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Resumo 

O presente trabalho apresenta como tema de estudo o conjunto de relações entre política 

e religião, tendo por objetivo apreender os principais mecanismos de inserção acionados 

por leigos católicos para se inserem na política partidária, em Aracaju- SE, mediados 

por suas atuações nos espaços da Igreja Católica. O recorte empírico pautou-se no 

itinerário de três leigos notoriamente reconhecidos na comunidade católica aracajuana, 

onde se engajaram em movimentos sociais religiosos e pastorais, possibilitando 

desenvolver projetos voltados para as questões sobre direitos humanos, comunitários e 

assistencialismo. Para compreender os mecanismos de inserção acionados no trânsito da 

esfera religiosa para a esfera política, o trabalho desenvolveu como problemática 

compreender as motivações que os levaram a se inserirem na política partidária, através 

dos exames dos condicionantes socioculturais presentes nos seus itinerários sociais, que 

possibilitou o acesso às vias da politização e as disposições para o engajamento nos 

espaços da Igreja. 

 

PALAVRAS-CHAVE: POLÍTICA; RELIGIÃO; PARTICIPAÇÃO POLÍTICA. 
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Abstract 

This work presents as study theme the set of relations between religion and politics. The 

objective is to apprehend the main insertion mechanisms used by layman Catholics who 

insert themselves in partisan politics mediated by their performances in the Catholic 

Church instances in Aracaju-SE. The empirical snippet was based on three layman 

Catholics notoriously recognized in Aracaju's Catholic community. These agents 

engaged in Catholic's Church religious movements, enabling the development of 

projects related to human rights, community issues and assistentialism. To understand 

the insertion mechanisms that were used for these layman Catholics to move from the 

religious sphere to the political sphere. This work proposes questions to understand their 

motivations to insert themselves in partisan politics through the examination of the 

socio-cultural living style present in their social trajectories which allowed access to the 

means of politicization and provisions for engaging in the Church instances. 

KEYWORDS: POLITICS, RELIGION, POLITICAL PARTICIPATION. 
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Introdução 

 
 A relação entre religião e política sempre esteve presente no contexto histórico 

do Brasil, sobretudo com a Igreja Católica1 que, a princípio, apresentou-se como a 

principal aliada das bases governamentais, a exemplo do período colonial, quando 

estava subordinada a Coroa Portuguesa, e na República Nova (1930-1945), coligada 

com o Governo Vargas. Contudo, a partir da década de 1950, mostrou-se como uma 

força motriz na promoção de mudanças sociais, principalmente através dos bispos 

integrantes do Conselho Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), uma ala da hierarquia 

católica que atuavam à luz da Doutrina Social Cristã. 

 Em paralelo, ocorreram significativas mudanças de mentalidade na Igreja 

Católica de Roma com o Concílio Ecumênico Vaticano II 2 (1962-1965), que 

representou o marco para a modernização do catolicismo como um todo. O Concílio 

Vaticano II significou uma revolução doutrinaria e teológica, numa clara tentativa de 

incluir a instituição católica no processo de modernização que o mundo atravessava 

depois da segunda guerra mundial (1939-1945), anunciando mudanças que há tempos 

eram exigidas por uma parcela da hierarquia eclesiástica.  São exemplos as missas 

rezadas nas línguas oficiais de cada país e não mais em latim, como forma de 

aproximação com as culturas locais, ajustando o habitus religioso católico às exigências 

culturais; promoção de questões referentes às justiças sociais e maior ênfase no quadro 

de leigos, delegando a eles uma corresponsabilidade com os padres juntos às paróquias, 

especialmente nas tarefas de evangelização fora dos espaços da Igreja (MONTEIRO, 

2012).  

 No que concerne ao Brasil, as mudanças proporcionadas pelo Concílio Vaticano 

II deu uma abertura maior para as ações já realizadas pelos bispos da CNBB, na década 

de 1950, legitimando os seus trabalhos dentro do cenário religioso brasileiro. Assim, 

diante das inovações dogmáticas, houve a ênfase nas questões voltadas para justiça 

social e nos  trabalhos desenvolvidos junto aos movimentos religiosos leigos, a exemplo 

                                                 
1  Doravante Igreja 
2  Doravante Concílio Vaticano II 
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das Comunidades Eclesiais de Base (CEBs) e o Movimento de Educação de Base 

(MEB), direcionado para as camadas mais pobres, levando a alfabetização para jovens e 

adultos (AZEVEDO, 2004). Neste período, a CNBB também levantou inúmeras 

questões acerca da necessidade da reforma agrária, aproximando-se das políticas do 

nacionalismo econômico do governo João Goulart (1961-1964), estabelecendo um 

vínculo de mútua ajuda, tendo como consequência a “politização da Igreja”, fato como 

ficou conhecido devido à “opção preferencial pelos pobres” (SEIDL, 2009).  

 A politização dos espaços católicos esteve atrelada às transformações sociais, 

políticas e culturais da própria sociedade brasileira. Contudo, o advento da “politização 

da Igreja”, não foi bem aceito por toda a instituição católica, fato que provocou uma 

cisão interna na hierarquia eclesiástica que se dividiu em dois polos: de um lado 

estavam os bispos progressistas que defendiam uma reforma das ações pastorais, 

possibilitando a Igreja se aproximar das camadas populares; do outro lado estavam os 

bispos conservadores que mantinham a Igreja nos padrões romanizados. Com o golpe 

militar de 1964 os bispos progressistas se opuseram a eles, enquanto os conservadores 

consideraram um fato positivo para o Brasil, acirrando ainda mais a divisão entre os 

dois polos. A oposição ao governo ditatorial possibilitou o surgimento de lideranças 

religiosas, como Dom Helder Câmara (PE), Dom Távora (SE), Dom Evaristo Arns 

(SP), entre outros. 

 Em meio aos conflitos e disputas, as transformações dos espaços da Igreja 

possibilitaram a abertura para que os leigos católicos atuassem não só nos assuntos 

referentes à religião, mas também nas questões relativas à participação popular, através 

dos movimentos religiosos, resultando no engajamento político de lideranças leigas em 

causas sociais diversas (justiça social, educação, direitos humanos etc.), permitindo uma 

imbricação entre fé e política (NERIS, 2009). Neste sentido, os espaços da Igreja 

tornaram-se eficazes meios para o acesso às vias de politização, disposições e 

oportunidades de engajamento, permitindo levar os valores adquiridos na esfera 

religiosa para as instâncias políticas.  

 A partir da metade década de 1970, no auge da ditadura militar, esses 

movimentos religiosos foram sendo reprimidos e, aos poucos, encerrando suas atuações 

no cenário político. Apesar disso, deixaram um grande legado para que as futuras 

gerações de leigos pudessem ter condições de atuar de diferentes formas dentro da 

sociedade. Atualmente, os tipos de engajamento comumente encontrados nos espaços 

da Igreja estão associados a alguma pastoral ou ligados diretamente às paróquias de 
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bairros, ou seja, numa esfera menor de atuação, se comparado às grandes manifestações 

do passado. Contudo, mesmo dentro de uma esfera menor, ainda há uma dinâmica 

favorável para o engajamento nas questões sociais, proporcionando um acúmulo de 

experiências e saberes adquiridos nos espaços da Igreja. Portanto, ainda hoje é possível 

encontrar um intenso processo de imbricação entre as instâncias políticas e as religiosas, 

através de leigos católicos que se inserem na política partidária, sob a justificativa da 

necessidade de um aparato maior para defender as causas defendidas.  

 

Objetivos da pesquisa e a problematização 
 

 O presente trabalho apresenta como tema de estudo o conjunto de relações entre 

política e religião, tendo por objetivo a análise de leigos católicos que se inseriram na 

política partidária mediados por suas atuações nos espaços da Igreja Católica, em 

Aracaju- SE. O trânsito da instância religiosa para a política por aqueles que utilizam 

uma identidade vinculada com alguma religião está cada vez mais presente durante as 

campanhas eleitorais ou em outros tipos de atividades políticas. Com relação à Igreja 

Católica, desde a década de 1960, faz parte da sua dinâmica interna oferecer as 

condições necessárias para o processo de politização do seu quadro de leigos, através de 

ações promovidas por pastorais e movimentos sociais religiosos ligados a diversos 

temas (meio ambiente, promoção do homem do campo, formação de lideranças 

comunitárias, pastorais etc.).  

