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1. Qual a sua religião versus como você vive a sua religião 

 

Em um de seus últimos livros publicados aqui no Brasil, Zygmunt 

Bauman, ao que eu me lembre, dedica apenas um tópico à religião. O livro tem 

este nome: Isto não é um diário, e o tópico a que me refiro, em um livro dividido 

em datas e em títulos de sucessivas crônicas críticas, Sobre Jerusalém versus 

Atenas revisitada, está entre as páginas 78 e 85 de Dezembro de 2010.  A questão 

da religião entra apenas como um  pretexto para pensar a política1.  

Após reduzir "Deus" a um fato social como qualquer outro e chamar em 

sua ajuda Émile Durkheim, logo no parágrafo inicial de seu texto, Bauman deixa 

para quatro páginas adiante o que aqui nos interessa e eu transcrevo aqui em 

parte. 

Assim, parecemos estar uma vez mais confrontando a antiga 

alternativa Jerusalém-Atenas: ou seja, a escolha entre 

projetos monoteístas ou politeístas de credos religiosos e 

fórmulas políticas. Com poucas exceções, como o Japão, 

onde uma pessoa não vê incongruências entre freqüentar 

santuários xintoístas em ocasiões específicas, casar-se 

segundo ritos cristãos e se enterrada por um monge budista, 

a maioria das populações do planeta tem vivido por muitos 

séculos à sombra de três cultos monoteístas, todos eles 

originários de Jerusalém. É provável que essa coincidência 

histórica se deva a um reflexo quase condicionado, quase 

universalmente compartilhado, de colocar um sinal da 

equação entre religiosidade e monoteísmo; o que agora 

tendemos a identificar como "religiosidade como tal" também 

deriva do legado de Jerusalém. Esse reflexo, contudo, não 

se encaixa bem na nova realidade plural de deuses ao 

mesmo tempo dentro e fora das fronteiras territoriais de 

qualquer unidade estatal/nacional2. 

 

Bauman poderia ter se lembrado (e por certo lembrou, mas não achou que 

valesse a pena escrever) da passagem de Atos dos Apóstolos em que Paulo 

chega a Atenas para pregar Jesus Cristo. E ao invés de ser perseguido ele é 

convidado a falar com liberdade, pois em Atenas, ao contrário de Jerusalém, 

                         
1 BAUMAN, Zygmunt, Isto não é um diário,  2012, Editora Jorge Zahar, Rio de Janeiro. 

2 BAUMAN, op. cit. pg. 82. 
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múltiplos deuses vindos de diferentes credos não só são tolerados, mas são bem-

vindos. E ao apóstolo é lembrado que existe até mesmo ali uma imagem dedicada 

"ao deus desconhecido".   

Se não quisesse saltar tão depressa da religião para a política - através 

daquilo em que ambas se irmanam e confundem - ele poderia lembrar que tanto 

em toda a Grécia quanto em todo o Império Romano, desde que se deixasse 

(sobretudo em Roma) o "culto do imperador" em paz, inúmeras religiões poderiam 

disputar fiéis em um mesmo multiforme campo religioso.   

E ele poderia lembrar que um tal quadro de pluriculturalismo religioso - 

contra o qual um cristianismo de estado irá se confrontar e opor - visto sob uma 

outra ótica poderia reduzir toda a diversidade de crenças e cultos de fé presentes, 

em poucas categorias: a) os sistemas religiosos abertos, como "igrejas de estado" 

ou como agências de crença e culto sem exigências de confissão de fé, 

observância restrita de preceitos e presença ativa em momentos coletivos de 

cerimônias confessionais, de que a "religião greco-romana" seria o melhor 

exemplo; b) o sistema religiosos fechados a pequenas comunidades de fiéis-

praticantes-participantes submetidos e princípios e preceitos de fé e vida impostos 

e vigiados, associado a uma atividade proselitista ativa, de que o nascente 

cristianismo (talvez até antes de receber este nome) é um exemplo perfeito; c) os 

sistemas religiosos   igualmente rigoristas, mas fechados a círculos limitados de 

"escolhidos" e resistentes a uma atividade proselitista; d) os sistemas mágico-

religiosos de mistérios rigorosamente fechados do ponto de vista do corpo de 

agentes e francamente abertos a clientes esporádicos ou não. 

Se faço com Bauman este retorno ao passado é porque creio com ele - e 

com várias outras pessoas - que de um par de milênios até os dias de  hoje o 

cenário Grécia-Israel ou Atenas-Jerusalém não mudou muito. Nem lá e nem aqui. 

Uma pergunta de conteúdo confissão religiosa é a que o censo faz: "qual 

a sua religião?" (ou algo pelo estilo). Uma pergunta de forma de vivência religiosa 

é a que o censo não faz: "como você vive a sua religião". Claro, censos não 

pensam, eles apenas contam! Aos seus autores várias sentenças poderiam ser 

lembradas. Lembro apenas uma para sugerir como até nas contagens mais 

simples os números podem enganar. Ela é de Gaston Bachelard e diz assim: 

"estou só, logo somos quatro".  

Quero reforçar esta diferença porque justamente quando se trata do 

catolicismo, tão importante quanto a pergunta: "você é católico?" é a pergunta: "e 

como é que você vive o seu ser católico?". De fato, em um mundo cada vez mais 

polissêmico não apenas no campo da religião, mas em praticamente todos os 

outros, as alternativas de vivência de uma fé religiosa, de uma crença, de um 
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sistema de sentido não propriamente religioso (como a antroposofia, a ecologia 

profunda ou a logosofia) pode variar mais no que toca as formas de vivência 

"daquilo em que eu creio", do que na confissão que me identifica e congrega com 

outros seguidores "daquilo em que eu creio".  

Dou exemplos. A pergunta múltipla: "como você vive a sua fé, as suas 

crenças, a sua religião, a sua igreja?", receberá de uma Testemunha de Jeová ou 

de um Mórmon respostas sobre "formas pessoais de vivência de minha fé em 

minha igreja" muito mais uniformes e fechadas do que a mesma pergunta dirigida 

a uma pessoa católica. E, mais ainda, no caso do japonês lembrado por Bauman 

linhas atrás. Espécime humano este que hoje em dia pode ser encontrado tanto no 

Japão quando entre os prédios da minha universidade, a UNICAMP, ou da cidade 

onde nasci, o Rio de Janeiro.  

