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RE~UMO Este trabalho tem por objetivo contribuir para uma reavaliação 
teó.n:a do tem~ IgreJa Católica e política. Tendo como balisas principais 
a vrs.ao durkherneana do fenômeno religioso e as proposições estrutural
~unc r~~alrstas de Ernst Troeltsch sobre o cristianismo e o tipo ideal 
IgreJa . busca-se superar algumas das limitações presentes em boa 

parte d~s trab~lh?s neste campo. Primeiramente, advoga-se que não há 
como drstrngurr, ngldamente. re ligião e polftica. Em seguida, procura-se 
demonstrar como e porque a Igreja Católica pode ser, simultaneamente 
"c.onservadora" e ··r volucionária" . O referencial empírico principal é ~ 
decada de 60 deste século. 

ABSTRACT This paper tries to ofter a contribu lion to the theoretical 
comprehension of the _rela tionship between Catholic Church and politics. 
Gurded by the durkhermran anaty is of the r ligion and the Ernst Troelts
ch's work on Christianity and "Church" ideal type, il strives to leave out 
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some of Lhe over-simplificalions on this subject. irslly, it suggests that we 
can't radica ly distinguish religion and politics. Secondly, il shows how and 
why Catholic Church can be both "conservative" and "revolutionary" . The 
empirical data came from the sixties. 

Durante os anos 70 e 80, uma coqueluche varreu centros acadêmicos 
no Brasil e no exterior. Era preciso estudar e entender o fenômeno do 
"engajamento" político da Igreja. A aparente transformação do campo 
religroso na América Latina de fins da década de 60 se colocava como 
foco de preocupação para uns e motivo de esperança para outros. A 
instituição que durante sécu los fora vista - e não sem razão- como a 
mais empedernida defensora da ordem social e política parecia então 
deslocar-se (sob peso de fatores que urgia o quanto antes identificar) 
para uma postura distinta, senão diametralmente oposta: o concílio de 
Medellín, naquele conturbado 1968, com sua "opção preferencial pelos 
pobres", parecia resumir tudo. 

Quase trinta anos se passaram. Com a queda do "socialismo real" 
europeu, a perda de força do cênone marxista nos meios humanísticos e 
universitários brasi leiros e a reviravolta espiritualista-conservadora da 
Igreja Católica nos últimos tempos o estudo do tema lgreja-polftica perdeu 
torça ou, pelo menos. entusiastas. Talvez por isso mesmo. como observa 
Sanchis (1992: 11 }, estejamos atualmente em melhores condições de 
empreender urna reaval iação crítica das concepções teóricas que nor
tearam as análise de boa parte dos pesquisadores nesta área. Agregan
do contribuições recentes. revisitando alguns dos clássicos e refletindo 
com a serenidade que a ·distância no tempo de certa torma nos privilegia, 
torna-se possível desenvolver uma abordagem mais densa sobre a 
natureza da partic ipação política dos católicos. 

Neste particular. a década de sessenta oferece ricas possibi lidades 
para a análise. Os conf li tos acirravam-se cada vez mais na sociedade 
brasileira, com estudantes, camponeses e operários mobi lizando-se em 
torno das palavras de ordem "reformas", "revo lução", "democracia" . 
Elites e se~ores médios reagiam com grau de radicalização crescente a 
esse processo. A Igreja, como é natural, não teve como fugir às grand s 
questões do momento. Nem nos mais altos níveis hierárquicos . nem nas 
"bases" constituídas p los movimentos de leigos, a política foi posta de 
lado. Quem sabe possa-s mesmo dizer da década de 60 que ela toi, 
mais do que qualquer outra coisa, a década da polít ica . Ness contexto, 
as divisCes que p rme vam a sociedade viam-se como que plasmadas 
no corpus ec lesiástico. 

Mas, para analisar de maneira sisl máti a a "politização do sagrado" 
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(Zylberberg), não basta nos reportarmos ao ambient histórico que cerca 
uma dada instituição religiosa. Há que s descer a um plano mais 
profundo. ~o que faremos aqui, em duas etapa~ . Prime1ro. questionando 
a distinção rigidilicada que se costumou fazer entre o polflico e o religioso . 
Segundo, analisando os valores próprios que f zem a especificidade da 
Igreja na sua relação com o "mundo" . Aparentemente, estaremos nos 
"afastando" da história ao nos aproximarmos da sociologia - pelo tato 
de nos preocupar aqui, sobretudo, a recuperação dos fatores internos 
que movem a ação política dos católicos. Desnecessário insistir em que 
medida um dos enfoques conÍpleta, na verdade, as carências do outro. 
Já o fizera Durkheim em 1903, ao sustentar que sociologia e história não 
são "duas disciplinas diferentes, mas dois pontos de vista diferentes, os 
quais, longe de se excluírem. pressupõem-se mutuamente" .2 

