesmo peso que os não 

determinados possuem nacionalmente. 

Os dados por si próprio não são capazes de traduzirem a riqueza do campo religioso 

brasileiro, mas nos fornecem indicações relevantes. Nesse sentido se faz necessária uma 

análise dos dados apresentados para compreendermos as alterações no campo religioso 

brasileiro em seu período recente e, na sequência, termos elementos teóricos que dê 

embasamento ao nosso estudo de caso na cidade de São Félix do Araguaia. 

 

4.1.3. O campo religioso em análise: perspectivas para católicos e evangélicos  

 

A presença do fenômeno religioso no Brasil é sentida não apenas pelas diversas 

formas de sua experiência, mas também pelos debates que ele suscita à sua volta, seja na 

política, na cultura, na sexualidade, entre outros temas. Dessa forma, refletir sobre o campo 

religioso brasileiro é analisar como o discurso religioso trata sobre os mais diversos temas e 

como determinada religião ou religiosidade se afasta ou se aproxima de seus fiéis, esforço que 
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buscamos empreender nos capítulos anteriores. Neste momento, após apresentarmos as 

particularidades da cosmovisão evangélica e católica no Brasil, termos demonstrado as 

estatísticas do último censo que denotam a queda do número de fiéis que se consideram 

católicos e, inversamente, o aumento dos evangélicos, devemos interpretar o atual panorama 

do campo religioso brasileiro a partir de nossos estudos. 

Os dados e tabelas disponibilizados do último censo (IBGE, 2012) denotam uma 

queda substancial do catolicismo no Brasil em praticamente todas as regiões do Brasil, 

mesmo havendo áreas nas quais há uma “resistência católica” e a penetração evangélica sendo 

obstada (GRACINO, 2013). É uma tendência histórica que se percebe desde a década de 1970 

e que, por hora, não parece ter se encerrado. Sobre essa situação, Konings e de Mori (2012, 

p.1212) fazem a seguinte afirmação: 

 

 O catolicismo conhece, sobretudo desde 1970, uma queda sempre mais acentuada, 

mostrando tendência ao envelhecimento, mas continua sendo a religião popular, 

mais presente no campo que nas grandes cidades, bastante acolhedora para as 

diversas categorias de renda, cor e instrução (grifos nossos). 

 

Nessa passagem temos elementos para iniciarmos nossa análise, visto que são 

apresentadas questões no âmbito da Sociologia da Religião como a queda do catolicismo, sua 

tendência ao envelhecimento e a lembrança de que apesar da queda do número de fiéis, os 

católicos continuam sendo uma força religiosa destacada no Brasil. A nossa pesquisa visa 

contribuir com o debate apresentando um outro dado apresentado por Konings e de Mori em 

que ela diverge da “regra geral” dos números: que no campo também há um processo − que 

não é uniforme e nem geral – de queda do número de católicos, como apresentamos 

anteriormente a partir dos dados do Censo 2010 sobre São Félix do Araguaia, cidade que é 

uma das quais o número de católicos é inferior à estatística nacional. Mais à frente 

apresentaremos a especificidade do nosso estudo de caso.  

Uma situação que presenciamos na vivência do cotidiano e que, de certa forma, 

também ajuda a configurar o quadro estatístico atual do campo religioso brasileiro é que o 

católico “médio” não milita em causa da sua igreja como, por exemplo, um evangélico que 

fala a seus amigos de um pastor admirado e da igreja que frequenta ou um umbandista e um 

candomblecista que se vestem em triunfo de sua religião. Naturalmente, há exceções, como os 

GOU’s – Grupos de Oração Universitários − nos quais a vida cotidiana pode ter como base a 

experiência católica e, mais além, seus participantes divulgam e defendem o seu movimento. 

Konings e de Mori afirmam: “as pessoas não sentem mais a ‘obrigação’ de ser católicas e nem 

mesmo cristãs para ser religiosas” (KONINGS & DE MORI, 2012, p.1218). É o fenômeno de 
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pessoas que são ligadas a uma experiência religiosa específica, mas que não se vinculam a 

uma instituição. Passa-se a impressão de que os católicos são menos dispostos a manterem os 

vínculos diretos com sua religiosidade, especialmente no que se refere ao comparecimento às 

missas e encontros regulares na igreja, situação que nos leva a levantar a hipótese de que para 

esses católicos não haja necessidade de se reafirmar como católico em pesquisas como a do 

Censo.  

Embora essa observação seja interessante para se pensar a pertença católica, ela não 

explica por si mesma a queda do número de católicos no Brasil. O que explicaria então? 

Devemos buscar dentro das características do catolicismo brasileiro uma explicação. Outra 

hipótese relevante se assenta – e, de certa forma, vinculada a esse “pouco vínculo” que o 

católico mantém com sua instituição que mencionamos – no fato de que a vivência católica é 

mais aberta e pouco exigente de seus fiéis. Isso resulta em uma espécie de “liberdade” que o 

indivíduo desfruta e que não o vincula diretamente à Igreja, numa situação que Carlos 

Rodrigues Brandão compara, em certo grau, com a religiosidade greco-romana no que se 

refere às múltiplas possibilidades de pertença e de vivência espiritual. Para Brandão, o 

catolicismo brasileiro é: “o sistema de crença e culto que mais se aproxima da religião aberta 

ou da religião de todos” (BRANDÃO, 2012, p.97). Como demonstramos no capítulo anterior, 

o catolicismo possui diversas tendências entre si, com uma determinada pessoa podendo 

experimentar um discurso da vertente mais progressista da Igreja Católica, como é o caso da 

Teologia da Libertação, ou assumir uma postura mais espiritualista e menos engajada nas 

questões políticas e sociais como a RCC. Jadir Pessoa, analisando como dentro do próprio 

catolicismo existe uma diversidade na concepção de sua doutrina, faz a seguinte afirmação:  

 

No subcampo católico há, no mínimo, três situações interessantes a se observar: uma 

acentuada ascensão da Renovação Carismática, uma ligeira recuperação do 

catolicismo popular e um sensível declínio do catolicismo das CEBs ou Igreja 

Popular (PESSOA, p.184, grifos do autor) 
 

Brandão vê como os católicos, nesse contexto, se abrem às múltiplas possibilidades de 

vivência religiosa e prossegue: 

 

O catolicismo se abre (sem o aval claro do Vaticano) a que as mais diferentes 

pessoas se apresentem como “católicas”, ao mesmo tempo em que se declaram total 

ou parcialmente distantes da “religião oficial”, e mais ainda, alheias à “sua Igreja” 

(BRANDÃO, 2012, p.100). 

 

O autor de “Os Deuses do Povo” destaca que um religioso católico interfere menos na 

realidade de seus fiéis do que, por exemplo, um evangélico. Isso porque raramente um padre 
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irá se intrometer na conduta de uma pessoa que procure uma igreja, tendo ela uma liberdade 

que, dificilmente, irá encontrar em outra religiosidade. Brandão, sobre a condição esparsa dos 

católicos, nos dá um depoimento: “ao redor de onde vivo [...] constato que em vários cenários 

há mais “cristãos católicos na diáspora” do que “católicos cristãos paroquiais” (BRANDÃO, 

2012, p.102). O católico, pois, está “mais livre” do que estaria em outras religiosidades, 

situação que faz como que seus vínculos sejam mais fáceis de se quebrarem do que em outras 

religiões. 

Na esteira de nosso pensamento, e apresentando as possibilidades de explicação para a 

diminuição do número de católicos no Brasil, devemos encontrar, justamente na hegemonia 

católica – não somente histórica, como atual – outra constatação. Como as possibilidades de 

discursos religiosos são amplas – tanto externas dentre as diversas religiões presentes no 

Brasil como internas nos diferentes grupos dentro de uma mesma religião −, o catolicismo, 

como religião majoritária, tem uma tendência natural a ceder fiéis não só a outras religiões, 

mas também, em um processo de desconversão, tornar um indivíduo sem religião.  

É nesse contexto que Ronaldo Almeida e Paula Monteiro apresentam o catolicismo na 

função de ceder para outros grupos partes importantes de seus membros, vendo eles os 

católicos como:” espécie de ‘doador universal’, de onde todos os segmentos arregimentam 

boa parte dos seus fiéis. O grupo preferencial para onde migram os católicos é o 

pentecostalismo, seguido por aquele sem religião” (ALMEIDA & MONTEIRO, p. 97). Em 

um cenário cultural e social no qual os indivíduos estão abertos a uma grande constelação de 

possibilidades, a diminuição do número de católicos pode ser tomada até como natural, 

embora a Igreja Católica não meça esforços para conter essa queda. Antônio Flávio Pierucci 

arremata a questão afirmando que é uma sina das religiões majoritárias uma tendência ao 

declínio devido ao processo de rompimento dos laços tradicionais em que as pertenças sociais 

e culturais tornam-se opcionais e revisáveis, fazendo o autor a seguinte analogia com a 

religiosidade indígena: “uma vez que foi sumariamente ‘deletada’ de nosso mapa cultural a 

religiosidade indígena, o catolicismo no Brasil é a religião mais antiga, a grande religião 

tradicional que um dia foi oficial. Logo...” (PIERUCCI, 2012, p.56). 

Em que se pese a constatação de que a Igreja Católica vem perdendo fiéis no Brasil, 

ela continua a ser majoritária e influente em nosso país. O catolicismo brasileiro é plural com 

suas mais diversas tendências, possui figuras carismáticas, presença na mídia e influência 

político-social, como, por exemplo, a partir de órgãos como a CPT. Andrade e Menezes 

afirmam: “Os templos católicos continuam cheios, a utilização da mídia nunca foi tão intensa 

e os novos espaços para cultos são construídos em todos os rincões brasileiros” (ANDRADE 
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& MENEZES, 2013, p.10) O Brasil, como um país de dimensões continentais, possui entre 

suas regiões características diversas e particularidades que, naturalmente, se refletem na 

experiência religiosa. Nesse contexto, o catolicismo continua como religião destacadamente 

dominante no nordeste (72,19%) e no sul (70,09%), porém mais frágil no norte (60,61%), no 

centro-oeste (59,55%) e no sudeste (59,45%). 

Tendo como base o que foi exposto, qual tendência podemos pensar para o catolicismo 

brasileiro no atual momento do campo religioso brasileiro? Devemos considerar a hipótese de 

que, a partir de sua retirada como religião oficial do Brasil e como as transformações culturais 

e sociais do século XX o catolicismo brasileiro está passando por um processo de 

recondicionamento para uma “taxa natural” em relação às outras religiões? Primeiramente, é 

preciso recordar que a Igreja Católica – embora hierarquizada, com um doutrina rígida 

centrada na figura de um papa e institucionalmente dependente das decisões do Vaticano – 

possui dentro de si diversos grupos e tendências que propõem discursos específicos para a sua 

vivência pastoral e sua relação com a modernidade, situação que gera mais ou menos atritos 

com o político e o social à sua volta. Brandão aponta: “A Igreja Católica enfrenta o desafio de 

se lançar nos espaços e inovar nas possibilidades de interlocução com os indivíduos 

modernos” (BRANDÃO, 2013, p.124).  

Ainda pensando em elementos que nos ajude a entender nosso estudo de caso e 

também estimular o debate sociológico no que diz respeito ao atual momento do catolicismo 

no Brasil, devemos apresentar uma hipótese que tenta explicar a permanência da força 

católica em algumas regiões. Como apontamos, no sul do Brasil o catolicismo conta com um 

número maior do que a média nacional. Nesse contexto, Gracino Júnior aponta que as 

experiências católicas nessa região que se pautaram mais pela ação religiosa dos imigrantes 

do que dos párocos da igreja, em uma relação mais pessoal e menos institucional, 

fortalecendo o vínculo do catolicismo com seus moradores. Gracino Júnior argumenta: “em 

localidades onde o catolicismo foi organizado de forma mais horizontalizada, sem a presença 

forte da hierarquia católica e de forma quase congregacional, o vínculo entre 

indivíduo/comunidade e credo católico é mais denso” (GRACINO JÙNIOR, 2012, p.1165). 

Em São Félix do Araguaia, Pedro Casaldáliga e os religiosos de sua prelazia rejeitaram 

qualquer espécie de poder institucional e se lançaram ao lado dos posseiros e indígenas da 

região. Contudo, como os dados do censo apresentados anteriormente nos informam, o 

número de católicos na cidade é menor do que a média nacional, situação que nos fornece a 

condição de testar a hipótese de Paulo Gracino Júnior para sabermos se ela é aplicável apenas 

à realidade do sul ou em todas as outras regiões de Brasil. 
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Pierucci acerca dos católicos do Brasil pós Censo 2010 concluiu sobre a permanência 

de sua força: “É católico que não acaba mais, somos tentados a pensar muito mais da metade, 

ainda tem a maioria folgada” (PIERUCCI, 2013, p.58). A questão nos parece um pouco mais 

complexa. Como apresentamos nos capítulos anteriores, há um cenário no qual há, 

concomitantemente, temos um vigor da expansão evangélica a partir do discurso pentecostal e 

uma constante queda do número de católicos. Nas análises seguintes à divulgação dos dados 

religiosos do Censo 2010, o fato da desidratação católica ser menor no período 2000-2010 do 

que no intervalo 1991-2000 representou uma ideia de que haveria a tendência de um 

refreamento no panorama de crescimento evangélico e queda católica. Em 24 de dezembro de 

2016 o Datafolha por meio do site da Folha de São Paulo41 apresentou os seguintes dados: 

 

O Brasil ficou ainda menos católico. De outubro de 2014 a dezembro deste ano, a 

primeira religião cristã do mundo perdeu ao menos 9 milhões de fiéis, ou 6% dos 

brasileiros maiores de 16 anos, segundo pesquisa Datafolha. 