Ora, as religiões ou confissões religiosas de crença e prática mais 

uniformes e uniformizadoras são fracamente minoritárias no Brasil, fora algumas 

evangélicas tradicionais, como a Congregação Cristã no Brasil (quem viu um 

templo viu todos, quem viu um culto viu todos, quem leu um livro leu todos). Assim, 

acredito que de ateus confessos a viventes de "religião não declarada"("eu vivo a 

minha fé em Deus sem precisar de uma religião e. menos ainda, de uma igreja", 

ou: "para mim qualquer religião é boa e eu busco isto ou aquilo em qualquer uma, 

de acordo com o meu momento"), e deles a católicos desta ou daquelas outras 

tendências, a possibilidade aberta de vivência de diferentes alterna ticas de: "ser 

da fé sem ser da confissão", ou "ser da confissão sem ser da religião", ou "ser da 

religião sem ser da igreja" ou, ainda,  "ser da igreja sem ser fiel à sua estrutura e a 

suas regras e ordenações", é talvez mais relevante do que a simples declaração 

do tipo: "sou católico". 

Pois, de todas as tendências sugeridas por Bauman e escancaradas por 

mim, o catolicismo talvez seja o exemplo mais fiel de uma tradição religiosa - 

dentro e fora do cristianismo -  de um sistema de sentido pluri-aberto, multi-cênico 

e em constante transformação. E é deste ponto de vista que a partir de seus 

números tentarei comentar algo sobre seu ser e existir, hoje, em nós, entre nós ou 

além de nós.  

 

2. O que nos dizem os números, o que eles escondem 

 

Afinal, sobre o catolicismo, o que nos diz o Censo de 2010 do IBGE?  

Uma de suas melhores síntese está em uma breve e fecunda resenha 

de Faustino Teixeira, da Universidade Federal de Juiz de  Fora. Transcrever o  seu 
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primeiro parágrafo3. 

Os dados que acabam de ser apresentados pelo IBGE com 

respeito às religiões brasileiras no Censo Demográfico de 2010 

confirmam a situação de progressivo declínio na declaração de 

crença católica. Os dados apresentados indicam que a proporção 

de católicos caiu de 73,8% registrados no censo de 2000 para 

64,6% nesse último censo, ou seja, uma queda considerável. 

Trata-se de uma redução que vem ocorrendo de forma mais 

impressionante desde o censo de 1980, quando então a 

declaração de crença católica registrava o índice de 89,2%. Daí 

em diante, a sangria só aumentou: 83,3% em 1991, 73,8 % em 

2000 e 64,6% em 2010.  

O catolicismo continua sendo um “doador universal” de fiéis, ou 

seja, “o principal celeiro no qual outros credos arregimentam 

adeptos”, para utilizar a expressão dos antropólogos Paula 

Montero e Ronaldo de Almeida.  

A redução católica ocorreu em todas as regiões do país, sendo a 

queda mais expressiva registrada no Norte, de 71,3% para 60,6%. 

O estado que apresenta o menor percentual de católicos continua 

sendo o do Rio de Janeiro, com 45,8% (uma diminuição com 

respeito ao censo anterior que apontava 57,2%). O estado 

brasileiro com maior percentual de católicos continua sendo o 

Piauí, com 85,1% de declarantes (no censo anterior o registro era 

de 91,4%).  

Os dados indicam que o Brasil continua tendo uma maioria 

católica, com mais de 123 milhões de adeptos, mas se a 

tendência apontada nesse último censo continuar a ocorrer 

teremos em breve uma significativa alteração no campo religioso 

brasileiro, com impactos importantes em vários campos4.  

 

Poderia ser de outro modo? Acaso seria possível, entre uma década e 

outra, alguma reversão na tendência registrada pelo Censo de 2010 e sintetizada 

aqui por Faustino Teixeira? Devemos crer que não.  Uma tendência de curva 

continuamente decrescente tornada visível entre as décadas de 60 e 70, parece 

nos levar à confiável previsão de que os católicos, que se aproximam da metade 

                         
3 Trata-se de: Catolicismo no Brasil em declínio: os dados do Censo de 2010. Ele me foi enviado por 

internet, assim como outros dados censitários a que estarei recorrendo. 

4 TEIXEIRA, Faustino,  



6 

 

dos adeptos de alguma confissão religiosa (ou de nenhuma), poderão ser menos 

do que a metade das "gentes brasileiras - e de outras com compartem conosco um 

mesmo território - em uma próxima década.  

A um primeiro olhar tudo leva a crer que o catolicismo semeia  fiéis   

jovens  para mais tarde em boa medida serem colhidos pelos evangélicos 

pentecostais e néo-pentecostais. E esta não deixa de ser uma arcaica imagem 

evangélica. É visível e também contável que as "outras religiões" mantém-se 

equilibradamente estáveis, como o judaísmo, ou o adventismo do sétimo dia. 

Outras  crescem de maneira bastante discreta, como o espiritismo kardecista ou 

as religiões de tradição afro-brasileira. Entre um censo e o outro, os espíritas - 

uma religião até aqui francamente não-conversionista - cresceram apenas de 1,3% 

para 2%. Não tenho aqui dados mais detalhados de censo, mas observo, com 

mãos em outros dados, que um lento crescimento, ou um "crescimento-nenhum", 

acompanham tanto religiões não ativas em conquistar adeptos ou afiliados, tal 

como o judaísmo ou o já mencionado espiritismo kardecista, quanto religiões de 

prática "cara-a-cara no trabalho de conquistar novos fiéis, tal como as 

testemunhas de Jeová ou os mórmons, cujos pares de prosélitos costumam ser 

freqüentadores das portas de nossas casas.  E este acontecer, nem raro e nem 

tão atual, mereceria também um estudo mais a fundo. Por que religiões quase 

opostas no que toca uma vocação de ativo proselitismo conversionista, equivalem-

se em suas estatísticas de crescimento sazonal ou perene? Seria pelo menos um 

dos fatores disto o fervoroso rigor exigido por umas e outras a seus convertidos? 