 A presente pesquisa apresenta como recorte empírico o itinerário de três leigos 

notoriamente reconhecidos na comunidade católica aracajuana, onde se engajaram em 

movimentos sociais religiosos e pastorais da Igreja, desenvolvendo projetos voltados 

para as questões sobre direitos humanos, comunitários e assistencialismo. O 

desempenho dessas atividades garantiu a estes leigos uma aproximação com outras 

esferas sociais, a exemplo da área jurídica e cultural, bem como a estabelecer o diálogo 

com órgãos públicos ligados à prefeitura. A importância das suas atuações na esfera 

religiosa garantiu-lhes um capital de reconhecimento essencial no ingresso à política 

partidária. Como vereadores, transportaram suas lutas para a Câmara Municipal de 

Aracaju, sempre pautando suas ações e tomadas de decisões com base nos valores ético-

morais cristãos.   
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 A escolha por esses leigos não se deu de maneira aleatória, pois foi guiada por 

um conjunto de fatores que levaram o trabalho até eles. No início da pesquisa, a busca 

por católicos que atuassem na política partidária se deu conforme a visibilidade 

daqueles que constantemente eram vistos nas eleições municipais, por sempre se 

laçarem candidatos, “figurinhas carimbadas” nas propagandas eleitorais de Aracaju. 

Porém, apenas isso não responderia ao interesse proposto pelo presente estudo, pois 

somente com uma aproximação da esfera religiosa, seria possível conhecer os nomes 

daqueles que eram reconhecidos pelos próprios fiéis como representantes legítimos de 

grupos religiosos, que saíram de um engajamento dos movimentos de Igreja para se 

candidatarem a algum cargo público.  

 Por meio de contatos com os coordenadores de grupos religiosos, de pastorais e 

membros da própria Arquidiocese de Aracaju, três nomes se sobressaíram dos demais 

indicados, devido às suas popularidades na comunidade católica e experiências com a 

política partidária. Faz-se a opção, nesse estudo, por preservar suas identidades na 

pesquisa, por isso a colocação de nomes fictícios. O primeiro analisado foi J.C., um 

líder comunitário que tem em sua trajetória social uma intensa influência da religião 

católica, onde “nasceu e se criou”. Desde cedo, participa dos movimentos religiosos da 

paróquia do seu bairro, onde desenvolveu diversos trabalhos voltados para auxiliar os 

moradores de sua comunidade. Conforme se envolvia com essas questões, engajou-se, 

também, na luta por melhorias de infraestruturas, que o levou ao posto de líder 

comunitário. Ingressou na política partidária na década de 1990, sob a justificativa de se 

tornar o representante do bairro na Câmara Municipal de Aracaju, motivado por suas 

redes de relações constituídas ao longo de suas atividades como líder da associação de 

moradores. Foi vereador entre 1996 a 2002 e, desde então, busca uma nova reeleição, e 

nunca se desvinculou da política partidária.  

 O segundo leigo, chamado C.A., é mais conhecido por sua atuação junto a 

Pastoral Carcerária de Sergipe, sendo um dos seus fundadores, na década de 1980, 

tendo desenvolvido inúmeros trabalhos nos presídios de todo o estado. Por conta do seu 

engajamento com a população carcerária, teve acesso as outras instâncias sociais, 

sobretudo, aos órgãos públicos municipais e jurídicos. Desde 1998, quando se lançou na 

esfera política pela primeira vez, atua na política partidária. É bastante conhecido, 

também, pelos meios de comunicação, frequentemente acionados por ele para divulgar 

os trabalhos da Pastoral Carcerária.  
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Por último, analisa-se o itinerário de M.S., conhecido por sua relação próxima 

com a Arquidiocese de Aracaju, obtendo nas eleições 2010 e 2012 o reconhecimento da 

cúpula da Igreja como a “voz da Igreja” na Câmara Municipal, por investir em projetos 

de leis favorecendo a instituição. No âmbito religioso, M.S. foi líder do movimento 

católico chamado Legião de Maria, da Paróquia São Pio X, no bairro 18 do Forte, zona 

norte de Aracaju, onde criou campanhas assistencialistas, ganhando notoriedade e 

consideração entre os moradores. Desde 1997, atua na peça “A Paixão de Cristo”, 

realizada em parceria com a paróquia do seu bairro e a Arquidiocese, durante as 

comemorações da Semana Santa, interpretando Jesus Cristo. 

 Nesse sentido, a pesquisa apresenta como objetivo específico apreender os 

principais mecanismos de inserção acionados por tais leigos católicos para ingressarem 

na política partidária, tais como a reconversão de recursos sociais em recursos políticos 

eleitorais, de saberes adquiridos em competência política, bem como a mobilização das 

redes de relações sociais como o principal instrumento de formação das bases eleitorais.  

Para compreender os mecanismos de inserção acionados no trânsito da esfera religiosa 

para a esfera política, o trabalho desenvolveu como problemática compreender as 

motivações que os levaram a se inserirem na política partidária, através dos exames dos 

condicionantes socioculturais presentes nos itinerários sociais, que possibilitou o acesso 

às vias da politização e as disposições para o engajamento nos espaços da Igreja. São 

eles:  

 

1. Os eventos biográficos marcantes em seus itinerários; 

2. As experiências acumuladas nas instâncias de inteirações sociais (familiar, 

religiosa, escolar, profissionais, comunitária, entre outras), consideradas de 

extrema importância, pois através delas tiveram o acesso aos pilares ético-

morais para a construção de suas identidades e às condições para tecer suas 

principais redes de relações;     

3. A influência de figuras marcantes (familiares, padres, professores) na formação 

de uma consciência política;  

4. Os recursos e oportunidades disponíveis dentro do espaço religioso que 

viabilizaram o processo de politização;  

5. A influência da esfera religiosa no engajamento em questões sociais que 

possibilitaram a inserção das instâncias políticas. 
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 Num plano mais específico, por ocasião das eleições municipais de 2012, a 

pesquisa acompanhou as campanhas desses leigos para o cargo de vereador, permitindo 

compreender os mecanismos de inserção na esfera política. O objetivo de acompanhar 

as candidaturas foi observar: 

 

1. De que forma as experiências incorporadas no âmbito religioso tornou-se um 

recursos social passível de reconversão para um recurso político-eleitoral;  

2. As formas de “apresentação de si” para a comunidade católica e os demais 

segmentos sociais nos quais fazem parte; 

3. As formas de mobilização das redes de interações sociais durante as campanhas 

e como estes grupos assumiram o papel de cabos eleitorais para cada candidato.  

  

 Outro fator de análise priorizado foi para quais segmentos da Igreja os 

candidatos se dirigiam, ou seja, falavam “em nome de quem?” durante as eleições. Por 

fim, a observação das campanhas permitiu enxergar as disputas e os conflitos que 

ocorreram entre aos movimentos católicos pelo apoio institucional da Igreja para o 

reconhecimento do “candidato oficial” da cúria arquidiocesana. 

  

A escolha do tema  

 
A escolha do tema da pesquisa pautou-se na forte presença da Igreja Católica no 

Estado de Sergipe. De acordo com os dados divulgados pela Fundação Getúlio Vargas, 

com base nos dados do último censo realizado em 2010 pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), 76,38% da população de Sergipe se declarou católica. 

Em Aracaju, no mesmo período, 70,85% da população declarou pertencer à religião 

católica, seguida pela segunda maior denominação religiosa, a evangélica. Entretanto, 

apesar do crescimento deste último segmento em todo o Brasil, em Sergipe a 

porcentagem da população que se considera evangélica é muito menor, se comparada 

com a religião católica. Conforme as tabelas 1 e 2: 
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   Tabela 1 Porcentagem Referente a Sergipe 

Sergipe Número de pessoas Porcentagem 

Católicos 1.579.480 76,38% 

Evangélicos 260.411 12,59% 

Espíritas 222.66 1,08% 

Religião de Matriz Africana 4.371 0,21% 

Sem religião 177.620 8,59% 

Outros (judaísmo, espiritualista)  23.870 1,15% 

Total  2.068.018 100% 

   Fonte: Mapa das Religiões da Fundação Getúlio Vargas (2010)  

 

 

   Tabela 2 Porcentagem Referente a Aracaju  

Aracaju Número de Pessoas Porcentagem 

Católicos 404.645 70,85% 

Evangélicos 92.616 16,22% 

Espíritas 15.630 2,74% 

Religião de Matriz Africana 2.295 0,40% 

Sem religião 47.207 8,27% 

Outros (judaísmo, espiritualista) 8.754 1,53% 

Total 571.147 100,00% 

 Fonte: Mapa das Religiões da Fundação Getúlio Vargas (2010) 

 

 

O trabalho também levou em consideração, para a escolha do tema pesquisado, a 

influência que a Igreja Católica exerce no âmbito político em Sergipe. No que se refere 

à política partidária, a participação3 de padres também tem um número expressivo. Dos 

75 municípios sergipanos, sete cidades se destacaram entre os anos de 2008 e 2012. No 

pleito de 2008, dois padres foram eleitos a cargos públicos, assumindo, 

respectivamente, a prefeitura da cidade de Poço Redondo e o cargo de vice-prefeito no 

município de Arauá. Nas eleições de 2012 chamou a atenção o número de candidaturas, 

conforme mostra a tabela 3: 

 

 

                                                 
3  Dados retirados do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe (TRE) 
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Tabela 3 Lista de Padres com Vínculo Político-Partidário em Sergipe  

Cidade Padres Funções Partidos Políticos 

Poço Redondo Frei Enoque Ex-prefeito PSC 

Cristinápolis Raimundo Leal Vice-prefeito PCdoB 

Nossa Senhora do 
Socorro 

Inaldo Luiz Candidato a prefeito em 
2012 

PCdoB 

Arauá Valdenor Borges Vice-prefeito PSC 

Malhador José Barbosa de 
Alcântara 

Candidato a prefeito em 
2012 

PSC 

Japaratuba Gerurd Jullius Candidato a prefeito em 
2012 

PT 

Umbaúba José Alves Candidato a prefeito em 
2012 

PCdoB 

Fonte: Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe (TRE) 

 

Portanto, a opção pela temática deve-se às características do Estado de Sergipe, 

que mantém uma forte influência católica na cultura e política local, respaldada 

historicamente por seus desempenhos no campo da educação e na relação próxima com 

lideranças e grupos da hierarquia política, garantindo, até hoje, uma “voz” de autoridade 

reconhecida perante as diversas instâncias sociais do estado. 