Há dois anos, eram 60% os que se declaravam católicos; neste ano, são 50%. Como 

a margem de erro é de dois pontos para mais ou para menos, a queda foi de no 

mínimo 6 e no máximo 14 pontos percentuais –nesse cenário, seriam mais de 20 

milhões de fiéis (algo como a população da Grande São Paulo). 

 

Devemos tratar esses números com cautela. Primeiro porque as estatísticas 

demonstram um crescimento dos sem religião no ínterim julho/2015-dezembro2016 de 100%, 

saindo eles de 7 para 14%. Segundo devido que o Datafolha precisou 60% de católicos em 

2010 quando dos dados do Censo apontam 64%, havendo um pequeno mas importante 

desvio. Portanto, tratamos esses dados apenas como uma projeção para o campo religioso a 

complementar nossas pesquisas. Veremos que o quadro em São Félix do Araguaia não parece 

auspicioso para a Igreja Católica presente na cidade. O que está acontecendo? 

Os esforços por hora empreendidos pela Igreja Católica para reverter a perda de fiéis 

demonstram que ela tenta reagir diante de um momento desfavorável. No entanto, o que o 

campo e a realidade empírica parece demonstrar é que não somente a queda católica vai 

perdurar por mais algum tempo, como permanecer nessas taxas até um futuro breve. Pesa para 

a continuidade desse cenário as divergências internas do catolicismo, sua própria rígida e 

inflexível estrutura hierárquica que a afasta de seus seguidores e a dificuldade em oferecer um 

discurso atrativo em nossa sociedade atual, especialmente para a parcela da população mais 

carente e empobrecida. Exemplificamos a “insensibilidade” com a qual a Igreja Católica 

                                                             
41 Deixam de ser católicos ao menos 9 milhões, afirma Datafolha. Disponível em: 

http://www1.folha.uol.com.br/poder/2016/12/1844365-deixam-de-ser-catolicos-ao-menos-9-milhoes-afirma-

datafolha.shtml. Acesso em: 16 de janeiro de 2017. 
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brasileira trata seu momento no campo religioso brasileiro com as palavras42 do secretário 

geral da CNBB Dom Leonardo Ulrich Steiner, ex-bispo da Prelazia de São Félix do Araguaia 

em uma reportagem da Folha Online: 

 

Para o secretário-geral da CNBB, os números não necessariamente indicam 

encolhimento do rebanho[...].  

O secretário-geral da CNBB diz que os números não justificam ações especiais: "A 

igreja cuida do anúncio dos valores do Evangelho e não se ocupa com estratégias 

para melhorar estatísticas." 

Dom Leonardo afirma que a igreja tem diretrizes, não para "'estancar' a suposta 

perda de fiéis" ou "'recuperar' os que a abandonaram", mas para "animar e 

fortalecer suas comunidades" (grifos nossos). 

 

Percebe-se que a questão da perda de fiéis não é relevante para a Igreja Católica, sendo 

o assunto tratado até de forma hipotética. O discurso de “justiça social” do secretário da 

CNBB constata um caminho dos católicos brasileiros, porém o que terá que ser comprovado é 

se essa mensagem estará sintonizada com os desejos da população brasileira. Como vamos 

tratar em nosso estudo de caso a seguir, os agentes pentecostais apresentam um discurso 

convicto de que eles irão aumentar seu espaço no campo religioso brasileiro, sendo esse um 

de seus objetivos pastorais.  A partir desse cenário devemos elaborar um quadro de 

pensamento de como evangélicos adquiriram capital simbólico a partir de seu discurso no 

campo religioso brasileiro e se afirmaram como o segundo segmento em número em nosso 

país. 

Os evangélicos nos Brasil não se constituem como um grupo homogêneo que possui a 

mesma conduta espiritual e concepção de mundo. Como dos dados do Censo 2010 denotam, o 

grande crescimento do número de evangélicos nas últimas décadas se deu a partir de um de 

seus ramos, ou seja, os pentecostais. De qualquer forma, o crescimento evangélico no campo 

religioso brasileiro possui diversos desdobramentos mais além do número de fiéis, visto que a 

participação de elementos desse grupo na política, na mídia, na cultura em geral, afeta em 

certo grau a vida social no Brasil. Nesse sentido, se faz necessária uma avaliação desse 

crescimento do número de pessoas em nosso país que se declaram evangélicas para podermos 

pensarmos qual é a tendência do campo religioso brasileiro. 

Um aspecto que é muito sublinhado dentro da Sociologia da Religião para destacar o 

aumento da popularidade dos evangélicos é o uso que por eles é feito das mídias para difundir 

seu discurso. O uso do rádio, da televisão em mais recentemente, das redes sociais, fez com 

                                                             
42 Luta por justiça é mais relevante que porcentagem de católicos, diz CNBB. Acesso em: 

http://www1.folha.uol.com.br/poder/2016/12/1845218-luta-por-justica-e-mais-relevante-que-porcentagem-de-

catolicos-diz-cnbb.shtml. Disponível em: 16 de janeiro de 2017. 
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que tanto os evangélicos estreitassem a relação igreja-fiel como também serviu para 

popularizar e divulgar sua religião e sua mensagem às mais diversas partes. Campos apresenta 

a afinidade que os evangélicos mantém com a mídia como forma de propagação de sua fé: “os 

evangélicos saúdam cada descoberta ou implementação de novas tecnologias comunicacionais 

como uma ‘oportunidade dada por Deus’ para a expansão de seu reino na face da terra por 

meio da pregação” (CAMPOS, 2014, p.148). Naturalmente, não são apenas os evangélicos 

que e utilizam da mídia como veículo de propagação de sua fé, mas a primazia e a intensidade 

desse uso faz com que essa ferramenta se torne um aspecto e um motor relevante para o 

crescimento evangélico. Jadir Pessoa enfatiza: 

 

No subcampo evangélico [...], o que há de mais significativo é o crescimento e a 

forte presença dos neopentecostais nos meios de comunicação. As denominações 

reformadas e mesmo as pentecostais reformadas não têm demonstrado o mesmo 

interesse ou capacidade persuasiva (PESSOA, 2012, p.189, grifos do autor). 

 

Ao destacar o uso dos meios de comunicação como aspecto importante no subcampo 

evangélico, Jadir Pessoa contribui também para relativizarmos a importância desse 

instrumento para a atual posição dos evangélicos no campo religioso brasileiro. Como postula 

a periodização das três ondas de Paul Freston para caracterizar esse grupo no Brasil, o uso da 

mídia é uma característica essencial dos neopentecostais – não exclusiva −, os quais tentam 

estabelecer uma relação intensa entre igreja e seus fiéis tendo como a mídia um instrumento 

importante nessa ligação. São Félix do Araguaia é um caso emblemático e que mostra que 

mais que instrumentos, o discurso é mais relevante: a internet sendo acesso de poucos e baixa 

qualidade, não interfere tanto na relação com os religioso, contando mais as relações 

interpessoais e uma mensagem adequada à realidade do povo daquela cidade.  

No quesito “evangelização” podemos encontrar outro aspecto que contribui para 

pensarmos o aumento da popularização dos evangélicos no campo religioso brasileiro. A 

determinação dos fiéis evangélicos, seu zelo e convicção resulta em uma grande divulgação 

de seu discurso e consecução de novos adeptos para sua igreja. Afinal de contas, quem nunca 

teve a experiência de ter um amigo ou parente evangélico de lhe contar sobre “as palavras do 

pastor de sua igreja” ou como “sua vida mudou desde que começou a frequentar determinada 

igreja”? Naturalmente, toda forma de religião tem na ação de seus fiéis uma veículo de 

propagação de seu discurso, mas percebe-se os evangélicos um fervor diferenciado em seu 

discurso. Konings e Mori a esse respeito ponderam que: “os evangélicos mostram mais sua 

convicção, estão mais presentes nos hospitais e nos presídios, mas há muito fanatismo, muito 

controle...” (KONINGS & DE MORI, 2012, p.1214). 
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Podemos pensar, nesse contexto, como os evangélicos tendo consciência e assumindo 

uma postura de uma “minoria”, ou seja, um segmento que em número está inferiorizado em 

relação a outro – no caso, os católicos −, mas que age no sentido de tentar mudar essa 

situação. Emerson Giumbelli em sua obra O fim da religião: dilemas da liberdade religiosa 

no Brasil e na França (2002 pp.237-8), analisando o campo religioso brasileiro nos diz que as 

religiões espiritas e de culto afro são minorias que, diferentemente dos evangélicos, não atuam 

de forma agressiva na tentativa de somar capital simbólico e crescer em nosso campo 

religioso brasileiro. O sucesso dos evangélicos como uma minoria ativa é destacado a ponto 

deles, em determinadas situações, conseguirem se impor como maioria, como é o caso de suas 

incursões no campo político. Voltamos a Giumbelli: “suas reivindicações recentes por 

‘liberdade religiosa’, essas sim típicas de uma minoria, vêm seguidas de ações e estilos que 

insinuam um projeto de maioria” (GIUMBELLI, 2008, p.96). Portanto, essa ação efetiva na 

sociedade a partir de um discurso que vem conseguindo atrair pessoas para suas igrejas pode 

ser destacada como outro elemento importante para o destaque do subcampo evangélico no 

Brasil. 

A evangelização dos pentecostais a partir de uma convicção cheia de fervor é um 

aspecto que contribui para o aumento desse grupo no campo religioso brasileiro. Há de se 

salientar, porém, que até 1980 (GRACINO JÚNIOR, 2012, p.1168) a explicação para o fluxo 

de católicos para o pentecostalismo era um efeito colateral do processo de urbanização em 

marcha no Brasil, com o discurso evangélico sendo uma espécie de “refúgio” para as massas 

desamparadas nesse processo. Esse tipo de explicação se mostra limitada a criar dicotomias – 

católicos e pentecostais, campo x urbano, entre outras – e não consegue captar as 

complexidades do campo religioso. Essa transferência de fiéis católicos para religiosidades 

pentecostais também deve ser vista a partir de como a população em um contexto de 

transformações, de crise, de uma sociedade permeada de múltiplas identidades, adere a um 

discurso específico que lhe chama a atenção.  Gracino Júnior e Mariz nos apresentam uma 

hipótese que, sublinhando o processo de urbanização experimentado pelo Brasil, veem como 

as transformações daí ocorridas têm na “proposta religiosa” um ponto fundamental: 

 

Notamos que, enquanto a Igreja Católica mantém sua hegemonia nas áreas menos 

dinâmicas – do ponto de vista das transformações culturais, industriais e 

deslocamento populacional −, os pentecostais têm seu maior crescimento nas regiões 

metropolitanas, principalmente em sua periferia. Esse panorama sugere que as 

denominações religiosas conseguem maior êxito enquanto dispõem de um aparato 

institucional-litúrgico mais próximas às demandas− religiosas ou não – das 

populações às quais se dirigem, conseguindo operar a tradução desses anseios para o 

seu discurso religioso (GRACINO JÚNIOR & MARIZ, 2013, p.169). 
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Essa linha de pensamento nos parece mais adequada pois não coloca a religião como 

apenas um agente passivo das mudanças e transformações que os outros segmentos da 

sociedade, mas sim vê como os agentes dos campo religioso se relacionam com os outros 

campos, influenciando e sendo influenciado. Está em curso – sempre pensando a partir da 

noção de campo de Bourdieu – um processo no qual os agentes religiosos estão em uma 

disputa ferrenha com seus concorrentes para amealhar o maior número de fiéis para sua 

religiosidade, utilizando, para isso, um discurso que se adequa para as necessidades 

espirituais, mas também à realidade cultural e social que envolve a vida das pessoas. A 

religião não pode fugir, muito menos romper com os valores da sociedade, situação na qual, 

em um primeiro momento, os pentecostais têm sido mais bem sucedidos, como informam 

Andrade e Menezes: 

 

Nenhuma sociedade aceita um sistema religioso estruturalmente divergente dela. 

Nesse sentido, no cenário atual, as religiões que fazem sucesso são aquelas que se 

adaptam às necessidades e aos desejos de um público-alvo. A diminuição católica e 

o aumento dos evangélicos, principalmente os pentecostais, estaria relacionada, 

dentro outros fatores, à capacidade de adaptação dos segundos em relação aos seus 

fiéis. Num espaço cada vez mais concorrido, o desafio das igrejas é adequar sua 

oferta às demandas do novo mercado de bens religiosos. Tratando-se de instituições 

religiosas relativamente novas, as denominações neopentecostais são flexíveis para 

mudar seus “produtos” e adequá-las, da melhor maneira possível, à demanda por 

este ou aquele “produto religioso”. Dito de outro modo, privilegiam as necessidades 

concretas das pessoas, organizam a “oferta” de acordo com a “demanda”. Em um 

momento marcado por inúmeros problemas sociais, são oferecidas respostas e alívio 

para as angústias de milhões de indivíduos (ANDRADE & MENEZES, 2013, p.13). 

