
UM DEUS DE MUITOS ROSTOS 

movimentos religiosos no Brasil de hoje* 

 

                                         Carlos Rodrigues Brandão 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nesta versão “nas nuvens”   

este escrito, que foi antes um livro 

um capítulo de livro, um artigo  

ou um outro qualquer texto, 

 pode ser acessado, lido e utilizado  

de forma livre, solidária e gratuita. 

Outros escritos meus  

podem ser acessados em 

www.apartilhadavida.com.br 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.apartilhadavida.com.br/


2 

 

                                                                
1. algumas imagens, algumas contagens 

 

Sou comunista, graças a Deus.  

A frase não é nova e lembra mesmo o título de um romance de memórias 

escrito por Zélia Gatai: Anarquistas, Graças a Deus. Mas dita por uma outra mulher e 

publicada em um jornal brasileiro de grande circulação, quatro dias após as eleições 

municipais de 2000, a confissão merece ser pensada. Pois a frase foi a meia manchete 

de uma notícia de página interior da Folha de São Paulo. Ela anunciava com destaque a 

vitória eleitoral da primeira prefeita filiada ao Partido Comunista do Brasil, em Olinda, 

uma antiga cidade tradicional e conservadora de Pernambuco, no Nordeste.  

Poucos dias antes, no Domingo, 29 de outubro, dia do segundo turno das 

eleições municipais em 31 cidades do País com mais de duzentos mil habitantes, 

Goiânia, a capital de Goiás, no Centro-Oeste, amanheceu coberta de um panfleto 

colorido e anônimo. Sob o título: a outra face do PT (Partido dos Trabalhadores) um 

não identificado Instituto Teológico Mundial associava a coligação partidária 

“vermelho-esperança” e o candidato petista à prefeitura da cidade, Pedro Wilson, a nada 

menos do que as ”forças das trevas”.  Eis o que dizem algumas passagens do 

documento: 

 

O Correio Brasiliense no dia 2 de outubro de 1998, publicou uma matéria 

ligando o PT ao mundo das trevas. O que estava oculto aos nossos olhos 

relacionado com o poder das trevas que querem dominar o Brasil através 

da política, com estudos detalhados e a ajuda de Deus nos foi revelado que 

o PT e o mundo das trevas estão pactuados para dominar esta nação. 

O PT É CONTRA DEUS 

Veja outros fatos que comprovaram a ligação do PT com o satanismo: 

O PT tenta legalizar através de projetos de lei e apoio dos seus 

parlamentares: o casamento gay, o aborto, o uso da maconha, e um 

projeto que está em tramitação na Câmara e no Senado propondo fazer 

uma varredura fiscal em todas as igrejas Católicas e Evangélicas, que 

prevê até prisões para Padres e Pastores. 
________________________________ 

* Este documento foi publicado em Português no volume 5 do conjunto de anais referentes ao VIII 

Congresso de Antropologia da Espanha. Faz parte do conjunto de textos apresentados no simpósio: 

nuevos movimientos religiosos, iglesias y “sectas”. O congresso e os anais foram realizados sob a 

responsabilidade da Federación de Asociaciones de Antropologia del Estado Español e da Asociación 

Galega de Antropoloxia. Devo à Dra. Manuela Cantón Delgado, uma das coordenadoras do Fórum, a 

atenção do convite e a leitura feita ao meu artigo.  

 

 

 

Se este projeto for aprovado teremos uma invasão policial em nossas 

igrejas, o qual todos têm o apoio do Deputado Federal “Pedro Wilson” do 

PT (trata-se do candidato “petista” à prefeitura de Goiânia, afinal 

vencedor com mais de 60% dos votos válidos – CRB). 

LULA, O PRESIDENTE DE HONRA DO PT É DIÁCONO DA IGREJA 

SATÃNICA DOS ÚLTIMOS DIAS. 
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VOCÊ AINDA CONTRIBUIRIA PARA O CRESCIMENTO DO PT NO 

BRASIL? 

“CONHECEREIS A VERDADE E A VERDADE VOS LIBERTARÁ” Jo.8:32 

(grifos de maiúsculas do texto original) 

 

Também em São Paulo, o candidato conservador concorreu no segundo 

turno das mesmas eleições municipais com uma pessoa do Partido dos Trabalhadores. 

Uma mulher bastante conhecida, Marta Suplicy, que veio a vencer as eleições. O PT 

acabou triunfando em 13 das 16 cidades, seis delas capitais de estados da Federação, 

onde o partido se apresentou ao segundo turno.  

 Ora, as acusações do candidato conservador não chegaram ao mesmo grau 

delirante de fantasia político-religiosa do panfleto goiano, mas o teor das suspeitas 

levantadas não era diferente. Tanto o PT quanto Marta Suplicy representavam o lado 

mau da face humana e mesmo religiosa da “gente brasileira”. Ambos são irreligiosos e 

antiéticos. Ateus, ocultos ou declarados, comunistas quase sempre, são inimigos da 

religião e, entre todas, das confissões cristãs. Defendem o socialismo e o laicismo, o 

aborto, as uniões homossexuais. Um outdoor também anônimo espalhado por toda a 

cidade de São Paulo suplicava por escrito, com letras brancas sob o fundo vermelho 

vivo (a cor do PT): Mãe, não vote em que já usou drogas! 

Após haver visitado durante a campanha eleitoral, sob os olhos da imprensa, 

várias igrejas protestantes e pentecostais, assim como organizações religiosas 

minoritárias de São Paulo, e após haver estado em contato, às claras e às escondidas, 

com lideranças religiosas dos cultos de tradição afro-brasileira, o candidato da coligação 

conservadora de partidos políticos causou um visível mal-estar aos sacerdotes da 

concorrida paróquia de São Judas Tadeu. Era o dia da “festa do padroeiro” e ele fez uma 

visita não anunciada ao santuário repleto de fiéis no dia de véspera das eleições. Dias 

antes ele fora processado pelo muito conhecido Padre Marcelo Rossi, um líder da 

Renovação Carismática Católica. O mesmo sacerdote que hoje, no dia em que escrevo 

estas notas, oficiou uma “Missa da Vida” para cerca de dois milhões e quatrocentas mil 

pessoas, de acordo com os dados apresentados nas televisões à noite.  A grande missa 

campal reuniu no mesmo palco sacerdotes da Igreja e cantores populares muito 

conhecidos de música sertaneja e de música urbana, que se apresentaram ao lado de 

vários outros artistas. Um triunfante ar de um grande espetáculo de alegria e júbilo 

profanos consumou a missa do dia de Finados, quando os próprios mortos foram 

lembrados entre palmas e gritos de júbilo. No dia seguinte o número de fiéis presentes 

ao ato foi bastante reduzido e não teria chegado ao milhão de pessoas, de acordo com 

alguns jornais.  

Não muito longe do lugar de celebração triunfal da grande “Missa da Vida”, 

cerca de quarenta mil pessoas vindas de todo o País e de algumas outras nações, 

celebraram um ritual de mortos oficiado pela Igreja Messiânica. O locutor da notícia 

falava em cerca de dois milhões de adeptos brasileiros desta no-religião de origem 

coreana. Ele lembrava ainda que São Paulo possui o maior dentre todos os “templos 

messiânicos” do mundo. Também no mesmo Estado de São Paulo, não mais do que 

umas duzentas pessoas acompanharam o ex-arcebispo de São Paulo, o cardeal Paulo 
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Evaristo Arns à cidade de Perus, na periferia da Capital. Ali fora celebrada uma missa 

em memória dos muitos mortos encontrados recentemente em uma das valas de enterros 

anônimos dos desaparecidos dos governos militares. Os participantes leigos eram, em 

maioria, mulheres e homens vinculados às Comunidades Eclesiais de Base.  

É costume dizer-se que é difícil vencer qualquer pleito eleitoral no Brasil 

sem o apoio de alguma das alas da Igreja Católica e sem visitas e promessas de parte a 

parte a igrejas evangélicas e, sobretudo, pentecostais. Comentava-se em São Paulo que 

o candidato derrotado tinha o apoio dos ministérios da Assembléia de Deus, mas não o 

da Igreja Universal do Reino de Deus. Ele não contaria ainda com o apoio esperado dos 

grupos religiosos entre a Umbanda e o Candomblé. Os partidos de direita a cada eleição 

condenam publicamente o apoio, ora velado, ora não tanto, das Comunidades Eclesiais 

de Base, identificadas como a ponta de lança da “ala progressista” da Igreja Católica, ao 

Partido dos Trabalhadores.  

 

Depois do primeiro turno das eleições (as últimas eleições para presidência 

da república – CRB) Frei Betto, um dos expoentes da Igreja Católica 

progressista, reclamou a confessionalização da política brasileira. O 

Ministro da Fazenda, Rubens Ricúpero alardeava sua devoção católica, o 

ex-ateu Fernando Henrique Cardoso (vencedor das eleições e atual 

presidente da república) gritava aleluias em cultos pentecostais, o Bispo 

Macedo da Igreja Universal do Reino de Deus satanizava Lula (nome 

popular de Luís Inácio da Silva, o candidato petista às eleições – CRB), 

Orestes Quércia cortejava as hostes evangélica com uma candidata a vice-

governadora protestante, e Francisco Rossi, candidato a governador de São 

Paulo, arvorava-se em milagreiro. Betto poderia ter acrescentado que um 

similar católico, conhecido por Mão Santa, marchava para a vitória no 

Piauí, e que o próprio Lula se encontrada quase mensalmente com o 

presidente da Associação Evangélica Brasileira. Tudo se complica, disse 

Betto, quando abalamos as conquistas da modernidade e pretendemos 

transferir a disputa partidária para o terreno religioso. “É terrível 

imaginar um bando de fanáticos, movidos por um oportunista que se 

apresenta como bispo, de tochas na mão rumo à casa de um político 

diabolizado por ele"
1
. 

 

Em suma, entre cientistas sociais e o eleitor comum, diz-se que no Brasil a 

religião não decide eleição alguma, mas que nenhuma eleição política é decidida sem 

ela, também. E uma das maneiras mais criativas e, ao mesmo tempo, mais precisas de se 

saber como as pessoas do País se dividem no que sentem, pensam e dizem a respeito de 

praticamente qualquer assunto relevante para as suas vidas, ou para o que acreditam ser 

a existência e o sentido do destino dos mundos sociais que habitam, é ver como uma 

mesma confissão religiosa se divide a seu respeito, e como diferentes religiões 

convergem ou divergem quanto aos diferentes aspectos da questão.  

Em um artigo anterior, lembro como um dos eventos paralelos da ECO 92, 

celebrada no Rio de Janeiro, foi um grande encontro realizado como uma celebração 

                                                           
1
 Freston, Paul, as igrejas protestantes nas eleições gerais brasileiras, Religião e Sociedade 17, 1-2, 

agosto de 1996, ISER,  Rio de Janeiro,  pg. 160. 
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inter-religiosa a que seus promotores deram o nome de um novo dia para a Terra
2
. Ali 

estiveram reunidas entre preces, manifestos e cantos, pessoas católicas, mas não as mais 

conservadoras, evangélicos luteranos e de igrejas históricas, mas não os pentecostais, 

junto com agentes de sistemas de cultos de possessão, mas não os espíritas kardecistas, 

ao lado de praticantes de antigas e néo-religiões indígenas e orientais, algumas delas 

desconhecidas da imensa maioria dos homens e das mulheres que dedicam horas de 

suas noites às novelas da televisão. 