I. Será a política uma continuação da religião por outros meios? 

Reza uma das mais sólidas tradiçOes das ciências sociais que, antes 
de nos dedicarmos ao estudo de um determinado objeto, o mesmo possa 
ser definido a contento. Nosso problema é que este preliminar é particu
larmente dificultado no caso do estudo do fenOmeno relig ioso. Coberto 
de razão está Hervieu-Léger quando afirma que "nenhuma disciplina 
sociológica se acha confrontada, como está a sociologia da rel igião, com 
um objeto cuja existência é propriamente determinada pela definição que 
ele dá de si mesmo" .3 Seria possfvel desfilar diante dos olhos do leitor um 
sem número de definições sem que qualquer delas esteja isenta de 
alguma incoerência interna, de alguma limitação- seja pelo seu peque
no ralo de aplicabilidade, sej pela incompatibi lidade dos pressupostos 
que inevitavelmente carrega consigo em re lação a outras tradições 
histórico-culturais. Definições c lássicas como as de Edward 8 . Tylor 
("crença em seres espirituais"), Rudolf Otto (o "numinoso") ou Paul Tillich 
(" interesses ultimas '') sucederam-se umas às outras. sem que muito 
consenso tenha sido obtido. O debate continua intenso entre, como diz 
Lambert (1991 : 79), os que advogam que a religião é apenas um dos 
componentes da vida social - e então existiriam diversas para-religiões 
ou quase re ligiõ s - e aqueles para os quais "tudo é re ligião". Há ainda, 
num extremo e como que correndo por Iara, aqueles que consideram o 
projeto de se chegar a uma teoria da religião ''uma arrogância cientffica" 
(Buchdahl 1980: 195), "uma das grandes ficç es criativas do mundo 
moderno" (Asad 1992: 4). 

É necessário, em todo caso, que po samos assumir nossa posição. 

nosso 
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No inicio d'As formas elementares, Durkheim define a religião como 
"crenças práticas re lativas a coisas sagradas que unem numa com.u~~
dade moral os que a ela aderem" . Mas é importante perceber a flexibili 
zação a que submet u tal nunclado. Mais adiante, Durkhelm advoga 
que a re ligião é, "antes de mai nada, um sistema de noçoes através das 
quais os individuas compre ndem a soc iedade de que são rr:embros e 
as relações que mantêm com ela" ( 1989: 281 ). Isso nos remetera a autores 
como Luckmann, Geertz. Castoriadis e Augé. Todos eles convergem, 
como no esclarecimento complementar de Durkheim, ao reconhecerem 
nos sistemas simbólicos uma ação semelhante - ainda que com nuan
ças mais ou menos marcadas- à da re ligião. Para Luckm.~n~ ;s visões 
de mundo constituem "formas elementares de rehg1ao . Geertz 
(1989[1966): 106) sustenta, no rastro de Cassirer, que ela pode ~er 
entendida enquanto um sistema simbólico, apenas dota~a d~ m~1or 
efetividade que os d mais.s Para Castoriadis (1982: 126), o 1magmáno é 
essencialmente re ligioso, enquanto Augé (1982: 76), que pr fere o termo 
ideologia, considera difícil distingui-la da ~e ligião. _ . . _ 

Não são poucos os ociólogose hisLonadores que cnt1ca.n: uma v1sao 
tão fluida do religioso. Baird ( 1968: 21) prefere aliar-se a T1ll1ch, Berger 
(1971 : 212) a Otto, Wors tey (1980: 211-212),p~rec:-nos, a Tylor:. Para 
Lambert (1991 : 81) tratar a ideologia como rel1g1ao nao pa~s.a ~e redu
cionismo", enquanto que Marte li i ( 1995: 71) aí1rma que deflmçoes como 
a de Durkheim tornam difícil "distinguir os fenômenos religiosos de outros 
aspectos extracotidianos da vida social de tipo não-religioso, como a 
magia, a festa, a morte, a guerra, o sexo, a droga". 

A noção de sagrado em Durkheim (o "superior", o '.'in:erdito"), qu~_lh~ 
permite identificar na fesla ou na pollt1ca fenOmenos s1m11ares à rel1g1ao, 
encontra um forte a insuspeito aliado em Weber. Apesar de desenvolve
rem suas pesquisas em campos distintos (o primeiro segue a via etnoló
gica, e o segundo a do estudo histórico das "religiões ~niver_sais"), eles 
chegam a conclusões bastant próximas. Para Weber. s1tuaçoes como a 
guerra (1982: 385) e mesmo o amor-paixão (198~: 397) s~o capaze~ de 
suscitar a experiência do sagrado. Em Economta e soc1edade, afirma 
ainda que o proletariado, "em regra", substi tu i a religião "por outros 
sucedâneos ideais" (1991 : 331) . 
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Marc Augé realizou uma inteNenção particularmente oportuna nesta 
polêmica. Ele acredita que o debate é, quase sempre, etnocentricamente 
contaminado, já que "desemboca sempre em maior ou menor grau numa 
hierarquização" (Augé 1982: 30). Para ser mais c laro, continua. "o debate 
sobre as frontei ras (do fenórneno religioso] é, pois, mafcado por uma 
perspectiva cristã ou, mais amplamente , monoteísta" (1982: 34).7 Mais: 
não reconhecer, sustenta ele, na ideologia uma forma, ainda que social
mente _menos estável ou durável, de "rel igiosidade", revela uma recusa 
em perceber ou assumir os aspectos inevitavelmente ideológicos da 
religião .e De fato, quando verificamos, historicamente, o combate da 
Igreja Católica a ideologias como o positivismo ou o comunismo, este fato 
por si só tende a demostrar o quanto, simbolicamente, um e outro tendem 
a ocupar o mesmo "espaço". 