 

Naturalmente, os católicos buscam adequar-se ao mundo real e tentam adotar um 

discurso e uma ação que cative seu rebanho e que faça conquistar novos adeptos. Iniciativas 

mais históricas – como o Concílio Vaticano II −, religiosas – como a vertente da RCC – e 

também mais populares – como as simpáticas ações do Papa Francisco – demonstram a 

tentativa da Igreja Católica em se aproximar do mundo à sua volta, e talvez mais importante, 

de seus fiéis com suas diversificadas demandas. Não pode ser negado, todavia, que os 

pentecostais têm sido mais efetivos em suas ações. 

O crescimento evangélico no Brasil merece também algumas ponderações. Se a 

fragmentação evangélica contribui para abarcar diferentes segmentos da sociedade brasileira – 

cor, gênero, rendimento, entre outros −, também ela causa uma grande disputa concorrencial 

no subcampo evangélico por fiéis. Como apresentamos nas tabelas anteriores, apenas a 

Assembleia de Deus desfruta de uma situação cômoda nos últimos censos, mantendo-se sem 

perto de 50% de todos os evangélicos do país. A disputa no subcampo evangélico traduz de 



175 
 

forma precisa a luta por capital simbólico que caracteriza o campo religioso pensado por 

Bourdieu, especialmente no que tange aos neopentecostais. A IURD que ganhou espaço no 

Brasil a partir da década de 1990, no último censo registrou uma expressiva perda de fiéis, em 

que pese toda a sua tenacidade evangelizadora: 

 

Até o Censo 2000 a Igreja Universal do Reino de Deus (IURD) alcançava os 

maiores índices de crescimento. Na década posterior, a Igreja Mundial do Poder de 

Deus, do apóstolo Valdemiro Santiago, ex-Bispo da IURD, tem atraído aos seus 

cultos parte significativa do rebanho iurdiano e de outros grupos do protestantismo 

histórico, dos pentecostais e dos neopentecostais. Não foi por acaso que a Rede 

Record de Televisão elegeu em 2011 a religião do citado apóstolo como um inimigo 

a ser combatido, com diversas reportagens sobre charlatanismo e enriquecimento 

ilícito do “apóstolo vaqueiro”, além do processo de demonização em prédicas ao 

longo das programações da IURD transmitidas pela Rede Record de Televisão e 

pela Rede Aleluia de Rádio (ANDRADE & MENEZES, 2013, p.11). 

 

Está em curso um crescimento desigual do pentecostalismo, não sendo essas 

oscilações negativas exclusividade da Igreja Universal do Reino de Deus. Gracino Júnior e 

Mariz (2013, pp.167-8) mostram que a queda proporcional e absoluta também se verifica com 

os números da Congregação Cristã do Brasil. Já a Igreja do Evangelho Quadrangular, embora 

tenha crescido em números absolutos, não conseguiu manter sua posição proporcional do 

subcampo evangélico.  

Campos também nos oferece interessantes elementos para concebermos o crescimento 

evangélico. Analisando as alterações do censo de 2000 para 2010, nosso autor diz que na 

década os evangélicos ganharam 4408 adeptos por dia, sendo que os pentecostais foram 

responsáveis por 2124 desse total e, somente a Assembleia de Deus, conquistou 1067 fiéis por 

dia. Como demonstramos anteriormente, a categoria dos evangélicos não determinados 

obscurece sensivelmente uma composição objetiva do subcampo evangélico, mas o que é 

certo é que se olharmos os dados evangélicos e: “se comparados esses números com a perda 

católica, que foi de 465 adeptos por dia durante dez anos, os resultados globais dos 

evangélicos foram surpreendentes. Isso, porém, se incluirmos nos cálculos os ‘evangélicos 

não determinados’” (CAMPOS, 2013, p.147). 

Com o foco ainda no crescimento evangélico – e ressaltando um aspecto importante 

visando nosso estudo de caso −, temos que sublinhar que uma das áreas que mais vem se 

abastecendo com novos evangélicos é a região Centro-Oeste. Sem negar os que os dados do 

IBGE mostram (IBGE, 2012, p.145) e o que se discute na Sociologia da Religião (CAMPOS, 

2013, p.148), ou seja, o fato de que o crescimento dos evangélicos é um fenômeno 

majoritariamente urbano, percebe-se também um crescimento nas áreas de fronteiras, como 

no Mato Grosso. Camurça está atento a essa questão e faz a seguinte ponderação: “O 



176 
 

crescimento evangélico se deu primordialmente nas regiões de recepção de imigração: 

fronteiras agrícolas no Norte e no Centro-Oeste e linha litorânea nas grandes metrópoles do 

sudeste [...]” (CAMURÇA, 2013, p.65).  

São Félix do Araguaia é uma dessas aéreas de recepção de imigração por conta de suas 

terras e, mais recentemente, por causa do turismo no Araguaia. Outro dado que chama a 

atenção quando focamos o crescimento evangélico nas áreas de expansão do Brasil é o fato de 

que os evangélicos dedicam atenção aos indígenas e os veem como um fiel a ser conquistado, 

sendo esse outro elemento que nos ajuda a compreender a popularidade evangélica no Norte e 

Centro-Oeste do Brasil. Konings e de Mori a esse respeito nos informam: “os evangélicos 

pentecostais crescem expressivamente nas regiões onde há mais indígenas (de 14,4% para 

20,1% no Norte e de 13,4% para 16,6% no Centro-Oeste) [...] (KONINGS & DE MORI, 

2012, p.1210). O que esses dados nos mostram é que não devemos pensar o crescimento dos 

evangélicos como um processo definido e que segue uma tendência única, pois embora ele 

seja um fenômeno majoritariamente urbano, ele pode também ser um fenômeno rural, como é 

o que percebemos no interior do Mato Grosso. Gracino Júnior (2012, p.1164) vê que na 

região Centro-Oeste, área de ocupação recente, a hegemonia do catolicismo está ameaçada 

pela investida dos pentecostais na região. Como mostramos a partir da comparação dos dados 

do censo de 2010 com os de 2000, os católicos em São Félix do Araguaia perderam 

expressivos 15,79% em dez anos, situação que está ligada à questões de sua experiência 

religiosa, mas que também tem muito a ver com o crescimento dos evangélicos na cidade – 

especialmente do ramo pentecostal. 

Finalizando nossa discussão sobre o crescimento dos evangélicos nos Brasil nas 

últimas duas décadas, devemos refletir sobre as tendências desse crescimento. A Sociologia 

como disciplina científica não trabalha com “achismos” ou a partir de uma especulação da 

realidade, mas sim realizando uma leitura crítica dos dados disponíveis para pode estabelecer 

hipóteses sobre a realidade em questão. Sobre a leitura do campo religioso brasileiro, a grande 

questão é se as tendências verificadas nos últimos censos – ou seja, de queda do número de 

católicos e o concomitante aumento do número de evangélicos e de pessoas que se declaram 

sem religião – vão se manter. 

No que estamos tratando aqui, refletindo sobre o crescimento dos evangélicos no 

Brasil, duas hipóteses ganham destaque. A primeira é a de que ele se manterá nos próximos 

anos e até décadas, tendo como fundamento dados como os que mostram que os católicos 

predominam entre as faixas etárias mais elevadas, enquanto entre os mais jovens a diferença 

para os evangélicos é menor, pelo fato de que os evangélicos têm grande presença entre as 
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mulheres, as quais teriam mais influência na transmissão religiosa a seus filhos, sendo esse 

uma fator também importante para a expansão evangélica. Walter Altmann é um dos que 

segue essa linha de pensamento, apresentando que a tendência de crescimento dos evangélicos 

é irreversível. Segundo ele: 

 

Essa tendência decrescente no número de católicos e ascendente no número de 

evangélicos, verificável nos últimos três censos, haverá de continuar nos anos 

vindouros, com altíssima probabilidade, quase ao grau de certeza absoluta. Alguns 

dados da pesquisa corroboram essa observação. A percentagem de católicos é mais 

elevada nas áreas rurais do que nas urbanas. Ora, o processo de urbanização é um 

fato irreversível. A percentagem de católicos é também maior nas faixas etárias mais 

elevadas em que a incidência de óbitos obviamente é maior. Finalmente, 

predominam entre os católicos as pessoas de sexo masculino, embora não 

acentuadamente, porém entre os evangélicos predominam nitidamente as mulheres. 

E há também entre os filhos uma propensão maior a seguir a religião da mãe do que 

a do pai, já que ela “assume” o ensino religioso com maior frequência e intensidade. 

Ao que tudo indica, mais um par de décadas e não mais do que a metade da 

população brasileira se considerará católica. (Aliás, no estado do Rio de Janeiro 

apenas 45,8% se declararam católicos já neste censo.) (ALTMANN, 2012, p.1224, 

grifos nossos) 

 

Essa tendência acerca da realidade próxima dos evangélicos no Brasil não é absurda. 

O crescimento dos evangélicos vem se demonstrando ser firme nas últimas décadas, 

abraçando os mais diversos segmentos da sociedade brasileira, alcançando áreas novas e 

tradicionais e, de fato, há uma tendência de que esse crescimento continue sendo registrado 

nas próximas pesquisas. O que talvez seja mais difícil de concordar é que essa tendência 

possua essa grau de certeza como um destino inexorável do campo religioso brasileiro, 

tomando alguns casos específicos – como o do Rio de Janeiro – como capazes de darem conta 

de toda a complexa realidade do campo religioso brasileiro. Certamente que o crescimento 

evangélico nas últimas décadas é um dos fenômenos mais destacados do campo religioso 

brasileiro. Os dados disponibilizados pelo IBGE em seu sítio da internet nos permite analisar 

o crescimento dos evangélicos nos três últimos censos (1991, 2000 e 2010). Como relatamos 

anteriormente, nos dados do Censo de 1991 a 2000 o crescimento dos evangélicos foi da 

ordem de 120%, enquanto de 2001 a 2010 o crescimento verificado foi de 62%, ou seja, no 

mínimo o ímpeto desse crescimento pode ser discutido. 

É justamente com base na redução do crescimento proporcional do número de 

evangélicos no Censo 2010 é que se assenta a outra linha de pensamento sobre o crescimento 

dos evangélicos no Brasil. Ela parte do pressuposto de que o crescimento evangélico se 

estabilizará nas próximas décadas e atingirá um teto que não deverá ser ultrapassado. Além 

das questões estatísticas, destaca-se que a influência evangélica nunca se aproximará do que 

já foi visto com o catolicismo, o qual se afirmou de cima para baixo a partir de sua aliança 
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com o Estado e criou toda uma cultura religiosa. Um dos nomes que defende essa hipótese é 

Paul Freston, que analisando as estatísticas do campo religioso brasileiro, tem uma certeza: 

“Mas uma coisa é certa: o Brasil nunca vai ser um ‘país evangélico’ como já foi um ‘país 

católico’” (FRESTON, 2006, p.34). 

Além de que o contexto político, econômico e cultural ser diferente daquele no qual a 

Igreja Católica se colocou como “a” religião brasileira, de fato, o crescimento evangélico 

pode ser relativizado. Freston traça um possível quadro: 

 

Primeiro, o declínio católico terá um limite; há um núcleo sólido que não vai 

desaparecer, e no Brasil esse núcleo constitui mais ou menos 25% a 30% da 

população. Em segundo lugar, o protestantismo atualmente recebe pouco mais de 

uma em cada duas pessoas que abandonam o catolicismo. Em outras palavras, pelas 

tendências atuais nunca haverá uma maioria protestante no Brasil. Além disso, a 

Igreja Católica está aprendendo (lentamente, é verdade) a competir melhor e a 

diversificar o seu apelo. Com isso, é difícil imaginar que a população que se declara 

católica caia abaixo, digamos, de uns 40%, o que colocaria um teto de mais ou 

menos 35% nas aspirações protestantes. Mas outra possibilidade é de um teto 

protestante abaixo disso, determinado não somente pela reação católica mas também 

pelos prejuízos à própria imagem evangélica: escândalos, lideranças autoritárias, 

promessas não-cumpridas, imagem política negativa e capacidade limitada de 

realizar transformações sociais (ao contrário de transformações individuais, nas 

quais o pentecostalismo é muito exitoso). Teríamos, nesse caso, um teto protestante 

em algum ponto entre 20% e 35% (FRESTON, 2010, p. 24, grifos nossos). 

 

As perspectivas evangélicas no campo religioso brasileiro são uma grande incógnita 

em nossa opinião. Na pesquisa do Datafolha apresentada há pouco, além da projeção da 

continuidade na queda católica o crescimento evangélico liderado pelo segmento pentecostal 

também é confirmado, estando ele na casa dos 29%, ou seja, perto do “teto” pensado por 

Freston. Entretanto, percebe-se vitalidade evangélica para manter o quadro de crescimento e 

continuar a desfiar a hegemonia católica no Brasil, pois o seu discurso está sempre a serviço 

da massificação de suas igrejas atraindo fiéis desejosos de auxílio não só espiritual, como 

pessoal. 