 

Metodologia e inserção a campo 
 

A pesquisa foi dividida em duas etapas: a primeira, realizada entre junho de 

2011 até o segundo semestre de 2012 e consistiu na busca dos primeiros contatos com 

coordenadores de pastorais e movimentos religiosos, com o objetivo de identificar os 

leigos reconhecidos por exercerem algum tipo de engajamento nos espaços da Igreja e 

que já tiveram experiências com a política partidária; a segunda fase versou em 

acompanhar as campanhas eleitorais dos três leigos selecionados pela pesquisa, como o 

objetivo de identificar seus mecanismos de inserção nas instâncias políticas, entre o 

período de agosto a outubro de 2012, em Aracaju.  

Uma vez que a pesquisa se pautou num enfoque antropológico, fez-se uso das 

técnicas de pesquisa qualitativa, conforme apresentadas nas literaturas das Ciências 

Sociais. Foram realizadas entrevistas semi-dirigidas para apreender os itinerários sociais 

dos leigos católicos e suas concepções sobre política e religião. Estas entrevistas foram 

elaboradas a partir de roteiros contendo perguntas voltadas para a problemática do 
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estudo, tais como: origem familiar, títulos escolares, os tipos de movimentos religiosos 

de que participaram, as motivações para ingressarem na política partidária e as escolhas 

dos partidos políticos. Conforme os diálogos iam se estabelecendo, houve o interesse 

em saber sobre os conflitos que já vivenciaram, tanto nos partidos quanto nos 

movimentos de Igreja, e os fatos ou pessoas marcantes em suas vidas (sacerdotes, 

professores, amigos) que os influenciaram no engajamento nas questões sociais e, 

consequentemente, na formação de uma consciência política. O período em que foram 

realizadas as entrevistas também ajudou a conhecer o cotidiano dessas pessoas, 

principalmente nas esferas familiares e religiosas. 

A utilização deste tipo de instrumento metodológico ajudou a guiar os diálogos. 

Entretanto, nem sempre foram conduzidos com extremo rigor, pois conforme ia se 

estabelecendo a confiança entre pesquisador e pesquisado, houve uma sensibilidade em 

fazer as intervenções, levando em consideração que eram histórias de vida, contendo 

fatos de muita emotividade, além da timidez e receios diante de um gravador. Segundo 

Bourdieu, Chamboredon, Passeron (2004), o pesquisador deve formular as perguntas 

para o objeto da pesquisa conforme as problemáticas que o trabalho pretende elucidar, 

permitindo, assim, organizar um conjunto de práticas adequadas para realizar as 

entrevistas com os informantes, bem como obter uma melhor compreensão do campo 

investigado. Desta forma, escapa do que os autores classificaram de “etnocentrismo 

linguístico”, privando o pesquisador de compreender os significados das falas que os 

sujeitos implicam em suas respostas.  

 Por se tratar de trajetórias sociais, a biografia é uma relevante técnica 

metodológica como fonte de informações para enfocar o objeto de estudo, pois contém 

as informações a respeito das datas, eventos e motivações das ações dos agentes sociais. 

Contudo, transformá-la numa fonte de dados implica algumas dificuldades, pois os 

relatos apresentados pelos informantes são baseados em suas visões dos fatos 

vivenciados (GRIJÓ, 2008). Conforme Bourdieu (2008), o pesquisador deve ter cuidado 

com a Ilusão biográfica e não se deixar levar pelas falas dos informantes, pois esses 

agentes estão inseridos dentro de um determinado espaço social onde o que está em 

jogo são as diferentes espécies de capitais sociais, assim como os acontecimentos 

biográficos são as ações, “deslocamentos” dentro do campo social considerado, 

demonstrados como uma história “cronológica” (com início, meio e fim), apresentadas 

de forma favorável e com pretensos desinteresses.  
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 Para Dubar (2004), os sujeitos devem ser objetivados pelas pesquisas 

sociológicas como forma de evitar o “senso comum intelectual”, onde as falas dos 

indivíduos são postas em primeiro plano, formando resultados repletos de pré-noções e 

opiniões. Com a objetivação dos indivíduos, rebatizados de agentes sociais, há uma 

ruptura epistemológica, permitindo ao investigador enxergar os habitus que compõem 

os agentes sociais, configurando suas ações dentro de um determinado mundo social. 

Para perceber um agente social em sua totalidade, as pesquisas devem evitar a 

reconstrução dos discursos justificados dos indivíduos que, segundo o autor, estão 

cheios “de pré-noções, estereótipos e filosofias ingênuas”. Assim, o agente é um 

produto de um sistema de habitus e o seu sentido não pertence à sua consciência, mas 

ao sistema que o construiu enquanto tal. Para entender o sentido objetivo do sujeito e 

das suas práticas, deve-se romper com o discurso do comum e enxergar o campo social 

que engendrou a sua visão. 

 Nessa mesma lógica, Geertz (1997) afirma que há a necessidade de ver o mundo 

sob o “ponto de vista do nativo”, mas como forma de entender e interpretar o seu 

“modus vivendi”, sem deixar o pesquisador limitado ao horizonte mental daqueles 

sujeitos analisados. Entretanto, também não se deve ficar “surdo às suas totalidades”. O 

autor propõe um o exercício de “descobrir que diabos eles pensam que estão fazendo?”, 

ou seja, compreender que os sujeitos não reconhecem que, em suas falas, envolvem 

conceitos e categorias. Fazendo uma analogia entre a pesquisa e um jogo de beisebol, 

diz que para “jogar tem que saber o que é um taco, bastão, turno, jogador de esquerda 

e,principalmente, como funciona o jogo que contém todos estes elementos” 

(GEERTZ,1997, pp.88-89). Logo, para a pesquisa antropológica (mas não somente a 

esta disciplinada) o autor sugere a seguinte problemática “quais são precisamente os 

veículos através dos quais está a maneira de viver e se manifestar?” dos nativos.  

 Portanto, ao estudar os motivos que levaram os leigos católicos para a política 

partidária, por meio do engajamento nos espaços da Igreja, é necessário levantar um 

conjunto de variáveis sobre esses agentes, suas conexões com os contextos e situações 

sociais que estão inseridos. Nesta perspectiva, Seidl (2009) sugere que os 

condicionamentos sociais que levam os agentes a se engajarem em alguma organização 

social devem ser avaliados de acordo com as suas formações socioculturais, os recursos 

sociais, o capital cultural e as experiências acumuladas. Neste sentido, entende-se que 

estes agentes não aparecem apenas no “tempo da política”, mas estão inseridos numa 

série de elementos que os identificam também nos demais âmbitos sociais. Assim, as 
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pesquisas devem ter como foco as peculiaridades que compõe o universo dos sujeitos 

investigados. Conforme sugere Geertz (2008), as abordagens dessas peculiaridades 

consistem em apreender os sistemas simbólicos sociais e os valores agregados neste 

sistema. No caso do presente estudo, buscou-se observar como os leigos católicos se 

posicionam nos espaços da Igreja e nas instâncias políticas, levando em consideração os 

contextos e esferas sociais nas quais fazem parte (KUSCHNIR, 2000). O uso das 

análises biográficas auxiliou compreender a conexão entre a origem social, as 

experiências acumuladas nas instâncias sociais, principalmente a religiosa, que os 

levaram às vias da politização e ao engajamento nos espaços da Igreja. 

 A perspectiva das trajetórias individuais tem fundamental importância também 

para compreender as motivações que levaram os leigos a se inserirem na política 

partidária, assim como na construção das suas carreiras legislativas. Neste sentido, os 

estudos de Lochard e Simonet (2009), sobre itinerários sociais e carreiras, ressaltam que 

a aproximação entre o itinerário do indivíduo, o processo de politização e engajamento 

dos indivíduos em determinadas causas sociais muitas vezes os transformam em 

especialistas nas causas defendidas. Assim, a experiência incorporada torna-se um 

capital simbólico de legitimação e as competências adquiridas nas práticas (ou técnicas 

incorporadas através da ação) são reconvertidas em capitais de militância, garantindo 

um conjunto de saberes mobilizado nas lutas partidárias (MATONTI, POUPEAU, 

2004).  

