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 Nossa pesquisa tem como tema a influência da Teologia da Libertação sobre o 
trabalho que o CEPAT/CJ-CIAS (Centro de Pesquisa e Apoio aos Trabalhadores/Centro 
Jesuíta de Cidadania e Ação Social)1 desenvolveu desde seu início no ano de 1990 até os 
anos próximos à virada do século, com especial atenção ao período de 1997 a 2000. Para 
tanto, utilizamos como principal apoio as publicações do periódico CEPAT Informa, a 
primeira parte (título: Ver) do texto-base da Campanha da Fraternidade de 1999 
(produção conjunta CNBB-CEPAT) e o material relativo à Escola de Formação Fé e 
Política, além de demais materiais, publicações e trabalhos do Centro que se encontram 
em seu arquivo. 
 O Centro foi fundado através do diálogo entre padres da ordem dos jesuítas e 
contou com a contribuição de militantes dos movimentos populares, sindicais e pastorais 
sociais. Seu objetivo era contribuir na pesquisa das mudanças do mundo do trabalho e 
apoiar as lutas do movimento operário. Aos poucos este eixo se ampliou, tomando outras 
abordagens que se relacionassem à realidade do trabalhador e da vida política, sempre 
servindo a partir de valores evangélicos. Torna-se relevante a esta pesquisa por representar 
uma iniciativa que teve seu início na década de 1990 (após a redemocratização brasileira e 
seu consequente influxo de movimentos populares e pelos direitos civis), período no qual 
houve uma reconfiguração da atuação da Igreja católica no campo político-social, em 
especial na relação com os movimentos sociais. 
 A análise empreendida se divide em três capítulos. O primeiro trata de um 
levantamento bibliográfico divido em dois eixos: uma discussão sobre história cultural das 
religiões, mercado e autonomia religiosos; e Teologia da Libertação propriamente dita. 
 Os autores André de Souza2 e Karina Bellotti3 tratam da disputa de fiéis pelas 
religiões do século XX. No Brasil, a instituição do Estado laico e a perda do monopólio da 
fé por parte da Igreja católica revelou o enfraquecimento da sua força na cultura do povo. 
O crescimento das religiões protestantes, afro-brasileiras e os sincretismos do catolicismo 
popular são exemplos desse cenário. 
 Uma vez evidente o decrescimento da influência católica no século XX, a nível 
mundial o Concílio Ecumênico Vaticano II (1962-1965), convocado pelo Papa João XXIII, 
representou a reflexão interna à estrutura eclesiástica em relação aos novos paradigmas que 
a modernidade abria para a Igreja. A mudança da práxis católica se tornou imperativa e a 
instituição chegou à conclusão que deveria se reaproximar das classes populares, que 

                                                 
1 O CEPAT se torna também um CJ-CIAS apenas em 2008, quando houve o empreendimento da Província 

Meridional da Companhia de Jesus para criar Centros Jesuítas em forma de uma rede para “fortalecer o 
[seu] Apostolado Social”. Como em algumas regiões já haviam instituições vinculadas aos jesuítas 
realizando trabalhos no sentido dos CJ-CIAS, a Companhia decidiu fortalecê-los sem a necessidade de 
criar um outro grupo a parte. Caso do CEPAT. (SANSON, Cesar; SAMPAIO, Darli de Fátima; CARTES, 
Claudia Patricio; LANGER, André. CEPAT 20 ANOS: pesquisa, formação e assessoria. Curitiba: Gráfica 
Popular, 2010, p. 13). Por caracterizar um outro contexto, distante do aqui abordado, escolhemos chamá-
lo apenas pelo primeiro nome que assumia na época de pesquisa (1990-2000). 

2 SOUZA, André Ricardo de. Igreja católica e mercados: a ambivalência entre a solidariedade e a 
competição. Religião e Sociedade. Rio de Janeiro: 27(1), p. 156-174, 2007. 