 Entretanto, o crescimento evangélico pode ser também um desafio ao seu discurso 

contestador. Como Giumbelli bem coloca, esse aumento de fiéis protestantes foi 

acompanhado de uma mensagem de uma minoria ativa que usou a retórica da “perseguição” 

como um de seus motes para contestar a liderança católica. Porém, se as estatísticas futuras 

confirmarem o subcampo evangélico com cerca de 30% da população o discurso de “minoria” 

não será totalmente válido. Com expressiva presença na mídia, na política e com um número 

de seguidores que reduz década após década dos católicos, os evangélicos serão ainda mais 

visados e cobrados. Casos de corrupção na política, intolerância religiosa enriquecimento 

ilícito entre outros, causarão mais indignação na sociedade e podem obstar o contínuo 
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crescimento evangélico brasileiro. A Sociologia da Religião estará atenta para entender como 

os evangélicos – especialmente a partir do fervoroso segmento pentecostal – irá atuar como 

uma “maioria não absoluta”. 

Após termos analisado os principais componentes do campo religioso brasileiro e suas 

tendências, com o objetivo de avançar em nossa pesquisa, devemos buscar uma caracterização 

do campo religioso brasileiro para, por fim, termos um quadro referencial para pensarmos a 

realidade religiosa de São Félix do Araguaia. 

O campo religioso, como demonstramos anteriormente a partir da teoria de Bourdieu, 

é vivido a partir de uma intensa disputa por posições entre diferentes agentes com o objetivo 

de aumentar o seu capital simbólico e, assim, alterar o campo de forças nele configurado. 

Quem detém a hegemonia vai utilizar todos os meios para conservar essa situação, enquanto 

o/s agente/s outsider irá traçar estratégias para subverter a ordem estabelecida, reconfigurando 

o campo. Carlos Rodrigues Brandão, eminente nome sobre os estudos sobre religião no 

Brasil, em sua obra “Os Deuses do Povo: um estudo sobre a religião popular”, nos oferece 

uma visualização da ideia de campo religioso bourdieusiano aplicada à realidade brasileira: 

 

A todo momento ocorrem mudanças na composição da ordem religiosa estabelecida. 

Aliadas pela consciência da necessidade de proteção comum contra as ameaças de 

autonomia religiosa, de profanação dos símbolos do sagrado legítimo e da perda do 

poder, as religiões e os seus grupos eruditos exercitam mecanismos de reprodução 

da dominância e fazem disso a fração mais interessada de sua prática política e 

docente. Por caminhos diversos, agentes e grupos populares resistem ao poder de 

controle das agências religiosas dominantes, ou fracionam pontos de apoio da 

hegemonia delas, recriando adiante núcleos inovadores ou dissidentes (BRANDÃO, 

1980, p.31). 

 

Esse é Brandão em suas pesquisas durante a década de 1970 sobre o catolicismo 

popular, mesmo que não diretamente, concordando com as hipóteses – à época no Brasil – 

pensadas por Bourdieu43. Brandão, com muita sensibilidade, não utiliza a seguir o termo 

“campo religioso”, mas apresenta a relação de forças que as religiões costumam manter: 

 

Uma situação precedente de monopólio é aos poucos transformada em uma situação 

derivada, de mercado, onde uma religião e sua igreja passam de uma posição de 

predomínio na escrita das regras de oferta de bens de salvação, para um estado de 

franca concorrência com outras, posteriores e adversárias (BRANDÃO, 1980, p.86). 

 

Temos, portanto, a ideia de disputa entre agentes por posições tanto para manter 

quanto para subverter a ordem presente uma das características essenciais do campo religioso 

brasileiro. Este, a partir do discurso dos agentes minoritários de seu campo, especialmente do 

                                                             
43 Na citação a seguir, inclusive, percebe-se nitidamente a influência da Sociologia da Religião de Max Weber 

sobre Carlos Rodrigues Brandão, principalmente a ideia de igreja como uma “empresa de salvação”. 
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subcampo evangélico – que talvez não seja o único vetor, porém o mais intenso −, vem 

deixando der ser um campo regido pela hegemonia da Igreja Católica e se tornando um campo 

religioso em que as outras religiões passam a ser notadas. Pierucci, nesse contexto, vê que: “o 

Brasil se encontra assim: religiosamente movimentado por dentro e na superfície” 

(PERUCCI, 2013, p.55). É por isso que as transformações no campo religioso acabam 

repercutindo em outros, como no campo da política e sobre a sexualidade, para apresentar 

alguns exemplos. 

O campo religioso brasileiro é caracterizado por uma dupla reorientação: dos 

indivíduos que refazem e recriam suas práticas religiosas − sendo elas mais plurais, mais 

individuais e, ao mesmo tempo, menos institucionais e dogmáticas – e das instituições e seus 

agentes, os quais tentam adequar seus discursos a realidade das pessoas para poderem manter 

ou expandir o número de adeptos. Campos capta essa particularidade do campo religioso 

brasileiro, na qual as igrejas saem do seu espaço físico para ir atrás de seus fiéis: “como prova 

disso [a busca por fiéis] aumenta o número de igrejas que transmitem seus cultos pela 

internet” (CAMPOS, 2013, p.156). Quando se fala em internet há de pensar não apenas em 

cultos ou celebrações, mas também vídeos, redes sociais, material didático gratuito, palestras 

e toda uma gama de informações que o indivíduo contemporâneo tem acesso, criando uma 

cultura religiosa específica, na qual há: 

 

A consolidação de uma religiosidade que se dá num contexto marcado pela 

subjetividade do crente e sua autonomia em relação a valores imutáveis e universais, 

aliados ao comportamento típico de consumidores em uma sociedade do espetáculo 

e do entretenimento na qual se dá a oferta dos bens religiosos e espirituais dirigida a 

um público cultural e religiosamente heterogêneos (AMARAL, 2013, p.302). 

 

Leila Amaral vai denominar a atual cultura religiosa como “errante”, na qual o 

indivíduo sente-se livre para transitar pelas mais diversas religiões e ele – somente ele – 

decidir se vai abraçar um dogma de uma determinada religião ou vai experimentar uma 

religiosidade individual, particular e desligada de vínculos. O contexto apresentado nos 

permite afirmar que a partir do momento em que a experiência religiosa dos indivíduos se 

altera, a ação das instituições e de seus agentes em relação aos fiéis tende a alterar também, 

situação que levam as religiões a repensarem não apenas o seu modus operandi, mas também 

seu discurso e até mesmo seus dogmas. Dessa forma, alterando as práticas dos indivíduos 

altera-se também as ações das instituições e de seus agentes e, por fim, contribui para as 

mudanças no campo religioso brasileiro. 
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Após apresentarmos e discutirmos os números do Censo 2010 à luz da Sociologia da 

Religião, concluímos pensando nas perspectivas para o campo religioso brasileiro, tendo 

como foco os católicos e evangélicos. Está em curso uma consistente ressignificação do 

cristianismo em favor do subcampo evangélico, o qual nos últimos trinta anos vêm crescendo 

de modo firme enquanto diminui o número de pessoas que se declaram católicas. O discurso 

das igrejas pentecostais atrai, agrada e dá sentido à vida de milhões de brasileiros, muitos 

desiludidos com a estrutura, distância e falta de identificação com a mensagem católica. 

Como iremos notar a seguir em nosso estudo de caso na cidade de São Félix do Araguaia, se 

as características discursivas e católicos e pentecostais se mantiverem, o Brasil continuará a se 

tornar mais evangélico e menos católico. 

 

4.2. Católicos e Pentecostais: o discurso religioso em São Félix do Araguaia 

 

São Félix do Araguaia é uma cidade situada no nordeste do Mato Grosso, perto das 

divisas com os estados do Pará, Tocantins e Goiás. Essa é uma cidade com pouco mais de dez 

mil habitantes, entre os quais destacam-se um significativo número de indígenas que 

historicamente lutam pelo direito de terem suas terras reconhecidas pelas autoridades locais e 

nacionais. Isso ocorre porque a região foi submetida a um modelo de desenvolvimento 

econômico no qual o latifúndio e a consequente concentração de terras resultou em um 

cenário de intensa disputa entre fazendeiros e posseiros, mais além de diferenciação social e 

empobrecimento. 

No passado, a Prelazia de São Félix do Araguaia desfrutou de um peso central no 

cotidiano da cidade, pois ela, a partir das ações de seus agentes pastorais, atuou em favor de 

posseiros, peões e indígenas marginalizados pelas grandes fazendas instaladas na região, 

especialmente durante o regime militar, bem como as autoridades políticas e policiais que 

estavam ao lado dos projetos agropecuários da região. Nesse contexto, a Igreja liderada por 

Dom Pedro Casaldáliga durante muito tempo contou com o apoio daqueles que ela defendia e 

aversão de seus inimigos. O discurso politizado e mobilizador de sua Prelazia era significativo 

e atraia multidões. 

Com o fim da Ditadura Militar em 1985, a problemática do retorno da democracia já 

não fazia mais sentido. Entretanto, a realidade de disputa agrária, violência e a questão das 

terras indígenas ocupadas pelo homem da cidade permaneceu mantendo o ambiente na cidade 

de grande divisão. Um elemento novo na cidade sãofeliscense – notoriamente nos últimos 15, 

20 anos – foi o progressivo decréscimo do número de pessoas que se declaram católicos e, 
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inversamente proporcional, o aumento de fiéis evangélicos. Acontecimentos como a 

aposentadoria de Pedro Casaldáliga, o pouco número de padres e a ação dedicada dos agentes 

evangélicos por meio de um discurso voltado a questões pessoais e íntimas de homens e 

mulheres da cidade podem explicar a princípio o quadro de alteração dos números do campo 

religioso local. 

Como pudemos assinalar a partir da análise dos números do Censo no segmento 

anterior, entre o ano 2000 e 2010 a desidratação católica e a ascensão evangélica em São Félix 

do Araguaia não apenas confirmam os dados nacionais como também verificam uma 

oscilação mais acentuada que a constatada no cômputo geral brasileiro. Não há pesquisas que 

informam dados estatísticos da filiação religiosa dos habitantes sãofeliscense há 40 anos 

quando do auge da Prelazia da cidade e também dos preceitos da Teologia da Libertação – 

corrente do catolicismo que inspirava os religiosos da Igreja −, mas relatos tanto de adeptos 

como críticos traçam um quadro de grande popularidade, igrejas cheias e muita influência 

católica.  

No estudo de caso sobre o campo religioso de São Félix do Araguaia a seguir, 

portanto, é apresentada a análise realizada a partir de nosso trabalho de campo na cidade 

mato-grossense em setembro de 2016 quando foram realizadas visitas a cultos e missas e 

entrevistas com os líderes da Igreja Universal do Reino de Deus, da Assembleia de Deus 

CIADSETA e dos representantes da Prelazia de São Félix. Ressalte-se que já contamos com 

experiência no campo devido ao fato que produzimos uma dissertação44 de mestrado 

envolvendo a Prelazia, contribuindo para uma melhor compreensão da realidade local. 

São Félix do Araguaia é um cidade do nordeste mato-grossense com 10.625 habitantes 

onde se destacam as vertentes católicas e evangélicas do cristianismo.  Por ser uma cidade 

geograficamente pequena, podemos visualizar suas principais igrejas confirmando a 

supremacia das religiosidades cristãs divididas entre as católicos e evangélicos. Fora isso, 

deve ser destacada a presença de uma bem cuidada Igreja das Testemunhas de Jeová e pouca 

visibilidade de adeptos de religiões de matriz africana. Especificamente no subcampo 

evangélico, há uma diversificação entre várias denominações, com destaque para as 

Evangélicas de Missão, notoriamente a Batista e a Adventista. Entretanto – ainda no 

subcampo evangélico −, o destaque é para as igrejas de matriz pentecostal que absorvem a 

maior parte dos evangélicos da cidade e foco de nossa pesquisa, razão pela qual detalharemos 

                                                             
44 Ver: CAMILO, Rodrigo A. L. (2013), A ação política da Teologia da Libertação: estudo de caso da Prelazia 

de São Félix do Araguaia (MT), Goiânia. Dissertação de Mestrado do Programa de Pós-graduação em Sociologia 

da Faculdade de Ciências Sociais – Universidade Federal de Goiás. 
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nossa experiência com a IURD e a AD por meio de entrevistas com seus agentes e observação 

participante em cultos. 

 

4.2.1. O discurso “esclarecedor” pentecostal em busca de fiéis 

 

Situada em um pequeno estabelecimento na avenida Pedro Casaldáliga, a Igreja 

Universal do Reino de Deus tem a estrutura de uma igreja de bairro em grandes cidades. 

Cadeiras de plástico para acomodar os fiéis, espaço para cerca de trinta pessoas, caixas e 

equipamentos de som para as celebrações, são o suporte para a pregação do pastoral dessa 

igreja. Quando tivemos a oportunidade de conhecer o pastor responsável pela igreja, chamou 

atenção não somente sua juventude – 20 anos de idade −, mas também o fato dele estar na 

cidade há pouco mais de um mês. Talvez por isso ele não autorizou a gravação de nossa 

conversa e solicitou também que seu nome não fosse divulgado, razão pela qual adotaremos o 

nome fictício de “Juvenal”.  

O jovem pastor contou sua história de vida, marcada por problemas familiares, 

envolvimento com o mundo do crime, álcool e outras questões. Espontaneamente, Juvenal 

afirmou que sua conflituosa adolescência o animou para o trabalho com os jovens, sendo este 

o grande foco de sua ação pastoral. Segundo suas palavras, “é preciso falar a linguagem do 

jovem” para poder se aproximar dele e auxiliá-lo. O pastor, inclusive, nos contou sobre um 

projeto de sua Igreja denominado “Força Jovem Universal” a partir do qual os jovens 

auxiliados pelo religioso participam de atividades esportivas, culturais e de informática. Sobre 

essa questão, chama a atenção a convicção, o fato de o pastor ter um projeto pastoral e, ainda, 

de que o discurso está centralmente voltado à realidade dos fiéis, tendo como temáticas 

questões como alcoolismo, drogas, criminalidade, relacionamento e outros. 