Dal porque, ao longo das páginas que se seguem, pretendemos nos 
valer do legado durkheineano. e adotar uma concepção mais tluida 
("tolerante", diria Augé) de relig·ião, abordando de forma quem sabe mais 
promissora as relações entre Igreja e polftica. Claro, com as ressalvas 
necessárias: há que se agregar a este legado uma visão da r lig ião como 
não sendo uma força disposta a reafirmar indefinidamente o status quo 
(como pretendeu um certo funcionalismo) e nem a-histórica (como fez 
Geertz. num primeiro momento) . Por outro lado, entender a religião 
enquanto sistema simbólico não implicará o risco de autonomizarmos 
demasiadamente o plano das idéias em relação ao "concreto" da vida 
social se conseguirmos ser suficientemente fié is às lições do próprio 
Durkheim.9 

Esta rápida discussão preliminar demonstra-se necessária na medi
da em que o nosso tema especifico está intimamente ligado à visão que 

7 Jean O nchl r olirma, r p rindo W ber ( r 991· 292). qu : "Ouunto és crencn . v rNoco-s a 11niv rwllrJud • ou 
a qu -uftivet ultd rJ ( .. ) do cr nc;a num prin lpto pessool C()n •derado como o tundad 1 do o•d •m naturnt 
e humantl ( .. ,). Em todo caso. st~bsl•to alno como um monotol rno de valor univ rsal" (Baaclltcr 1995: 464-455) 
Nole· se qu.e mesmo • rudo não lão tecem na roa das RoligiCJnswissenschafl n, como o de Mevlin ( 1973· 
54) , dvcrtt<l!Tl qu lat po tções n!\o •aro esl o "viciadas P<>f pressupostos teológicos filosóficos· 

8 Par~ Pi rre Sanchis, o "núcleo" da identidade rcl•glosa se deline a parlir da crença num nlvel "transcendente 
ultra-social e supuHacional"; dal a ua especilici de enquanto sistema simbólico. qual seja, a ·radlcalída~ 
e energia pot nciat do campo tnor ivacíonal qu olerec para a açâo" (Sanchis 1992' 21·22). Mas crâ a 
r ferência ao "OI m" tlio lund m ntal? Numa perspecltva distinta, diz Luckmallr1 ( 197 . 678). ·a o~slçao 
sobrenatur (11/emplrlco é, pen o, um vesllglo do clenlil icismo do sóculo XIX que guiou e seduziu multe teonz.aç 0 
antr~pológica; sociológica e 're l•g• rhwiss nchalr\iche' sobre o •eligk •. Ouanlo à alegada rad!Céllldade da 
mohv ç!lo rehgtOSa. pod r-se-la dizer qu • se a tom31mo corno eternemo dtl renciador. a disttnc;OO mre 
id logia o r rigí o li a ooncl. m nos nfl id ::~ Poos, nes!P. caso, diterenclaçao nllo eslan ancorada nu narurczo 
dos tenOmcno em s1. mas apenas na gmdoctoo do l€1tor molivoc•onal. Cf. nota 10. 

9 Nad mal dlstant davordad qu onsidc1~r Ourkh omum "id olisla" nosenrirJo !tilo· "( ) a mar rlapnmcira 
d tod consctên -•u ~~~ I $lá m rr.loçoo str lia can o num ro do lemcnto socloi , can a m noiro pel 
quol agiUtlllm sodtslllbuem, .1 . tslo • onla iiO/Ut adosubstrato. Mo , uma v zqu urrl<.lprlm lrob.s 
d r pres nt ç s a&stm con I lu . cl l orn m ( .. ) reahd d&s pmcl.1tm 111 nutOnomns, quo viv m un1u 
vid própria" (0U111hctm 1970· 38) Por culto lado I , dvonirlo, mois tarde, q1. ri um · qufvoco· C(ln td m1 

suo anáfls do r h loso corno 1 nlliJ r I rmu:tn das 1 s do m 1 rlallsntO hl ·1orlco: "()Jrtamenle, co11~ld ramos 
como vld ncio quo a vida ooc•at d p nd do seu substralo o lt oz t1 sua murca ( ... ) Mos a consmên lo col llva 
é ai o mais que sin tplús cptl n()m no d • uo llaw morloiOgic ,. (1989. 501) Os orilos s o nossos 
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temos do renómeno religioso. Porque outro aspecto fundamental é inda~ 
gar até que ponto religião e política constituem esferas distintas da 
vida social . O interesse revelado pelo tema indica o quanto, para o 
homem contemporâneo, "religião" e •·polftica" ão - ou deveriam ser -
dois "campos" que não se cruzam, que não têm nada a ver um com o 
outro. Nossa curiosidade advém, em grande parte, deste senso de 
compartimentalização e da estranheza do veri ficarmos que ele raras 
vezes é ''obedecido" pe los homens em sociedade. 