Embora os leigos analisados na pesquisa tenham como principal meio de 

politização os trabalhos desenvolvidos nos espaços das paróquias dos seus bairros e não 

tanto nas suas áreas profissionais, foi atuando como líder comunitário, de movimento 

social católico e fundador da Pastoral Carcerária que constituíram as principais bases 

para a formação de suas carreiras políticas, se posicionando a favor de determinadas 

causas sociais, tais como a busca de melhorias para as comunidades onde moram, 

atuando como diligentes dos valores éticos morais cristãos na esfera política, realizando 

ações que promovessem debates sobre a realidade da população carcerária no estado de 

Sergipe e ajudando a criar projetos sociais que viabilizassem inclusões sociais de ex-

detentos. 

Entre as outras técnicas metodológicas de coleta utilizadas na primeira etapa da 

pesquisa, estão as leituras de documentos e fontes produzidas pela Igreja Católica do 

Brasil, em especial aqueles emitidos pela CNBB, sobre o protagonismo dos leigos nos 

espaços da Igreja, e trabalhos que exploram os elementos históricos das configurações 
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da Igreja brasileira, principalmente os que enfocam as influências das transformações 

sociopolíticas das décadas de 1960-1970 que impulsionaram o advento da “politização 

da Igreja”. Por outro lado, também houve a exploração de materiais, especialmente 

acadêmicos, sobre a Igreja Católica de Sergipe e o engajamento dos movimentos 

religiosos leigos nas mudanças sociais da época.  

 Os primeiros contatos ocorreram no prédio da Arquidiocese de Aracaju, após 

indicações de pessoas próximas para que eu fosse conversar com os coordenadores das 

pastorais e movimentos para expor a proposta do estudo. O fato de ser aluna da 

Universidade Federal de Sergipe (UFS) possibilitou um pouco de abertura para os 

diálogos, já que a UFS é bem vista pela Arquidiocese, devido à participação de Dom 

Luciano Cabral, ex-arcebispo de Aracaju, em sua fundação. Depois de visitas 

insistentes, os primeiros nomes de leigos católicos inseridos na política partidária, cujas 

identidades são reconhecidas na própria comunidade católica da cidade, por suas 

atuações em movimentos de Igreja, foram surgindo, permitindo que saísse do âmbito da 

Arquidiocese, um espaço mais hierárquico e fechado, sob constante vigilância. Logo, 

partindo do conceito de Velho e Kuschnir (2003), faz parte dos desafios do 

antropológico a descoberta de “outros mundos sociais”, conforme sugerem: 

 

[...] A descoberta de outros mundos sociais é um dos encantos do 
fazer antropológico. Pela nossa própria inserção social, transitamos 
por caminhos familiares sem enxergar as diferenças tão próximas. O 
olhar sobre a diferença, porém, se dá em duas vias, pesquisadores e 
pesquisados enfrentam momentos de maior empatia, desconfiança, 
solidariedade e reserva, em diferentes etapas de uma mesma pesquisa. 
Frequentemente identificamos a posterior ritos de passagens impostos 
ao pesquisador como forma de testar o comprometimento com o 
grupo, seja pelo aprendizado de uma linguagem, seja pelo 
investimento na própria pesquisa como fonte de prestígio e 
legitimação para o grupo. Compreender os lugares e os valores 
atribuídos ao pesquisador é também um modo de entender as crenças 
e representações dos integrantes do universo investigado acerca do 
mundo social [...]   
(VELHO; KUSCHNIR, 2003, pp. 8-9)  

 

Houve momentos de dificuldades que levaram a pesquisa a percorrer outras vias 

para conseguir as informações necessárias para o trabalho de campo. Diante desses 

percalços, os estudos de Lima (2003) foram de grande ajuda para um posicionamento 

durante as entrevistas. Para a autora, as limitações que o campo estudado impõe às 

pesquisas etnográficas produzem alterações nas escolhas metodológicas, em específico, 

as metodologias clássicas antropológicas, nos levando a questionar como utilizar 
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métodos antropológicos tradicionais num contexto social de pouca acessibilidade, onde 

não há a possibilidades de uma observação direta ou participativa, tampouco abertura 

para circular livremente. A Igreja Católica de Aracaju mostrou-se uma instituição 

fechada sob um intenso controle da temática da política, sobretudo a partidária, sendo 

difícil o acesso aos informantes que pudessem falar a respeito da participação da Igreja 

nas campanhas de M.S, a dita “voz da Igreja” na Câmara Municipal, principalmente 

entre os sacerdotes ligados ao ex-vereador, que não raro argumentavam sobre o receio 

de falar sobre o assunto ou o “não interesse” em participar da pesquisa.  

Por conta disso, investi em tentar alguma forma de diálogo com aqueles que têm 

a autoridade da “fala” perante a Igreja, conseguindo apenas entrevistar o Bispo Auxiliar 

Dom Henrique Soares, um breve contato, mas de grande importância e peso para 

elucidar a problemática da pesquisa. O bispo tratou a temática da política de forma 

geral, guiando-se pelo discurso recorrente da Igreja Católica, no qual se desvincula da 

política partidária ideológica, pois esta separa as pessoas, as dividem em grupos opostos 

marcados por disputas, por vezes, conflitos desonestos e distantes dos valores morais da 

religião. Afirmou também que a Igreja não pode tutelar candidatos políticos ou escolher 

vertentes partidárias, pois a instituição católica tem o papel de representar a todos e fez 

a analogia de uma “mãe que não pode escolher o filho que mais ama”, pois cabe à Igreja 

somente promover a política do “bem comum” e acompanhar com interesse as 

mudanças sociais do país.  

 Sobre este discurso, Seidl (2007) afirma que nenhum outro tema é tratado pela 

Igreja Católica de forma tão homogêneo quanto à política, em um discurso marcado 

pelo  afastamento entre a instituição e as instâncias políticas: primeiro, pela não 

exclusão de nenhum indivíduo passível de integrar o grupo cristão; segundo, pelo 

rechaço sistemático à adesão partidária ou ideológica. Assim, as falas do bispo foram 

marcadas por notórias tentativas de aproximar a Igreja das práticas políticas 

integradoras e das questões de ordem social (saúde, meio ambiente, educação e justiça), 

mas também houve o afastamento da política ideológica, por vezes, citadas de forma 

negativa e segregadora. 

 Por fim, a segunda fase da pesquisa consistiu na observação das candidaturas dos 

três leigos nas eleições de 2012, ocorrida entre os meses de junho e julho (período de 

pré-campanha), agosto a outubro (período de campanha). Essa divisão entre o antes e o 

durante das campanhas deveu-se aos diferentes contextos de relacionamento entre os 

candidatos e as suas esferas sociais, pois o contato entre os políticos e a população 
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também existem na vida cotidiana, não somente durante as campanhas eleitorais 

(HEREDIA, 2002).  

 No que se refere à política e as suas peculiaridades, Barreira (1998) analisa as 

campanhas como um ritual que possui uma própria temporalidade, práticas e 

comportamentos padronizados, expostos através dos ritos de representação, para 

caracterizar os candidatos, e o ritual da política para classificar os tradicionais comícios, 

caminhadas e festas de bairros. Neste sentido, Turner (2005) descreve os rituais como 

um comportamento formal, que acontece fora da rotina da vida, tendo como ponto de 

referência “seres” ou “poderes místicos”. Logo, ao analisar as campanhas de agentes 

religiosos observa-se que a própria religião ganha sua dimensão política, principalmente 

quando combinada com símbolos revolucionários. No caso deste trabalho, os ritos 

religiosos tradicionais buscaram transformar os candidatos em “líderes de Igreja”, 

dando a eles o papel de defensores dos valores católicos, aptos para moralizar a esfera 

política. Assim, há o sincretismo político-religioso que toma e readapta os elementos 

religiosos e políticos de diferentes contextos sociais, para poder assim montar a imagem 

dos candidatos e justificar as suas competências em realizar as transformações 

necessárias no cenário social (RIVIÈRE,1988).  

 Conforme Machado (1996), a identificação eclesiástica assume um papel de mão 

dupla durante as campanhas eleitorais, pois representa o ethos do candidato, a visão de 

mundo do seu grupo de origem, ao mesmo tempo, assume o papel de partido político. 

No caso dos leigos candidatos a vereador, as suas concepções religiosas assumem o 

lugar das agremiações políticas, pois é a instância religiosa a via de acesso para o 

campo político. Assim, as campanhas eleitorais no “tempo da política” são dotadas de 

elementos significativos, como já foi dito anteriormente, é uma espécie de tempo 

inaugural, em que se define quem vai falar por quem. Os eventos típicos deste tempo, 

são os espaços onde os atores se constroem, formulam seus discursos, se aproximam 

dos seus pares, criando um vínculo de cumplicidade, de forma que ambos se sintam 

parte do mesmo círculo social, do mesmo universo de experiências culturais 

(PALMEIRA;SCOTTO; KUSCHNIR 1996).  