Tal como também acontece em outros domínios da vida social, a estatística 

repetida dos números do sagrado diz muito e, ao mesmo tempo, muito pouco. Um novo 

censo está pleno curso – 0 Brasil 2000 – e, por certo, novos dados sobre velhos temas 

não irão acrescentar mais do que algumas variações já esperadas a respeito de como as 

pessoas dizem que se reconhecem como participantes ou não de alguma religião. Como 

em censos anteriores, desde pelo menos a década dos anos 70, uma questão mais 

importante do que as outras chamará a atenção de crentes e de cientistas: qual será a 

proporção, ainda majoritária, mas já não tanto, de católicos romanos, frente ao “avanço 

das igrejas evangélicas” e, de modo especial, das confissões pentecostais e 

neopentecostais? Pouco haverá de ser alterado no domínio de religiões como o 

espiritismo kardecista, as tradições afro-brasileiras, o judaísmo e outras confissões 

costumeiramente identificadas no censo nacional. É provável que o pequeno número de 

adeptos das “outras religiões” esconda uma variedade grande e intrigante de similitudes 

e de diferenças. Não serão contadas as religiões indígenas e sempre se terão dúvidas 

sobre se o número dos que se dizem “sem religião” é este mesmo, ou se é muito maior. 

Afinal, entre nós, latino-americanos, não é apenas em tempos de eleições que um bom 

candidato a qualquer coisa deve sempre deixar em aberto a sua crença em alguma 

divindade consagrada. Pois como se pode ser “um homem de bem” e não se crer em 

Deus?  E mesmo que não tenha “uma religião” deve-se declarar de público “o maior 

respeito por todas elas” 

Quem? Quantos? As perguntas a respeito de “quem é quem ou o quê” no 

mundo religioso do Brasil quase sempre foram muito mal respondidas. Algo tem 

melhorado bastante desde a ativação de pesquisas pós-graduadas e também a partir dos 

projetos de instituições acadêmicas e não-acadêmicas dedicadas a estudos do fenômeno 

religioso, como o Instituto de Estudos da Religião, do Rio de Janeiro, ou o Centro de 

Estudos da Religião, de São Paulo.  

Tomando por base uma pesquisa realizada pelo Instituto Gallup, publicada 

em março de 1990, os católicos romanos são 76,4% do total.  8,5% são evangélicos, 

protestantes de imigração, históricos e pentecostais. Católicos e evangélicos não 

concordam com estes números e reclamam rebanhos maiores. Algumas autoridades 

pentecostais chegam a afirmar que há no Brasil algo como 30% de “crentes” e eles 

serão a metade dos cristãos em menos de 20 anos. 4,6% são espíritas kardecistas e 

apenas 0,2% aparecem como praticantes e adeptos de cultos de tradição afro-brasileira, 

                                                           

2. O  mapa dos crentes – sistemas de sentido, crenças e religiões no Brasil de hoje, Nuevos Movimientos 

Religiosos, Iglesias  y “Sectas”, volume 5 dos anais do VII  Congreso de Antropologia, editado por 

Manuela Cantón Delgado et all. Federación de Asociaciones de Antropologia del Estado 

Español/Asociación Galega de Antropoloxia,  Santiago de Compostela, setiembre de 1999, pags. 23 a 49.  
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arrolados como: Candomblé, Umbanda, Tambor de Mina, Xangô e outras. 0,2% são 

budistas ou praticantes de outras religiões de procedência oriental. 9,2% se reconhecem 

sem religião. Outras religiões teriam apresentado cifras quase invisíveis
3
 

Em um estudo mais recente, realizado no Rio de Janeiro, em 40.172 

domicílios visitados a equipe coordenada por Rubem César Fernandes encontrou 4.787 

residências com pelo menos um morador evangélico
4
. Mas um trabalho de Ari Pedro 

Oro poderia ser mais esclarecedor. Tomando o Estado do Rio Grande do Sul como base, 

ele consulta o Diário Oficial e o registro dos documentos de fundação de unidades 

religiosas reconhecidas.  Se o dado da instauração oficializada de uma “casa de cultos” 

é revelador (e ele é revelador), os números encontrados por Oro merecem atenção. Entre 

1990 e 1992 foram reconhecidos pelo Estado do Rio Grande do Sul 275 novas unidades 

físicas de culto confessional. Apenas três são fundações de novas paróquias católicas. 

Mas, o que dizer das pequenas células de Comunidades Eclesiais de Base e dos grupos 

de oração da Renovação Carismática Católica que se multiplicam à “esquerda” e à 

“direita” da ortodoxia eclesiástica por todo o país? 79 novos templos são de protestantes 

históricos e 125 de protestantes pentecostais. 40 são casas de culto de espíritas 

kardecistas, 20 de cultos de tradição afro-brasileira e sete são de “esotéricos”, para um 

total de 274 unidades físicas de culto religioso.
5
 Se os dados coligidos são confiáveis, há 

um quase zero de crescimento de unidades de culto católico, além das 656 paróquias já 

existentes. De outra parte, os protestantes criam uma média de uma nova unidade de 

culto por dia. 

A dança dos números do mundo religioso continua a desafiar a imaginação.  

Cientistas sociais e pastores pentecostais concordam em um ponto: contados os 

católicos entre praticantes rituais efetivos e participantes de alguma dimensão ativa da 

“vida da Igreja”, eles são uma porcentagem bastante menor do que a dos censos.  Vimos 

como os evangélicos e, mais do que todos, os fundadores, agentes ou afiliados às 

antigas igrejas e às igrejas emergentes do néo-pentecostalismo, acreditam serem algo 

perto de 30% dos cristãos do País. Os pesquisadores das diferentes modalidades de 

religiões afro-brasileiras desconfiam sempre do número dos que se identificam como 

seus praticantes, nos censos oficiais. Somados aos espíritas kardecistas, eles serão mais 

de 10% do total de pessoas religiosas no Brasil.  

De igual maneira, as pessoas afiliadas, simpatizantes ou freqüentadoras 

eventuais de algum tipo de neo-religião oriental  - da Seicho-No-Ie aos Brhama 

Kumaris, passando pelos neo-budistas e praticantes usuais ou esporádicos de alguma 

                                                           

3  Para dados mais completos, remeto o leitor à nota 2, na  página 47, do meu artigo citado na nota 2 deste 

texto. 

4. Os evangélicos em Casa, na Igreja e na Política,  Religião e Sociedade, 17/ 1-2, agosto de 1996, ISER, 

Rio de Janeiro, ps.  4 a 12. 
5
  Oro desconfia do pequeno número de registros de casas de culto afro-brasileiras.  Ele diz: No ano de 

1988 contei nos fichários das quatro federações referidas (de cultos religiosos de tradição afro-brasileira 

– CRB) 11.680  terreiros ( O local dos cultos – CRB). Como não há obrigatoriedade de registro de casas 

de religião, estimo que menos da metade delas estejam registradas. De qualquer modo e por mais 

relativos que sejam estes números, revelam que o Rio Grande do Sul constitui hoje um dos mais 

importantes centros de religiões afro-brasileiras no Brasil.  O atual campo religioso gaúcho,  Religião e 

Sociedade, 17, 1-2,  agosto 1996,  pgs. 35 a 52 36 e 37.  Em seguida Oro aponta a existência de 324 

centros espíritas kardecistas em todo o Estado, segundo a Federação Espírita do Rio Grande do Sul.   
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modalidade de “vida espiritual”  de estilo Nova Era, assim como as praticantes de uma 

das várias religiões neo-brasileiras – do Vale do Amanhecer ao Santo Daime ou a União 

do Vegetal,  nunca foram adequadamente contadas em qualquer tipo de censo. Em geral 

arroladas como “outras religiões”, os seus números são sempre cifras irrisórias. Mas 

ninguém duvida da crescente presença de tais pessoas e grupos nos mais diversos 

cenários da vida cultural no País.  

 

2.  do fiel praticante ou cristão participante: movimentos religiosos hoje 

Na maior parte das vezes, quando se estudam movimentos populares e/ou 

movimentos religiosos no Brasil, a atenção do olhar de quem pesquisa recai sobre 

algum deles, de maneira especial. Exemplos: Canudos ou Contestado no passado, ou as 

Comunidades Eclesiais de Base- CEBs e o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-

Terra – MST, no presente. No entanto, bem sabemos que o campo social onde tais 

movimentos se movem hoje em dia é bastante complexo e dotado de uma quase 

vertiginosa dinâmica de relações e de transformações. Ele envolve, no âmbito que nos 

toca aqui mais de perto, religiões e confissões religiosas consagradas e universais, como 

o catolicismo ou o protestantismo. Envolve também a presença de antigas e mais 

recentes religiões originadas no Brasil, como a Umbanda ou a União do Vegetal, ou 

migradas em algum momento para o País, como o Budismo Tibetano ou a Ananda 

Marga. Ele abraça também uma crescente variedade de outros estilos de entidades 

produtoras de sistemas de sentidos autodenominados: “filosóficos”, como a Logosofia 

ou a Antroposofia, ou “espirituais”, como os inúmeros grupos de afiliados a alguma 

vertente da Nova Era. Nas suas fronteiras com domínios de imaginários culturais e de 

ações sociais mais profanos, o território do sagrado tangencia com sistemas e unidades 

propriamente políticas, como a Ação Popular de anos passados ou o Partido dos 

Trabalhadores de agora. 

De um modo ou de outro, antes como agora, no Brasil o Terceiro Setor deve 

a sua dinâmica à religião, bastante mais do que em países do Primeiro Mundo. Alguns 

estudos recentes que apontam as novas organizações não governamentais e os novos 

movimentos sociais como cenários de ativação da vida social e como oportunos espaços 

culturais de criação de identidades, esquecem que algumas religiões não só cumprem há 

já bastante tempo esta mesma atribuição, como antecedem em muitos casos as 

iniciativas civis-profanas na gestação de movimentos sociais de origem e vocação 

confessional.  

Assim, uma parte bastante ativa e de presença crescente no âmbito dos 

movimentos ecológicos, é mobilizada seja por neo-religiões orientais ou de origem 

brasileira, ou por uma marcada espiritualização cosmicizante de instituições abraçadas 

às “causas ambientalistas"
6
.  

Antes de dedicar a leitura deste estudo aos movimentos religiosos populares, 

quero estender ainda um pouco mais a própria idéia de movimentos religiosos. Tenho 

boas razões para tanto. Uma delas é o fato de que uma tal abertura do olhar ajuda 
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pessoas não acostumadas com a complexidade do mundo religioso no Brasil a 

compreenderem o que se passa na sua interface com os movimentos sociais. Outra está 

em que quando se observa com atenção aquilo que de fato existe na cena de frente da 

vida religiosa cotidiana no Brasil, o que se vê é uma diferença de estilos e de vocações 

confessionais bastante visível e nem sempre levada em conta. Com uma relativa 

autonomia frente às diferenças atribuídas às origens e aos modos de ser das religiões 

existentes no País, podemos reconhecer os seguintes tipos de comunidades de crença.   

Aquelas que preservam a sua tradicionalidade consagrada através de 

serviços rituais e restritamente assistenciais e discretos, estendidos apenas a uma 

comunidade estável e limitada de fiéis, abstendo-se de qualquer atividade de teor 

proselitista e evitando gerar instituições e/ou movimentos religiosos, ou movimentos de 

ação social através da religião. São, na maior parte dos casos, unidades religiosas que 

observam auto-restrições étnicas, culturais ou de alguma outra natureza.   O Judaísmo e 

as Igrejas Cristãs Ortodoxas orientais são bons exemplos.  