Durkl1eim (1989: 267) já observava que "a simples deferência que 
inspiram os homens investidos de al tas funções não é de natureza 
dif·erente daquela do respeito rel igioso". Comentários de Frazer (1982: 
79-80) sobre o caráter sagrado da realeza (belamente confirmados por 
livros como Os Reis Taumaturgos, de Marc Bloch), estudos como os de 
Mareei Granet (1959: 236) e Jacque Gernet (1989: 133-176) sobre o 
papel cosmicizante do pod r polftico na cultura chinesa, ou de Sahlins 
(19.90: 63-78) a respeito do que ele prefere chamar de ''sociedades 
heróicas" , e mesmo a fo.rmulação da noção de (rotinização do) carisma 
em Weber ( 1991 : 161 -167), de uma forma ou de outra confirmam o quanto 
a distinção entre o religioso e o polltico tem lá os seus limites, é bem 
própria da sociedade oc idental contemporânea e, mesmo assim, muitas 
vezes contradita por tenómenos como a "religiáo civil" 10 e o "culto à 
personalidade". Ademais , como mostra Aug é, enquanto que no ocidente 
o comprometimento das instituições religiosas com o poder polflico tende 
a ser alvo de críticas (Wood Jr. 1990. Boff 1994), nas religiões africanas 
"o problema da separação entre político e re ligioso nem sequer se põe" 
(Augé 1994: 234-235). 

Isso nos leva a tentar identificar o que, na naturez de ambas as 
"esferas", as uniria. Para Balandier (1 969) há um parale lismo funcional, 
na medida em que tanto reli gião quanto polftica são antidotos socialmente 
produzidos contra a desordem. Muito justo. Já Maurice Bloch abordou a 
questão por outro viés. Para ele o fundamento do poder político trad icional 
e do re ligioso se assenta no nível de "formalização" da linguagem. Esta 
formalização, ao "elitiza r" o processo comunicativo, restringe as possibi
lidades da maioria em contradizer ou reprovar os discursos e as atitudes 
daqueles que dominam aquela linguagem, o que significa que a mesma 
é uma "forma de controle social" (Bioch 1974: 64) . A distinção entre a 
comunicação religiosa e a comunicação da autoridade é que "para a 
última um código não-formalizado é ainda necessário enquanto que para 
a primeira este foi completamente ab· ndonado'' (1974: 65). O p rincípio, 
portanto. é o mesmo: ap nas com a diferença que a comunicação 

tO "A1 mcsmonospovos modetno - 1 ob · rvavuFou rl!a 1\-,polltl s . qu vlv rnno con ' tolnlernaclollal, 
o patriotismo ainda de mpenha um;rnportant p I r lt poso" (t Pllrbo h IOH!l 41), 
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re ligiosa é ainda mais formalizada ("empobrecida") que a da polftka. 
Fina lmente, temos a proposta feuerbachiana de Mareei Gauchet (1980, 
1985), para o qual o fundamento da rel igiao e do. Estado é a instauração 
da exterioridade do fundamento do social e a conseqüente alienação 
deste social em relação à ua própria auto-instituição. A mesma tratura 
que separou o "primitivo" dos seus deuses possibilitarPa, mais tarde, a 
divisão entre os homens. 1 ' A religião aparece, como aliás sugerira Durk
heim (1989: 496), como a condição histórica do polltico. 

Enquanto os antropólogos não chegam a uma conclusão (e nada 
indica que eles estejam próximos disto), cabe-nos apenas reconhecer o 
seguinte: quem fala de religião. fala de poder (Da Mata 1 996) - fala 
portanto de "política", de ação (aínda que sob a fo rma, inversa. de 
não-ação), 12 de ideologia . A imbricação entre as duas esferas revela não 
uma "patologia" mas uma homologia. Uma permanência da qual não 
possamos nunca, talvez. nos livrar. 

11. Entre a Paz e a Espada: a ambigüidade política do 
catolicismo 

Postulamos que re ligião e política são. na verdade, esferas análogas. 
Nada mais natura l, assim sendo, que investigar como estes dois vetores 
sociais (ora concorrentes, ora aliados. ora "fundidos" numa só instância, 
ora indiferentes entre si) se comportaram um em relação ao outro no caso 
específico da cristandade . 

Seria útil distinguir aqui dois "níveis" de análise em relação aos temas 
polftico-sociais: de um lado o cristianismo e, de outro, a Igreja. Como se 
conceberam originalmente. na doutrina de Je-sus e seus seguidores, tais 
temas? Como eles foram Interpretados e postos em prática pelo catolic is
mo romano? 