Mas não é muito diverso o rigorismo de fé, crença pública e ética entre igrejas com 

o a assembléia de Deus ou a Congregação Cristã no Brasil. Igrejas pentecostais 

cujas práticas de atração de novos fiéis são igualmente ativas na intensidade e 

desigualmente diversas nos estilos e práticas da atração de fiéis. 

Quanto às diferenças de uma geografia regional do declínio católico, 

penso que cada região ou mesmo micro-região deveria ser estudada mais a fundo. 

No entanto, ao verificar que onde ainda há mais católicos é no Piauí e onde eles 

são agora menos, é no Rio de Janeiro, gosto de pensar que a melhor maneira de 

buscar os motivos de tais e de outras diferenças, é deixar de olhar apenas para a 

religião e tentar compreender se um fenômeno equivalente não se passa em 

outros setores da cultura, entre as culturas e no correr da  vida cotidiana.  

Apenas como um exemplo - talvez indevidamente gastronômico - devo 

lembrar que quando me perguntaram em Roma, porque no Brasil existem tantas 

religiões, se comparado com a Itália, respondi lembrando que em todo o Sul da 

Itália não encontrei mais do que quatro tipos de pizzas, enquanto apenas em uma 

pizaria de Goiânia poderiam ser contadas mais de sessenta modalidades me 
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melhores do que as italianas).  Quando me fizeram a exata mesma pergunta em 

Santiago de Compostela respondi de maneira equivalente. Afinal, eu atravessei a 

Espanha em todas as direções e não consegui encontrar mais do que meia dúzia 

de modalidades de sanduíches (inclusive um, tradicional, feito de um "jamon 

serrano" e um pão tão duro quanto possível). Enquanto isto, apenas em um 

"boteco pé sujo" do Catete, no Rio de Janeiro, um quadro ostentava a 

possibilidade de escolha de nada menos do que vinte e sete tipos diversos de 

sanduíches. Outra razão poderia ser a preservação de outras estruturas da vida 

cotidiana,  muito acentuadas como heranças e valores propriamente católicos. 

Voltarei a isto bem mais adiante. Mas, porque haverá um declínio católico maior na 

tradicional Região Norte do que na pluri-cultural e dinâmica Região Sul?  

E o que explicará que o  candomblé é uma das tradições religiosas de maior 

crescimento no Uruguai e na Argentina? 

O que sim, chama a atenção,vem a seguir descrito por Faustino 

Teixeira no terceiro parágrafo do mesmo texto da seguinte maneira.  

Os “sem religião”, que no censo de 2000 representavam a 

terceira maior declaração de crença no Brasil mantiveram o 

seu crescimento, ainda que em ritmo menor do que o 

ocorrido na década anterior. Eles eram 7,28% no censo de 

2000 e subiram agora para 8% (um índice que comporta 

mais de 15 milhões de pessoas), e o seu registro mais 

significativo continua sendo no Sudeste. Esse crescimento 

não indica, necessariamente, um crescimento do ateísmo, 

mas uma desfiliação religiosa, um certo desencanto das 

pessoas com as instituições religiosas tradicionais de 

afirmação do sentido. Reflete um certo “desencaixe” dos 

antigos laços, como bem mostrou Antônio Flávio Pierucci em 

suas pesquisas.  

 

Os dados do censo descritos por Faustino indicam a meu ver duas 

tendências. Uma a de que um inesperado decréscimo na progressão ascendente 

dos que se declaram "ateus", "sem religião, "sem crença alguma", pode ser devido 

a um provável novo "reencantamento do mundo", através da busca de sistemas de 

sentido religiosos, ou em faixas de fronteira entre a religião e a espiritualidade, a 

religião e a filosofia e até mesmo, a religião e a magia.  

Tem bastante gente do próprio mundo universitário voltando ou 

começando a crer pelo menos em um "Deus-Universo" a partir de leituras 

transversas e espiritualizadas de nada menos do que a "teoria dos quanta".  Dou o 
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exemplo de minha própria experiências. Entre minhas e meus alunos universitários 

de antropologia e de geografia, entre São Paulo, o Triângulo Mineiro e o Norte de 

Minas, raras e, sobretudo, raros declaram-se ainda "católicos". Os que assim o 

fazem estão mais no Pirapora do que em Uberlândia e mais em Uberlândia do que 

em Campinas. No entanto, de igual maneira, raros e, sobretudo, raras declaram-se 

"ateus", "sem crença alguma em um deus", "sem religião nenhuma", etc. 

A outra tendência parece rumar na direção oposta. Dependendo da 

região geográfica (algo sempre discutível), da pertença de classe e da vocação 

cultural - cada vez mais da pessoa, cada vez menos da família e da rede de 

parentes -  o catolicismo tanto "perde" e "perderá"  fiéis para o evangelismo 

pentecostal e/ou néo-pentecostal, quanto para ateus, agnósticos e, sobretudo, 

buscadores persistentes ou sazonais de "outras religiões", "novas espiritualidades", 

"minha própria crença pessoal" e assim por diante.  

Assim, se for viável fazer a partir de uma olha para o passado recente 

(2010) pensar um  futuro próximo, podemos imaginar (mais do que prever) um 

catolicismo ainda mais pluri-aberto do que o de hoje. Voltarei a isto logo adiante. 

Um catolicismo não mais nem religião associada ao governo (e à TV Globo) e nem 

mais francamente majoritário. Ele, em suas múltiplas variações, deverá situar-se 

entre "as religiões maiores e mais culturalmente presentes no Brasil",  ao lado de 

outras, provavelmente também cristãs em suas tantas variações. Alguns amigos 

meus, entre sacerdotes católicos e "católicos vagantes", relativizam ao extremo 

estas estatísticas e as relações censitárias entre esta e aquela confissões. 