Aquelas que preservam a sua tradição religiosa - a sua frágil neotradição, 

em alguns casos - evitando qualquer envolvimento direto de vocação militante no plano 

sócio-político, mas dedicando-se, em contrapartida, a uma intensa e, não raro, fervorosa 

atividade de tipo proselitista com vistas à conversão em massa de novos adeptos ao 

grupo religioso, tal como acontecem com a maioria das confissões evangélicas 

pentecostais e neopentecostais. Se nas do primeiro exemplo é possível o 

reconhecimento da instituição religiosa arcaica (e profundamente zeladora de seu 

motivado arcaísmo) e consagrada aos cuidados rituais de um rebanho estável de fiéis, no 

segundo caso o que existe é toda uma experiência religiosa emergente em “estado de 

movimento”. Toda uma pequena e crescente unidade carismática de vida e confissão 

religiosa de estilo fundamentalista vive a experiência da prática da fé através de uma 

atividade de militância salvacionista-convercionista que, em princípio, deve envolver 

todas as categorias de agentes religiosos e de fiéis convertidos
7
.   

Aquelas que moderam a atividade religiosa proselitista direta, e dedicam 

uma parte significativa do tempo social de seus agentes e de seus fiéis a atuações sociais 

de vocação assistencialista. Este é bem o caso do Espiritismo Kardecista, da Legião da 

Boa Vontade ou a Igreja dos Adventistas do Sétimo Dia.  

Aquelas que se constituem como pequenas unidades de fé e de práticas 

rituais ora restritas, ora abertas a todos, não gerando propriamente movimentos de ação 

                                                                                                                                                                          
6
 Um muito oportuno estudo escrito pelo antropólogo Luis Eduardo Soares faz a leitura crítica de tais 

movimentos situados na fronteira entre as frentes de lutas da “causa ambiental” e a religião. Ver: religioso 

por natureza, em Landin, Leilah, org,  Sinais dos Tempos, 1984.   
7
 Devemos separar as igrejas pentecostais como a Assembleia de Deus, a Congregação Cristã no Brasil 

ou a Igreja do Evangelho Quadrangular das inovações mais recentes do néo-pentecostalismo das “igrejas 

de cura” , de que a Brasil para Cristo terá sido uma pioneira e a Igreja Universal do Reino de Deus é o 

mais bem sucedido exemplo atual. Há conflitos de interpretação da missão cristã entre um lado e o outro e 

as confissões pentecostais antecedentes e hoje tradicionais acusam as suas sucessoras de haverem tornado 

o trabalho apostólico um verdadeiro mercado de franquias. De outra parte, desde o período ditatorial em 

sues anos de “abertura”, inúmeros agentes de culto pentecostais lançaram-se na política institucional. 

Hoje em dia fala-se mesmo de um “lobby evangélico” de crescente poder. Tal como acontece entre os 

católicos, também os políticos evangélicos estão distribuídos entre todas as tendências macro-ideológicas 

possíveis.  São mais raros, no entanto, os afiliados a partidos considerados como “populares” ou “de 

esquerda”.  
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social, mas incluindo-se elas próprias como neomovimentos de ação social moderada, 

mormente quando de alguma maneira associada a questões de saúde e, sobretudo, 

questões ambientais. Este é o caso de um número hoje em dia grande e crescente de 

algumas antigas e neo-religiões orientais no Brasil, como o Budismo Tibetano, o 

Movimento Hare Krishna, e os Brhama Kumaris. 

Finalmente, aquelas religiões que desde o interior do próprio corpo da 

Igreja, ou em alguma distância de sua fronteira institucional, abrem-se a atividades 

sociais de teor político gerando movimentos sociais de vocação religiosa, como uma 

iniciativa da hierarquia eclesiástica, ou como uma alternativa de ação direta do laicato. 

A Igreja Católica ou algumas Igrejas Evangélicas de vocação ecumênica são os 

melhores exemplos. 

Estamos, portanto, diante de uma situação que coloca, de um lado, estilos de 

religiões avessos a extensões de si mesmas através de qualquer tipo de movimento 

religioso e, de outro, diante de religiões que vivem dimensões de sua cotidianidade 

através da ativação de tais movimentos. Mas entre estas últimas, estamos frente a 

religiões que geram, extinguem e recriam tipos de movimentos sociais de vocação 

religiosa e religiões que se apresentam, elas próprias, em um ativo estado de 

movimento. 

Ao pensar a religião em estado de movimento, ou os movimentos religiosos 

no Brasil de hoje, podemos partir do suposto de que a maior parte de seus participantes 

e praticantes ocupam os dois pontos extremos da experiência cultural da fé realizada 

como um sistema consagrado ou emergente de crenças, ou como uma construção 

pessoal de um sistema próprio. Pessoas e grupos de pessoas que, no interior de uma 

ampla e sempre mutável escala de escolhas, estão situadas entre estes dois limites de 

fronteiras da fé: ou estão absolutamente certas do que pensam e daquilo em que crêem, 

e podem então chegar a extremos de fanatismo social de teor religioso, ou “estão ali” e 

“fazem aquilo” porque vivem sempre ou estão vivendo agora “em busca de” e se 

concedem o direito de ainda não saberem exata e provisoriamente quem são e o que 

buscam. 

Eis um desdobramento desta oposição fundadora da atualidade da religião 

em uma outra. Podemos colocar de um lado as religiões e outros sistemas de sentido 

arcaicos e consagrados, onde quase tudo há, menos o que tenha qualquer semelhança 

com o movimento social. Dentro ou fora da religião, o interesse do grupo restringe-se à 

preservação de um número limitado de afiliados e à reiteração limitada de uma 

mensagem tornada uma espécie de crença em estado de rotina. De outro lado, a unidade 

confessional, religiosa ou não, em franca atividade social.  

Olhada do ponto de vista da religião, esta presença ativa na vida cultural 

através de uma confissão de fé ora se volta a uma busca convercionista de novos fiéis 

que devem sair “do mundo” - isto é, da sociedade civil, “profana” – com vistas a 

realizarem o que há de mais assumido e motivado na vida pessoal dentro da “vida da 

igreja”. E ora se volta em direção oposta: a da saída militante da pessoa de fé em busca 

de ações de teor político e/ou atividades sociais através das quais a pessoa e o grupo 

religioso estendem a sua própria igreja, ou outra qualquer comunidade confessional 

solidária, ao âmbito do movimento social. 
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É até possível o pensar que a pequena explosão atual de novos movimentos 

sociais, ocorrida a partir dos anos 80 representa uma espécie de secularização do 

Terceiro Setor, isto é, da capacidade de a sociedade civil organizar-se e tornar-se uma 

esfera mobilizada e representativa de construção de projetos de ação social e de 

enfrentamento tanto do poder do Estado quanto da colonização empresarial da vida 

cotidiana. Um dos fatos mais evidentes do período de história recente que vai dos anos 

finais dos governos militares até o presente momento, é uma progressiva retirada da 

Igreja Católica e dos seus movimentos, de cenários de conflitos e de ações sociais 

agenciadas, aos poucos ocupados por ONGs e/ou movimentos sociais laicos e de origem 

e vocação divididas entre a academia científica, a unidade política e as múltiplas 

pequenas associações de militância pelos direitos humanos.  

Isto é verdadeiro em parte. Pois se a Igreja Católica se viu obrigada a deixar 

em mãos de fiéis leigos nem sempre submissos ao controle da hierarquia religiosa a 

parte mais importante da gestão das iniciativas de militância social de cristãos 

comprometidos com as “causas populares”, de outra parte isto representou uma notável 

ampliação do poder de alcance e de diálogo dos próprios movimentos religiosos cristãos 

e, de maneira mais especial, católicos. Vemos hoje em dia a Igreja Católica e algumas 

Igrejas Evangélicas de vocação ecumênicas mantendo e até mesmo aumentando o 

número de suas comissões pastorais (da Terra, do Índio, do Negro, da Mulher, da 

Criança, etc). Assim, quase se pode dizer que não existe setor da vida e das causas 

sociais presentes “trabalhado” por algum tipo de movimento social, que não possua o 

seu equivalente como uma comissão pastoral da Igreja Católica. Entre momentos de 

diálogo e aliança e instantes de difíceis conflitos, as comissões pastorais são agências 

eclesiásticas de apoio aos movimentos populares no campo e na cidade. Isto vale de 

maneira mais motivada na relação com os movimentos de origem e com uma ainda 

vocação de militância cristã ou, pelo menos, concorde com um ideário cristão da 

questão social. 

Vemos, de outro lado, uma espécie de nova revanche do sagrado na própria 

história recente da recriação da arena de conflitos e ações sociais de valor político, pois 

se é verdade que uma parte muito importante dos novos movimentos sociais reclama 

uma separação declarada de qualquer tipo de religião ou mesmo de sistemas espirituais 

(“espiritualistas”, “esotéricos”, “Nova Era”, etc), é verdade também que, dentro e fora 

do âmbito cristão e católico, assistimos a uma presença crescente de atores religiosos 

individuais e institucionais. Em três áreas, de resto francamente limítrofes e 

convergentes, desde o ponto de vista dos novos movimentos sociais, esta presença é 

mais visível: direitos humanos – incluídos aqui os direitos das minorias - meio ambiente 

e paz universal. 

 É revelador como entre os estudiosos da religião no Brasil e, de maneira 

geral, na América Latina, existem três linhas equivalentes de interesses de estudos. Uma 

toma as religiões tidas como “primitivas”, “populares”, “ancestrais” ou equivalentes. E 

nelas o que se interessa é a estabilidade de uma experiência de cultura que vale 

justamente pelo que preserva, e que atrai pelo que possui de tradicional, estável e tanto 

quanto possível posto à margem da face dinâmica e mutável de um campo religioso. Os 

muitos estudos de um passado recente e de hoje a respeito das religiões afro-brasileiras, 
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das religiões indígenas e de um sempre difuso circuito de religiosidades populares 

cabem nesta tendência. 

Uma outra dá preferência ao enfoque das religiões de salvação; aquelas que 

identifiquei aqui  como “religiões em estado de movimento” e, linhas acima, 

identifiquei com os sistemas confessionais de oposição radical “igreja” versus “mundo”. 

Finalmente, colocando a Igreja Católica no centro do olhar, outros estudos recentes e 

atuais envolvem os movimentos religiosos do presente. Será também a respeito deles 

que estarei falando daqui em diante.    

     

3. movimentos populares, movimentos religiosos e novos movimentos sociais. 

 

Chama a atenção a pequena importância dada aos movimentos de origem, 

vocação ou vizinhança religiosa na safra recente dos estudos científicos a respeito dos 

novos movimentos sociais. No entanto, do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem 

Terra no Brasil, ao levante do Movimento Zapatista, no México, sabemos que é 

bastante difícil pensar algum movimento social que não tenha a sua origem, a sua 

cumplicidade, ou mesmo o seu antagonismo relacionado a alguma religião, ou a algum 

movimento religioso. 

Quase sempre, quando se olha para o movimento religioso, especialmente na 

América Latina, o que se vê são frentes emergentes de causas e de lutas organizadas no 

seio do laicato católico, com graus e estilos variáveis de adesão de sacerdotes e de 

autoridades episcopais. São também frentes de militância social de inspiração cristã, 

originadas de antigos ou mais recentes movimentos ecumênicos entre católicos e 

evangélicos.  

Via de regra  foram bastante mais visíveis os movimentos religiosos 

populares situados entre meados dos anos 60 e os 70, para o caso brasileiro. 

Movimentos que quase sempre se enquadram no corpo de características dos posteriores 

novos movimentos sociais, sobre os quais tem recaído um interesse bastante maior de 

estudos das ciências sociais.  

Embora uma das características sempre lembradas dos movimentos 

populares e dos novos movimentos sociais seja um distanciamento do poder público, 

como um emissário legítimo de realização de direitos humanos e de promoção do bem-

estar social, associado a projetos de tomada a cargo de setores mobilizados da sociedade 

civil de tais incumbências, através de iniciativas mais moderadas ou mais radicais de 

ação social contestatória, creio ser mais inteligente reconhecermos que existem 

mobilizações sociais civis tanto à direita quanto à esquerda de um amplo e complexo 

domínio ideológico das orientações de projetos políticos com agendas devotadas seja à 

conservação, seja à transformação social.  