Para Ernsl Troeltsch (1931 : 50-51) não há dúvida: a mensagem de 
Jesus é antes de tudo rel igiosa, e se centra na idéia da vinda do Reino 
de Deus. Quanto à questão da dominação, do poder pol.ítico, a conside
ração do sociólogo e historiador alemão é igualmente precisa: "Na 
doutrina de Jesus não há qualquer evidência de uma luta contra a 
opressão" (1931 : 60). - m sentido contrário. John O. Crossan. no seu 
importante e bem mais recente O Jesus Histórico, afirma que a "estraté-

11 O g rande problema dos ta hipól se é que el~ dil icl lmcnte se adequa a outm:; trodiçOes hlstórlco-culturaos. Augé 
p rc b u-o muito cedo • de pronlo, contr pós Gauch lá "prova do~ ntldo" dos polhelsmo Hlricanos, onde, 
diz I , nac M • nhum ptlnolplo de XI riorrdade pnre leglllrnor sua orei me a sua hr~;tórfo" (1982: 77). 

12 Ve• o rtlgo d M rc lo Pe1h (t992· 56::' 63). nnde s di cuto a o nquonto cal goolo lund mcnl I do 
polilíco. lernbt mo-nos qu w 1 (1991. 13) tombem conside~<Wa a cmis umll fo~rna de açi!o socml. Cabe 
oqul novarefaN! r>cia a Aug • M · sn10 quando, roLJmel1ta , um Igreja protond "r>l!o s lml cu11 no gov tno dos 
homen3", a conseqOênela pttllt ·a que lo ·up r c lneviwv •lment como u oli da do pod r exlstentl!' (Augé 
1994, 233). 
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gia" de Jesus se baseava num "igualitarismo religioso e econ6mico que 
negava a estrutura hierárquica e patronal da religião judaica e do poder 
romano" (Crossan 1994: 460) .13 Perguntar-se a este respeito é fundamen~ 
tal na medida em que permite responder, pelo menos em parte, à questão: 
quando os católicos passam a atuar "politicamente" numa perspectiva 
de questionamento e/ou transformação da ordem social rumo a uma 
forma qualquer de igualitarismo, procede-se a uma "radicalização '' da 
mênsagem de Cristo (Kadt 1970) ou ao resgate daquela que seria sua 
"verdadeira" dimensão revolucionária (Semeraro 1994)? 

Ainda que Crossan tenha feito um levantamento exaustivo do contex
to histórico dos primórdios do cristianismo, parece-nos que sua interpre
tação está longe de demonstrar a mesma vitalidade da que foi realizada 
por Troeltsch. Este não nega, ern nenhum momento, que o cristianismo 
contenha algo de revolucionário. É assim que mostra como nas primeiras 
comunidades cristãs desenvolveu-se um "comunismo de amor", forma 
de·organização comunitéria caracterizada pela "participação comum nas 
posses como prova de amor e de espfrilo de sacrificio religioso" (Troeltsch 
1931 : 62) .14 Contudo este componente de forma alguma constitufa a idéia 
principal da doutrina cristã. que seria, na verdade, a "salvação das almas" 
(1931: 63) . 

Troeltsch reconhece, com o equilfbrio e o apuro conceitual que eram 
também as marcas de seu amigo Max Weber, que o ideal do "comunismo 
de amor" persistiria. transformando-se na principal força mobilizadora 
dos diversos movimentos revolucionários cristãos; o que levou a Igreja, 
desde mui:to cedo, a precaver-se contra tais tendências desenvolvendo 
a noção de "Lei Natural " e, par e passo com ela, uma ''teoria socialmente 
conservadora" (Troeltsch 1931: 64) . 

Considerando-se, de forma mais ampla, o próprio fen6meno religioso, 
é ponto pacifico que ele "quase sempre( ... ) justifica. aceita ou suporta a 
ordem social" (le Bras 1962: 95). Vejamos o Catecismo Anticomunista de 
Dom Sigaud. que assim ~esponde à pergunta "Deus quer então que haja 
pobres e ricos, nobres e plebeus?" : 

13 Ver a hipótese, varlanle, de Hoornaerl (1994: 94·96) , Num texto rec:enle, I observa. ·o movimento original 
eKlgia um OQmpr0f\11ltim<mlo incondiclonBfcom (s)c:;~usa(s) do pobre( ... )" (Hoornaert 1995 25). g111o nosso. 
Para Troellsch, Dlnda que seja "lnegâvel que a rne~ agem de Jesu:; ( } o aplique mais particlJierrnente aos 
pot>r ·, stam n agemnl\oér trlla1l les. •m ~ender eçada a toei(! QS •pos!;OUs" A mpatiadeJesuspelos 
pobr s "n!lo J)oda sor lnturpr ' I da corno um d ~.to d molhomr suu aondiçeo rnat rlal, mas antes como uma 
eKpressão rlvadoS u ntime11·1od 3morprin ipnl e rund nmntot,combnadocom a irnpr • <O d qu [ei I 

r m um terreno ma s receptivo á Suam n g m" (Tr 11 ch 1931 60) O mesmo ponto d vista 6 pllrl iihado 
por Wacl• (1990: 266. 325). 