Naturalmente, o discurso do pastor não é o de um de “psicólogo”, visto que não 

apenas ele não tem essa formação como seu fundamento é religioso. Juvenal nos diz que a 

Universal não baseia sua palavra na emoção e no sentimento, pois estas são sensações 

passageiras e momentâneas, mas sim no “poder dado pelo Espírito Santo” pelo qual o 

indivíduo se liberta dos seus problemas. Nesse ponto percebemos uma estrita vinculação com 

os pressupostos da IURD, pois as aflições da pessoa têm como causa as ações do diabo, 

inclusive quando dialogamos sobre o momento político e econômico do Brasil o pastor 

qualificou esse momento como uma “estratégia do diabo para desvirtuar homens e mulheres”. 

Interessante notarmos tanto na entrevista quanto na pregação nos cultos do pastor o fato de ele 

sempre exemplificar seus pensamentos com sua própria história de vida, falando de 
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problemas, sacrifícios, medos e abnegação. O discurso do pastor, para os fiéis, ganha força e 

os emocionam na medida em que o religioso usa passagens de sua vida e como ele superou 

suas adversidades. Em outras palavras, uma história e um exemplo que “deu certo”. O 

resultado é que os fiéis encontram na igreja da IURD mais que uma “autoridade religiosa” – a 

despeito da pouca idade do pastor −, um “amigo” e “companheiro” que conforta e acalma.  

Em nossas conversas a temática da pobreza também foi abordada, pensada 

especialmente a partir da noções da Teologia da Prosperidade. O jovem pastor fala com 

grande aversão da pobreza, dizendo que “Deus não é pobre, mas sim o Deus do ouro e da 

prata”. Mais uma vez o discurso do pastor é carregado de certeza e otimismo, dizendo ele que 

a tarefa do agente religioso é “contribuir com a prosperidade de quem o procura”. E como isso 

é feito? Segundo Juvenal, homens e mulheres vêm à igreja em busca para fugir de situações 

como pobreza, desemprego, dívidas e mesmo dificuldades no trabalho, encontrando no pastor 

a partir de suas palavras conforto e confiança de que poderá sair dessa situação. Obviamente 

que essa é uma postura idealizada e que raramente é eficaz, porém o efeito “placebo” nos fiéis 

faz com que eles se sintam acolhidos e com esperança de que podem sair de uma situação 

desfavorável, especialmente quando alguém conhecido na igreja relata progressos em sua vida 

após os conselhos do pastor e sua dedicação para sua religião. 

A política foi um assunto espontaneamente levantado pelo jovem pastor quando ele 

apresentava os projetos sociais da Igreja Universal do Reino de Deus. Mesmo sabendo que a 

Igreja de Edir Macedo possui um sofisticado programa de formações de pastores, chama a 

atenção o conhecimento de Juvenal sobre o programa político da IURD. O jovem líder em 

São Félix diz que a política é “uma forma de entrarmos em países onde normalmente seria 

difícil adentrar”, como nações africanas, europeias, nos Estados Unidos e até em países 

muçulmanos. Continua ele, “um Marcelo Crivella [nossa pesquisa de campo foi realizada 

antes das eleições municipais de 2016] presidente abriria portas para o trabalho de 

evangelização em outros países”. Percebe-se em suas palavras uma concepção 

destacadamente utilitarista de política, não vendo ele o campo político como um espaço de 

transformação social, mas sim de trabalho evangelizador. Segundo Juvenal, evangélicos na 

política representam “uma possibilidade de se construir uma nova sociedade a partir da 

honestidade e ação feita a partir dos desejos de Deus”. Finalmente, o pastor vai ao encontro da 

visão de Freston quando diz que a política é também “um modo do evangélico se afirmar e 

combater as injustiças e mentiras que eles sofrem”. 

Não poderíamos encerrar nossa conversa sem saber do pastor da Universal de São 

Félix sua opinião sobre as perspectivas do campo religioso, especialmente em São Félix do 
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Araguaia. Consciente do crescimento evangélico no Brasil nas últimas décadas, Juvenal se vê 

na responsabilidade de continuar esse processo de “esclarecimento da verdade religiosa ao 

povo de São Félix, mostrando os caminhos da felicidade e sucesso”. E quando se trata do 

futuro do campo religioso na cidade, o pastor é contundente: “o que conseguimos foi pouco!”. 

Nós vamos continuar a crescer e fazer de São Félix do Araguaia a cidade de Jesus Cristo”. 

Claro que a religiosidade alheia está aquém das intenções de Juvenal, porém seu discurso 

inflamado vem atraindo inúmeros fiéis – especialmente jovens − à sua pequena igreja, muitos 

deles às vezes se espremendo na calçada para escutar suas palavras. Para complementar a 

análise do discurso do jovem pastor da IURD foi importante a visão do experiente pastor 

Jonatas da Assembleia de Deus sobre a realidade do campo na cidade do nordeste do Mato 

Grosso.  

Goiano da cidade de Iporá, pastor Jonatas chegou a São Félix do Araguaia pertencente 

a Convenção CIADSETA. Apesar desse pouco tempo na cidade, o líder da Assembleia de 

Deus demonstra saber da história de sua Igreja, afirmando ele que os primeiros missionários 

chegaram à região do Araguaia por volta de 1947 – ou seja, não somente anterior à fundação 

da Prelazia como também a própria existência de São Félix do Araguaia. Deve-se destacar 

que diferentemente do pastor da IURD, o líder da AD permitiu que gravássemos nossa 

conversa. 

Questionado sobre o crescimento da Assembleia de Deus no Brasil, pastor Jonatas diz 

que o diferencial de sua igreja consiste no fato de ela passar uma mensagem “pura e simples” 

aos seus fiéis, tendo como justificação o que está nos Evangelhos. Diz o pastor: “O diferencial 

é que trabalhamos com mensagens bíblicas fundamentando a verdade que é o que está na 

própria Palavra. Não quero me justificar sobre outras religiões que não entendem a mensagem 

e quer trazer outras doutrinas erroneamente aos seus fiéis” (Entrevista, Pastor Jonatas, São 

Félix do Araguaia, 12/09/2016).  O pastor parte do princípio de que: 1º precisa promover um 

discurso simples e acessível aos fiéis; 2º ele está dizendo a verdade enquanto “outras 

doutrinas” – implicitamente citando o catolicismo – produz uma interpretação equivocada da 

Bíblia. Ele arremata: “Nós não temos a intenção de ficar ludibriando o fiel com palavras 

fantasiosas” (Entrevista, Pastor Jonatas, São Félix do Araguaia, 12/09/2016). 

Pastor Jonatas, assim como seu colega da Igreja Universal, tem um foco para a sua 

ação pastoral: a família. Para ele, o núcleo familiar é o “carro chefe da palavra de Cristo”, 

situação que demanda atenção especial da sua ação pastoral. Jonatas vê que a atenção às 

famílias é um dos grandes diferenciais da AD para outras igrejas, inclusive evangélicas, 

elencando ele as razões do “sucesso” de sua Igreja: 
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A AD cresce por que? Primeiro, palavra verdadeira. Segundo, esse trabalho 

assistencial na questão da família. E nós trabalhamos e valorizamos, não brincamos 

com isso. E esse é o motivo claro e real do crescimento assembleiano, que é esse 

trabalho assistencial junto às famílias, junto ao drogado, junto às ramificações da 

sociedade que precisam da gente. Estamos prestando trabalho de orientação e ajuda, 

mesmo não tendo uma preparação psicológica nós tentamos trabalhar essas 

pessoas psicologicamente para crescer e sair dessa situação que às vezes elas se 

encontram (Entrevista, Pastor Jonatas, São Félix do Araguaia, 12/09/2016, grifos 

nossos). 

 

Mais uma vez percebemos que no discurso religioso o direcionamento às necessidades 

do fiel é fundamental. Podemos notar isso quando tratamos o tema da Teologia da 

Prosperidade, a qual o pastor diz ter ressalvas para não “ludibriar” os fiéis. Em relação à 

prosperidade e riqueza, por sua vez, ele vê esses atributos importantes inclusive tendo o 

mesmo princípio bíblico do pastor Juvenal: “Eu acredito em prosperidade até porque Deus 

fala que ele é dono da prata e do ouro, Então eu acredito sim, sem dúvida! Porém não 

fantasiamos e nem floríamos essa palavra”. 

Em nossas conversas a questão política foi recorrente, visto que pastor Jonatas se 

candidatou a vereador em São Félix do Araguaia. Deve se destacar que o representante 

religioso não conseguiu ser eleito. Não obstante, a temática política foi sempre colocada em 

pauta pelo pastor, principalmente a partir da “responsabilidade social que uma igreja deve ter” 

na opinião do pastor. Quando mencionamos o discurso dos agentes da Prelazia católica 

liderada por Casaldáliga com sua crítica à política e contexto vigentes, Jonatas não se 

interessou em opinar sobre os católicos, preferindo destacar o papel político da religião. Em 

realidade, o líder da AD em São Félix cria um discurso no qual não apenas defende a 

participação religiosa na política, como vê que o Estado deveria reconhecer o trabalho social 

realizado pelas igrejas. Para ilustrar a objetividade do discurso pentecostal, se faz necessária a 

apresentação de um longa, porém esclarecedora declaração que nos foi dada a esse respeito 

pelo pastor Jonatas: 

 

Quanto que vale um crente para o Estado? Quando você responde a essa pergunta 

você também quer saber o que a Igreja está fazendo pro Estado e o que o Estado está 

fazendo para a Igreja. Se nossos políticos entendessem o que é o trabalho social e 

espiritual que a Igreja faz, e entendesse o valor de um cristão liberto da sua natureza 

inferior e mudando para uma natureza superior, seríamos muito mais valorizados. 

Porque a Igreja entra onde o Estado não entra, ou seja, no lar, dentro da casa da 

pessoa. Então se os políticos valorizassem a nossa Igreja nesse trabalho social, que é 

um trabalho que resgata de fato as famílias. Se você for analisar em termo de 

despesa, quando nós convertemos um pai de família embriagado – pois ele traz um 

problema muito grande para sua família, às vezes até mesmo sofrimento físico −, 

quando ele passa a se converter ao evangelho de Cristo ele tem uma mudança de 

atitude, ele tem uma mudança de moral, ele tem uma mudança de personalidade. 
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Quer dizer, é menos um lar espancado, é menos um homem embriagado na rua, é 

menos uma briga às vezes, é menos às vezes no hospital, é menos às vezes uma 

viatura correndo na estrada e nas ruas da cidade, é menos uma receita médica que o 

médico vai fazer. Então são “n” situações que eu falo, os políticos eles poderiam 

valorizar mais as igrejas com esse trabalho social que elas prestam à comunidade 

(Entrevista, Pastor Jonatas, São Félix do Araguaia, 12/09/2016). 

 

Em um momento no qual a intelectualidade contesta a participação de religiosos na 

política e em que a Igreja Católica hesita sobre se é pertinente ou não a ação efetiva de 

religiosos no campo político, as palavras do líder da AD em São Félix chamam a atenção. Ele 

não apenas exalta o trabalho político dos religiosos como vê que o Estado deveria valorizar o 

trabalho social realizado pelas igrejas que, segundo ele, beneficia a sociedade. Ou seja: nesse 

ponto de vista não se deveria ter menos religião na política, mas sim mais participação 

religiosa no campo político. Aparentemente, pastor Jonatas se esquece dos inúmeros casos de 

corrupção envolvendo religiosos políticos, discursos de intolerância e participação em acordos 

nem sempre favoráveis à parcela mais empobrecida da população brasileira. Ainda que 

tenhamos que tomar as palavras do pastor com as devidas ressalvas, temos que sublinhar que 

esse discurso convence e comove uma importante parcela de fiéis, os quais fortalecem seu 

vínculo institucional com sua igreja pelo trabalho social que ela faz. 

Outra questão que conversamos com o líder da AD em São Félix foi sobre como a 

tecnologia influi na vida pastoral. Ressaltando a importância, por um lado, de programas “de 

qualidade para a “família” em uma programação cheia de “besteiras”, Jonatas, por outro lado, 

diz não utilizar nenhum recurso midiático, visto que ele “prefere o contato direto com as 

pessoas”. Deve ser esclarecido também que nenhuma das igrejas evangélicas dispõem de 

recursos financeiros para investir em uma rádio, por exemplo.  

Finalmente, não poderíamos encerrar nossas conversas com o pastor Jonatas sem 

questioná-lo sobre o campo religioso e as possibilidade de se continuar o crescimento de sua 

igreja. O pastor diz trabalhar nesse sentido, tendo como base o fato de haver “muitas pessoas 

iludidas teologicamente”. Esse aumento do número de fiéis, segundo ele, se dá pelo trabalho 

de “esclarecimento” que as igrejas evangélicas fazem, destacadamente em relação aos 

católicos. Não há, segundo Jonatas, animosidade, mas sim uma discordância insuperável 

sobre as bases teológicas católicas. O pastor é direto quando se trata de como pode se dar o 

processo de subversão do campo religioso: 

 

Nós estamos pegando o rebanho da católica mesmo, não de outra igreja evangélica. 