 Quero defender aqui que os movimentos religiosos auto-identificados como 

“populares” não são uma espécie cultural em extinção. Alguns estudiosos tendem a 

reconhecer que o advento dos novos movimentos sociais, a partir da década dos 70, teria 

representado uma substituição dos movimentos sociais tradicionais. Esta compreensão 

do que está acontecendo hoje no Brasil e América Latina apenas em parte é verdadeira. 

Se de um lado é verdade que assistimos desde há alguns anos a uma visível (e audível à 
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distância) “explosão” de inúmeros e diferenciados novos movimentos sociais, com 

características já bastante descritas e sobre as quais farei algumas referências a seguir, 

de outro lado é também verdade que sobrevivem, multiplicam-se e produzem ações 

sociais da maior importância vários movimentos populares surgidos em décadas 

anteriores, ou desdobrados de movimentos antecedentes. Muitos deles, entre os mais 

significativos, têm a sua origem direta ou indireta em algum cenário religioso.  

 Em seu trabalho sobre os novos movimentos, Alain Touraine defende a 

ideia de que as instituições civis de mobilização da ação social estão sempre associadas 

a algum tipo de conflito
8
. Ao estabelecer uma tipologia dos conflitos que fundam e 

colocam em ação estilos de movimentos sociais, ele os classifica assim: a) a busca de 

interesses coletivos, em termos de maximização de ganhos em um mercado de bens; b) 

a reconstrução de uma identidade social, cultural ou política; c) a força de expressão 

política dirigida à mudança das regras do jogo das relações de poder em um 

determinado setor da sociedade; d) a luta pela defesa da manutenção de posições e 

privilégios, como o campo oposto de forças da direção de conflito do item anterior; e) o 

controle social sobre os padrões de cultura essenciais; f) a luta pela criação de uma 

nova ordem, onde “revolução” pode ser uma idéia-chave; g) conflitos nacionais, como 

dimensão mais ampla e complexa dos conflitos em torno aos opostos de manutenção X 

transformação de uma dada ordem social; h) neocomunitarismo, como plano de ação 

oposto ao dos dois itens anteriores.  

Alain Touraine identifica este último campo de enfrentamentos sociais 

como aquele que se propõe negar um sentido de história como superação de conflitos 

em escalas diferentes, e se volta à reconstrução de unidades sociais fechadas a 

mudanças forçadas por modelos exteriores. Em uma direção próxima, estão as pequenas 

e múltiplas unidades religiosas ou não, dotadas de alguma vocação fundamentalista e 

devotadas à salvaguarda de um reduto de praticantes, “eleitos”, submetidos a um estilo 

especial de vida exemplar e, não raro, retiradas. Fiz referência a alguns de seus estilos, 

linhas acima.  Seus adeptos costumam auto identificar-se como modelos ideais de 

perfeição humana e social. Seja como for, o ponto a lembrar de aqui é que todas as 

categorias de conflitos geradores de ações através de movimentos sociais encontram de 

um modo ou de outro um ou vários representantes entre as associações religiosas 

consagradas e entre os movimentos religiosos emergentes.  

Quando Ruth Corrêa Leite Cardoso estuda os movimentos sociais na 

América Latina, ela concentra o seu olhar sobre os movimentos sociais urbanos
9
. Claro, 

há entre as décadas de 70 e 80 uma passagem notável  dos movimentos rurais para as 

experiências geradas e situadas nas cidades maiores. Movimentos que reinstauram 

“causas” e “lutas” sociais desde a cidade – mesmo quando o seu campo de atuação é “o 

campo” ou “a natureza” - e através de novos agentes de ação social. 

                                                           
8
 An  introduction  to the study of social  movements, Social Research, vol. 52, n. 4 (Winter 1985)  pgs. 

750 a 787.  O que interessa aqui está  na s páginas de 750 a 760.  
9
 Ruth Corrêa Leite Cardoso, movimentos sociais na américa latina, Revista Brasileira de Ciências 

Sociais, n° 3, vol. 1, fevereiro de 1987, pgs. 27 a 37. Ruth Cardoso escreve este artigo como pesquisadora 

do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (CEBRAP).  
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O surgimento de “novos” movimentos sociais de imediato classifica como 

“tradicionais” os antecedentes. Os movimentos urbanos são novos. Distinguem-se das 

formas tradicionais de atuar na política (partidos e sindicatos) e propõem formas 

específicas de participação porque afirmam novas identidades sociais
10

. Um dos traços 

comuns de tais movimentos em sua origem, entre a primeira metade dos anos 60 e toda 

a década dos anos 70, é a sua vocação de resistência a regimes políticos autoritários 

então em curso em países da América Latina. Eles são “formas de luta que desafiam o 

“Estado” 
 ·
. Eles são unidades de resistência e luta antipoder autoritário, que introduzem 

novos atores e outras estratégias de “transformação das estruturas de dominação”. Essas 

agremiações emergentes e independentes frente à política partidária tradicional tendem 

a deixar de lado propostas de afiliação e projetos de transformação social de teor 

classista, e se dirigem a expressar desejos e mobilizar atores múltiplos “da base da 

sociedade” disposta a organizar-se para exigir benefícios negados e a reclamar “direitos 

iguais e cidadania plena”. Ao tomar exemplos urbanos considerados então como 

bastante relevantes, Ruth Cardoso lembra os seguintes: as associações de bairro, os 

grupos de moradores, os clubes de mães, as comunidades eclesiais de base
11

.  

Eis uma boa caracterização dos novos movimentos sociais; e ela corresponde 

tanto ao olhar de vários outros cientistas sociais no Brasil e em outros países, como 

também |à imagem que de si mesmos fazem as lideranças de boa parte de tais 

movimentos. Mas estamos diante de uma questão importante e não inteiramente 

resolvida. Ela pode caber nestas perguntas: a quem, exatamente, os novos movimentos 

sociais sucedem e o que eles pretendem superar? Porque a categoria movimento 

popular, tão essencial em anos anteriores e ainda tão central em cenários como os da 

militância cristã de vocação ecumênica e popular, desaparece de repente aos olhos de 

cientistas sociais ocupados com o que ocorre nos "novos tempos", tanto quanto aos 

olhos de inúmeros agentes e atores culturais dos movimentos sociais da atualidade?  

Esquecidos no seu todo, ou em boa medida, os sujeitos militantes e as 

instituições sociais de luta política típicos dos movimentos populares são exatamente 

estes “novos agentes” individualizados, ou estes “novos movimentos sociais”. Eles 

reaparecem como os atores culturais tidos agora como herdeiros de ideologias e projetos 

políticos de transformação de estruturas tradicionais de poder e de produção de bens, de 

serviços e de sentidos no correr da vida social.  

 

Considerados como novos atores do cenário político, estes movimentos 

são apresentados como fontes de transformação da sociedade e de 

mudanças profundas na estrutura de dominação vigente. Organizados a 

partir de novas identidades sociais, ultrapassam o quadro institucional 

vigente, exigindo o reconhecimento de categorias excluídas do jogo 

político e são, portanto, instrumentos de modificação deste jogo
··.

 

 

Este é o momento em que Ruth Cardoso lembra que alguns participantes 

ativos e alguns estudiosos dos novos movimentos sociais associam as suas frentes de 

                                                           
10

 Ruth Cardoso, op. cit. pg.  28. 
11

 Op. cit. pg. 28.  
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lutas a sujeitos populares, às suas tessituras ideológicas de ação política e também a 

seus projetos de militância em favor de alguma forma de transformação de estruturas de 

poder. Uma ainda necessária “unificação” de pontos de vista e de frentes de luta no 

entanto não se realiza na prática. 

 

Neste esforço, muitos autores aproximam os movimentos urbanos dos 

movimentos proletários. Eles aparecem como as mil faces do povo 

oprimido que, em algum momento, deve mostrar sua unidade. Mas, 

empiricamente, só encontramos demonstrações dos obstáculos a esta 

união e da competição entre os grupos mobilizados. Mesmo nos poucos 

exemplos onde existem ações conjuntas, elas não têm continuidade e não 

criam novas organizações. 

Alguns grupos de esquerda e os intelectuais formulam este discurso 

unitarista que o desenvolvimento concreto das ações desmente. A prática 

descompassada das lutas urbanas desilude, com frequência, os que 

esperam dela a contestação, mas que, repetindo com os grupos 

populares – “e a luta continua...” renovam a esperança que este 

aprendizado leve ao limiar de uma nova etapa
··.

 

 

Ora, a meio caminho entre anos 60 e 70, era costume em grupos de pessoas 

associadas a alguma forma de trabalho político através da Igreja Católica e, mais tarde, 

através de movimentos ecumênicos cristãos, o dividir os movimentos já existentes ou 

emergentes, em movimentos sociais e movimentos populares. 

Esta maneira de pensar invertia a outra, de que Ruth Cardoso sugere ser 

representante. Ao invés de uma oposição entre movimentos sociais tradicionais e os 

novos movimentos sociais, que deslocava para um passado em vias de superação as 

experiências das “lutas populares”, com vistas a atribui-las, segundo novos termos e 

outras alianças, aos novos atores sociais, esta outra maneira de ordenar o que estava 

acontecendo no campo das mobilizações culturais no País, defende a ideia de uma 

presença ativa dos movimentos populares, pois são eles os que seguem concentrando a 

efetiva liderança das “frentes” de “causas sociais: a “indígena”, a “dos negros”, a “dos 

excluídos”, a “das mulheres” e assim por diante. E também a liderança das “lutas” 

sociais mais orgânicas e mais agudamente essenciais, como as que circulam à volta da 

"questão agrária" e  das questões de posse e uso dos solos urbanos.      

Em suas experiências mais próximas aos “tempos de origem”, quando então 

a presença da Igreja era bastante forte, não era objetivo dos movimentos populares uma 

reforma de estruturas restrita a alguns setores da sociedade (o da questão agrária) ou a 

toda ela (a construção de um amplo projeto social-democrata). O objetivo da 

“militância” deveria dirigir-se a uma transformação completa dos sistemas sociais de 

produção, de poder e de organização cotidiana da vida em todos os seus planos e 

domínios. Em seu ponto mais à esquerda, uma transformação proveniente de alguma 

forma de luta armada. Em sua face mais aberta a novos diálogos com outras “agências 

de causas” e outras “frentes de lutas”, uma transformação progressiva e que pouco a 

pouco absorvia e procurava, no passado próximo e ainda hoje, retraduzir idéias e 
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palavras mais universais como: cidadania, direitos humanos, participação, não-exclusão, 

minorias sociais, minorias étnicas, problemas ambientais, qualidade de vida. 

Não devemos esquecer que enquanto mulheres de classe média criam os 

diferentes estilos de um amplo movimento feminista, as mulheres das famílias operárias 

nas cidades e de famílias de trabalhadores rurais no campo invadem os movimentos 

populares setoriais e, não raro, dão a eles uma nova dinâmica.  Em muitos lugares as 

Comunidades Eclesiais de Base são o lugar social da possibilidade de presença atuante 

das mulheres de favelas e de bairros rurais em todo o Brasil. E são movimentos desta 

natureza que revelam notáveis lideranças femininas populares. 

Ao dizer a quem dirige o pequeno manual de reflexões ao qual Clodovis 

Boff deu o nome de: “como trabalhar com o povo”, ele estabelece uma dualidade de 

presenças complementares que marca uma tradição antiga nos movimentos populares. 

Uma diferença entre tipos de “agentes” que estabelece, também, uma das 

descontinuidades importantes entre os movimentos populares e uma boa parte dos novos 

movimentos sociais. Ele diz isto da seguinte maneira. 