3 BELLOTTI, Karina Kosicki. História das Religiões: conceitos e debates na era contemporânea. História: 
Questões & Debates. Curitiba: Editora UFPR, n. 55, p. 13-42, jul./dez., 2011.  



progressivamente se distanciavam do catolicismo. Deste concílio, originaram-se 
interpretações teológicas que levaram à criação de dois expoentes na segunda metade do 
século XX: a Renovação Carismática Católica e a Teologia da Libertação. 
 A fim de contrapô-las, pois muitas vezes as duas correntes disputaram espaço na 
hierarquia eclesial, usamos, além dos estudos de Souza e Bellotti, Vera Jurkevics. Esta 
estuda o Movimento Carismático, do seu surgimento à sua expansão, quando se utilizou 
dos meios de comunicação na década de 19904. Da análise de Michael Löwy5 retiramos o 
termo cristianismo da libertação que usamos juntamente ao da Teologia da Libertação, por 
incluir as experiências de politização e contribuição social católica anteriores a esta 
experiência, além de indivíduos a ela não relacionados mas que mesmo assim se 
engajavam na construção de alternativas à população empobrecida. 
 Sobre a politização dos dois movimentos católicos, Júlia Miranda contribui com sua 
pesquisa com membros da Renovação Carismática e a visão destes sobre as formas de 
engajamento social de seu próprio movimento, mais soteriológico, e o da Teologia da 
Libertação, mais politizado6. Ao mesmo tempo, a inclusão dos textos de Francisco Cartaxo 
Rolim7 e Leonardo Boff8 nos confere uma outra perspectiva da corrente católica 
progressista e dos enfrentamentos com os setores conservadores: desde as críticas 
estruturais à hierarquia eclesial que renderam à Boff uma série de processos e punições, até 
a investida conservadora das décadas de 1980 e 1990, que se constitui na tentativa de 
despolitização da Igreja através de abordagens do pobre a partir de um enunciado bíblico 
de misericórdia e caridade. 
 Em seguida, há a contextualização das décadas de 1970 e 1980 no Brasil acerca dos 
caminhos que a Igreja católica tomou em relação a seu vínculo com o engajamento político 
social, considerando os confrontos internos à instituição de correntes mais conservadoras e 
outras mais progressistas. Evidentemente no período em volta das duas Conferências 
Gerais, Medellín (1968) e Puebla (1979), do Conselho Episcopal Latino-americano 
(CELAM), a opção pelos pobres por parte da Igreja que caracteriza a Teologia da 
Libertação tomou relevante visibilidade no cenário político da região. 
 O historiador Ralph Della Cava9 aponta como a Igreja nos países latino-
americanos, devido à sua rede internacional e maior capacidade de se articular fora da 
censura e repressão, tivera um papel singular na denúncia do excesso destes governos e na 
articulação de instrumentos “programáticos e práticos de ação na sociedade”, como 
movimentos sociais e partidos. Apesar da aparente homogeneidade de discurso, havia uma 
restauração conservadora ocorrendo na década de 1980 a fim de enfraquecer a ala 
progressista que, ao menos temporariamente, gozava de uma influência política crescente. 
A partir de então, as organizações católicas de cunho social passam a estimular os 
movimentos nascidos em sua base a se articularem fora dela com a redemocratização 
brasileira. Dentre as figuras envolvidas, Frei Betto se destaca por ser um militante das 
Comunidades Eclesiais de Base e teórico dos movimentos sociais católicos em geral que 
corrobora com esta posição. 

                                                 
4 JURKEVICS, Vera Irene. Renovação Carismática Católica: reencantamento do mundo. História: 

Questões & Debates. Curitiba: Editora UFPR, n. 40, p. 121-134, 2004. 
5 LÖWY, Michael. A guerra dos deuses: religião e política na América Latina. Petrópolis: Vozes, 2000. 
6 MIRANDA, Júlia. Carisma, Sociedade e Política: novas linguagens do religioso e do político. Rio de 

Janeiro: Relume Dumará e Núcleo de Antropologia da Política, 1999. 
7 ROLIM, Francisco Cartaxo. Teologia da Libertação no Brasil: 1980-1986. In: SANCHIS, Pierre. 

Catolicismo: cotidiano e movimentos. São Paulo: Edições Loyola, 1992, p. 9-79. 
8 BOFF, Leonardo. Igreja: carisma e poder. Petrópolis: Editora Vozes, 1982. 
9 DELLA CAVA, Ralph. A Igreja e a Abertura, 1974-1985. In: MAINWARING, Scott; KRISCHKE, Paulo 