 Observar as campanhas permitiu compreender de que forma as redes de 

socializações foram mobilizadas em nome dos candidatos e os tipos de recursos 

comumente acionados por eles. Além disso, houve a oportunidade de observar a 

legitimação dos candidatos frente aos seus grupos, ou seja, como se tornaram 

representantes e “falava em nome” deles. Os conflitos entre os próprios candidatos 
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foram expostos de maneira mais explícitas e dramatizadas pelos movimentos religiosos 

que os apoiavam, o grande motivo da rivalidade era a disputa pelo reconhecimento de 

suas imagens pela Arquidiocese como “candidatos oficiais” da Igreja em Aracaju. 

Nesse sentido, notou-se que as campanhas eleitorais também afetaram a esfera religiosa, 

que se redefiniu para acolher seus candidatos, transformando os movimentos de Igreja e 

as paróquias em verdadeiros comitês eleitorais.  

 Com relação a inserção de campo, compartilhamos com a visão de Burity 

(1997), o qual afirma que participação observante não é apenas contemplar de longe, é o 

exercício de ter a noção do lugar que está a nossa volta e os numerosos contextos 

sociais que apresenta. Assim, como é o caso do presente trabalho, o objetivo da 

observação é ter a noção das dinâmicas, repertórios de ação, conflitos e articulações dos 

“políticos religiosos” no ingresso na política partidária. Os primeiros contatos fora da 

instância religiosa foram com os representantes de movimentos religiosos da Igreja, 

pastorais sociais e algumas lideranças leigas. Entre todos os contatos, duas entrevistas 

se sobressaíram: do representante do Conselho Nacional do Laicato de Sergipe 

(CONAL), e da coordenadora das pastorais sociais da Arquidiocese de Aracaju.  

 A oportunidade de conversar com R.L., o representante do CONAL, foi de 

grande ajuda para iniciar os contatos com dois leigos analisados no trabalho. Nesta 

entrevista, obtive os nomes dos leigos católicos que atuam ou já atuaram na política 

partidária em Aracaju e o grau de atuação de cada um nos movimentos religiosos. 

Contudo, houve uma barreira durante o diálogo que mais tarde se tornou constante no 

decorrer da pesquisa, a resistência em falar sobre a temática da política, apoiando-se na 

justificativa que a Igreja não participava da política “ideológica” ou das “disputas de 

partidos”, mas das ações que promovam o bem comum, dignidade e direitos à vida.  

Na concepção de R.L., conversar sobre política era discorrer sobre as práticas da 

Igreja, como as ações realizadas por pastorais e movimentos sociais. A insistência de 

minha parte em falar sobre leigos católicos que atuavam na política partidária causava, 

no entrevistado, um discreto desânimo em manter a conversa, mas ele se mostrou 

bastante entusiasmado em falar da Doutrina Social Cristã, dos documentos emitidos 

pela CNBB sobre o protagonismo leigo no Brasil e dos movimentos sociais que 

nasceram em decorrência do surgimento da Teoria da Libertação. Discorreu de maneira 

emocionada do período em que viveu durante a ditadura militar no Brasil, embora não 

tivesse atuado em nenhum movimento contra a repressão, mas admirava os religiosos 

que se tornaram “símbolos revolucionários” daquele tempo, a exemplo do Frei Betto.  
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No fim da conversa, foi possível perceber as contradições das falas do 

entrevistado, pois ao afirmar que a Igreja não se envolvia com políticos, foi possível 

averiguar que há o apoio àqueles candidatos que possam falar e legitimar a visão da 

Igreja em relação aos assuntos de ordem social (economia, saúde, educação etc.), nas 

instâncias políticas. Ao citar os nomes de políticos com vínculo com a Igreja, R.L. 

deixou transparecer aqueles que tinham maior ou menor consideração no meio católico 

de Aracaju. Entre os nomes com melhor prestígio estavam M.S. e C.A., apesar das 

ressalvas deste último perante o CONAL, fato que foi elucidado pelo próprio C.A. 

durante o andamento da pesquisa. Ao se referir ao político com menos estima, citou o 

nome de um ex-deputado federal que, não raro, usa os meios de comunicação para dar 

entrevistas que vão de encontro à opinião da Arquidiocese, levando o arcebispo de 

Aracaju a retirar qualquer tipo de apoio a esse político.  

 Os contatos com E.M., a coordenadora das pastorais sociais da Arquidiocese, 

não tiveram a mesma eficácia que a entrevista com R.L. Esse episódio confirmou o 

difícil acesso à esfera religiosa escolhida pela pesquisa. As tentativas de um possível 

diálogo com E.M oscilaram entre a constante negação em falar de qualquer assunto 

referente à política e a alegação da falta de tempo para conceder entrevistas. Os contatos 

eram curtos e as tentativas de falar pessoalmente na sede da Arquidiocese não eram bem 

aceitas. Contudo, talvez pela insistência, concedeu o contato de apenas um leigo 

inserido na política partidária, explicando se tratar de uma pessoa que “muito fez” por 

seu bairro e que é um “homem de Igreja”, bem aceito por todos na Arquidiocese, referi-

se a J.C. 

 Assim, com os contatos e uma pesquisa prévia sobre todos os leigos citados 

durante as primeiras entrevistas, me aproximei dos leigos selecionados pela pesquisa, 

apresentei-me como estudante de mestrado em antropologia da Universidade Federal de 

Sergipe. Os interesses da pesquisa foram expostos sob a justificativa de compreender os 

“caminhos” que levam pessoas como eles, que atuam em movimentos sociais da Igreja, 

ingressar na política partidária. Notei que quanto mais próximo da Igreja eram as 

pessoas ou os movimentos religiosos, mais restritos eram os acessos de coleta de dados, 

entrevistas e qualquer tipo de aproximação. Por outro lado, quanto menor a 

aproximação com a Arquidiocese, melhor eram os diálogos e contatos.  

 A principal barreira encontrada durante o andamento do trabalho foi o acesso 

restrito as instâncias da Igreja e os receios de sacerdotes diante da temática da pesquisa, 

revelando a forma velada e vigiada como o assunto é tratado nos espaços hierárquicos 
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católicos de Aracaju, como veremos no decorrer da dissertação, acarretando o atraso nas 

coletadas de dados. Outras dificuldades durante a pesquisa foram: a escassez de 

materiais sobre a temática religião e política em Sergipe, limitados apenas a trabalhos 

acadêmicos (dissertações e monografias); dificuldade de acesso aos livros sobre 

configurações históricas do estado na década de 1970 e 1980, momento de maior 

intensidade da participação leiga na política no Brasil. Os livros sobre a história política 

sergipana possuem edições limitadas e são restritas a duas universidades (Universidade 

Federal de Sergipe – UFS e a Universidade Tiradentes – UNIT) e ao Instituto Histórico 

e Geográfico de Sergipe (IHGSE).  

 

Referências de análises 
 

 Estudar as formas de inserção dos católicos na política partidária consistiu num 

esforço maior. Era preciso compreender primeiro quem eram aquelas pessoas, suas 

visões de mundo, suas escolhas e motivações para adotarem as suas “bandeiras” sociais 

e levar para uma esfera maior e mais competitiva. Conforme os contatos iam se 

estreitando ou se afastando, foi possível notar que as formas de lidar com a religiosidade 

eram diferentes em cada um. Embora seguissem as mesmas regras religiosas, davam 

interpretações diferentes devido às formas variadas que o engajamento nos movimentos 

da Igreja proporcionou a eles. Durante as eleições de 2012, ficou explícita que a esfera 

religiosa se tornou a guia para a construção de suas campanhas.  

 No que tange a problemática da pesquisa, partiu de uma perspectiva primeira de 

que a religião faz parte da cultura como uma simbologia para a construção de uma visão 

de mundo, com base nas disposições morais inseridas numa estrutura particular, onde os 

símbolos religiosos formulam uma explicação para uma ordem social, uma afirmação 

de identidade e uma maneira particular de interpretar experiências distintas (GEERTZ, 

2008). Assim, deve-se situar estes agentes sociais num determinado campo, onde 

puderam construir suas visões de mundo e identidades através dos habitus, bem como 

adquirir os seus recursos sociais passíveis de reconversão durante as campanhas 

eleitorais.  