14 C"..omo s 1 m At4. 32.34<lS; "A mull!dlkl dos fieis oro t.m o cor (lo um 66 alma. Nino• rn con~ld 11Wu 
proprl dad parllcula1 as cois • que posslJfa. mag 1udo cro posto ~m comum nlr eles. ntre eles ninguórr1 
passava necessidade. pois aqueles qu po sulam lorr'!ls ou c s os vsnd•am, traz•am o dinheho o oolocavom 

o5 pó dos apóstolo : depois ero di ·trl · uldo a d um conforme a sua n ss•çlad • 
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"Está de acordo com os planos de Deus que existam pobres e ricos 
gente humilde e gente importante, mas baseada toda esta hierar~ 
qui a na justiça e na caridade" (p. 43} 

Entretanto não parece h v r qualqu r dúvida, hoje em dia, de que as 
cr~.nças e por vezes os aparelhos re ligiosos podem atuar no sentido de 
cnt1ca e mesmo confronto aberto com uma dada realidade sócio-polfti
ca.15 Desde o traba lho de Berger ( 1971 [1 967)) até os recentes levanta
mentos de Billings e Scott (1994) e Demerath 11 1 (1994) só se faz confirmar 
o fato de que a "politização do sagrado" não se estabelece rigidamente 
nesta ou naquela direção. 

Nietz~.che já re:le.tia .de maneira interessante a respeito da ambigüi
dad.e politlca do cnstJanJsmo. Na maior parte dos seus escritos, como é 
sabido, ele demonstra-se francamente hostil à doutrina e à fé cristãs tidas 
(ao lado do álcool) como ··os narcóticos da Europa" ( 1976: 145). A r~ligião 
é v1sta como a enfer~idade d'a ~ontade e da "efetividade'' humana. E, no 
enta~to: o P.rópn~ Nietzsche ~ f 1 rma, quanto ao principio da Igualdade, 
que. fo1 o cnst1an1smo que ma1s fundamentalmente o disseminou; a todo 
s~nt~m~nto de veneração e de distância entre homem e homem ( ... ) 0 
cnstJanJsm.? fez uma ~uer~a d~ morte"- Enfim, teria sido o grande respon
sável pela crença no priVIlégio da maioria' [que] faz revoluções e as fará" 
(1974: 361). 

Seria .Tr?e l ~sch ~ primeiro a demostrar, e não apenas a pressentir, 
como o cnstJanJsmo e permeado tanto por uma tendência "revo lucionária'' 
quanto por uma te.ndência "conseNadora". A primeira se faz presente 
através ~e duas ati tude~ b~s 1cas: "anarquismo idealista" e "comunismo 
de ~mor , marcadas por md1ferença ou hosti lidade em relação à r alidade 
soc1al; e em~enhadas ~m rea lizar os ide is de fraternidade no interior do 
gru.po de fJé1s. N~ se_nlido oposto, verifica-s um '' c~nservadorismo" cuja 
tôn1ca .é a subm1ssao a Deus e seus desígnios. A medida em que a 
comunrdade cres.ce. C_?m a adesão de um maior número de membros, a 
negaç~o das J nst J ~~ ~ çoes seculares dá lugar a um pragmatismo no qual 
o que importa é uli iJZá-las em função das fina lidades religiosas do grupo 
(Troelt~ch 1931: ~2) Em resumo, negação e aceitação do "mundo''. 
Comb1na~-se ass1m. duas posturas aparentemente incompatíveis mas na 
ve_rd~de. Jnsepa~áve J s uma da outra. Ambas emanam do tato de que 0 
cnsttanrsmo aha a radicalidade de sua mensagem religiosa a um 
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conservadorismo político-social; este eventualmente colocando-se em 
função da primeira.16 É importante I mbrar ainda que o conservadorismo 
pode ser "refreado" caso a ci rcunstâncias entrem em conflito com os 
"ideais ético-religiosos" cristãos portanto com "a organização eclesiás
tica qu dá suporte a estes ideais", levando a Igreja a assumir uma 
postura historicamente transformadora. "Uma doutrina puramente e in
condicionalmente conservadora, portanto, nunca pode ser produzida por 
ela" , conc luiTroellsch (1931 : 86).'7 

Uma coisa é analisar esta intrínseca ambigüidade cristã. Outra, até 
certo ponto, seria analisar as formas de relacionamento da Igreja (no 
nosso caso específico, a Católica) com a sociedade e o poder polí tico. 
Porque aí deixa de estar em jogo, apenas, tal ou qual "leitura" das 
doutrinas. A dimensão institucional e o exercício do poder que nela fica 
tão mais evidente assume uma re levância não menos perceptível por 
incidir e muitas vezes delimitar, ora mais ora menos rigidamente, as 
formas através das quais as mesmas doutrinas podem vir a ser interpre
tadas. 