Substituem tais contagens e classificações por uma outra: "quais as tradições 

religiosas que se irmanam em uma luta de emancipação popular e de construção 

"de um mundo mais justo", e quais as que se ausentam "desta luta", "deste 

testemunho" ou "desta caminhada".  Alguns estabelecem esta nova e renovadora 

confissão de fé: "minha religião é o cristianismo e a minha tradição religiosa é, 

entre outras tradições cristãs, o catolicismo". Lembro que entre católicos situados 

entre a ação católica dos anos sessenta (fui um deles) e as comunidades eclesiais 

de base, uma vocação crescentemente ecumênica torna irrelevante a confissão 

religiosa diante da pratica da fé como "testemunho de vida". Esta vocação restrita a 

cristãos por volta dos anos 60/70, estende-se agora para além das fronteiras de 

um pan-ecumenismo  que deixaria Paulo de Tarso mais espantado, hoje, se ele 

perambulasse por aqui agora, do que na Atenas de seu tempo. E temo que a sua 

pregação tivesse hoje mais o tom evangélico pentecostal (mas jamais néo-

pentecostal) do que propriamente católico. 

Mas ainda é outra a questão que importa considerar aqui. 
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3. Os catolicismos abertos ao  "ser católico" 

 

O comentário de Faustino Teixeira aos dados do Censo de 2010 

termina com uma brevíssima citação de Pierrre Sanchis. Concordo com ela e a 

transcrevo aqui, na palavras de dele e de Faustino Teixeira. 

Com base nos dados do censo agora apresentado, os 

cristãos configuram 86,8% da declaração de crença. Não há 

dúvida que isso pode ser problematizado com a questão 

complexa da múltipla pertença ou então da malha larga do 

catolicismo, que envolve, como diz Pierre Sanchis a 

presença de “muitas religiões” em seu interior. 

 

Sim. Somados todos e antepostos cristãos a praticantes de "outras 

religiões" (não sei se os espíritas kardecistas, que de modo geral se consideram 

também cristãos estão contados aqui ou entre os cristãos), as pessoas que 

independentemente da escola de tradição confessional se identificam como 

cristãos,  eles são ainda imensa maioria das pessoas no Brasil. Chegam perto de 

90% em um país que professa e se assume como multicultural e pluri-religioso.  

Mais do que isto, ao contrário de algumas tradições evangélicas 

tradicionais e pentecostais, assim como algumas outras tradições confessionais de 

crença e culto regidos por uma persistente uniformidade, uma boa parte das 

agências de fé que abrigam esta maioria de cristãos - com o catolicismo à frente - 

diversificam-se mais em suas formas de se "ser e praticar a fé", "pertencer a uma 

religião", "ser de uma igreja", do que em seus conteúdos teológicos, espirituais e 

doutrinários. 

Mais do que qualquer outra alternativa cristã de fé pessoal, culto de 

crença e prática de vida, o catolicismo de hoje abre-se a todas as alternativas que 

a partir de Bauman listei no começo deste escrito, e a mais algumas. Pelo menos 

no caso brasileiro e, creio, latino-americano, ele é o sistema de crença e culto que 

mais se aproxima da religião aberta ou da Religião de todos". Talvez aquilo que os 

primeiros cristãos mais criticaram no politeísmo da religião greco-romana de 

Estado, tenha sido o que mais veio a caracterizar o cristianismo católico de hoje, 

ou de épocas passadas. Uma religião e uma igreja que antes bem mais e agora 

menos atreladas  ao "poder de estado", atingem em nossos dias limites  quase 

extremos de pluri-possibilidades de pertença e de multi-alternativas de vivência 

individual ("minha vida religiosa individual", grupal )"a nossa vida paroquial" ou "a 

nossa comunidade eclesial de base" ou poli-coletiva (a multidão  reunida em uma 

"missa do padre Marcelo").  
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Vejamos isto tudo em alguns exemplos simples e cotidianos. Uma das 

diferenças marcantes entre um culto comunal da Congregação Cristã no Brasil, 

um culto igualmente de confraria-comunidade restrita e nominada de uma Igreja 

Presbiteriana, um mega culto da Igreja Universal do Reino de Deus e uma missa 

católica, é que nas duas primeiras alternativas você precisa se apresentar a quem 

está de vigia na porta; você será imediatamente notado - impossível ingressar no 

local do culto sem chamar a atenção - ao entrar e deverá se identificar de algum 

modo e em algum momento para estar "ali". Nas duas últimas não.  Você poderá 

(e deverá) entrar sem se identificar a ninguém; deverá sentar-se ao lado de uma 

pessoa que nunca viu - e possivelmente não verá mais - poderá ou não, 

dependendo e sua vontade pessoal: cantar, orar, participar, suplicar dádivas a um 

deus, deixar uma esmola ou um donativo, e sair como entrou.  

A diferença entre a missa católica e o culto da "Universal" é que na 

primeira você deverá ficar "até o fim", para a missa "valer", e na segunda você 

pode sair quando quiser. Na primeira, mais do que na segunda, com o passar do 

tempo  você poderá optar por passar de "cliente eventual" a fiel permanente"; 

poderá incorporar-se a unidades menores, como  pequenas confrarias ou coral da 

paróquia; poderá assumir encargos e até mesmo seguir uma carreira de "fiel-

leigo".  Você poderá de cara, ou depois de algum tempo, tornar a sua presença 

"ali" algo pessoalmente interativo,  como no momento de uma confissão auricular, 

do recurso a um padre conselheiro. Na segunda também, mas com bastante 

menos pressões no sentido de passar de um cliente em busca de respostas 

práticas do cotidiano, a um fiel praticante e participante ativo em algum campo 

interno de atividades da sua unidade agenciada de religião..  

Até o advento das igrejas néo-pentecostais e, sobretudo, aquelas 

aferradas a uma aguerrida "teologia da prosperidade" ("Deus não está preocupado 

com a tua salvação eterna, mas com o seu sucesso na vida enquanto estás vivo, 

aqui e agora"), o catolicismo era entre nós quase que a única religião que estendia 

o seu leque de alternativas de pertença, afiliação e presença em celebrações, 

desde a relação mais dualmente individualizada (a confissão, o orientador 

espiritual) até as práticas mais anonimamente "de massa", como as romarias, as 

grandes concentrações, as procissões magníficas, e as missas espetáculo. Agora 

há concorrentes. E com visíveis vantagens, pois bastante mais adequadas a cultos 

teatrais - e não raro representadas em teatros.  