J. (orgs.). A Igreja nas bases em tempo de transição. Porto Alegre: L&PM, 1986, p. 13-46. 



 Incluímos Ana Maria Doimo no debate sobre a abertura democrática e da tendência 
de fortalecimento do caráter eclesial e evangélico do trabalho pastoral, preocupação da ala 
progressista católica, mas sem deixar a Igreja se fechar em sua especificidade cristã10. A 
emancipação dos movimentos populares atendia a este plano. 
 Em 1995 foi criado o boletim impresso CEPAT Informa para lideranças sindicais, 
movimentos populares, agentes pastorais e lideranças políticas se manterem a par dos 
acontecimentos que tivessem alguma influência sobre a vida dos trabalhadores através de 
recortes de jornais de amplitude nacional e internacional. Assim como o CEPAT expandiu 
os temas geradores de pesquisa, o mesmo ocorreu com o boletim, que passou a abordar 
temas cada vez mais amplos, incluindo análises de fundo teológico sobre a sociedade 
capitalista, o desenvolvimento ecologicamente não-sustentável, alternativas a estas 
conjunturas, entre outros. Além de servir como canal de comunicação do Centro com seus 
leitores, incluindo agenda de atividades (a partir de 1999), também fornecia material para 
subsidiar suas demais iniciativas e cursos. Seus textos foram usados: no Curso de 
Formação de Monitores para a Campanha da Fraternidade 1999 – Fraternidade e os 
Desempregados (1998), a qual contribuiu para o material usado na sessão Ver do texto-base 
da Campanha da Fraternidade 1999; na Escola de Formação Fé e Política (1996-2007), que 
utilizamos como fonte para o terceiro capítulo; e outros seminários, palestras, assessorias a 
movimentos e sindicatos, cursos, etc. 
 O segundo capítulo foi organizado em volta da temática “Trabalho e 
Neoliberalismo”, tratando: das abordagens do CEPAT em relação às formas de organização 
do trabalho inseridas no contexto de implementação do modelo capitalista neoliberal da 
década de 1990; a sua contribuição no texto-base da Campanha da Fraternidade de 1999 e 
seu diálogo sobre este tema com outras instituições vinculadas à Igreja, em especial a 
CNBB. 
 O tema da Campanha da Fraternidade de 1999 fora “Sem Trabalho... Por quê?”. Em 
seu texto-base, CEPAT e CNBB expõem a preocupação da Igreja em relação ao 
desemprego, o que André de Souza afirma ter sido uma constante do grupo em toda a 
década de 199011. O evangelho da competitividade12 produzia não só miséria material mas 
igualmente traumas psicológicos, fragmentação das famílias e perda do sentido da vida, 
uma vez que o trabalho é fonte de sobrevivência, sociabilidade e identidade dos 
indivíduos13. O desemprego fere a fé cristã por impedir a dignidade da vida humana14 e, 
quando comparamos à obra de Boff e à Teologia da Libertação, ir contra o “fraternismo 
[sic], a solidariedade e a comunidade”15. Fazem eco a esta interpretação Dom Ladislau16 e 
Dom Pedro Casaldáliga17. A opinião deste grupos vinculados ao pensamento cristão é que 
a crise de emprego revelava um caráter estrutural, não conjuntural, do modelo capitalista 
neoliberal. O prejuízo às pequenas e médias empresas devido à entrada massiva de 

                                                 
10 DOIMO, Ana Maria. Os Rumos dos Movimentos Sociais nos Caminhos da Religiosidade. In: 

MAINWARING, op cit, p. 101-130. 
11 SOUZA, op cit, p. 162. 
12 NEUTZLING, Pe. Inácio. Sem Emprego... Por quê? A CF-99 e a grande transformação do mundo do 

trabalho. CEPAT Informa, s/n, fev./1999, p. 3 
13 CNBB. Campanha da Fraternidade 1999 – Sem Trabalho... Por quê? A Fraternidade e os 

Desempregados – Texto-Base. São Paulo: Editora Salesiana Dom Bosco, p. 15, 25 e 26. 
14 Ibid., p. 61-63. 
15 BOFF, op cit, p. 208-210. 
16 Responsabiliza o neoliberalismo pelo esvaziamento crônico da Pastoral Operária na década de 1990: “na 

incerteza e dificuldade de manter ou buscar um emprego, ele [o trabalhador] não pode ir para o 
confronto” (STEIN, op cit., p. 173 e 174). 

17 “Nenhuma escravidão fez mais escravos, nenhuma guerra tem feito mais vítimas que o neoliberalismo 
mundializado” (CEPAT Informa, n. 38, mar./1999, p. 28). 