 

Dirigimo-nos aqui ao agente de trabalho popular: educador, profissional 

liberal, técnico político, sindicalista, padre, etc. Temos em mente 

principalmente o chamado “agente externo” – aquela pessoa ou agência 

que “vai” trabalhar junto ao povo. Contudo, o que se diz aqui vale 

também para o “agente interno", o “agente popular mesmo”, isto é, 

aquele que surge do próprio povo e aí exerce um papel educativo ou 

político. 

... 

Assim, a partir de um certo momento da caminhada (do trabalho 

sociopolítico realizado pelos dois tipos de agentes no interior de um 

movimento popular – CRB) é estreita a diferença que separa um “agente 

externo inserido” ou ”popularizado” e um “agente interno 

experimentado” ou “popular”. Contudo, sempre sobra a diferença 

inapagável do próprio passado ou origem de classe – coisa que no 

trabalho deixa de ser significativa, até pelo contrário
12

     

 

Ora, contemporâneo do pequeno livro de Clodovis Boff, um documento 

escrito por Frei Betto e apresentado na sessão Fatos de Fé & Política, do número 13 dos 

Cadernos de Fé e Política, anuncia o seguinte: 

 

Nasce em Belo Horizonte, no 1° Congresso Brasileiro de Movimentos 

Populares, entre 28 e 31 de outubro de 1993, a Central dos Movimentos 

Populares. O Brasil é um dos países que reúne maior número de 

movimentos populares. Por toda à parte, encontram-se movimentos de 

luta pela terra, pela moradia, movimentos de negros e de mulheres, 

ecológicos e cooperativos, de meninos e meninas de rua, saúde, 

                                                           
12

 Clodovis Boff, como trabalhar com o povo, 1996, VOZES, Petrópolis, pags. 11 e 12. Grifos meus. 

Aspas dele. 
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portadores de deficiência, de produção e consumo (costura, lavanderia, 

pão, compras comunitárias, etc.) 
13

. 

 

Antes de situar na “década de 80” o momento da emergência em massa dos 

“movimentos populares em nosso continente”, Frei Betto, os caracteriza e defende a 

autonomia de seus projetos, associada a uma integração entre seus propósitos e frentes 

de luta. Ele escreve o seguinte: 

 

A Central considera que são movimentos populares aqueles que têm 

autonomia, são suprapartidários e laicos. Portanto, ficam descartados os 

movimentos sindicais (que já possuem suas centrais), os movimentos 

vinculados a empresas públicas e privadas e as comunidades eclesiais de 

base (que não têm autonomia por dependerem de bispos). 

O objetivo da Central de Movimentos Populares não é unificar os 

movimentos. Se há no Brasil 500 movimentos de mulheres, tomara que 

haja o dobro. O que importa é unificar os eixos de luta, para que todos 

se unam em torno às mesmas bandeiras, evitando que as mulheres de 

Fortaleza, na luta por creches, trombem em Brasília com as mulheres de 

São Paulo na luta por isonomia salarial. É importante que haja uma 

inter-relação entre os vários movimentos, de modo a engajar os 

movimentos negros da Bahia na luta dos meninos e meninas de rua, bem 

como manter informado todo o movimento ecológico do Rio Grande do 

Sul a respeito das reivindicações dos Ianomâmis da Amazônia. 

... 

A gama de movimentos populares surgidos na década de 80 representa, 

ao lado das revoluções cubana e nicaragüense, o fato político mais 

importante deste século na América Latina. Em toda a parte há setores 

populares fortalecendo seu poder de demanda e assumindo uma 

consciência crítica proporcional ao seu desempenho como sujeitos 

políticos, seja nos territórios indígenas de Chiapas, no sul do México, ou 

no bairro de El Salvador, em Lima seja entre a população indígena de 

Riobamba, no Equador, ou entre os camponeses da zona ocidental da 

Colômbia, seja entre os mineiros dos altiplanos da Bolívia ou entre os 

sem-terra do sertão do Brasil. Dir-se-ia que a Revolução Francesa, 

enquanto consciência de cidadania, chegou às classes populares latino-

americanas na década passada. Formaram-se os comitês de 

solidariedade (à Nicarágua e El Salvador, aos presos políticos, aos 

índios ameaçados), de reivindicação (de benefícios e equipamentos 

sociais, de demandas sindicais, de direitos elementares) de denúncia (da 

destruição do meio ambiente, do desrespeito aos direitos humanos, da 

violência acobertada pelo Estado), de conquista (da terra, da moradia, 

de direitos jurídicos, de espaço e poder políticos). No Brasil iniciaram-se 

gestões voltadas à criação da Central dos Movimentos Populares, a 

exemplo do que a CUT representa para o movimento sindical.
14

 

 

                                                           
13

 Frei Betto, movimentos populares e partido político, Cadernos de Fé e Política n° 13, Petrópolis, 

agosto de 1995, pgs. 63 a 71. A presente citação está na página  63. 
14

 Frei Betto, op. cit. pgs. 64, 65 e 66. 
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Podemos compreender como tem sido atualizada a vocação dos movimentos 

populares, no momento em que coloca na sua autonomia a chave de sua própria 

identidade. Originados por cristãos militantes, saídos em algum momento de algum 

“movimento de igreja”, aliados a frentes de cristãos ecumênicos e militantes, os atuais 

movimentos populares não estão organicamente subordinados a associações de classe, 

como os sindicatos; aos partidos políticos, como o PT e até mesmo às Comunidades 

Eclesiais de Base, cujos vínculos institucionais com a autoridade da hierarquia católica 

as desloca para a categoria de movimento religioso.  

Se os movimentos populares são organizações dinâmicas e militantes da 

sociedade civil, de algum modo eles perdem dois atributos radicais do passado. 

Primeiro: não são mais com exclusividade movimentos das classes trabalhadoras, 

embora sejam elas ainda o “sujeito protagônico” de processos de transformação social. 

Não são mais movimentos de ação revolucionária direta através de enfrentamentos 

radicais com o sistema de poder. São múltiplas frentes civis de lutas populares, em um 

sentido agora mais amplo e aberto a ser cada vez mais diferenciado
15

.  Ora, se isto vale 

para os movimentos populares autônomos, com maiores motivos vale para os 

movimentos religiosos. Ou seja, para os movimentos sociais originados em uma 

religião, associados a um sistema definido de fé uma confessional e, de algum modo, 

subordinados a agentes eclesiásticos. 

Nos escritos de Frei Betto – e ele representa uma teia bacante ampla e 

importante de pessoas e de grupos de cristãos, sacerdotes ou leigos, associados aos 

movimentos sociais - não se consegue mais ler uma oposição de tipo “classista” entre o 

“popular” e o não-popular”. Pode ser dito que o que estabelece agora os vínculos de 

aliança, de distanciamento tático ou de conflito entre este e aquele estilo de grupo de 

ação através de algum setor da sociedade, não é mais tanto a origem social dos 

integrantes de um movimento. É, antes, a vocação de escolha pessoal ou solidária de um 

estilo de atividade social. É a tessitura de suas alianças políticas em nome de um tipo de 

crítica do presente e de projeto de um futuro de sociedade. E é também uma errante ou 

persistente identidade de escolha de vida e de militância, cada vez mais do que a origem 

de classe ou a inserção presente no mercado de trabalho.   

Uma boa parte dos dirigentes e dos “pensadores” dos movimentos religiosos 

associados aos movimentos populares, partilha da idéia de que uma redução de tempo e 

de espaço no desenho das utopias sociais estabelece um qualificador de diferenças 

sempre importante. Os movimentos populares tradicionais sonharam e se lançaram à 

                                                           
15

 A este respeito, um seu companheiro de militância cristã no Movimento Fé e Política, Ivo Lesbaupin, 

diz isto: os autores falam cada vez mais de “classes populares” e cada vez menos de “proletariado”, o 

que denota uma mudança no sujeito dos movimentos. Efetivamente, não são apenas os operários os 

protagonistas desta vasta mobilização da sociedade civil: encontramos aí também trabalhadores 

autônomos, professoras primárias, donas-de-casa, arrendatários, meeiros, pequenos proprietários 

rurais, posseiros, pequenos comerciantes, funcionários públicos, em síntese, uma enorme gama de 

trabalhadores e trabalhadoras de baixa renda. Ver: classes populares, movimentos populares e 

construção da história,  cadernos de Fé e Política, n° 2, sem indicação de data, Petrópolis, pgs. 41 a 49. 

A presente citação é da página 41.  

De passagem, resulta oportuno ver como o próprio movimento se auto-define: O Movimento Fé e Política 

é um movimento ecumênico, não-confessisonal e não partidário. Ele está aberto para todas as pessoas 
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luta política em nome da possibilidade de uma história próxima de grandes revoluções 

sociais, cujo limite mínimo é toda uma nação e cuja utopia plena seria “todo o Mundo”. 

Por seu turno, a maioria dentre os novos movimentos sociais pensa o amanhã como um 

agora possível. Pensa isto e anota isto em sua agenda, praticando uma política voltada à 

conquista progressiva de direitos humanos realizáveis na experiência concreta da vida 

cotidiana.  De acordo com a variedade dos projetos de militância e dos cenários sociais 

de inserção de “causas” e de “lutas em nome de”, na maior parte dos casos as 

reivindicações são relativas a exigências e cobranças imediatas, em nome de soluções 

justas a problemas solúveis, desde que haja vontade política. A de governos sob pressão 

civil ou a de agências, teias e redes de solidariedade e de ação social do Terceiro Poder. 

Esta poderia ser, ainda, uma diferença relevante entre os movimentos populares 

da atualidade e a maioria dos néo-movimentos sociais. Pois para a maior parte destes 

últimos, não existem mais sistemas políticos a serem transformados no seu todo e nem 

poderes a serem derrubados por inteiro. Ao contrário, um dos critérios de ação de novos 

movimentos sociais é a descrença de que somente através do poder de Estado o que há 

para ser feito pode ser realizado. Uma outra desconfiança, apenas em parte partilhada 

ainda por movimentos populares, inclusive e principalmente, em alguns casos, 

movimentos populares religiosos, é a de que ações parciais devem anteceder e devem 

apenas servir a projetos sempre mais amplos e mais radicais de transformação social da 

política e da economia.  Em direção oposta a isto, o que há a fazer é manter o poder 

público cada vez mais subordinado ao poder civil e tornar este último o árbitro dos 

valores e o agente dos atos políticos das diferentes causas sociais
16

. O que há a fazer é 

criar, também, inúmeras, diferenciadas, aliadas e crescentes frentes de lutas e de causas 

“em nome de”, e realizar conquistas parcelares (mulheres, negros, indígenas, crianças 

de rua, questão agrária, solo urbano, opções de diferenças, anti-globalização, 

desarmamento e paz mundial) e de poder social convergente.  

Esta convergência de lutas parcelares raramente é negada hoje em dia entre os 

militantes dos movimentos religiosos. Pois a mesma oposição que vemos dividir 

sistemas de laicos de sentido e instituições não-governamentais, movimentos sociais 

incluídos, existe de maneira mais pronunciada no âmbito das religiões e, de maneira 

muito especial, nas religiões berço dos movimentos populares. Também ali duas faces e 

dois momentos de um mesmo processo de gestação de movimentos sociais da ou 

através da religião, deixam em uma margem da experiência da atuação através da fé, 

aqueles para os quais a “presença do cristão no mundo” é regida por um chamado à ação 

social transformadora nos termos postos por escrito em algumas vertentes mais 

conhecidas da Teologia da Libertação. E deixa na outra margem aqueles para quem a 

vocação sugerida nos evangelhos limita-se ao exercício virtuoso da fé no seio de alguma 

                                                                                                                                                                          

que consideram a política como campo preferencial da vivência de sua fé e que consideram a fé como 

fundamento último de sua utopia política. Capa final do n° 2 do cadernos de Fé e Política.     
16

 Esta poderia ser também uma das diferenças entre aquilo que Alain Touraine classifica como 

movimentos históricos, como movimentos sociais e como movimentos culturais. No limite mais aberto e 

mais radical da crítica da sociedade e do projeto social, movimentos populares foram e, em alguns casos, 

seguem sendo movimentos ou quasi-movimentos históricos, enquanto praticamente todos os novos 

movimentos sociais representam isto mesmo: uma expressão presente de algum estilo de movimentos 
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comunidade confessional, ao lado de uma prática qualquer de gestos e de obras de 

atenção caridosa para com o outro.  