É importante observar que seguindo a tendência das modas (dos 

shoppings  e estádios de futebol às igrejas) o catolicismo desqualifica de maneira 

crescente as pequenas relações inter-individualizadas e do tipo fé-face-a-face em 

duas direções. Primeira: a relação interativa comunitária constituída por pequenas 
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unidades de identidade e de mútua reconhecimento de todos entre todos. Esta 

tradição católica dos primeiros tempos que se renova hoje, vai da Tradição, 

Família e Propriedade à células de modelo pentecostal, como a Renovação 

Carismática, até as unidades mais sociais e, no limite, politicamente aguerrida, 

como o CIMI, a CPT e as comunidades eclesiais de base. 

Segunda. A crescente tendência a uma religião midiática e de multidão 

de clientes, por oposição às comunidades identitárias de fiéis praticantes-

participantes. Não seria preciso discorrer sobre este fato que tem mobilizado 

bastante discussão. Basta lembrarmos que ao percorrer ao longo de uma mesma 

hora os diferentes canais com "programas religiosos" não raro uma das únicas 

diferenças visíveis entre uns e outros é que em alguns há padres de batina e em 

outros pastores de terno. E em uma fala-se em Nossa Senhora e em outros não. 

Assim, entre a sua milenar unidade e as suas antigas e novas divisões 

internas, o catolicismo é, do ponto de vista de alternativas de se "ser católico" e se 

"viver a sua religião", todas as religiões em uma só. E isto em um pelo menos triplo 

sentido, não esquecer.  

O primeiro é que, de uma forma ainda diversa do que praticam as 

denominações néo-pentecostais, o catolicismo continua sendo identitária e 

cultualmente, uma "religião-de-todos". Da prostituta à freira, e do agente de tráfico 

de drogas ao diácono de vida paroquial cotidiana, todas as categorias de autores-

atores sociais podem reclamar o serem católicos, podem ser devotos deste ou 

daquele santo, podem colaborar (nominal ou anonimamente) com alguma "obra de 

igreja", poder dizer as mesmas orações, enfim, podem optar por uma alternativa 

de serem fiéis-de-sacristia ou católicos  "a minha maneira", escolha quase  

impensável nas confissões presbiterianas, entre luteranos e, sobretudo, entre 

Testemunhas de Jeová e Adventistas do Sétimo Dia. Tantos nas novelas e mini 

séries quanto na vida real, imagens de santos e terços povoam tanto casas de 

prostituição quando quarto de  solidão de algumas beatas de vida inteira.  

O segundo porque, como vimos já, o catolicismo não exige de seu 

leque de aderentes - do distante "católico nominal" ao cotidiano "participante da 

paróquia", uma restrita e constantemente renovada confissão pública ou 

comunitária de fé, associada a uma sujeição de práticas de culto e de éticas de 

vida subordinada ao olhar atento de uma pequena confraria de fé, tal como 

acontece, por exemplo, convertidos à Congregação Cristã no Brasil ou à Igreja do 

Evangelho Quadrangular. 

E um terceiro porque, de sacerdotes a fiéis esporádicos, o catolicismo 

tende a abrir-se - por vocação e virtude, ou por força e necessidade - a um pan 

ecumenismo  - mais freqüente e aberto na ala "da esquerda"  ou, pelo menos, a 
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um ecumenismo de vizinhança, mas comum entre os da ala "da direita". Uma 

abertura de crença e prática de  outras religiões próximas ou distantes,  tolerado 

em grandes afiliações néo-pentecostais devotadas a clientes anônimos; aceito 

entre espíritas kardecistas e impensável entre testemunhas de Jeová,  batistas e 

mórmons.  

Nem sempre é lembrado com a devida relevância algo que o 

catolicismo   recebeu  de uma herança acumulada desde primeiros séculos do 

surgimento do que veio a ser o cristianismo, em suas já então variantes. Será este 

esquecimento em parte devido ao fato de que dos oráculos gregos aos deuses 

lares, boa parte desta herança provem do mundo greco-latino, mais do que do 

judaico? 

 

3. Uma religião de todos, uma igreja de poucos 

 

Outros censos lembrariam que nos dias de hoje poucos freqüentem a 

sua paróquia e a "vida da Igreja". Mas muitos ainda respondem ao censo com a 

breve fórmula - vaga ou enfática: "sou católico".  

De um passado remoto aos dias de agora, o cristianismo em sua 

tradição católica criou e segue gerando formas variantes de ser e viver: a fé 

pessoal, a crença partilhada, os cultos que fazem uma e outra interagirem, um 

ethos identitário e uma ética de vida, que podem ir desde a  solidão assumida a 

uma multidão de crentes. Quase não existem mais eremitas como os do deserto. 

Mas 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". Algo, vimos, impensável entre protestantes de várias origens e tradições, 

tanto quanto de evangélicos pentecostais, e mesmo de "outros cristãos", como os 

batistas, os adventistas, as testemunhas de Jeová, os mórmons, e outros tantos.  

De outra parte, bem mais do que as néo-religiões cristãs, o catolicismo 

se apresenta como  ser uma religião social e simbolicamente: "do casal". Esta 

tradição, bastante mais forte até anos passados, e ainda muito presente no meio 

mais popular, vai desde a importância dada ao matrimônio e aos festejos de sua 

continuidade (bodas de vários metais), ao reforço de  indissolubilidade sagrada e 

evangélica do casamento, como um  quase dogma. 

E este foco sobre a relação dual centrada  a unidade sagrada do casal 

fiel, estende-se no catolicismo ao âmbito da família nuclear. De fato, enquanto 

sobretudo as confissões pentecostais mais aguerridas deslocam o eixo da 

fidelidade "familiar", do núcleo central de parentes - família de origem e família de 
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orientação - para uma "nova família" constituída pelos irmãos na fé (algo bem 

diferente dos "irmãos de fé" dos cultos afro-brasileiro), o catolicismo insiste ser "a 

religião da família" e, em nosso caso, "a religião da família brasileira". Ligue a 

televisão na Rede Vida e veja como isto acontece. 