 Segundo Bourdieu (2003), para compreender as ações dos agentes, deve-se 

observar os diálogos entre os agentes e a estrutura social do campo social onde há a 

inteiração. Define-se campo social como o espaço onde as relações de poder se 
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estruturam, por meio das distribuições desiguais dos capitais sociais, determinando as 

posições dos agentes inseridos nele. O campo está dividido entre os dominantes e os 

dominados. O grupo dominante possui o controle majoritário dos capitais sociais 

existentes e o grupo dominado finda com a ausência ou pouca quantidade. Logo, os 

agentes atuam conforme as suas posições e utilizam estratégias que permitam 

maximizar os capitais sociais. Porém, são para as estratégias de ação que o autor chama 

a atenção para a noção do “interesse”, alegando que faz parte do papel do pesquisador 

observar as intenções que há por trás das ações dos agentes, questionar as suas falas e os 

comportamentos, desmistificar a “conduta humana” por meio de um olhar desencantado 

das práticas e a compreensão dos habitus compartilhados inerentes daquele campo. Por 

habitus afirma que são os princípios geradores das práticas distintas, que compõe os 

esquemas classificatórios, a exemplos das divisões de classes e os diferentes gostos 

(culturais, vestimenta, alimentar etc.) que identificam o pertencimento dos grupos dos 

agentes sociais, ao mesmo tempo em que os distingue entre eles.  

 Ainda em Bourdieu (2008), as distinções entre os capitais sociais incorporados 

no itinerário social dos agentes dependem do campo social onde eles são construídos. 

Assim, a presente pesquisa observou que os capitais sociais frequentemente acionados 

pelos leigos católicos são os de notoriedade pessoal e o delegado, reconvertidos em 

recursos políticos frente aos eleitores em potencial. O capital de notoriedade ou pessoal 

é encontrado no itinerário do agente social detentor de uma “boa reputação”, devido às 

suas qualidades específicas. Logo, é frequente a reconversão deste reconhecimento em 

capital político, como forma de inserção em outros domínios sociais. Um exemplo é o 

líder comunitário que constrói o seu “patrimônio de capital” na comunidade que 

representa, através da legitimação da própria comunidade, permitindo também criar 

relações de fidelidade e adquirir as competências para “lutar” pelos direitos dos 

moradores, levam a sua notoriedade para a esfera política, em geral, como vereadores 

atuando como mediador entre sua comunidade e a Câmara Municipal. (COSTA, 2006).   

 Já por capital delegado, Bourdieu afirma que é dado aos agentes sociais 

desprovidos de um capital pessoal que buscam o reconhecimento usando a imagem ou o 

carisma de uma instituição. Essa prática é recorrente entre as instituições religiosas 

durante as eleições, que investem no seu “candidato oficial”, consagrando a imagem 

dele perante os fiéis e assumindo o papel do partido político. Contudo, a escolha do 

“candidato oficial” não é aleatória, pois a igreja investe naqueles que lhe dão algum 

retorno.  
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 Por se tratar de agentes sociais oriundos da esfera religiosa, houve uma 

preocupação em compreender o que consiste um campo religioso. Bourdieu (1987), 

antes de tudo, faz uma definição da própria religião como uma produtora de sentidos 

para as experiências vivenciadas através de um sistema cosmológico, que tem como 

objetivo estruturar o campo religioso através de uma ordenação de suas categorias 

consagradoras da ordem social, estabelecendo o que é “do céu” ou da “terra”, “sagrado” 

ou “profano”, “material” ou “espiritual”, formando um consenso lógico de divisão de 

mundo. As instituições religiosas são as principais forças estruturantes de uma 

sociedade, pois elas têm para si o poder de legitimar as relações sociais através da sua 

lógica moralista, chamada pelo autor de “alquimia ideológica”. Portanto, para as 

Ciências Sociais, a religião torna-se um objeto de estudo quando é um instrumento de 

construção de um fato social, enquanto um elemento determinante para a formação de 

um sistema de classificação eficaz que impõe padrões de comportamento, crenças e um 

esquema de pensamento sobre a ordem social existentes no mundo.  

 A estrutura simbólica ou os “sistemas simbólicos de classificação” religiosa 

derivam do princípio da divisão como meio de organizar o “mundo natural” e o “mundo 

social”, impondo o sentido de “inclusão” e “exclusão”, de “integração” e “distinção”, ou 

seja, toda lógica do que seria a ordenação do mundo. Esta ordem é resguardada pelo 

papel do religioso que detém o poder de mediação entre o “mundo sagrado” e o 

“profano”.  

 Sobre o trabalho do religioso, Bourdieu afirma que surgiu com a racionalização 

do sistema cosmológico. O autor faz uma análise sobre a racionalização da religião 

através dos trabalhos de Marx e Weber, quando estes enfatizaram a divisão social do 

trabalho e o advento da urbanização. Marx destacou que a “grande divisão” entre o 

trabalho material e intelectual foi o resultado da separação entre campo e cidade, 

favorecendo uma racionalização dos elementos religiosos. Weber ressaltou que a 

urbanização contribuiu para a moralização da religião, ocasionando o aparecimento de 

um corpo de especialistas responsáveis pela criação dos bens de salvação, criando um 

corpo de “especialista sacerdotal” e, consequentemente, o trabalho religioso.  

 O agente religioso é, portanto, o produtor de bens de salvação e detentor do 

capital religioso, habilitado para manusear as normas ritualísticas e tem para si o 

controle do sistema simbólico. Logo, as transformações econômicas e tecnológicas 

também permitiram o surgimento das religiões universais e organizadas, construindo 

um campo religioso autônomo, monoteísta, onde o mito deu lugar para o ideológico 
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religioso, o mágico para o pecado e o deus primitivo para o deus “verdadeiro” e justo. O 

corpo de sacerdotes detém a competência para produzir o sagrado frente aqueles que são 

desprovidos deste conhecimento, os chamados leigos (profanos), os desprovidos de 

capital religioso, mas consumidores destes bens de salvação. 

 Essa lógica de desapropriação de capital religioso dos leigos construiu a divisão 

do trabalho no campo religioso, estruturado entre os “nobres, cleros e leigos”, ou seja, a 

separação entre o saber sagrado e a ignorância profana. Por fim, o campo religioso 

surge com a concentração do capital religioso e a divisão entre o corpo de especialistas 

e os consumidores dos bens de salvação. Aos primeiros, os especialistas, cabe o poder 

de legitimação, pois não é somente capaz de livrar os leigos do sofrimento mundanos, 

como também justificar a existência deles (o pertencimento) a uma determinada classe 

social. Assim, o poder religioso consiste em legitimar uma ordem simbólica 

estabelecida, contribuindo com uma manutenção de uma ordem política. A Igreja 

Católica, por muito tempo, no ocidente, legitimou toda uma ordem política através da 

naturalização de uma estrutura social, enquanto era reconhecida como a religião 

(instituição) verdadeira, detentora de um poder religioso que determina as práticas 

leigas, incultando os habitus e ajustando-o a uma visão de mundo. 

 Ao estudar as questões da religião e política, é necessário compreender a 

configuração do campo religioso pesquisado. No que refere ao Brasil, um conjunto de 

estudos das Ciências Sociais vêm acompanhando as mudanças do cenário religioso do 

país, nas três últimas décadas, ressaltando as significativas transformações estruturais 

como o declínio do catolicismo, o avanço dos segmentos evangélicos, o crescimento 

daqueles que se consideram “sem religião” e uma maior expressividade do pluralismo 

religioso. O fenômeno da pluralidade aparece como um fator importante no 

reordenamento do campo religioso brasileiro, possibilitando que diversas religiões, 

anteriormente marginalizadas ou com pouca expressividade, a exemplo do 

protestantismo, espiritismo e as religiões de matriz africana, pudessem se manifestar 

livremente (STEIL, 2001).   

 Com relação às notáveis imbricações do campo político e religioso nas 

sociedades atuais, as discussões sobre secularização tomam outra vertente, a qual 

discute até que ponto a religião perdeu o seu poder no mundo moderno. O que muitos 

teóricos sugerem, tais como Pierucci (1996), é que a religião não perdeu o seu poder, 

tampouco a sua influência nas sociedades modernas, mas houve um redimensionamento 

do campo religioso. Para o sociólogo Burity (2008), a religião passou a encontrar outras 
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formas de expressão dentro das sociedades, além do foro individual e subjetivo, através 

do envolvimento nas instituições representativas de participação popular, por meio dos 

conselhos estaduais, câmaras municipais, conferências e fóruns sociais. Assim, há uma 

abertura na esfera política para que os segmentos religiosos possam atuar de forma mais 

efetiva e legitimada por meio dos agentes sociais que transitam nas duas esferas. 

Portanto, a participação dos movimentos religiosos na política se manifesta em 

diferentes contextos e esferas institucionais, por meio de ações coletivas que defendem 

determinados valores éticos e morais ou através da inserção dos agentes religiosos na 

política partidária, justificando suas motivações políticas com base religiosa 

(CAROZZI; APUD PROCÓPIO, 2009). 

  No que se refere à relação entre religião e a esfera política, estes estudos 

sugerem uma análise que se distancie da perspectiva dualista (ou antagonista), entre o 

âmbito político com relação ao religioso, e propõem observar estas esferas sociais 

reconhecendo suas autonomias entre si, mas também reconhecendo que há uma 

dinâmica entre elas, que ora se aproximam ou se distanciam, dependendo do contexto 

sociocultural da região ou país em questão (ORO, 2007).  