Esta diferença, aqui e ali tornada uma difícil divisão de águas, atravessa hoje em 

dia todo o território das unidades de estudo da pessoa e da sociedade, e de ação social. 

São vários hoje em dia os pequenos grupos religioso-espiritualistas que recomendam 

uma conversão individual e um crescendo de adesões a uma ética virtuosa de interações 

entre todas as categorias de pessoas e entre todas elas e o mundo natural. Uma política 

dos atos deveria converter-se, ela também, em uma ética dos bons gestos pessoais. 

Apenas uma conversão interior profunda a uma “nova visão” ou aos “novos 

paradigmas” poderia criar mulheres e homens dispostos a uma universal infinita e 

infindável ação cujo poder de transformação de sociedades e de toda a humanidade não 

poderá ser alcançada por meio de um trabalho político. Principalmente de um trabalho 

de recrudescimento dos já vigentes antagonismos entre categorias de pessoas, entre 

classes, entre grupos sociais e entre povos.  

Resulta surpreendente observarmos como, mudados conteúdos de visões e 

ênfases de trabalho cultural através da religião, um mesmo olhar sobre os fundamentos e 

os móveis da militância aproximam fundamentalistas cristãos, partidários de néo-

movimentos religiosos orientais e difusores de sistemas laico-espiritualistas fundados na 

aproximação irreversível da era de “novos tempos sob novos paradigmas”.    

Um olhar mais abrangente e mais disposto a ver tanto as semelhanças 

quanto as diferenças entre os momentos de uma história recente e os movimentos de 

ação social gerados em cada um dos seus instantes, Volto ao ponto que interessa aqui 

mais de perto. Um olhar menos parcelar sobre a atualidade do campo da ação social, 

revelaria que não existe tanto uma espécie de passagem evolutiva de uma época para a 

uma outra, anunciando a agonia dos movimentos sociais tradicionais e o surgimento 

substitutivo de novos movimentos sociais.   

Seria mais correto pensarmos que o que aconteceu entre o final dos anos 60 

e o momento presente foi o surgimento diferenciado e não linear de novas ênfases, de 

novas “causas sociais” e de novas “frentes de lutas”, ou de novos significados atribuídos 

a umas e a outras. Ênfases e tendências de organização da ação solidária realizadas 

como e através de movimentos sociais: os de antes (60 a 70); os de antes, transformados 

nos de agora (70 a 80); e os que têm surgido a partir dos anos 90. Isto vale de uma quase 

igual maneira para três tipos de movimentos sociais situados na vizinhança ou no 

interior do campo religioso: a) os movimentos religiosos propriamente, como as 

Comunidades Eclesiais de Base, geradas em algum momento no interior de uma 

unidade confessional cristã e submetidas à ordem, à doutrina (na verdade, a uma 

configuração de olhares doutrinários diferentes e, não raro, divergentes) e aos 

imaginários (idem) católicos; b) movimentos sociais de origem e afiliação religiosa 

plena ou parcial, mas situadas desde o início ou desde um momento seqüente de sua 

história fora do âmbito de uma igreja ou de uma religião, como a Ação Popular dos 

anos 60/70 ou como o MST de hoje; c) movimentos sociais não-religiosos, mas que 

contam com o apoio direto de movimentos populares religiosos e participam com eles 

                                                                                                                                                                          

sociais ou de movimentos culturais. Também os movimentos religiosos arcaicos, antecedentes ou atuais 
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de círculos mais amplos de crítica política da sociedade e de alguma forma ação social 

com um diferenciado teor político.  

Bem sabemos que entre o profano e o sagrado, em um cenário ou no outro 

do campo cultural dos movimentos de ação social crítica, o que existe é um constante 

processo de criação de novos e de recriação de antigos estilos de instituições de 

formação de militância, de estudos e de pesquisas e/ou de atuação social direta. O que 

também existe e realiza a própria configuração de um campo de ação civil, é mais um 

frágil e persistente processo de criação, de consolidação provisória, de fragmentação e 

de re-criação de teias e de redes de múltiplos tipos de interação entre tipos de 

movimentos e entre eles e o poder de Estado. Teias e redes de alianças, de intercâmbio 

moderado, de vizinhança ou de conflitos sociais.  

Este é o lugar para compreendermos que, tal como acontecia já nos começos 

dos anos 60, sobretudo entre os movimentos de tradição neofundamentalista - como a 

Tradição, Família e Propriedade, por exemplo - o difícil desenho das tessituras de 

relações de aliança ou de antagonismo são devidas mais a uma convergência presente de 

horizontes humanos e políticos, do que a uma mesma passada origem confessional, 

profana ou religiosa, entre tipos e vocações de movimentos sociais.  

Tomemos o caso de três estilos de movimentos católicos bastante 

conhecidos e já mencionados aqui: as Comunidades Eclesiais de Base, a Renovação 

Carismática Católica, a Tradição, Família e Propriedade.  

A começar pelo último, a TFP articula-se de maneira preferencial ou 

exclusiva com outras instituições católicas conservadoras. Muito dificilmente estenderá 

a mão a qualquer organização religiosa não-católica, mesmo quando igualmente cristã e 

de igual vocação “tradicionalista”. Poderá aliar-se a organizações políticas entre a 

direita e a extrema direita. E manterá uma calculada distância diante dos novos 

movimentos sociais devotados aos direitos humanos, à paz universal ou às diferenças 

étnicas, culturais ou de escolha pessoal. Esta distância é convertida em conflito aberto e 

até mesmo em hostilidade pública dirigida a instituições e a movimentos católicos ou 

ecumênicos “moderados” e, sobretudo, “progressistas”. Eles os são seus os inimigos 

preferenciais, ao lado - e com maiores motivos - de toda e qualquer variação dos 

movimentos populares do passado ou do presente, tenham eles ou não uma origem 

religiosa, cristã ou católica. 

O movimento da Renovação Carismática Católica articula-se 

preferencialmente no interior da própria Igreja Católica. E no Brasil de agora toda a 

“catolicidade” se vê a cada dia mais e mais invadida pela sua fervorosa presença. Uma 

mesma origem cristã fundada no culto do “fervor do Espírito Santo” em quase nada 

aproxima a RCC das igrejas e dos movimentos pentecostais não-católicos. De igual 

maneira, as relações entre ela e as Comunidades Eclesiais de Base é quase sempre de 

distanciamento, quando não, de antagonismo. Mas raramente isto acontece com o teor 

de hostilidade militante que a TFP costumava dirigir a todos os movimentos religiosos 

situados à esquerda da própria Renovação Carismática. 

                                                                                                                                                                          

estão vocacionalmente distribuídos entre os três tipos propostos por Alain Touraine.  
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Serão também raras as suas aproximações da RCC com os novos 

movimentos sociais “profanos”, embora à distância ela se reconheça também 

vocacionada aos direitos humanos e à causa da paz. Uma leitura na verdade mais 

tradicionalmente protestante do que modernamente católica a respeito dos deveres 

políticos do cristão “no Mundo”, sugere aos “carismáticos” que os caminhos da própria 

justiça sociais estão na conversão profunda da pessoa já cristã a um cristianismo 

fervoroso e renovado dentro da comunhão católica. Uma conversão guiada pelo Espírito 

Santo de Deus, e que deságua em uma ética religiosa a ser vivida de maneira intensa, e 

no fervor da oração individual e coletiva, mais, bastante mais do que em qualquer ação 

social de teor político. Falei sobre isto linhas atrás. Tal como vemos acontecer de 

maneira seguida no caso de outras tantas instituições civis, as redes preferenciais de 

aliança da RCC e, mais ainda, da TFP envolvem congêneres esparramadas pelo País, 

pela América Latina e mesmo pelo Mundo, bem mais do que outras instituições e outros 

movimentos de militância cristã não identificados – religiosa e politicamente – com os 

propósitos e o imaginário militante dessas duas experiências recentes de exercício 

coletivo da vocação de atividade militante e religiosa de leigos, a Renovação 

Carismática Católica e a Tradição, Família e Propriedade.  

Algo bastante diferente acontece com as Comunidades Eclesiais de Base. 

De saída elas ampliam o círculo das pessoas, das instituições e dos símbolos e 

significados da própria idéia de “igreja” e de “comunidade de fé”. Esta teia de redes de 

aliados envolve católicos e não-católicos. Envolve, ecumenicamente, cristãos de 

diferentes confissões e até mesmo pessoas religiosas não- cristãs. Envolve, pan-

ecumênicamente, pessoas religiosas e pessoas sem uma confissão religiosa. Assim, o 

que outorga a sujeitos individuais e coletivos uma mesma identidade onde o “eclesial” 

(de comunidade opcional de fé) quer abrir e ampliar o “eclesiástico” (de comunidade 

original de crença) não é a filiação a uma unidade confessional de origem, mas a 

escolha pessoal e, a seu modo, igualmente “convertida”, de um modo de ser e de viver a 

experiência de uma fé solidária e ativamente compartida dentro da unidade religiosa. 

Uma escolha sempre no limite associada a uma vocação solidária de participação, desde 

a comunidade religiosa, em um amplo projeto político de crítica de um modelo de vida 

social e de partilha na construção de um outro tipo de sociedade e mesmo de mundo 

humano.  

Assim, não é estranho às CEBs uma aliança franca com outros movimentos 

e instituições da própria igreja, como a Comissão Pastoral da Terra, ou “de fora da 

igreja”, como o MST e algumas tendências do próprio Partido dos Trabalhadores. Ao 

contrário do que acontece com a TFP e com a RCC, as CEBs são pequenas e múltiplas 

unidades laicas de um movimento religioso cuja razão de ser está na sua participação 

em diferentes redes de outros movimentos sociais – religiosos ou não - de vocação 

convergente. Um apoio sempre explícito à ação dos movimentos populares, tanto 

quanto uma adesão às agendas de unidades e de redes de novos movimentos sociais, 
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sobretudo os dedicados aos direitos humanos e aos direitos à diferença, faz parte dos 

princípios de ação da maior parte das Comunidades Eclesiais de Base
17

.   

Sabemos da história recente dos anos 60 e 70, que antigos movimentos 

sociais de vocação popular acabam por originar ou participam ativamente de momentos 

fundadores de partidos políticos de esquerda. Partidos desde a sua origem nunca 

identificados como “partidos cristãos”, estilo Partido Democrata Cristão. Em uma 

direção próxima, o mesmo aconteceu no passado recente com unidades de ação social 

direta, aliada a, ou geradoras de movimentos de classe, como a Central Única dos 

Trabalhadores ou o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. 

Um bom exemplo deste existir em e entre redes de agremiações religiosas 

ou não, mas consideradas como convergentes em um mesmo amplo projeto de 

humanização cristã do social, poderia ser tomado aqui a partir de um documento 

aparentemente inusitado em um estudo como este.  Mas ele haverá de ser, 

possivelmente, a melhor metáfora do estilo de proposta dos movimentos de igreja hoje, 

no Brasil e em toda a América Latina. 