Sabemos o quanto a própria instituição do compadrio - muito intensa 

ainda entre os povo, sobretudo em meio rural - vazia de apelo e sentido entre 

outras confissões cristãs, estende a comunidade mínima de fé caseira e católica a 

toda uma aberta  rede de parentes consangüíneos e afins. A multiplicidade 

inesgotável de festas a santos padroeiros desde sítios e fazendas, a arraiais e de 

vilas, a cidades pequeninas, e delas a uma "São Sebastião do Rio de Janeiro", 

revela até hoje a mais celebrativa e ruidosa evidência de uma religião que 

começando na unidade de uma pessoa, estende-se a comunidades sociais e 

jurídicas que a religião pretende carimbar identitariamente e simbolicamente 

sacralizar.  

 Sabemos também o quanto este apelo a uma fé vivida entre a pessoa 

e a família, e entre a família e a comunidade paroquial, desfia uma sábia e até 

pouco tempo sólida rede-e-teia de cenários sociais da vida. Cenários e momentos 

que entretecem o mundo da solidão da pessoa às sucessivas comunidades de 

vida e de fé. E que busca estender-se delas a toda uma nação, a um povo e, no 

limite, nada menos que "toda  a humanidade". "Romana" em sua origem, depressa 

a tradição católica - tal como a própria Roma de seu tempo - pretendeu 

apresentar-se como a única religião  realmente "universal". Algo que a "Universal 

do Reino de Deus" provavelmente jamais conseguirá lograr. 

Assim, ao lado de apresentar-se ainda e sempre como uma religião da 

pessoal , do casal, da família, da rede de parentes por anos a fio "unidos na 

mesma fé", e também da comunidade, o catolicismo multiplica entre os seus 

espaços de presença, as mais diferentes alternativas de vida comunitária. Ele 

podem realizar-se diferencialmente: na paróquia, através da paróquia, ligada á 

paróquia (como uma congregação religiosa), e hoje mais do que antes, à margem 

da paróquia e até mesmo em assumidas posições liminares frente à própria ordem 

central e hierárquica da Igreja, da paróquia à diocese e dela ao Vaticano. Ao redor 

de onde vivo - e vivo vagando pelo Brasil - constato que em vários cenários há 

mais "cristãos-católicos na diáspora" do que católicos-cristãos paroquiais".  

Este seria o  momento de encerrarmos estes escritos. Afinal, chegamos 

à página 10, limite recomendado a todos e todas as autoras(es) deste livro. Se vou 

além deste limite tenho dois motivos. Um está no final de uma das muitas cartas 

escritas pelo padre Antônio Vieira a um de sues correspondentes. Ele escreveu ou 

menos isto que transcrevo de cabeça: "perdoa, amigo, esta carta ser tão longa. É 
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que não tive tempo de fazê-la curta". O segundo é mais atual e mais urgente. Da 

linha seguinte em diante abordo uma questão que as ciências prudentemente 

evitam (a não ser quando em uma pesquisa ou tese exatamente "esta" é a sua 

questão) e apenas testemunhos, agendas, revistas e livros nos quais a maior parte 

dos bispos católicos recusa o seu "imprimatur" e que entre Pedro Casaldáliga, 

Tomás Baldoino, Frei Betto, Leonardo Boff, o CIMI, a CPT  e outras pessoas e 

pequenas comunidades católicas da diáspora ousa fazer circular.  

 

4. Chicão, Dorothy 

Neste anos de 2012, o padre Francisco Cavazzuti lembra o tiro que 

levou no rosto há 25 anos. Ele ficou inteiramente cego. Perdoou o homem que o 

cegou. Voltou a Mossâmedes, onde era pároco, e retomou o mesmo trabalho. 

Deverá morrer lá. Há menos anos uma freira norte-americana radicada no Brasil 

levou também um tiro no rosto e outro no peito. O mandante do crime acaba de 

receber uma liminar dando a ele o direito de cumprir os 30 anos a que foi 

condenado, em "regime de liberdade". Outras "irmãs" de sua mesma congregação 

religiosa, na "Terra do Meio", no Pará  estão de igual maneira "ameaçadas de 

morte". Permanecem por lá e seguem realizando o mesmo trabalho  pelo qual 

Dorothy Stang foi assassinada.  

É em nome de um duplo esquecimento que devo colocar aqui,  lado a 

lado, dois documentos em aparência muito pouco comparáveis. O primeiro é  um 

longo estudo a partir de  um censo. Agora, um "censo do catolicismo no Brasil". 

Quase melhor seria dizermos, "da Igreja Católica no Brasil".  Pois o seu próprio 

título é: Censo Anual da Igreja Católica no Brasil - CAIC - Br.  Assinado pelo padre 

José Carlos Pereira, o seu sub-título é: Análise sociológica da evolução numérica 

da presença da Igreja no Brasil - 2010. O censo foi realizado, no entanto, em 2011. 

Ele esquece justamente o que procuramos lembrar aqui a respeito do catolicismo. 

Desde a apresentação do longo documento, constata-se que ele é 

devotado apenas à dimensões instituições da estrutura formal da Igreja Católica. 

Remando na direção oposta ao que até aqui for comentado sobre as estatísticas 

de um catolicismo em declínio, começando por afirmar que "Nestes últimos 50 

anos a Igreja Católica no Brasil passou por grandes transformações em diversos 

sentidos, dentre elas, mudanças estruturais, geográficas e pastorais" o  

documento esquece e declínio censitário de fiéis católicos, justamente ao longo 

"destes últimos 50 anos, e prossegue afirmando que: 

houve um crescimento considerável em relação às vocações 

sacerdotais e religiosas, bem como o aumento do número 

de paróquias, além da criação de novas dioceses. O 
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resultado ilustra muito bem como a Igreja está organizada e 

tende a ampliar cada vez mais sua presença em todo o 

Brasil. 