As definições do termo "Igreja" no âmbito das clências sociais ten
dem, contudo, a exacerbar a dimensão organizacional em detrimento do 
seu universo simbólico próprio . Diferentemente de Durkheim, que a 
concebia como a "comunidade moral" dos crentes, 18 prevaleceu, em 
graus diferentes de sofisticação, aquela de Nietzsche (1976: 253), para 
quem "a Igreja é antes de qualquer coisa um edifício de dominação".'9 
Weber (1982: 331) definiria a Igreja como uma torma de institucionaliza
ção (ou , para ser mais exato, burocratização) do sagrado; o que levaria 
Bourdieu, ainda que partindo de um referencia l de análise mais amplo, a 
propor que "uma inst ituição como a Igreja contribui sempre para a 
manutenção da ordem política" (1992: 72) .20 

Mais uma vez, é o caso de recorrermos a Troeltsch : na sua definição 
c lássica dos tipos ideais "seita" e ''Igreja", esta última é entendida de uma 
torma bem mais completa.2 1 Longe dele negar que a Igreja seja uma 

16 Não cremos ser evodente, como propõe Crossan, que hajo "lgunli1orísmo d b ns mal ro os" na "essênda" do 
movimenlo de Jesus (1994· 378). Esto oulor parece I r projetado no cristianismo aspectos que eoarn própnos 
das diversas insurreições camponesas do primeiro culo So aS'~im fosse, a dimensl:lo · o,evolucionârle" do 
crislranismo telio sido muito rnais facolmenle perce ida -e seguida 

17 O que parec confirmar a observação de Weber ( 1982: 373). que con dera "rr>~nos supr ·mundano· o Deus 
cristão, Para Gauchet n fomw d relaçllo do cr i$1ianismo com o "mundo" galga um melo-termo emre as que 
silo l/picas. num extremo. elo budismo. e. no outro, do istamisrTIO, HO. sim, r cuoo o fuga do "mundo". mas urna 
recusa qu • rn lugar de abslr or-se do mundo. ompel -o a agu sobr ele" (Gou 1 1985: 98) 

18 N o custe I mbror que tanto Troeltsch ( 1931. 340) quanlo Joaohrm Wach (1990: 179-180) n,o consid r vam 
ad quada aplocaç o do 1 rrno "lgo 1 • grupam nl s r hglo os não·crlst s. 

19 A m srna tradlçAo que estO pre nl no r.ríll d L onru do Roff oo qu oi ~h ma d I r j ·instllul~o. "toda 
lnsllluiçêo t ma I ndllnclo d • onrocr 1l~o • . voto dizer. d cr nsformoo em um so 1 ona de pod ' d 
r pr sSào con~ c ri 1lvoctod o crlllcrr" (Botf 1 99~ 93) 

20 int r ssant qu ourdieu. mesmo v I do- · • mplnmcn1 rio livro do Toooltxh, a r nl uma poopo~ç o 
13o rfgldo rn lernpo: o grilo na cltaçao no• 

21 Hoorn or1 (1994: 33-34) . o jnvocar as calegorla In ulhod s pór Troellsoh (que 'llo "l(lr jo" , • Ih;" 
"mls11clsmo"), f Ja. ao e6n1r rio, em "I o ja" . " grup<~" -coJiro· Olflcllment 1 1 r·r;e.á de vari ç s d lraduçllo 
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instituição "conservadora" e empenhada no contro le das "massas" . Mas 
hé outros aspectos não menos importantes: relativa aceitação da ordem 
sócio-política, universalismo, minimização da importância da vida religio
sa inLerior, sobrevalorização da dimensão sacramen tal e da hierocracia 
que a administra . Por certo, pode-se dizer da Igreja que ela está muitas 
vezes mais impregnada da lógica organizacional-burocrática que dos 
"valores" originais do evangelho, entretanto - e isso é muitas vezes 
desconsid rado na literatura - estes não estão de todo ausentes. Per
siste, ainda que de forma residual. o Evangelho como torça motriz, a 
crença em si mesma enquanto instituição divinamente fundada, alguma 
indiferença que seja em relação ao "mundo", bem como um caráter 
eminentemente universalista. Daí extraímos duas conclusões que nos são 
caras: primeiro, não se pode reduzir a Igreja à sua dimensão institucional. 
sob risco de pôr de lado todo o universo de representações que constitui 
seu património e, mais que isso, sua especificidade; segundo, Troeltsch 
deixa claro que não é sempre que a Igreja aceita a sociedade e o poder 
polftico, mas sim que ela os aceita "em certa medida", isto é, de forma 
''relativa" (Troeltsch 1931 : 331, 335). 

Tudo o que foi dito acima nos leva a considerar útil o "esquema" do 
cristianismo elaborado por Luis Dumont (1993: 44), que propõe como 
uma imagem grética possível do mesmo "dois círculos concêntricos, 
representando o maior o individualismo-em-relação-com-Deus e o menor 
aceitação das necessidades, deveres e obediências no mundo". O 
resultado seria o seguinte: 