 Desde a abertura democrática (1985), os segmentos religiosos protagonizam 

uma expressiva participação nas decisões eleitorais do país. As campanhas eleitorais, 

desde então, contam com a atuação de igrejas e fiéis de diversos segmentos nas 

campanhas partidárias. Em 1989, por exemplo, com a realização da primeira eleição 

presidencial, uma ala importante da Igreja Católica empenhou-se no apoio ao Partido 

dos Trabalhadores (PT), na campanha eleitoral de Luiz Inácio da Silva (Lula) para 

presidência da república. No mesmo ano, o segmento evangélico também ganhou 

destaque, com a vitória de 36 deputados federais, iniciando a bancada evangélica no 

Congresso Nacional (PONDÉ, 2011; CAMPOS, 2006).  

  As últimas eleições presidências em 2010 foram também marcadas, na história 

política nacional, pela notória influência da religião. Os candidatos reconstruíram seus 

discursos ao longo das campanhas eleitorais, com o intuito de adequarem suas imagens 

ao público religioso, incluindo falas para uma aproximação com este público, além de 

sofrerem uma pressão para assumirem publicamente algum tipo de crença pessoal. Ao 

mesmo tempo, houve um forte embate entre os líderes religiosos de maior evidência no 

Brasil, na defesa ou reprovação dos candidatos, incluindo pastores de grandes 

congregações evangélicas e bispos auxiliares da Igreja Católica de diferentes cidades. 

(ORO; MARIANO, 2010). Foi o caso de Sergipe, onde o bispo auxiliar de Aracaju se 
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declarou contrário à candidata Dilma Rousseff (PT), sob a alegação de que ela era 

contra a vida e a família, por defender políticas públicas que regularizam o aborto.  

Aconselhou os fiéis a não depositarem seus votos nela. 

 Embora haja uma intensa concorrência no mercado religioso atualmente no 

Brasil, a Igreja Católica continua uma das mais fortes instituições religiosas do país, 

mesmo diante do declínio de fiéis. As constantes intervenções que o catolicismo 

protagonizou ao longo da história sociopolítica brasileira ajudaram a construir um 

modelo de sociedade civil, principalmente a partir da década de 1960 até 1980, 

destacando-se na defesa dos de direitos civis, justiça e promoção de movimentos sociais 

que lutaram diretamente contra o regime militar. Já nas décadas seguintes, renova-se, ao 

se aproximar dos novos problemas atuais da sociedade, como os direitos étnicos, meio 

ambiente, violência urbana etc., sempre aliando sua agenda à agenda política 

governamental (MONTEIRO, 2012).  

 No que se refere ao segmento católico no Brasil, a participação na política se 

intensificou a partir da década de 1960, como consequência de uma reestruturação 

interna da Igreja Católica, com as mudanças institucionais através do Vaticano II (1962-

1965), do surgimento da Teologia da Libertação na década e 1970, diante das 

instabilidades políticas na América Latina e as transformações socioculturais devido à 

crescente urbanização que o Brasil passou, elevando o nível de escolarização dos fiéis 

(SEIDL, 2007). A reestruturação do catolicismo permitiu também o engajamento de 

agentes religiosos em diferentes questões relativas a outros setores sociais, aproximando 

a Igreja das problemáticas de cunho social (STEIL, 1994). Além disso, houve uma 

abertura nos espaços da instituição católica para as questões que antes eram 

consideradas fora das fronteiras da Igreja como, por exemplo, o contexto político que o 

país enfrentava e a incorporação de leigos católicos nas atividades que antes eram 

restritas aos sacerdotes (NERIS, 2011). 

 A abertura dos espaços eclesiásticos para os leigos católicos possibilitou a 

entrada de questões referentes à “vida do social”, proporcionando uma aproximação a 

questões relativas à “vida espiritual”. Por outro lado, houve uma busca de premissas 

próprias da esfera política para justificar o engajamento de movimentos religiosos em 

determinadas causas sociais (PROCÓPIO, 2009).  

 As outras formas notórias da participação da Igreja Católica, atualmente, são os 

envolvimentos de organizações da própria instituição em campanhas contra a corrupção, 

a exemplo do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral (MCCE) e o movimento 
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Ficha Limpa, que têm como membros dos seus comitês a Cáritas Brasileira e CNBB, 

esta última atuando de forma bastante ativa, mobilizando fiéis para recolher assinaturas 

nas suas paróquias, em todo o país. Outros exemplos são: o acordo entre Brasil e a 

Santa Fé no que diz respeito ao Estatuto Jurídico da Igreja Católica no Brasil, por meio 

do Projeto Legislativo n0 1736/20094 e a Campanha da Fraternidade de 1996, que teve 

como lema a “Fraternidade e Política”, com o objetivo de incentivar os católicos à ação 

política como forma de promover o bem comum, estender o conceito de política para o 

cotidiano nos ambientes comunitários, familiares e eclesiásticos, e por fim, estimular a 

militância e o exercício em cargos públicos (RABAT, 2010).  

 A Igreja Católica, mesmo não adotando uma postura mais declarada na 

participação eleitoral com as indicações de candidatos, faz-se presente ao dar as 

condições para a participação de seus membros, ao incentivar as ações políticas nas suas 

dinâmicas internas, proporcionando o engajamento de diferentes formas e em diversas 

causas.  

 

Itinerários individuais, esferas de adesão, oportunidade política e 
redes de socialização  
   

 Para estudar os motivos que levaram os leigos católicos para a política 

partidária, por meio do engajamento nos espaços da Igreja, é necessário levantar um 

conjunto de variáveis sobre esses agentes, suas conexões com os contextos e situações 

sociais em que estão inseridos. Para Fillieule (2001; 2009) e Neveu (2009), o 

instrumento mais adequado para a problemática é o conceito de trajetória social como 

produto tangível da construção de um agente, demonstrando em cada etapa biográfica as 

variáveis que proporcionaram o acesso à politização nos espaços da Igreja, tais como as 

condições sociais, o contexto histórico, mecanismos e dispositivos que os levaram a 

uma militância, bem como as dinâmicas das relações pessoais que são determinantes 

para o inicio de um engajamento.  

 Nestas redes de relações, explicam Sawicki e Siméant (2013), há o 

compartilhamento de propriedades sociais entre os indivíduos que comungam dos 

                                                 
4  Regulamentação do “Estatuto Jurídico da Igreja Católica no Brasil”, com a previsão do 
ensino confessional nas escolas públicas, católicas e de outras confissões (art.11), prevê 
também uma série de direitos fundamentais associados à liberdade de crença e culto (Ação 
Educativa, março de 2009).  
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mesmos habitus. Entretanto, somente este fato não é o suficiente para orientar uma 

pessoa para um determinado engajamento. Na maioria dos casos, há a influência de 

figuras próximas, como professores, sacerdotes e amigos, que dão o incentivo para a 

ação por meio de leituras, educação informal e estímulos intelectuais. Em geral, esses 

contatos surgem através das esferas de inteirações sociais nas quais os agentes estão 

inseridos, a exemplo de grupos de jovens, sindicatos, movimentos religiosos, entre 

outros, levando o indivíduo a elaborar suas próprias justificativas para agir. No caso da 

religião, os autores apontaram o frequente papel que desempenha a conscientização das 

injustiças sociais, sendo que a figura do padre ou do pastor se destaca neste estímulo 

para a ação. 

 Neste sentido, os indivíduos são portadores de múltiplas identidades, construídas 

através das múltiplas redes sociais que fazem parte (ÉDER, 2001). As experiências 

vividas nas redes de socialização produzem os sentidos para as ações, escolhas e visão 

de mundo. Assim, as instâncias sociais nas quais esses indivíduos foram construídos se 

articulam e dialogam entre si, possibilitando as oportunidades para o engajamento e 

participação política. Na perspectiva de McAdam e Paulsen (1993) os espaços sociais 

representam contextos privilegiados para compreender a formação dos agentes, pois é 

através destes espaços que há a viabilidade dos contatos com determinadas situações, 

que dão acesso às oportunidades políticas.  

 Em outra perspectiva, as redes de socialização também oferecem a possibilidade 

da construção de estratégias e dinâmicas de ação para o trânsito da esfera religiosa para 

a política. Conforme Gluckman (2009), os agentes atuam em um campo de 

possibilidades, onde manipulam uma série de redes sociais que possam atender as suas 

necessidades ou interesses. Logo, ao ingressarem na esfera política, a ação de mobilizar 

as redes é racionalizada pelos agentes que tem a percepção dos custos e benefícios desta 

prática, fazendo arranjos e configurações que melhor viabilizem os resultados, 

propagando suas imagens além das suas esferas comuns (FILLIEULE, 2009).  