 

Ao finalmente constatar e negar, páginas abaixo, que a Igreja Católica e  

catolicismo perdem fiéis, o documento lembra lança mão de uma pesquisa de 

amostragem do CERIS e diz  o seguinte: 

Esta amostragem do CERIS contesta por um lado teorias 

como a da secularização e a do enfraquecimento da Igreja 

Católica, que perde fiéis para outras denominações 

religiosas ou mesmo para o ateísmo, como algumas 

pesquisas censitárias apontam. E por outro, reforça a tese 

de Zygmunt Bauman de que a busca pela comunidade 

religiosa, a Igreja ou a vida sacerdotal, é a busca por 

segurança em um mundo de inseguranças. 

 

Eis-nos por um inesperado caminho de volta a Bauman. 

Salto páginas do documento, pródigo em números sobre o crescimento 

de presbíteros, padres, diáconos, e sóbrio sobre o lastimável decrescimento de 

vocações de freiras. Tomo apenas momentos de síntese. Eis um dele.  

 

Dentro dessa evolução, evoluiu também o número de 

diáconos permanentes (...)  A retomada do seu papel de 

preponderância na sociedade moderna, frente a tantos 

desafios, é um fator relevante revelado pela última pesquisa 

do CERIS. O quadro geral mostra uma vitalidade da religião 

católica, por meio de um borbulhar de novas modalidades, 

ou novas formas de viver a fé católica, por meio das novas 

comunidades, novos movimento eclesiais e da volta às 

origens dos ideais das primeiras comunidades cristãs, que 

tem refletido outro quadro estatístico que é da evolução do 

número de presbíteros entre os anos de 1970 e 2010, 

conforme vemos na atual planilha do CERIS. 

Isso indica um retorno ao catolicismo dos afastados, mas 

também uma identificação maior daqueles que já praticavam 

o catolicismo, mas não se sentiam muito firmes, identificados 

com a doutrina católica.  

Sendo assim, por mais que se diga que houve aumento no 
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número dos que se dizem sem religião, ou que cresceu o 

interesse e as adesões a novos grupos religiosos e a novas 

igrejas, a Igreja Católica se revela ainda mais estruturada e 

em franca expansão, com seus empreendimentos 

missionários como, por exemplo, os que foram propostos 

pela Missão Continental, que está em pleno andamento e 

dando frutos nas paróquias que vivem agora a sua quarta e 

quinta etapa, que é a da missões setoriais ou locais e a 

missão territorial. 

Desse modo, o quadro da evolução do número de padres 

mostra que o catolicismo está aí, vivo e vicejante. A teoria do 

desencantamento do mundo e da sua secularização, 

apontada por Max Weber e seus seguidores, não é de todo 

verdadeira neste período que estamos presenciando uma 

volta ao sagrado e das tradições religiosas católicas 

presente nas posturas e 

 práticas de seminaristas e padres. 

De acordo com teorias sociológicas, o desencantamento se 

dá pela luta entre magia e religião e a secularização se dá 

pela luta entre ciência (e tecnologia) e religião, sendo que é  

pela secularização que se dá a privatização da religião, algo 

que não está contemplado nos atuais moldes da Igreja 

Católica que propõe para as paróquias um modelo de vida. 

 

O documento é claro e sucinto. O catolicismo como religião e a Igreja 

como sua casa estão em ordem. Cresce o que é essencial e o que diminui pode 

ser eclesiasticamente resolvido. Aumentam os atores que ordenam a estrutura 

secular da instituição e ela se renova no que precisa mudar para acompanhar as 

mudanças do tempo. "Vivo e vicejante" o catolicismo vence o tempo. 

 O outro documento não é o de um censo, mas trás aqui e ali alguns 

contra-censos (talvez no duplo sentido da expressão).  Ele  não é um livro e nem 

um artigo. E' uma agenda anual. Chama-se Agenda Latino-Americana e pode ser 

adquirida ao final de cada ano apenas em alguns lugares e livrarias e sua difusão, 

embora internacional, é bem pequena no Brasil. Ele lembra o que em geral 

preferimos esquecer, quando falamos do catolicismo.  

A cada ano a Agenda Latino-Americana  elege um tema 

sociculturalmente crítico e além de demarcar os dias e meses do ano, trás uma 

série de artigos  escritos por cristãos e não-cristãos do mundo inteiro. Pessoas 
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que por certo raramente ou nunca seriam convidados a reuniões oficias da Igreja 

Católica, embora uma delas seja um conhecido "homem de igreja", até poucos 

anos atrás prelado de São Félix do Araguaia. D. Pedro Casaldáliga a criou e ele e 

vários sacerdotes, leigos e cientistas ou militantes pastorais, sociais, políticos a 

organizam e escrevem os seus artigos e contra-censos.  

O documento do Censo anual da Igreja Católica no Brasil é o mais 

típico testemunha do pensar e gerenciar a estrutura formal da instituição "Igreja 

Católica Apostólica Romana no Brasil". O segundo deve ser lido como  a sua 

contraparte. Ele é um visível e anualmente renovado documento da mesma igreja 

vivida em estado de communitas5.  

Tomando agora o que a "agenda" desafia pensar, desejo encerrar estas 

palavras a partir de números e palavras que possivelmente parecerão a olhos 

mais acadêmicos algo talvez indevido. Mesmo entre aqueles mais acostumados, 

como os antropólogos, a lidar mais com "communitas" do que com "estruturas 

sociais". E, no entanto, eu pergunto: se "isto" não for o essencial em uma religião, 

o que é... essencial?"  Falo portanto de algo que os censos escondem e a mídia 

evita, ou maquila.  

Vejamos. Bem sabemos que pelo menos a um olhar "de vôo de 

pássaro", existem entre nós religiões para as quais  a salvação individual da 

pessoa, através do destino de sua alma imortal (ou seja lá o que for) é 

praticamente tudo o que  importa.  Uma fé inabalável, uma vida agregada com 

fidelidade a uma comunidade religiosa salvacionista e uma ética de vida 

correspondente, são a melhor trilha a um destino de salvação. O seu equivalente 

moderno, terrenal e profano talvez sejam  os incontáveis livros, cursos e gurus de 

auto-ajuda.  