Isso porque mesmo tendo normas diferenciadas, pregamos a mesma Palavra, como a 

batista, presbiteriana, e tantas outras igrejas por aí, nós temos a mesma doutrina de 

pregação. Nós dizemos que a Igreja tem possibilidade de crescer porque enquanto 

houver pessoas iludidas teologicamente dizendo, há possibilidade de esclarecimento 
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e as pessoas de fato saber o que é teologia e Bíblia (Entrevista, Pastor Jonatas, São 

Félix do Araguaia, 12/09/2016, grifos nossos). 

 

Em nossas conversas com os líderes locais de duas das mais importantes Igrejas 

pentecostais brasileiras, foi possível observar que há uma clara intencionalidade no discurso 

desses religiosos, buscando eles grupos e temáticas específicas a partir de uma mensagem que 

reflita as necessidades imediatas das pessoas. Os líderes pentecostais antes de serem 

“superiores”, tentam ser “amigos” de seus fiéis, usando um discurso simples, exemplificável e 

que na medida do possível possa citar exemplos bem sucedidos para poder motivar seus 

seguidores. Em um contexto de pobreza econômica, isolamento a outras regiões e certo 

abandono do Estado, o discurso pentecostal oferece acolhimento e bem estar a pessoas 

carentes que cada vez mais procuram as igrejas de matriz protestante. Fato é que nos últimos 

anos os evangélicos vêm conseguindo aumentar sua presença em São Félix do Araguaia, 

situação que nos obriga a verificar o que os católicos da Prelazia estão a tentar para conter 

essa perda de fiéis. 

 

4.2.2. O dilema católico que procura catequizar o povo a partir de um discurso 

politizado 

 

Quatro anos antes da atual pesquisa sobre o discurso religioso de católicos e 

pentecostais, estivemos em São Félix do Araguaia pesquisando sobre a ação política da 

Teologia da Libertação e tivemos a oportunidade de conversamos com os padres da Prelazia à 

época, inclusive entrevistando Dom Pedro Casaldáliga. Embora à época nossa preocupação 

não fosse o campo religioso local, não poderia ser desperdiçada a oportunidade de diante de 

tão eminentes figuras da história da Prelazia promover questionamentos sobre a presença dos 

evangélicos na cidade e como deveria ser a resposta católica a essa situação.  

O primeiro apontamento a destacar foi que o padre responsável pela igreja católica em 

São Félix – cujo nome não mencionaremos devido ao fato de ele não mais pertencer aos 

quadros da Prelazia – ao destacar o discurso da Teologia da Libertação, o qual, segundo ele, 

deveria se atualizar para se adequar à sociedade, nos disse “ter curiosidade em saber as razões 

do crescimento das igrejas evangélicas em São Félix”. O referido padre à época – setembro e 

outubro de 2012 – reconhecia que a aquele discurso politizado e radical da Teologia da 

Libertação das décadas de 1970 e 1980 encontravam pouca ressonância na sociedade atual, 

sendo necessárias alternativas discursivas para cativar o fiel católico. Uma guinada rumo à 
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“carismatização” da Prelazia de São Félix do Araguaia? Embora tenha ficado essa impressão, 

a sua não continuação na cidade impediu que essa ideia tivesse chance de amadurecer. 

De qualquer forma, dificilmente essa proposta floresceria. Isso porque segundo 

apontamento que notamos naquela época foi uma notável discordância entre os “históricos” 

da Prelazia com os padres daquele período. Por históricos queremos dizer os padres dos 

grandes momentos da Prelazia, ou seja, durante a Ditadura Militar, quando esses religiosos a 

partir de um discurso contrário às forças políticas e econômicas da época, estiveram ao lado 

da população empobrecida e oprimida da região, desfrutando de grande popularidade, 

inclusive com alguns de seus agentes realizando incursões no campo político.  

Acontece é que nomes como Pedro Mari, Antônio Canuto e, acima de todos, Pedro 

Casaldáliga, em nossas conversas diziam rejeitar qualquer transformação na linha pastoral 

historicamente presente na Prelazia de São Félix. Unanimemente, os referidos nomes diziam 

que antes de mais nada estava o “compromisso com Deus” e a “dedicação à luta por justiça” 

que caracteriza essa Igreja. Entretanto, os padres que estavam a serviço à época – nenhum 

deles mais na Prelazia – viam que algo deveria ser feito para reverter o quadro de sua igreja 

estar vazia e com pouco vínculo entres padres e fiéis. Dom Adriano, atual bispo da Prelazia de 

São Félix do Araguaia que assumiu seu posto em 2012, em substituição a Dom Leonardo 

Ulrich Steiner, estava há poucos meses na cidade e não poderia tomar nenhuma atitude em 

relação ao assunto. O problema estava oferecido – como os católicos do município iriam lidar 

com o seu discurso para tentar reverter o cenário de perda dede fiéis para as igrejas 

pentecostais – e restava voltar a São Félix quatro anos depois para analisar o que foi feito pela 

Prelazia nesse sentido. 

Em setembro de 2016 quando fomos novamente a São Félix do Araguaia, notamos 

sensíveis, porém destacadas questões gerais na Prelazia. Inicialmente, constatamos que 

diversos agentes – leigos e religiosos – que conhecemos há quatro anos não estavam mais na 

cidade. Naquele momento já era questão recorrente tanto a falta de padres para o serviço 

pastoral quanto a alta rotação dos mesmos, com pouca permanência nos quadros da Prelazia 

que teve Pedro Casaldáliga como bispo por 34 anos. Certamente que não apenas a 

problemática do discurso enfraquece os vínculos entre a igreja e o povo, como também a falta 

de identificação do fiel com os religiosos, aumentando a distância do padre para o devoto. 

Deve ser destacado também que os problemas de saúde de Casaldáliga – especialmente o 

avançado estado de seu Mal de Parkinson – dificultam suas aparições públicas e o contato 

direto com os fiéis. 
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O pouco número de agentes religiosos contribuí para o enfraquecimento da presença 

da Prelazia devido ao fato de que essa circunscrição católica cobre quase 180.000 km², 

abrangendo uma região que vai desde Barra do Garças até Vila Rica, perto do Pará. A 

consequência é que muitas vezes os religiosos deixam a cidade de São Félix do Araguaia para 

atender outros municípios atendidos pela Prelazia, com muitas vezes a igreja católica ficando 

fechada aos seus fiéis. Essa sempre foi uma dificuldade recorrente da Prelazia que suas 

diferentes lideranças não têm conseguido amenizar e que contribui para distanciar os 

religiosos católicos de seus seguidores. 

Em conversas com o antigo pároco da cidade de São Félix, o mesmo que havia 

versado sobre as dificuldades de um discurso politizado na atualidade, foi comentada a 

dificuldade em se emitir um discurso crítico e conscientizador na igreja e, mais tarde, quando 

o fiel chega a sua casa, ele ser bombardeado com uma programação evangélica ou católica da 

vertente da RCC. A mídia, portanto, para os religiosos do catolicismo da libertação é mais um 

empecilho do que uma ferramenta evangelizadora. Cabe destacar ainda que na cidade de São 

Félix não há rádios ou TV’s religiosas, com o contato com os programas de TV se dando por 

meio de antenas parabólicas instaladas nas casas. 

A outra questão nos chamou a atenção de forma especial: recebemos a informação que 

a sede da Prelazia erguida sob os cuidados de Pedro Casaldáliga em São Félix do Araguaia 

em 1971 está de mudança para a cidade de Porto Alegre do Norte, distante 218 km de antiga 

sede. Retornaremos ao tema para a análise do significado da mudança da sede para o campo 

religioso em São Félix do Araguaia. Por hora, devemos relatar o conteúdo de nossas 

conversas com os agentes religiosos da Prelazia. Esclarecemos que um dos padres da Prelazia 

– Frei Ivo – não estava na cidade no momento de nossa estadia e não respondeu nossos 

pedidos de entrevista posteriores. Ivo é um dos religiosos que circulam pela área da Prelazia e 

atende os fiéis na região, sendo ele recém chegado para servir à equipe da pastoral da Igreja. 

Padre Saraiva nos recebeu na sede da Prelazia para contar seu vínculo com essa Igreja. 

Ele já serviu como agente pastoral em diversas cidades da região, como Santa Terezinha, Vila 

Rica e em São Félix por duas ocasiões. Saraiva diz ter contato de longa data com os 

pressupostos da Teologia da Libertação, quando da leitura de “Jesus Cristo Libertador” de 

Leonardo Boff, bem como importantes trabalhos do irmão de Leonardo - − Clodovis –, José 

Comblin e outros. Importante destacar que esse envolvimento do padre com a TL não se deu 

apenas em nível teórico, mas também na militância na CPT de Belo Horizonte, sua cidade de 

origem.  
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Ativo politicamente, Padre Saraiva lembra dos tempos da Ditadura, quando a ação 

tinha um “inimigo” evidente, ou seja, a Ditadura Militar. Quando fala desse período, ele 

recorda de vários nomes que se candidataram a prefeito na região da Prelazia, sublinhando a 

determinação dos agentes pastorais em atuarem em prol do povo, mesmo adentrando o campo 

político Segue ele dizendo, todavia, que a política hoje é mais ampla e mais difusa, com 

diversas causas e agentes atuando em direções contrárias. Espontaneamente o padre falou 

sobre o contexto político atual dizendo:  

 

O ato contra Lula não foi um ato meramente jurídico, mas também político, 

declarada. A resposta do Lula foi um ato político. A Rede Globo e os meios de 

comunicação fazem política. E as classes populares também tem que estar nesse 

meio (Entrevista, Padre Saraiva, São Félix do Araguaia, 13/09/2016, grifos nossos). 

 

Para o padre católico era mais “fácil” fazer política há 30, 40 anos. Agora, quando é 

no cenário atual há mais incerteza e hesitação, mesmo ele reconhecendo que as classes 

populares devam estar envolvidas com a política. Sobre a atuação de religiosos na política 

partidária o padre não pensa que seja uma boa alternativa: “Porque é estreitar de maneira até 

indevida os elos entre a política partidária e a religião. A opção da Igreja Católica eu acho que 

é a mais correta”. Em outras palavras, política partidária é tarefa para os leigos. Vimos como 

os pentecostais consideram importante o vínculo com a política em sua atividade pastoral e 

envolvimento com os fiéis, situação que demonstra um importante contraste com a visão 

católica em São Félix. 

Em relação ao cenário de perda de fiéis católicos para igreja pentecostais, Padre 

Saraiva nos fornece uma explicação nova e, no mínimo, curiosa. Segundo ele, o histórico 

político em favor dos pobres acaba se tornando um fardo para a população católica de São 

Félix do Araguaia, pois muitos não se identificam com essa concepção mais politizada de 

Igreja ficando “mal vistos” na cidade. Falando que essa adesão a igrejas evangélicas é menos 

por convicção religiosa e mais por questão política, Padre Saraiva informa: 

 

Essas pessoas [católicos que não se identificam com o discurso social da Prelazia] 

quando saem daqui e viajem frequentam a Igreja Católica em Goiânia, por exemplo. 

É o peso, para eles negativo, do rótulo “Prelazia de São Félix do Araguaia”. Então, 

no fundo no fundo, continuam católicos, só que não querem admitir de estarem na 

estrutura da Prelazia de São Félix do Araguaia. Isso é um dado (Entrevista, Padre 

Saraiva, São Félix do Araguaia, 13/09/2016). 

 

Portanto, a vinculação com as igrejas pentecostais seria mais social e menos religiosa. 

Mais interessante ainda é a visão do padre sobre como o discurso do catolicismo politizado 

pode atrair seguidores à sua Igreja, situação tida por ele como um “grande desafio”. Saraiva 
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diz que a situação de extrema pobreza que boa parte da população vive impede quaisquer 

interesse em um discurso crítico, de questão agrária e de libertação nos termos que a TL 

propõe. Somos obrigados a reproduzir literalmente as palavras do padre para 

compreendermos as dúvidas que permeiam o discurso católico no que tange a atingir o 

indivíduo em sua realidade mais material: 

 

A questão dessa camada da linha da miséria é a questão imediata da sobrevivência e 

aí nesse ponto os pentecostais são muito mais efetivos e eficazes. Por quê? Porque 

os pentecostais vão exatamente na “ferida” real desse povo que não tem o mínimo 

necessário para viver dignamente. O grande desafio para nós, que temos uma visão 

mais crítica e mais politizada da fé é a gente descer a esse submundo, porque tem 

essa imensidão de pobres e miseráveis que tem que ser atendida e aí é assistência 

social mesmo, sendo ajuda concreta sem pensar que estamos reproduzindo o 

esquema da sociedade de dar esmolas para os pobres. Mas ao mesmo tempo nesse 

nível (de pobreza e miséria) não tem como fazer discurso político ou de libertação, 

pois enquanto a pessoa não atingir esse patamar mínimo de dignidade humana, não 

adianta fazer esse discurso libertador que não vai pegar mesmo. Então o desafio é 

esse: ao mesmo tempo em que você dá essa assistência social efetiva a essa 

população mais carente, você avançar nessa formação e conscientização crítica da 

fé, da participação efetiva nas decisões, no protagonismo das próprias comunidades, 

a participação no mundo da política, etc.. O desafio é esse que ainda não foi 

resolvido (Entrevista, Padre Saraiva, São Félix do Araguaia, 13/09/2016, grifos 

nossos). 