Que me seja permitido, portanto, apresentar algumas passagens da Latino-

americana mundial 2001. Este é o nome que tomou a muito conhecida agenda latino-

americana, que se publica em mais 30 línguas há dez anos. Esta agenda-calendário de 

anotações para cada ano tem sido organizada, desde o primeiro número, por duas 

pessoas bastante conhecidas entre os católicos e os cristãos ecumênicos da América 

Latina: José Maria Vigil e D. Pedro Casaldaliga. O número de colaboradores cresce a 

cada ano e o de leitores mais ainda. A partir de 2001 a “agenda” estendeu-se da 

América Latina a todo o Planeta. A página de abertura da agenda diz isto: 

O livro latino-americano mais difundido cada ano dentro e fora do 

Continente. 

Agora explicitamente mundial. 

Sinal de comunhão continental e mundial entre pessoas e comunidades que 

vibram e se comprometem com as Grandes Causas da Pátria Grande, como 

resposta aos desafios da Pátria Maior. 

Um anuário da esperança dos pobres do mundo a partir da perspectiva 

latino-americana
18

. 
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 De uma a outra eleição no Brasil, repete-se a mesma tendência. Enquanto os partidários da TFP dão 

uma aberta e propagandeada preferência a candidatos católicos e/ou defensores confessos de privilégios 

de elites sociais, e enquanto a maior parte dos participantes da RCC preferem candidatos igualmente 

católicos e de tendências moderadas (embora haja no presente uma abertura a candidatos católicos do 

PT), os participantes das CEBs não escondem uma preferência e mesmo uma integração ativa nas 

campanhas de candidatos do Partido dos Trabalhadores e, em menor escala, de outros partidos de 

esquerda. Candidatos populares e de confissão evangélica costumam ser eleitos mais com os votos de 

integrantes das CEBs do que com os votos de fiéis de suas próprias igrejas, sobretudo quando 

pentecostais. Este é bem o caso de Benedita da Silva, uma mulher negra, originária da favela e 

pertencente à Assembléia de Deus. Candidata a deputada, a senadora e a vice-prefeita pelo Rio de Janeiro, 

em todas as vezes em que venceu em uma carreira política extremamente bem sucedida, ela contou com 

um maciço apoio de militantes não apenas “petistas”, mas integrantes de movimentos populares 

ecumênicos e de  comunidades eclesiais de base. Devo dizer que enquanto votei em minha cidade natal, o 

Rio de Janeiro, Benedita da Silva foi a candidata de minha escolha.    
18

 Latino-americana mundial  2001, página de rosto.  edição brasileira, Editora Olho d´água, São Paulo. 

Após a longa listagem de todos os paises do Mundo onde a agenda pode ser adquirida, está escrito o 

seguinte: esta agenda-almanaque-anuário é propriedade do Povo latino-americano, que dá permissão 

para copiar, citar, reproduzir, multiplicar e difundir as matérias aqui contidas. Pg. 7. 
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Assinada por Pedro Casaldaliga, o bispo-prelado de São Félix do Araguaia, 

a “fraterna introdução”, que tomou o nome de nossa mundialidade, escolhe a quase a 

forma de um manifesto de evidente vigor político-pastoral. Transcrevo dois parágrafos 

que bem sumarizam os propósitos e o imaginário dos movimentos populares de teor 

religioso-cristão. 

 

A latino-americanidade da nossa Agenda consiste sobretudo em abraçar as 

Causas profundas desta terra e destes povos que reconhecemos como uma 

só Pátria Grande, uma e plural ao mesmo tempo em usas riquezas naturais 

e em sua prodigalidade humana e em sua história de martírios, insurreições 

e esperanças. Essas Causas profundas nortearão também o espírito da 

Latino-americanidade Mundial. As grandes Causas da Humanidade, em 

última e primeira instâncias. Esses substantivos maiores com os quais 

enchem sua mentirosa boca inclusive os políticos e as instituições mais 

cínicas: a Terra, a Água, o Alimento, a Saúde, a Educação, a Liberdade, a 

Paz, a Democracia (outra Democracia, outra!) , todos os Direitos Humanos 

e os Direitos dos Povos. A Vida, enfim. 

Na defesa dessas Causas nossa Agenda destacou sempre sujeitos 

prioritários porque multisecularmente na América e no Mundo têm sido 

marginalizados, porque estão emergindo com um protagonismo exuberante 

e revolucionador: a Mulher, os Povos Indígenas, o Povo Negro, os 

Movimentos Populares ...
19

 

    

Vimos já que os movimentos populares de origem e de vocação religiosa 

cristã-ecumênica vivem nos dias de hoje momentos de tendências à beira de mudanças 

muito definidas, mas ainda não completamente realizadas.  Eles desativam boa parte do 

ideário da utopia via-revolução e se abrem a participarem de frentes mais amplas de 

lutas em prol de direitos humanos, de cidadania e, no limite, de uma conquista 

democrática de esferas de poder nem sempre associado ao Governo de Estado.Eles 

preservam quase sempre um lugar central dado a mulheres e a homens das classes 

populares. Mas o sentido desta “classe” é bastante diferenciado agora. Ele envolve uma 

ampla e crescente gama de categoria de sujeitos sociais, dos operários aos índios, dos 

“homens de rua” às mulheres camponesas. Saem os “proletários” e entram os 

“excluídos”. E, para alguns efeitos, “excluídos” são quase todas e todos em uma 

sociedade nacional e perversamente globalizada regida pela injustiça, pela expropriação, 

pelo arbítrio e pela desigualdade social. 

Vimos já como em boa parte dos casos, os movimentos populares de 

vocação religiosa por algum tempo tangenciam e, depois, incorporam em seus termos, 

ao seu ideário de vocação social, a maior parte das propostas dos novos movimentos 

sociais: a questão do meio ambiente, dos movimentos ambientalistas; as amplas 

questões da paz mundial, dos movimentos pacifistas; a questão dos direitos dos “outros” 

e das minorias, dos movimentos feministas, dos movimentos negros, dos movimentos 

dos povos indígenas, dos movimentos de direitos de pessoas homossexuais; as questões 

de direitos à qualidade de vida, dos movimentos pela saúde, de educação e tantos 
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outros, sobretudo no contexto dos movimentos sociais urbanos. Esta relação pode ser 

observada com clareza nas posições de programas e nas realizações da prática do 

movimento dos trabalhadores rurais sem-terra, sobretudo no que toca a educação
20

 . 

Nos dias de hoje o “cristão consciente e participante” tem diante de si a 

possibilidade de uma escolha múltipla de campos de adesão de sua militância. Ele pode 

escolher atuar apenas no interior e através de uma instituição religiosa de ação social, 

como a comunidade eclesial de base. Pode atuar em uma unidade local de CEB e, ao 

mesmo tempo, vincular-se a um ou mais de um movimentos sociais, populares ou não. 

Esta é uma escolha bastante freqüente. Pode, finalmente, “militar” em um movimento 

religioso e em uma unidade político-partidária.  

 No Brasil dos últimos vinte anos o Partido dos Trabalhadores abre um 

lugar de ação política da maior importância para católicos, protestantes ecumênicos e 

pessoas participantes de outras religiões com interesse em um também trabalho político 

direto. O PT pretende ser uma ampla frente de militância disposta a transpor o rio que 

separa as margens da ação civil e da ação política partidária. Ele permite desaguar a 

critica vagamente ideológica ao poder de Estado na luta social pelo controle político 

deste poder, em nome do “povo” e dos seus projetos, tal como formulados por sujeitos 

de ação e de pensamento abertos a um diálogo reconhecido como bastante mais limitado 

em outras agremiações de esquerda.   

São inúmeros e culturalmente bastante diferenciados os “militantes” de 

“dupla atuação”. Mulheres e homens atuam voluntariamente em algum movimento 

religioso e fazem parte ativa dos “quadros do PT”. Em estados ou em municípios do 

País onde o Partido dos Trabalhadores conquistou o governo, cristãos militantes 

ocupam cargos no poder público ao lado de uma presença ativa nos quadros do 

“partido” e, não raro, em algum outro movimento social. Na maior parte dos casos, o 

trabalho profissional no poder, definido então como uma experiência de “governo 

popular”, costuma ser considerada como uma outra forma de justificável militância
21

.  

   Sem cair no dilema das dicotomias de tipo: popular versus não-popular 

(ou “burguês”, o que é ainda pior), excluído versus não-excluído, o campo das relações 

de alianças e de conflitos entre os movimentos sociais sugere uma diferença de 

continuidade e, não, de oposição aberta entre movimentos de lutas e causas dirigidas à 

conquista de direitos mínimos de cidadania e de qualidade de vida (“sem-terra”, „sem-

teto”, “meninos de rua”, “movimento popular de saúde – MOPS”, “movimento negro 

unificado”, entre tantos outros) e movimentos em favor da extensão plena dos direitos 

humanos e da natureza (“movimentos ambientalistas”, “movimentos feministas”, 

“movimentos pacifistas”, “movimentos de solidariedade”, etc.). Os movimentos 

religiosos de confissão cristã estão situados no exato difícil ponto de equilíbrio entre 
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 Op. cit. pg. 
20

 Um fato pouco divulgado e de muita importância é o tratamento dado à questão da educação dentro do 

MST. Reconhecido neste campo até mesmo pelos setores menos fechados do próprio Governo Federal, o 

MST dedica à educação de seus “acampados” e seus “assentados”  um relevância por certo maior do que 

a da maioria das prefeituras do País. A educação no MST é, ela própria, vivida “em estado de 

movimento”.  
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uma tendência e a outra. Uma boa parte de suas questões teóricas – da teologia à 

sociologia da ação política – e também práticas, envolve o como atualizar uma tradição 

de ação definida como “popular” e “revolucionária”, em termos de uma presença ainda 

essencialmente “crítica do sistema” e voltada a uma ação dita e vivida intensamente 

como: transformadora.  

Nestes termos, ao contrário do que aconteceu em boa parte dos casos ao 

longo dos anos 80, não existe mais uma tendência marcada a uma negação de alianças 

entre movimentos situados de um lado e do outro de uma escala complexa, contínua, 

múltipla e aberta de alternativas de práticas sociais emancipatórias através das ações 

sociais de sujeitos individuais e coletivos da face civil da sociedade desigual.   