produtos estrangeiros e a instalação de multinacionais, como apontam Felipe Loureiro e 
Maria de Lourdes Stein18, revelava a incompatibilidade com a solidariedade humana.  
 O discurso do CEPAT e do texto-base da Campanha da Fraternidade assume o tom 
de denúncia quando defende que o modelo americano neoliberal impôs o rompimento com 
formas de organização do trabalho em detrimento da renda básica do trabalhador19. O 
primeiro trabalho neste sentido produzido pelo CEPAT em 199520 fora fruto de uma 
pesquisa de Pe. Neutzling e Dari Krein com o Sindicato dos Petroleiros, expondo uma 
pergunta fundamental: de que transformação no mundo do trabalho está se falando? Em 
1999 nas páginas do CEPAT Informa e no texto-base da Campanha da Fraternidade 
articula-se a ideia de que o trabalho fora apropriado pelo emprego capitalista. A partir da 
chamada crise do trabalho por conta do desemprego dos anos 1990, Neutzling esclarece: o 
trabalho “pelo qual o sujeito se exterioriza produzindo um objeto que é a sua obra” não 
está em crise. O que está é a sua forma assalariada, por conta do capitalismo21. 
 O esvaziamento do sentido original do trabalho estaria inerente, por exemplo, ao se 
considerar que uma dona de casa não possui trabalho, ao invés de não possuir emprego 
simplesmente. Ao contrário do que ocorreria com o capitalismo neoliberal, o progresso 
técnico deveria se pautar pela manutenção da dignidade humana, através da “redistribuição 
das riquezas produzidas coletivamente” com a, antes não possível, redução do trabalho 
exigido22. 
 A economia solidária é uma das propostas encabeçadas pelo catolicismo 
progressista e pela Campanha da Fraternidade de 199923. Com raízes na terceira via, 
proposta de cooperativas da Europa na primeira metade do século XX24, compreende um 
trabalho que valoriza a solidariedade, as pessoas e a preservação do meio ambiente 
seguindo a Ética do Cuidado25, tema abordado por L. Boff e impresso no CEPAT 
Informa26. Tema abordado com frequência ainda anos antes no CEPAT Informa27, a 
discussão de economia e ética da Campanha da Fraternidade busca formas de organização 
do trabalho que compreendam a fraternidade, a solidariedade e a proximidade com a vida 
humana da teologia libertária. Junto à economia solidária, são incentivados a agricultura 
familiar, as micro empresas e a reforma agrária28. 
 Por fim, o terceiro capítulo aborda as relações entre “Espiritualidade e Política” 
estabelecidas através da produção do Centro (neste caso, a maior parte de autoria de Pe. 
Neutzling). Para tanto, utilizamos principalmente o material da Escola de Formação Fé e 
Política, iniciativa do Centro para a formação de agentes políticos (prefeitos, vereadores, 
                                                 
18 Sobre o panorama econômico decorrido do neoliberalismo e os vínculos com os serviços católicos, 

utilizamos: LOUREIRO, Felipe Pereira. Desenvolvimentismo às avessas: o processo de 
desindustrialização brasileiro sob a égide neoliberal (1990-1999). Revista de Economia Política e 
História Econômica, n. 8, jul./2007, p. 33-66. STEIN, Maria de Lourdes. A experiência do trabalho: as 
práticas da Pastoral Operária em Curitiba (1965-1999). Curitiba: UFPR, 2004. 

19 Imaginar uma Outra Sociedade – Por uma Economia Solidária. CEPAT Informa, n. 39,mai./1998, p. 1. 
20 CEPAT Informa, n. 12, dez./1995, p. 18. 
21 CEPAT Informa, s/n, fev./1999, p. 11. 
22 Idem, p. 10-13. 
23 CNBB, op cit, p. 16. 
24 SOUZA, op cit, p. 162-165 e 172. 
25 BEZ, Salete Bagolin. As Comunidades Eclesiais de Base no novo milênio. Curitiba: UTP, 2011, p. 34 e 

35. 
26 Através da Ética do Cuidado e da Vida, o trabalho deixa de ter o sentido utilitarista e vê a natureza não 

como objeto, mas parte da Realidade a qual as suas ações [do humano] coexistem em comunhão (Por um 
novo paradigma civilizacional. CEPAT Informa, n. 53, ago./1999, p. 20-24). 

27 Economia Solidária: geração de renda e alternativa ao liberalismo. CEPAT Informa, n. 31, ago./1997. 
Colaboração Solidária: uma alternativa pós-capitalista à globalização atual. CEPAT Informa, n. 46, 
dez./1998. 