O simbólico e o histórico no cristianismo 

Nota·se o quonlo o 1 rrno • H·· ulnd se pt • lo, como r. comenlovu o pr6pn lroolls<:h (1 931 . 333-334) o 
Inúmeras lncompr ns6es Ou r·nos p r c r q •e lloornocot tentou . qulvar - d la . r noo ndo o dua 
últimas categonas. o que. no nl"!nto, osvtJ%iOtJ por com I to os nlldo orioin,·•l pr clsao da mesmas. 
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Percebe-se bem como este diagrama clarifica um aspecto I undamen
tal do cristianismo: a relação com o "mundo" é pautada. primariamente, 
pelas motivaç es e disposiç s que se originam no seu sistema de 
símbolos particu lar. No círculo maior, lemos a esfer simbólica; e, no 
menor, a inserção do individuo e do grupo no "mundo", na história. A ação 
no concreto da vida social, econômica e política se pauta pelos princípios 
religiosos que, no limite, ambicionam conformar o "mundo" aos "valores", 
e assim eliminar a separação entre as duas instâncias.22 A questão é que, 
ao percorrer o trajeto "fàra" "dentro", no momento de traduzir doutrinas 
em termos "práticos", dá-se o jogo inevitável (e imprevisível no que se 
retere aos seus resultados) das interpretações. Significa dizer que a Igreja 
Católica, na medida em que é portadora - e não importa aqui em que 
grau -de alguns dos valores originais do cristianismo, poderé desen
volver em seu seio, e a despeito de todas as limitações de ordem 
especificamente institucional , visões de mundo substancialmente dite
rentes e mesmo opostas àquelas que vimos serem características do tipo 
ideal "Igreja" . 

Concluindo, a "atuação política" dos católicos não pode ser explica
da pura e simplesmente em termos de estratégias racionalizadas, tal 
como faz toda uma corrente de estudiosos da Igreja latino-americana ao 
atribuir a maior preocupação com temas sociais à crescente competição 
no mercado de bens religiosos.23 É a partir daquelas doutrinas fundamen
tais que os cató licos orientarão sua atuação no "mundo'', aceitando-o ou 
nã.o. Apenas lembrando que esta negação ativa (Gauchet) pode variar 
de intensidade, indo do simples esforço neo-missionário "recristianiza
dor" até propostas mais contundentes de reforma social - neste caso. 
de forma a adequar o temporal à noção, sempre pres nte. de "comunis
mo de amor". Como sustenta Ann Swidler, a cultura proporciona um "kit 
de ferramentas" sem predeterminar de que forma elas serão uti lizadas. 
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Serão os homens, na sua incansável ação social e (por que não dizê-lo?) 
simbólica, os responsáveis pelo sentido que lhes será dado: "O mesmo 
sistema de crenças - uma religião, por exemplo -:- pode ser tomado por 
algumas pessoas como uma ideologia e por outros como tradição; e o 
que foi tradição pode sob certas circunstâncias históricas tornar-se 
ideologia" {Swidler 1986: 279). Podemos compreender assim mais facil 
mente como a Igreja comportou posições polfticas tão dispares, e, 
finalm~nte, responder de fmma satisfatória o que nos perguntávamos 
bem mais acima: os membros da chamada esquerda católica não radi
calizaram sua visão do catolicismo (como sugeriu Kadt), e muito menos 
resgataram a "verdadeira" dimensão revolucionária de seu sistema de 
crenças (como quis Semeraro). Eles apenas interpretaram e manejaram, 
a partir de sua vivência concreta e do seu ambiente histórico específico, 
um conjunto de doutrinas que predispunha-se tanto a uma leitura "con
servadora" quanto a uma I itura "revolucionária" . 24 

"Pluralidade inevitável" do cristianismo, diz Crossan (1994 : 461), 
"notável plasticidade'' do catolicismo, admite Augé (1994: 235). Enfim, e 
para utilizar as palavras de um teólogo e um sociólogo, respectivamente, 
vemo-nos diante de uma única constatação possível : a de que a Igreja é 
"essencialmente histórica" (Küng 1968: 35), uma vez que, igualmente, "a 
natureza do cristianismo é ser histórico" (Poulat 1977: 86). Daí se deduz 
aquela que talvez seja a mais séria limitação das teses a respeito da 
"transformação política" da Igreja latino-americana entre os anos 60 e 80: 
a constatação - aparentemente tão óbvia - de que lenha havido, de 
fato, urna transformação. A Igreja não pode se "transformar" em algo que, 
embrionariamente, traz dentro de si mesma. Nada que é pode ser 
transmutado em sua própria substância. Pode haver (e certamente hou
ve) "recuperação", "resgate", "reavivamento", de dimensões que também 
lhe são intrfns cas. É claro, neste ca o, que nos referimos a um plano 
sociológico mais profundo e historicamente mais amplo: estrutura l, quem 
sabe. À medida em que restringimos nosso corte ao Brasil , torna-se 
impensável negar que desde os tempos coloniais a Igreja fora uma 
instituição majoritariamente empenhada na manutenção da Ordem. O 
"engajamento" de alguns setores eclesiásticos na busca da transforma
ção social, ainda que sempre minoritários, após 1962, consti tuiria uma 
novidade - não resta a menor dúvida. Mas é preciso re lativizar tal 
constatação de acordo com o nivel onde se processa a análise. Daí a 

154 

importância de se deixar suficientemente claro o quadro histórico-social 
dentro do qual se fala em "novidade" sob pena de descobri rmos, fasc i
nados, velhas verdades. 

Se quiséssemos ir mais longe diríamos m smo que somente em 
circunstâncias em que as duas faces da Igreja vêm à tona, com todos os 
paradoxos e conflitos que isso acarreta, é que ela realmente se dá a ver 
por inteiro. Trata-se, precisamente, do que ocorre nos anos 60. Em tais 
circunstâncias a Igreja não se transforma, mas apenas se descortina. 
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