Estendamos aqui algo que foi descrito antes, desde a ótica dos movimentos 

religiosos. Ainda que seja estilo dos movimentos sociais uma reiterada afirmação de 

uma identidade peculiar, simbólica e ritualmente reiterada ao excesso, algumas vezes, o 

que cada vez mais caracteriza o campo social dos movimentos populares no Brasil e na 

América Latina, é a crescente criação de “frentes de aliados”. A palavra “parceiro” está 

cada vez mais em todas as agendas. O que estabelece o lugar, os cenários de atuação e a 

própria identidade de cada movimento social (“novo”, “tradicional”, “popular”, 

“ambientalista”, “religioso”, “de igreja”, “suprapartidário”, “do partido”, “dos negros”, 

dos povos indígenas” feminista”, “de apoio”, etc.) é a configuração de um campo 

complexo de relacionamentos através de teias de alianças, vizinhanças e antagonismos, 

ao lado de uma contínua extensão das redes que entretecem tais pequenas e grandes 

teias de instituições e de relações. Boa parte do que configura a proposta de ação de um 

movimento resolve-se nos termos de sua participação em tais configurações de alianças 

e de frentes comuns de atividade social e na sua capacidade de inserir-se em frentes 

concretas de lutas e em momentos de alianças devotadas a partilhas de causas tornadas 

comuns e realizadas dentro de e através de círculos locais, regionais, nacionais e 

mesmo mundiais de aliados. Círculos que podem, em casos bastante comuns aos 

movimentos religiosos, envolver atores culturais como indígenas, missionários, 

antropólogos, ativistas estrangeiros e políticos. Círculos de aliados mais ou menos 

provisórios, postos em comum diante de tramas e redes de inimigos igualmente 

criadores de alianças, e distribuídos entre as empresas capitalistas neo-liberais e 

perversamente globalizado rãs de bens, serviços e sentidos de vida, e os poderes 

públicos locais, nacionais e mundializados, considerados pelos atores dos movimentos 

populares como os representantes dos interesses do capital em todas as suas escalas, 

bem mais do que dos direitos das pessoas, das nações, dos povos e da integridade do 

Planeta
22
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 “Governo Popular”, “Administração Popular”, ou “Governo Democrático”, são títulos oficialmente 

assumidos por prefeituras municipais e por governos estaduais do Partido dos Trabalhadores. A prática 

hoje mundialmente conhecida do orçamento participativo é uma de suas marcas. 
22

 Dois momentos em que este fato ficou muito visível. o primeiro a “ECO 92 celebrada no Rio de 

Janeiro. O segundo, mais recente, o “Fórum Mundial de Porto Alegre”. Neste último pan-evento 

internacional cujo lema foi: “um outro mundo é possível”, estavam presentes pessoas e grupos de todo o 

planeta, representantes dos mais diferentes tipos sociais e estilos culturais de movimentos. A sua ampla 

variedade cobria movimentos de denúncia, de conquista, de protesto, de estudos, de solidariedade, de ... 

Recobria movimentos populares e todos os outros, onde o lugar dado aos movimentos ambientalistas foi 

bastante grande. Não houve em momento algum uma posição de comando ou controle atribuída a um 
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 Mais do que nas décadas passadas, existe também um trânsito contínuo 

entre as diferentes modalidades de instituições civis de causas e lutas sociais, do partido 

político à organização não-governamental. Tanto do ponto de vista das pessoas 

envolvidas, quanto do ponto de vista de cenários e campos de alianças e de conflitos, 

tudo se passa como se estivéssemos dentro da tessitura polissêmica de várias qualidades 

de fios, de tramas, de cores e de direções de linhas que envolvem e entretecem o PT, a 

CUT, o MST, a comunidade eclesial de base, o movimento fé e política, a “esquerda 

católica”, o “movimento ecumênico”. E isto será, por certo, a força e a debilidade dos 

movimentos sociais, populares e religiosos entre eles, na atualidade do País.  

Onde parece haver uma sucessão de estilos de movimentos entre etapas 

sucessivas em um tempo histórico de que a medida tradicional é a “década” (“dos 60”, 

“dos 70”, “dos 80” e “dos 90”), o que parece estar ocorrendo é uma variação bastante 

mais dinâmica e mais complexa. movimentos populares “tradicionais. Alguns deles, 

caracterizados como movimentos religiosos originários de um tempo em que a Igreja 

Católica pós-conciliar e sob regime ditatorial-militar no Brasil foi uma importante 

interlocutora da sociedade civil, desapareceram. Outros, como a Ação Católica, foram 

desativados pela própria hierarquia eclesiástica. Outros, ainda, subsistiram por alguns 

anos e somos testemunhas de suas lentas agonias, em momentos em que grande parte da 

energia militante era consumida com os exercícios de uma burocracia destinada a lutar 

pela mera reprodução das condições materiais de sua própria subsistência
23

. Mas vários 

outros se renovaram ou foram criados em épocas mais recentes. Alguns deles 

ampliaram quadros e propostas, alargaram alianças, redesenharam identidades, tanto a 

de seus participantes quanto a de seus destinatários.  

A fragilidade, o desdobramento, a dissidência, o estabelecimento de alianças 

e de frentes efêmeras ou duradouras, a errância de participantes e a revisão crítica e, não 

raro, dolorosa, da identidade de pessoas e de entidades de vocação política através da 

ação social, não constituem uma propriedade dos movimentos sociais tradicionais. Ao 

contrário, é a partir da década de 80 que este múltiplo perfil frágil e, ao mesmo tempo, 

persistente dos movimentos sociais, acaba por se tornar a marca registrada da maioria 

deles.  Boa parte disto é uma herança, para o bem e para o mal, dos movimentos 

religiosos brasileiros. 

                                                                                                                                                                          

movimento único ou a uma vocação especial de movimento social. ao contrário, ser e reconhecer-se 

integrante de uma rede de militância múltipla, diferenciada, mutável e ex-cêntrica é o que parecia, tanto 

no Rio de Janeiro de 1992 quanto em Porto Alegre de 2001, a razão do sentido de cada unidade, em sua 

individualidade.     
23

 Presenciei e participei de momentos de quase agonia do Movimento Popular de Saúde – MOPS. Este 

movimento, originário de militantes da Igreja Católica e de pessoal profissional da área da saúde 

(especialmente pessoal  militante da medicina e da enfermagem) estendeu-se por quase todo o Brasil e 

possuía representações em vários Estados. Mantido por entidades internacionais de apoio e de 

solidariedade por muitos anos, esteve à beira de encerrar as suas atividades entre o meio e o final dos anos 

90. Seria ele o caso de um movimento tradicional  sucedido por um ou vários novos movimentos sociais?  

Terão os seus militantes preferido ingressar em outras unidades de ação social “na saúde”? Terá sido a 

causa de sua agonia simplesmente o vazio crescente de apoio financeiro internacional? Ou terá ocorrido 

isto por causa de uma inabilidade em recriar-se como um néo-movimento social, aberto aos “novos 

tempos”? É importante observar que o MOPS começou a viver os seus tempos finais de existência 

justamente quando realizava uma pesquisa de âmbito nacional a respeito da identidade e das alternativas 

de ação militante entre os seus integrantes em todo o Brasil.      
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Algumas tendências estão abertas ao mesmo tempo como destino sem 

retorno e como caminho aberto,diante dos movimentos populares de vocação religiosa. 

Não são caminhos novos e um olhar atento a eras passadas da história revelaria que, 

como tragédia ou farsa alguns acontecimentos se repetem. Não somente a Igreja 

Católica - a principal incubadora de movimentos religiosos no Brasil - mas também 

todas as igrejas e religiões que geram por conta própria, que permitem ou favorecem, ou 

que não conseguem impedir o surgimento de unidades emergentes de fervorosa ação 

confessional como uma militância “no social” a partir e através da religião, são 

cúmplices na mesma experiência, sempre repetida, de assistirem à fundação de faces 

vivas e mobilizadas de si mesmas como algum tipo de movimento religioso. Alguns 

deles foram, têm sido e serão destruídos adiante. E poucas instituições sociais são mais 

eficazes em “separar o joio do trigo” ou em “cortar o mal pela raiz”, do que a religião. 

Outras aprenderão a criar à margem da agência religiosa consagrada que lhes deu ou 

permitiu a origem, o seu próprio espaço, efêmero ou duradouro, de contestação à ordem 

da própria igreja, ou à da sociedade, a partir de uma leitura crítica feita desde um olhar 

“de igreja”. Outras acabarão por serem incorporadas à rotina do cotidiano religioso, nem 

que seja para desocuparem o local liminar a ser ocupado por outros focos emergentes de 

vida religiosa no limite. 

Mas tomados no seu todo, o que se pode dizer é que entre momentos de 

crise institucional e momentos de retomada de uma importante presença no campo dos 

movimentos sociais, os movimentos religiosos continuam a desempenhar um papel 

protagônico inegável no Brasil de hoje. Enfrentando o dilema de se fecharem como 

pequenas múltiplas células de vida exclusivamente religiosa, mesmo que em uma 

dimensão inovadora da própria religião, ou lutarem por se manter na linha de frente das 

atividades de fato criadoras de história presente, o que os obriga a contínuos 

enfrentamentos de ajustes com a hierarquia confessional, os movimentos religiosos 

partilham com todos os outros o dilema de uma das escolhas impostas aos movimentos 

sociais. 

A primeira. Manterem-se à margem das iniciativas antepostas pelo setor 

público e aos convites continuamente formulados em esferas locais (municípios), 

estaduais ou mesmo nacionais, no sentido de formação de uma ampla frente de alianças 

entre Governo e Sociedade Civil mobilizada, que transforme conflitos e desconfianças 

em alianças e ações conjuntas. abrindo assim a era de um novo pacto social. 

A segunda. Recusarem tal tipo de oferta e estabelecerem como proposta de 

base uma ampla aliança de cidadania crítica e um fortalecimento civil do Terceiro Setor 

como uma esfera de poder legítimo anteposto ao Poder Público e ao “Projeto 

neoliberal”. Reduzirem, ao mesmo tempo, a radicalidade tradicional dos movimentos 

populares de vocação religiosa, abrindo mão de uma proposta de teor classista e 

revolucionário, em nome de uma composição ampliada e estendida à pluralidade dos 

novos movimentos sociais. 

A terceira. Estabelecerem-se mais à distância dos novos movimentos 

sociais, reforçando projetos políticos de teor classista e de alianças preferenciais com 

setores populares, configurarem um cenário próprio e independente dentro do campo de 

ação civil dos movimentos sociais. A primeira tendência é a mais distante, em 
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praticamente todos os casos e os movimentos sociais de tendência popular e vocação 

religiosa parecem oscilar entre as outras duas tendências. No caso dos movimentos 

tradicionalmente aliados a grupos populares de ação política a terceira escolha é quase 

absoluta
24

. 

 

 

bibliografia 

 
Betto, Frei 

Movimentos populares e partido político 

Cadernos Fé e Política n° 13, 1995, Petrópolis 

 

Boff, Clodovis 

Como trabalhar com o povo 

Vozes, 1996, Petrópolis 

 

Brandão, Carlos Rodrigues 

O mapa dos crentes – sistemas de sentido e religiões no Brasil de hoje 

in: Canton Delgado, Manoela (org) 

Nuevos movimientos religiosos – iglesias y sectas 

Vol. 5 dos Anais do VII Congresso de Antropologia 

Federación de Antropología Del Estado Español/ Ass. Galega de Antropologia, 

setembro de 1999, Santiago de Compostela 

 

Casaldaliga, Pedro Vigil, José Maria (0rgs) 

Agenda Latinoamericana Mundial 2001 

Editora Olho D`água,  2000, São Paulo. 

 

Cardoso, Ruth Correia Leite 

Movimentos Socais na América Latina 

Revista Brasileira de Ciências Sociais nº3, vol 1, fevereiro de 1987 

 

Fernandes, Rubem César 

Os evangélicos em casa, na igreja e na política 

Religião e Sociedade n° 17, vol. 1-2, agosto de 1996 

 

Freston, Paul 

As igrejas protestantes nas eleições gerais brasileiras 

Religião e Sociedade, n° 17 vol. 1-2, agosto de 1996 

 

Lebauspin, Ivo 

Classes populares, movimentos populares e construção da história 

Cadernos Fé e Política, n° 2, s/d, Petrópolis 

 

                                                           
24

 A esta escolha poderia caber a crítica que José de Souza Martins endereça aos movimentos populares  

do Brasil de Hoje. Martins é um dos cientistas sociais que acompanharam mais de perto os movimentos 

religiosos de teor popular e mesmo algumas organizações populares. Recomendo a leitura de seu livro: 

Reforma agrária – o difícil diálogo, 2000. 



29 

 

Martins, José de Souza 

Reforma Agrária – o impossível diálogo 

2000, EDUSP, São Paulo 

 

Oro, Ary Pedro 

O atual campo religioso gaúcho 

Religião e Sociedade n° 17. vol 1-2, agosto de 1997 

 

Touraine, Alain 

An introduction to the study of social movements 

Social Research vol 52, n° 4, winter 1985 
 

 

 

 

 

 