 

É notável o reconhecimento de que em uma situação de pobreza extrema é 

problemático um discurso politizado. Ao mesmo tempo, há uma visão truncada sobre o que 

esse homem, essa mulher em situação de carência precisa, pois como vimos os pentecostais 

não dissociam o material do espiritual em seu discurso, facilitando a compreensão e, por 

vezes, a solução dos problemas imediatos dessas pessoas. Ainda, dentro do catolicismo da 

libertação, não há por hora uma resposta efetiva em conciliar o espiritual com o material. 

A presença de um papa que assume boa parte desse discurso politizado que 

historicamente a Prelazia de São Félix do Araguaia manteve pode ajudar? Como 

mencionamos no terceiro capítulo, Papa Francisco representou uma retomada de alguns 

elementos centrais da Teologia da Libertação, como a opção preferencial pelos pobres e a 

crítica aos valores da sociedade capitalista. Saraiva demonstra otimismo e satisfação com o 

pontífice latino-americano visto que ele conhece a realidade de pobreza e injustiça social na 

região, situação que em certa medida respalda a ação de católicos queiram agir para reverter 

esse cenário. Não obstante, o padre da Prelazia nos oferece uma reflexão importante: “O Papa 

Francisco tem apontado algumas pistas que eu acho que se... [hesitação]. O problema é que a 

coisa é muito lenta, né? A repercussão e a ressonância são muito pequenas”.  Há uma quebra 

de expectativa nas palavras do padre quando esperançoso pela postura adotada por Francisco, 

ele tem ciência da dificuldade que esse modo de agir tem para ser aplicado no cotidiano das 
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igrejas católicas brasileiras. Sobre esse cenário, o padre sãofeliscense se mantém firme 

todavia: 

 

A gente sente que vale a pena, né? Apesar de todos os ventos contrários, vale a pena 

a gente continuar na luta, continuar nessa caminhada, apesar desses ventos 

contrários, apesar que os horizontes estão se fechando, a gente vê que tem uma luz 

que aponta o caminho.  

 

Finalizamos uma longa conversa com Padre Saraiva falando justamente do futuro, ou 

seja, sua expectativa sobre o campo religioso. Temos uma opinião de que haverá um limite 

tanto para o crescimento evangélico como para a retração católica, com o surgimento de um 

cenário em breve de um campo religioso dividido. Na avaliação do padre católico haverá 

uma: “reconfiguração [que] vai acabar equilibrando [o número entre católicos e pentecostais] 

e você vai ter uma convivência de evangélicos de diferentes matizes e católicos entre suas 

diversas tendências”. Diferentemente dos religiosos pentecostais ouvidos que estão confiantes 

no processo contínuo de crescimento evangélico, o padre católico crê em um equilíbrio e uma 

situação de competição religiosa entre as diversas tendências cristãs. Após a contribuição de 

Saraiva, apresentamos a opinião dada pelo bispo atual da Prelazia. 

Adriano Ciocca Vasino, italiano, chegou à Prelazia de São Félix do Araguaia no ano 

de 2012 em substituição a Dom Leonardo, naquele momento bispo em São Félix e que estava 

assumindo a Secretaria Geral da CNBB. Tivemos a oportunidade de conversar com Dom 

Adriano momentos após a sua consagração como bispo, com o religioso nos dizendo que à 

época que não poderia contribuir com nossa pesquisa porque ele era recém chegado à cidade e 

ainda não conhecia as particularidades da região. Quatro anos depois tivemos a chance de 

colhermos a opinião do bispo da Prelazia de São Félix do Araguaia sobre a realidade de sua 

Igreja, bem como suas impressões sobre o campo religioso. 

Dom Adriano diz que nesses quatro anos foi possível aumentar o número de agentes 

pastorais, situação que facilita o acompanhamento das comunidades rurais e urbanas da 

região. Contudo, o bispo alerta que ainda há o problema da grande rotatividade desses 

agentes, os quais não ficam muito tempo vinculados à Prelazia e dificultando a continuidade 

do trabalho pastoral. Destacamos uma passagem na qual Dom Adriano nos oferece uma visão 

sobre uma das prioridades da Prelazia: 

 

O grande desafio na região é como lidar com o avanço do agronegócio, que está 

progressivamente controlando o território todo, com os conflitos de terra, ameaças 

ao modo de vida dos povos indígenas, concentração da propriedade, desmatamento e 

poluição do solo e das águas (Entrevista, Dom Adriano, e-mail). 
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Notamos nas palavras do bispo a identificação com a história da Prelazia, com a 

oposição ao agronegócio que gera conflitos agrários, prejudicando o meio ambiente e 

desalojando os indígenas. Isso porque nas palavras de Dom Adriano mesmo o tempo sendo 

“outros” não se pode abandonar os pobres e excluídos da sociedade. Dessa forma, a linha 

pastoral da Prelazia de São Félix com o religioso está mantida dando continuidade ao trabalho 

legado por Dom Pedro Casaldáliga. 

Mas e os fiéis? Como o líder da Prelazia de São Félix vê o crescimento evangélico 

liderado pelo segmento pentecostal? Dom Adriano afirma que a falta de agentes pastorais por 

parte da Prelazia deixou muitas comunidades e famílias sem acompanhamento, não só 

distanciando elas dos católicos como abrindo espaço para outras religiosidades. O bispo 

entende que as próprias características de sua Igreja também contribuem para o 

distanciamento de uma parcela da população, visto que: 

 

A própria postura profética da prelazia acabou afastando muitas pessoas movidas 

mais por interesses particulares que por critérios de justiça e de verdade. Parte dos 

envolvidos no agronegócio favoreceram e favorecem várias denominações 

evangélicas em troca do apoio incondicional das mesmas (Entrevista, Dom Adriano, 

e-mail). 

 

Dom Adriano vê que nas características da sociedade atual – segundo ele –, mais 

individual, utilitarista e marcada pelos valores do capitalismo, uma razão importante para o 

crescimento evangélico em nosso país. Nas palavras do prelado de São Félix do Araguaia o 

pentecostalismo evangélico é uma religião “eficaz” que ajuda algumas pessoas a suportarem 

os problemas cotidianos, relacionando-se com um “Deus” que nos dá dinheiro e prosperidade 

sem questionar a origem real dos problemas que afligem essa gente. Ele diz: “É uma religião 

alienada, talhada na medida para ser um esteio do sistema neoliberal em que vivemos”. Dom 

Adriano se mostra crítico tanto com os valores de nossa sociedade como com um modelo de 

religião que dá o aval para essa realidade. No entanto, ele vê que se pode reverter essa 

situação pois: 

 

Com uma crise ainda mais profunda deste modelo de sociedade, imoral e suicida, e 

com um povo mais esclarecido este fenômeno religioso ficará ultrapassado. O que é 

necessário é fortalecer a vida comunitária em todas as dimensões. Onde há 

comunidades vivas e conscientes quase não há avanço dos evangélicos pentecostais 
(Entrevista, Dom Adriano, e-mail, grifos nossos). 

 

O que não tem resposta por hora é como criar e manter comunidades vivas e 

conscientes com este modelo de sociedade “imoral e suicida”, segundo as palavras do bispo 

católico. Talvez a presença de um papa crítico desse modelo de sociedade pudesse ser a 
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centelha para a reanimação do modelo de Igreja que a Prelazia apresenta? Diferentemente de 

padre Saraiva que embora feliz com a presença de um papa com o comprometimento de 

Francisco com a questão social teme as dificuldades para a assimilação de sua mensagem no 

Brasil, Dom Adriano vê que o papa latino-americano tem condições de realizar mudanças 

importantes para a Igreja Católica. Suas palavras a esse respeito são estas: 

 

Com certeza a eleição do Papa Francisco foi uma grande surpresa e um dom do 

Espírito Santo. A postura e a palavra do Papa atual chegam sim a bispos e padres 

aqui no Brasil, mas para quem se formou nestes anos, mal conhecendo os 

documentos do Concílio Vaticano II e a teologia latino americana, não é fácil 

assimilar o impacto do novo estilo evangélico impresso por ele à Igreja toda. Creio 

que aos poucos o testemunho dele provocará mudanças ainda mais significativas na 

Igreja e não só no Brasil (Entrevista, Dom Adriano, e-mail, grifos nossos). 

 

Sobre a temática política, o bispo da Prelazia mantém coerência a postura dominante 

em sua Igreja, ou seja, uma rejeição quanto à participação direta na política partidária por 

parte de seus membros, defendendo apenas aos “leigos esclarecidos” essa incumbência. 

Entretanto, em situação específicas – como já se registrou na história da Prelazia alguns 

religiosos se lançarem na política – essa situação seria ponderável. Isso porque: “em situações 

particulares, de acordo com uma decisão tomada em comum, pode ser oportuna a 

candidatura”. Questionado sobre a candidatura posteriormente derrotada do pastor Jonatas da 

Assembleia de Deus a vereador, Dom Adriano diz não conhecê-lo e também relata certa 

animosidade em se tratando das igrejas pentecostais em São Félix: “na nossa região não é 

fácil dialogar com as igrejas pentecostais, pois quase sempre a postura delas diante do 

agronegócio e as questões sociais é em aberta oposição à postura da Prelazia”.  

Finalizando o depoimento de Dom Adriano, apresentamos suas impressões sobre o 

porvir da Prelazia, bem como as possibilidades para o campo religioso local. O bispo não se 

sente à vontade para realizar previsões, pois segundo ele o momento atual impede que 

façamos não somente projeções sobre o campo religioso como para a própria humanidade. 

Embora reticente sobre esse contexto, Dom Adriano demonstra confiança com o trabalho de 

sua Prelazia, inclusive citando casos de retornos de católicos após experimentações em igrejas 

evangélicas, pois: 

 

Na Prelazia, desde que conseguimos contar com um número maior de agentes de 

pastoral atuando nas comunidades e começamos a fazer formação de forma 

sistemática, tenho visto numerosos casos de retornos de evangélicos à Igreja católica 

(Entrevista, Dom Adriano, e-mail). 
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Por hora, Dom Adriano aparenta nenhuma objeção em relação ao discurso católico 

politizado, sendo a grande causa para o enfraquecimento do vínculo de sua igreja com seus 

fiéis o pouco número de agentes pastorais. Finalizando essa apresentação sobre a realidade 

vigente na Prelazia de São Félix do Araguaia informando uma relevante situação: a 

transferência de sua sede para a cidade de Porto Alegre do Norte. Quando estivemos em São 

Félix, a biblioteca contendo inúmeros livros sobra história da Prelazia historicamente liderada 

por Pedro Casaldáliga não estivesse mais na cidade, bem como o atual bispo que já havia se 

mudando para a cidade distante 218km da antiga sede. Como compreender essa mudança que 

romper não somente com o lugar de uma das mais intensas lutas do catolicismo da libertação 

pelo povo empobrecido como também afasta, de certa forma, o próprio Pedro Casaldáliga do 

centro de poder da Igreja que ele mesmo criou? 

Foi possível apurar que a decisão da transferência da sede teve como grande 

incentivador Dom Adriano, para o qual essa mudança maximizaria a administração da 

Prelazia a o atendimento religioso na região. Acontece que com a momentânea trégua das 

disputas agrárias na região das terras indígenas maraiwatsede próximas ao município 

sãofeliscense, o centro econômico e político da região subiu mais ao norte em torno da cidade 

de Confresa, que está em franca expansão econômica e populacional – há quase quatro vezes 

mais habitantes no município do que em São Félix. A versão oficial, portanto, afirma que essa 

mudança nada mais é do que uma reorganização espacial da Prelazia tendo em vista a 

otimização de seu serviço pastoral. Ninguém melhor do que Dom Adriano para apresentar as 

razões para essa mudança: 

 

Com a progressiva ocupação do território entre os rios Araguaia e Xingu por parte 

de sucessivas ondas de migração vindas especialmente do Nordeste e do sul do País, 

os municípios situados na beira do rio Araguaia pararam de crescer e agora a grande 

parte da população gravita ao longo da BR 158 e da MT 080. Devido à extensão da 

Prelazia, São Félix acabou ficando numa das margens do território, muito longe da 

maioria dos municípios e servida por um único acesso sem asfalto por 

aproximadamente 200km, dificultando os contatos das pessoas e dos agentes de 

pastoral. Porto Alegre do Norte situa-se no eixo da BR e no centro-norte da região. 

A mudança da sede significou maior facilidade de contatos com 12 dos 15 

municípios da Prelazia e a possibilidade de acompanhar mais de perto os trabalhos 

de todas as pastorais (Entrevista, Dom Adriano, e-mail, grifos nossos). 

 

Após termos colhido as opiniões possíveis, tivemos condições de fazer uma 

interessante constatação. Das cidades atendidas pela Prelazia, Porto Alegre do Norte é um 

exemplo raro no qual o índice de católicos é parecido com a média nacional e estadual, visto 

que ela registra exatamente 64% de pessoas que se declaram católicas, enquanto 23% dizem 

ser evangélicas. Em nossas conversas com a equipe da Prelazia percebemos que nenhum 
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entrevistado demonstrou ter conhecimento das estatísticas sobre religião nos municípios 

circunscritos pela Prelazia, situação que denota, por outro lado, que essa mudança não se deu 

apenas para ficar perto de uma “cidade mais católica”. A Prelazia tenta, à sua maneira, 

responder ao crescimento evangélico e reconquistar parte da influência perdida recentemente. 