 

                         
5 Uso aqui a oposição estrutura versus communitas a parti de idéias escritas há décadas passadas por 

um antropólogo sul-africano, chamado Victor Turner. A partir de seus estudos com grupos tribais 

da África, mas tomando como exemplo até mesmo a Igreja Católica e a Ordem Franciscana em seu 

nascedouro, Turner opõe uma estrutura (de que a própria Igreja Católica Apostólica Romana é um 

dos melhores exemplos) à communitas (usando a palavra em seu Latim original). Alguns de seus 

exemplos próximos seria os vários movimentos sociais populares,  os movimentos "de igreja" 

nascidos e florescidos a partir de dissidências  da/na/apesar e até mesmo na contracorrente da 

"estrutura eclesiástica" e por ela tolerados, postos à margem  ou reprimidos, tais como os 

derivados de alguma das variantes da "teologia da libertação". Para ficarmos apenas entre agentes 

da Igreja Católica, quando Pedro Casaldáliga (mas nunca Eugênio Salles) ou Leonardo Boff foram 

chamados "a se explicarem junto ao Vaticano, uma relação de opostos do tipo estrutura versus 

communitas foi acionada. E este processo de que, segundo Victor Turner e tantos outros, realiza a 

própria dinâmica de permanência-transformação de tudo o que é humano, em raros casos de 

religião no mundo de hoje é tão freqüente, crítico e visível como no catolicismo. Ver O Processo 
Ritual, de Victor Turner, entre outros livros dele. 
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Ora, existem religiões para quais além da "salvação de minha alma" ou 

a progressão reencarnacionista de meu espírito, conta também a "fome do outro". 

Esta religiões  esmeram-se em associar prática de fé e éticas corriqueira de uma 

"boa vida cristã" (ou no) a um programa de práticas sociais  assistenciais, 

pedagógicas e semelhantes em favor "dos que sofrem", as agruras da vida 

terrena. Assim, o  "trabalhar na caridade" é um dos fortes lemas do espiritismo, e 

isto vai de passes espirituais, à criação de escolas e asilos, e à distribuição de 

sopas ao final de um dia. Existem ainda religiões - e elas são poucas e declinam - 

para as quais  a "minha salvação" em termos de auto ajuda espiritual subordina-se 

a uma alter ajuda sociopolítica que salta da fé individual a uma prática coletivizada 

não apenas  em favor dos que sofrem, mas em nome deles e através de suas 

práticas e frentes de luta, diante das estruturas de poder e ganância que aos ver 

de seus militantes de  religião-e-comunidade de fé tendem a transformar "pobres" 

e  "sofredores" em "gente do povo",  "os excluídos", "marginalizados", 

"expropriados", "sem-terra", enfim, no "lixo humano", que o sistema produz e tende 

a fazer sumir de seus (e nossos) olhos, se quisermos de novo voltar a uma 

expressão retomada por Zygmunt Bauman. 

Quero não deixar passar "em branco" aqui a evidência de que o 

cristianismo católico é uma religião que se abre a unidade de fé, crença e 

militância política através do social, deste terceiro tipo de alternativa de prática 

social de atos de amor em nome de uma fé, ou do que seja. Sem pretender 

estabelecer comparações com outras confissões religiosas no Brasil, acho que de 

modo algum seria indevida esta respostas, entre muitas outras possível á 

pergunta; "afinal, o que é o catolicismo hoje no Brasil?" E esta "uma resposta" 

poderia ser: "o catolicismo é uma das únicas tradições religiosas que ainda 

concentram pequenas comunidades, confrarias de fé e vida e pessoas devotadas 

por inteiro a servir ao outro e abertas a morrerem em nome desta vocação".  

 É em nome desta dispersa e em diáspora  communitas cristã pan-

ecumenicamente  católica que a Agenda Latino-Americana contabiliza 

camponeses, ativistas leigos e religiosos presos, torturados, desaparecidos e  

assassinados na América Latina a cada ano, a cada década, e a mais anos. 

Apenas publicações católicas confessionais e algumas de associações devotadas 

aos direitos humanos publicam estes indesejados censos que a mídia evita 

divulgar. Ao lado disto, ela relaciona como sujeitos a serem lembrados, tanto o 

padre Josino quanto Mahatma Gandhi e, a serem honrados, tanto Francisco de 

Assis quanto Desmond Tutu ou mesmo Che Guevara.  

Ignorar esta vocação ancestral preservada não tanto pela "estrutura da 

Igreja", mas por algumas persistentes "communitas de cristãos-católicos", talvez 
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seja, sob a falsa aparência de um espírito crítico e objetivo, o exato deixar-se 

enlaçar pelos números dos censos e pela lógica de uma mídia da sociedade da 

modernidade líquida. Uma mídia para quem valem apenas os números que são 

contas, contagens, cifras e, não, contos, estórias, memórias, testemunhos. Cifras 

e porcentagens  que as empresas de comunicação capturam de nossas 

pesquisas. E que, ao selecioná-los entre outros e ao maquiá-los ao seu gosto e 

segundo os seus interesses, devolvem-nos a nós como os único dignos de serem 

divulgados. Logo, os únicos a serem de fato lidos como objetivamente confiáveis.  

  Podemos - agora sim - concluir estes escritos 

com uma  imagem Ela colore e fecha  estas páginas e é devida  ainda ao notável 

pequeno trabalho de Faustino Teixeira. Reproduzo abaixo uma colorida tabela de 

proporções. Que outros contem os seus números. Eu prefiro olhar as suas cores. 

   

  Ver com alegria  como de tempos a tempos ela 

foge da roupa parda de um uniforme e se aproxima cada vez mais da pequena 

policromia de um arco-íris. Em nome do quê temê-lo e preferir que a barra das 

variações dos sistemas de sentido com apelo ao sagrado ou ao profano de um 

futuro próximo ou distante, volte a ser mais tristemente monocrômica? A favor de 

que lógica temer que ela siga o seu  rumo em direção à diferença de cores e de 

credos, até um dia  ultrapassar o próprio arco-íris e se aproximar cada vez mais da 

policromia caótica das incontáveis colorações de que é entretecida a própria vida 

na Terra,  e de que são tingidas as incontáveis  galáxias do universo?  
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