28 CNBB, op cit, p.44-48 



sindicalistas, militantes de movimentos sociais, etc) a partir de valores evangélicos cristãos 
visando a construção de uma “sociedade economicamente justa, ecologicamente 
sustentável, politicamente democrática, socialmente solidária e culturalmente plural”. 
 Identificamos na opção de priorizar indivíduos já engajados com a vida política, 
junto ao diagnóstico do CEPAT de que a formação dos partidos era insuficiente29, um 
misto de posicionamentos internos à Igreja da década de 1980, que resultou no 
empreendimento de exteriorizar o trabalho dos movimentos de base católica no campo 
político institucional30 através do trabalho de conscientização, “momento privilegiado do 
encontro de fé e política”31. Porém, no discurso político, a Igreja possui sua especificidade. 
A partir de uma proposta pedagógica de priorizar o saber popular e as situações vividas, 
afirma Irlys Barreira, diferencia-se dos partidos de esquerda que possuem dificuldade de 
incluírem a análise do local na sua busca por transformação da sociedade. Na Escola isto se 
traduz na sexta etapa (ocorrida no ano seguinte, quando todos se reencontram para 
comentarem os resultados do seu trabalho, da eleição, etc.) e na participação de antigos 
alunos com testemunho da vivência da relação fé e política no exercício de seus cargos32. 
Junto à abordagem religiosa, como as “formas produzem sentido”33, o discurso de caráter 
utópico e profético da Escola é aglut 34inador . 

                                                

 Desta forma, a formação da Escola se dá em seis etapas com conteúdos distintos a 
partir de princípios éticos e valores evangélicos35. Na prática isto ocorre nas celebrações 
eucarísticas e ecumênicas que dão início às turmas de cada ano, na resignificação da 
oração do Pai Nosso36, conferindo a cada verso outros relacionados à política (“Pai do 
povo que luta por uma vida de liberdade”), e, principalmente, na quinta etapa da Escola: 
Ética e espiritualidade política, que inclui um retiro e o aprofundamento da discussão 
teológica da política. O texto “O Cristão e a Política” utilizado é essencial para 
visualizarmos como as ideias da Teologia da Libertação, de que a libertação soteriológica 
se prolonga em exigência ética e práxis histórica e política37, tomam forma no trabalho da 
Escola do CEPAT. Neutzling, autor do texto, utiliza passagens bíblicas para chegar à 
conclusão que “A prática de Jesus, a serviço do Reino, implode tudo aquilo que mantém a 
estratificação da divisão na sociedade”38. 
 Finalmente, chegamos ao ponto em que percebemos no CEPAT um amálgama de 
experiências amadurecidas da Igreja católica com os movimentos populares, pastorais e 
partidos. Como discutido a partir da bibliografia, esta instituição milenar ao se encontrar 
inserida no contexto de redemocratização do Brasil modificou a sua relação com o político. 
Enquanto o Movimento Carismático, expoente da Igreja católica e que mais obtém 
visibilidade, representou uma midiatização da profissão da fé e a sua despolitização, 
conseguimos a partir do estudo das atividades do Centro de Pesquisa e Apoio ao 
Trabalhador perceber que esta não foi a única forma tomada por este processo. Ainda que 
represente um estudo a partir do local, a abrangência estadual da Escola de Formação Fé e 
Política, seu apoio da Regional Sul II – CNBB e a participação na redação do texto-base da 
Campanha da Fraternidade – 1999, expõem como o catolicismo libertário pode ter 

 
29 Documento de apresentação da Escola de Formação Fé e Política – 2005, Arquivo CEPAT/CJ-CIAS. 
30 BETTO, Frei. O que é comunidade eclesial de base. São Paulo: Editora Brasiliense, 1981, p. 22 e 89. 
31 BARREIRA, Irlys Alencar Firmo. Incômodos hóspedes? Notas sobre a participação da Igreja e dos 

partidos políticos nos movimentos sociais urbanos. In: MAINWARING,op cit, p. 144-147. 
32 Ex. carta ao prefeito de Mar. Cândido Rondon: Carta a Aríston Limberger, Arquivo CEPAT/CJ-CIAS. 
33 CHARTIER,Roger. O mundo como representação. Revista Estudos Avançados, 11(5), 1991, p. 178-180. 
34 DOIMO, op cit, p. 109. 
35 Fundamentação da Escola de Formação Fé e Política, Arquivo CEPAT/CJ-CIAS. 
36 Pai Nosso do Político, Arquivo CEPAT/CJ-CIAS. 
37 BOFF, apud, ROLIM, op cit, p. 47. 
38 NEUTZLING, Pe. Inácio. O Cristão e a Política. Arquivo CEPAT/CJ-CIAS. 



minguado menos do que, numa análise inicial, se esperava. Readaptando-se ao ambiente de 
abertura à política democrática, o catolicismo progressista optou por, ao invés de 
permanecer atuando no campo secular a partir de sua estrutura interna, criar novos veículos 
através do qual o cristianismo da libertação pode traçar seus próprios rumos. 