A experiência em São Félix do Araguaia demonstrou-se enriquecedora para uma 

hipótese para o campo religioso brasileiro. Analisamos uma cidade que possui um catolicismo 

politizado como o chamativo e inovador Papa Francisco concebe seu modelo de Igreja, mas 

também que registra uma sólida e expansiva presença evangélica capitaneada pelos 

pentecostais. O campo religioso em São Félix do Araguaia, nesse contexto, passa por 

mudanças consideráveis com uma concomitante e interligada queda de número de católicos e 

aumento do contingente evangélico.  

Ao menos para a realidade da cidade do nordeste do Mato Grosso, a hipótese de Paulo 

Gracino de que “em regiões nas quais o catolicismo manteve relações horizontais o vínculo 

católico é mais denso”, não se confirma, pois a história da Prelazia sempre foi um modelo de 

Igreja ao lado do povo e com forte vínculos entre os agentes e seus devotos. Entretanto, o 

discurso pentecostal vem conseguindo espaço e fiéis, fazendo até mesmo que a sede da 

Prelazia seja transferida de São Félix para Porto Alegre do Norte. O que explica como que 

com apenas 50 anos a Prelazia de São Félix viu sua igreja cheia de fiéis e influência, esvaziar 

e ser contestada, ao passo que as pequenas igrejas evangélicas pentecostais atraem cada vez 

mais pessoas e vêm seus religiosos desfrutando de boa popularidade na cidade? São Félix do 

Araguaia é uma cidade onde o agronegócio se estabeleceu firmemente, atraindo investidores e 

pessoas envolvidas como o mundo dos negócios. Há fazendeiros que rejeitam o discurso 

politizado católico e que contestam seu poder e domínio na região, situação que fez com que 

figuras poderosas da cidade se aproximassem das religiões pentecostais, as quais abençoam 

seu progresso econômico. Mais além, essas poderosas forças econômicas têm influência sobre 

uma parcela da população e de forças políticas, situação que contribui para que os evangélicos 

da cidade tenham condições para crescer em se tratando de número de fiéis. 

O discurso politizado, crítico e combativo da Igreja de Dom Pedro Casaldáliga seduziu 

a população empobrecida da região quando a opressão, a violência, a pobreza e a 

desesperança eram o sentimento vigente. Com o inimigo facilmente identificável – o Estado 

militar e seus agentes −, o discurso católico foi eficiente e agregador, em um momento no 

qual a concorrência religiosa era limitada. As mudanças políticas e econômicas da sociedade 

brasileira refletiram na experiência religiosa, visto que sem um “inimigo externo” evidenciado 

homens e mulheres passaram a procurarem nas igrejas respostas para os seus problemas mais 
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íntimos, individuais e cotidianos. Assim foi que a realidade mudou e, com ela, o discurso 

religioso deveria se adaptar a essa situação. 

Os pentecostais, como tivemos a chance de verificar, oferecem uma mensagem que 

busca atender essas necessidades de seus fiéis, falando a partir da Bíblia e um discurso 

cuidadosamente preparado para abordar temas como briga de casais, alcoolismo, drogas, 

desemprego, saúde e outros tantos. O fiel se sente acolhido pelo seu pastor que é visto mais 

como um “amigo” conselheiro do que uma figura religiosa acima dele. O discurso religioso 

por si só não vai modificar um realidade problemática, mas oferece esperança e consolo em 

tempos difíceis para pessoas carentes. Segundo nossos entrevistados, suas palavras são de 

“esclarecimento”, de verdade, e de simplicidade sobre o que Deus tem a dizer, sendo esse a 

grande força de sua ação pastoral. O futuro? Para religiosos como Juvenal e Jonatas, crescer. 

Enquanto a população de São Félix não for “guiada sob os rumos de Deus” suas obras, 

convicção e dedicação não cessarão. 

A Prelazia católica, por sua vez, luta para resolver questões administrativas e internas, 

como a falta de agentes pastorais ou a transferência de sede, por exemplo. Nesse sentido, está 

também a questão de como se manter um discurso politizado e crítico, mas sem perder a 

essência religiosa e transcendente. Como podemos notar nas palavras dos religiosos da 

Prelazia, manter a postura combativa que sempre marcou essa Igreja parece ser algo difícil em 

um mundo mais individualizado e regido pela mentalidade neoliberal. Por hora, não 

percebemos uma ação no intuito de se traçar estratégias discursivas alternativas com o 

objetivo de obter uma melhor relação com seus fiéis. A tendência, pois, é que sem um “fato 

novo” o número de católicos em São Félix do Araguaia continue a cair, ao passo que as 

igrejas pentecostais se constituem em locais de esperança para pessoas buscando respostas 

para seus problemas e, assim, atraindo mais seguidores.  
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CONCLUSÃO 

 

Quando do início da pesquisa em março de 2014, a Sociologia da Religião ainda 

debatia os resultados sobre religião no Brasil divulgados pelo Censo em 2012. Estava 

sedimentada a constatação do crescimento evangélico em nosso país liderado pelo segmento 

pentecostal, enquanto a Igreja Católica seguia em um processo de perda de parte de seus fiéis. 

A questão que as discussões passaram a levantar era qual tendência podemos esperar para as 

próximas décadas, como as duas maiores religiosidades presentes em nosso país iriam se 

assentar. Em linhas gerais, ao passo que os principais sociólogos e cientistas da religião 

esperam que a queda do número de católicos se mantenha, também se imagina que os 

evangélicos crescerão até atingirem um “teto” a partir do qual se manterão sem, todavia, se 

tornar a maior religião em número e em estatística. No andamento de nosso trabalho novos 

elementos sugiram e forneceram o embasamento que, ao lado do estudo de caso realizado em 

São Félix do Araguaia, nos permitem pensar em perspectivas para o campo religioso 

brasileiro. 

No estado em que se encontra a Igreja Católica brasileira, a presença de um 

personagem como o Papa Francisco já é um acontecimento destacado para reanimar a Igreja. 

Isso se deve não apenas pelo seu discurso crítico e enfático, mas porque o primeiro papa 

latino-americano demonstra grande comprometimento com sua crença e possui toda uma 

estratégia para que ela seja bem sucedida. Contundência em sua mensagem, mas sem utilizar 

de radicalismos; tentativa de rever a rígida estrutura do Vaticano, bem como centralizar nos 

mais pobres a ação pastoral; comprometimento com a causa ambiental a partir de um discurso 

politizado. Ressurgem, assim, elementos do discurso da Teologia da Libertação que estavam 

deixados de lado na mensagem católica quando essa tendência católica e seus principais 

nomes passaram a ser censurados pela cúpula do catolicismo. 

Entendemos, nesse sentido, que uma das melhores possibilidades para tirar a Igreja 

Católica brasileira de sua apatia seria recuperação da vitalidade da Teologia da Libertação 

adaptada à realidade atual em um discurso politizado, porém sintonizado com as demandas 

específicas e individuais de homens e mulheres no Brasil. Na prática, contudo, o que vemos é 

a dificuldade católica em receber a mensagem de Francisco e aplica-la em ação pastoral 

convicta e que busque congregar e manter os fiéis em suas igrejas.  

Percebemos na Prelazia quando de nosso estudo de caso em São Félix Araguaia que 

esteve sob o comando obstinado de Dom Casaldáliga por 25 anos indefinição e hesitação 
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sobre sua ação no campo. Não obstante às suas questões internas como a mudança de sede e a 

falta de agente pastorais, nota-se uma visão, no mínimo, questionável sobre a realidade 

religiosa. Em primeiro lugar há certa depreciação sobre o discurso evangélico, o qual é tratado 

como “alienador” e que tem em seus agentes “adversários”, sendo rejeitada qualquer 

aproximação. Em segundo lugar também os religiosos da Prelazia partem do prisma que as 

pessoas são passivas em relação ao discurso religioso, não sendo compreendida a capacidade 

de homens e mulheres de resignificarem a mensagem religiosa e adaptá-la às suas 

necessidades cotidianas.  

Por seu turno, os evangélicos a partir de seu segmento pentecostal vêm demonstrando 

um discurso que sem perder o elemento espiritual, presta-se a um “acompanhamento 

religioso”, ou seja, estando o pastor em um contato permanente com o seu fiel para assegurar 

o cumprimento da graça, oferecendo acolhimento e conforto Os pentecostais animam seus 

seguidores em questões como saúde, drogas, alcoolismo, família, prosperidade, entre outras, 

situação que vem se comprovando eficiente para atração de novos devotos às mais diferentes 

denominações evangélicas, assegurando o forte crescimento do subcampo evangélico no 

Brasil nas últimas décadas.  

Crescimento esse que será testado a partir da mudança de status da religiões de matriz 

protestante no Brasil. Isso porque se confirmada as projeções de cerca de 30% de brasileiros 

que se declaram evangélicos para as próximas décadas, o discurso que eles são “minoria” não 

fará mais sentido, pois com cerca de 50 milhões de adeptos, os evangélicos terão cada vez 

mais peso, ainda que quantitativamente estejam abaixo dos católicos. Peso, aliás, que mais se 

faz sentir no campo político, o qual vem sendo ocupado por lideranças evangélicas que, 

inclusive, conseguiram a prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. Ao passo que ganham mais 

espaço, os evangélicos se tornam mais visados com sua presença, gerando um cenário de 

cobrança que contesta o seu discurso, como o realizado pelos movimentos identitários, 

principalmente LGBTT. Terão os evangélicos – especialmente a sua tenaz parcela pentecostal 

– moderação e sabedoria para se comportarem como uma “maioria” não absoluta? Temas 

como corrupção envolvendo seus políticos, intolerância religiosa e intransigência contra 

grupos homoafetivos vão gerar insatisfações de diversos segmentos da sociedade, podendo 

colocar em xeque o discurso evangélico. 

Nosso contato com os agentes pastorais católicos e pentecostais em São Félix do 

Araguaia trouxe elementos para pensarmos perspectivas para o campo religioso brasileiro. 

Notamos muita convicção e determinação nos pastores evangélicos na tarefa de continuar o 

processo de subversão do campo religioso, pois no discurso analisado o crescimento 
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registrado não é suficiente: apenas quando a “verdade” religiosa for trazida ao povo − 

segundo a opinião desses agentes – é que sua missão estará concluída. Por sua vez, para os 

católicos, não há um direcionamento específico para recuperar fiéis que nas últimas décadas 

estão deixando o catolicismo – indo parte dele a igrejas evangélicas.  

Sabendo que o caso de São Félix é específico, porém pertinente para pensar o cenário 

nacional, que as perspectivas para o campo religioso brasileiro se apresentam. O panorama 

para as próximas décadas é um Brasil sem uma Igreja hegemônica, mas ainda religioso, 

cristão em sua maioria esmagadora e com os fiéis transitando por diferentes discursos 

religiosos. Em nível institucional, nada indica que a queda católica será revertida em breve, 

pois o discurso tanto institucional como de seu clero não apresentam essa questão como um 

“problema” a se tratar. Enquanto isso, as igrejas evangélicas seguem determinadas em manter 

o seu crescimento, podendo, nas próximas décadas, até criar condições para se equipararem à 

Igreja Católica.  

Clara Mafra afirmou certa vez que a instabilidade causada pela perda de fiéis fez do 

catolicismo a “religião dos brasileiros” para se tornar a “religião da maioria”. Caso não sejam 

feitam adaptações em seu discurso para se chegar à população em sua realidade social e 

cultural vigente – especialmente de sua tendência crítica e politizada que conta com a palavras 

de apoio do Papa Francisco −, não será absurdo que em um futuro não muito distante a Igreja 

Católica possa ser apenas uma “religião tradicional brasileira”, ainda com fiéis, porém sem 

grande influência na sociedade. 
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ANEXO 

 

ROTEIRO DAS ENTREVISTAS 

 

Pentecostais 

 

1- Como se deu sua chegada a São Félix do Araguaia? 

2- Conte-me sua vinculação com sua Igreja 

3- Como o senhor reage ao crescimento evangélico no Brasil, especialmente nos 

últimos 30 anos? 

4- Quais características do discurso de sua igreja que atraem fiéis para os cultos? 

5- Qual sua visão sobre a realidade econômica em São Félix do Araguaia? O religioso 

pode fazer algo para melhorar a condição do fiel? 

6- A participação do religioso no campo político é necessária e importante? 

7- Qual sua relação com os católicos e outras denominações evangélicas na cidade? 

8-  Quais perspectivas para o campo religioso em São Félix do Araguaia? 

 

Católicos 

 

1- Como se deu sua chegada a São Félix do Araguaia? 

2- Qual sua opinião sobre a história da Prelazia de São Félix e da Teologia da 

Liberação? 

3- Na última década, o crescimento evangélico em São Félix foi notável. É uma 

ameaça à sua Igreja? 

4- O discurso politizado da Teologia da Libertação está adequado às necessidade de 

homens e mulheres contemporâneos? 

5- O que o religioso da Prelazia pode fazer em benefício dos empobrecidos? 

6- Qual sua opinião sobre a atuação de religiosos no campo político? 
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7- Como é sua visão e relação com os religioso evangélicos? 

8- Quais perspectivas para o campo religioso em São Félix do Araguaia? 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