 No que se refere à passagem do agente social para o candidato político, Palmeira 

(2006) sugere que é no tempo da política que podemos observar construção dos 

candidatos, por meio das percepções da própria população sobre política, pois os 

conflitos são expostos de forma mais dramatizada e os sentimentos de pertencimento e 

os habitus compartilhados ficam mais aflorados entre os indivíduos, bem como as 

noções de fidelidade são simbolizados em votos. Nas eleições municipais, as noções de 

“pertencimentos”, “fidelidade” e “reciprocidade” são mais perceptíveis porque 
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englobam diretamente as relações entre a comunidade e os seus representantes, cenário 

onde ocorre a política local e as relações pessoais assumem um papel importante para a 

formação das bases eleitorais. Ao enxergar as práticas políticas nestas relações, 

encontram-se as múltiplas dimensões da vida social. Logo, os candidatos buscam os 

favores prestados à sua comunidade e, em troca, a própria comunidade transforma-se 

em cabo eleitoral.  

  Por meio dos trabalhos etnográficos, observam-se essas noções particulares da 

política para diferentes grupos sociais (bairros, religiosos, sindicatos, municípios etc.), 

através das análises das ações políticas dos indivíduos. Essas práticas são constatadas de 

duas formas: a primeira, através da observação das dinâmicas do cotidiano dessas 

esferas sociais, compreendendo os elementos que revestem a construção da noção de 

política; a segunda, refere-se ao “tempo da política”, período em que as expectativas e 

os significados sociais são enfatizados. Durante as campanhas eleitorais, os ideais 

sociais de uma “sociedade outra” são projetados na figura dos candidatos políticos, 

causando uma alteração da vida cotidiana e uma exaltação do emocional dos agentes 

sociais (MIRANDA, 1998; GOLDMAN, 1997; BEZERRA, 2006).  

 No período eleitoral, os candidatos políticos constroem a “imagem de si” através 

da reconversão dos capitais sociais em capital político, por meio da exploração das suas 

notoriedades nas diversas esferas sociais em que estão inseridos, onde são “conhecidos 

por” desempenharem atividades de destaque, a exemplo de engajamento em 

determinadas causas sociais, sindicalismo e atuação em movimentos religiosos. O 

capital político de maior destaque dos candidatos durante o tempo de política é o 

pessoal de notoriedade. O ato de ser reconhecido pelas suas redes sociais de interação 

desenvolve uma identificação com o eleitorado em potencial (PALMEIRA, 1996; 

SCOTTO; 1996; KUSCHNIR, 1996). 

 Por reconversão, Saint Martin (2011) a expõe como um conjunto de estratégias 

usadas como forma de mobilidade de agentes ou grupos que almejam alterar a sua 

posição na estrutura social. As reconversões dependem dos diferentes tipos de capital ou 

recursos, tais como o cultural, social, simbólico entre outros. Um exemplo frequente 

dessas estratégias são os indivíduos que recorrerem à reconversão de recursos 

educacionais em recursos econômicos, através dos títulos escolares. No que interessa ao 

trabalho, a autora afirma que há o interesse de agentes em se restabelecer em novas 

posições, buscam a inserção em outro campo social, através da reconversão de algum 

tipo ou subtipo de capital em outros. Usando o exemplo da pesquisa, podemos observar 
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os leigos católicos que possuem o cargo de liderança de movimentos religiosos e que, 

diante do interesse em assumir cargos legislativos, reconvertem os seus capitais 

pessoais de notoriedade em políticos, durante as campanhas eleitorais, como forma de 

garantir os votos de adesão da própria comunidade. Em outros casos, os próprios 

valores religiosos são transformados em recursos eleitorais e reconvertidos em capital 

político. No entanto, esta reconversão de capitais não ocorre de forma direta, pois é 

necessária uma identificação com os significados que estes capitais sociais representam 

dentro de um determinado grupo, inserido numa determinada esfera social, para um 

eleitorado específico que julgará se o candidato é merecedor de confiança (CORADINI, 

2001).  

 A “confiança” por si só também se torna capital político. Conforme expõe 

Bourdieu (2002), a honra e a moral estão diretamente ligadas à confiança. A moral, 

especificamente, garante a probidade da palavra do candidato, que nunca é posta em 

descrédito. Assim, o candidato pode mobilizar uma esfera social por completo, criando 

recursos estratégicos de relação de encantamento, apropria-se do capital de confiança 

construído por laços afetivos com aqueles que fazem parte da esfera que o candidato 

pretende dominar. Por outro lado, a relação entre candidatos e esferas de atuação sugere 

uma reciprocidade na qual eles têm o dever de levar benefícios às comunidades nas 

quais estão inseridos, para manter seu capital de confiança e, em troca, recebem a 

fidelidade necessária para um bom desempenho eleitoral; estas trocas de benefícios e 

fidelidade produzem as obrigações morais e afetivas (MAUSS, 2003). As estratégias de 

obrigação podem ser mais eficazes na conquista de votos por adesão, acionando a 

coesão interna dos indivíduos, já que o voto simboliza o sentimento de gratidão das 

esferas de origem dos candidatos. Contudo, são estratégias que apresentam uma 

dualidade, pois quando eleito o candidato deve satisfazer as expectativas das relações 

sociais acionadas durante as eleições, correndo o risco de ser “castigado” com o estigma 

de ingrato, que não “honra” o grupo que representa, não sendo mais eleitos nos pleitos 

futuros pleitos.  

 O processo de legitimação de um candidato depende das esferas de adesão na 

qual está inserido, sendo a ideal aquela que disponibiliza os recursos necessários para 

um bom desempenho nas urnas. Nesse sentido, os estudos de Coradini (2001) sobre o 

processo de legitimação e a influência de uma esfera social na conquista de votos 

ressalta a importância de saber utilizar os códigos culturais e políticos compartilhados 

entre candidato e eleitores, proporcionando a eficácia eleitoral por meio dos votos de 
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adesão. O voto de adesão significa dizer que a confiança dada a um candidato é 

permeada de múltiplas questões, principalmente o sentimento de identificação. Logo, os 

candidatos apresentam em uma só imagem várias ideologias de diferentes facções 

sociais, recebendo apoio de esferas e contextos sociais diversos (PALMEIRA, 1996). 

 Os candidatos que mantém vínculo com organizações religiosas utilizam o 

princípio de legitimação com base em alguma ética moral religiosa, pois este pressupõe 

uma visão de ordem social, incluindo as formas de praticar nas ações políticas que 

depende de uma série de condicionantes prévios, começando pelo tipo de instituição 

religiosa, suas posições sobre a temática política e as próprias dinâmicas internas. Estes 

fatores são alinhados com a trajetória social e as suas próprias reinterpretações dos 

códigos religiosos internalizados. Nas lutas eleitorais, o engajamento prévio pode ser 

tomado como um recurso social passível de ser reconvertido em recurso político. 

(CORADINI, 2006). 
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1. As transformações da Igreja 
Católica no Brasil e a formação dos 
leigos 

 
 Este capítulo apresenta uma análise sobre o processo de politização dos espaços 

da Igreja no Brasil, diante das transformações que a Igreja Católica brasileira apresentou 

em suas estruturas internas devido às mudanças e configurações sociopolíticas do país 

que impactaram o campo religioso, levando as reestruturações do catolicismo frente 

uma sociedade multicultural como a do Brasil.  

 Partindo de uma perspectiva de uma série de discussões sociológicas e 

historiográficas que abordam os impactos das transformações sociais brasileiras nos 

espaços da Igreja (MICELI, 2004; SERBIN, 2001, 2008; SEIDL, 2008, 2009,2012; 

NERIS, 2009, 2011,2012; DELACAVA, 1975; ALVES; 1979; MAINWARING, 2004, 

AZEVEDO, 2002;  AMARAL, 2010; MONTEIRO, 1995; SANTA BÁRBARA, 2009), 

será explorado especificamente a formação de uma elite eclesiástica no Brasil, durante a 

República Velha (1889-1930), e o fortalecimento da instituição católica com a Era 

Vargas (1930-1945), por meio das “concordatas morais”, marcando a forte influência do 

catolicismo no campo educacional e político, bem como a análise da politização da 

hierarquia católica a partir das mudanças da sociedade do pós-guerra na década de 1940 

e 1950, possibilitando o surgimento “Igreja do Povo” e o Conselho Nacional dos Bispos 

do Brasil (CNBB), marcando o aparecimento de figuras como Dom Hélder Câmara 

(PE), Dom Vicente Távora (SE), Dom Evaristo Arns (SP), Frei Betto (SC), Leonardo 

Boff (MG), entre outros, responsáveis por aproximar o clero dos movimentos leigos, 

através de ações pastorais e movimentos religiosos como a Comunidades Eclesiais de 

Base (CEBs), Movimento Educacional de Base (MEB), Juventude Universitária 

Católica (JUC) e Juventude Operária Católica (JOC). Os movimentos leigos e os 

agentes religiosos também desenvolveram uma grande influência nos anos de 1960 e 

1970 no cenário político do país ao se posicionarem contra o Governo Militar (1964-

1985), atuando por meio de denúncias dos crimes contra os direitos humanos e lutando 
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na defesa da liberdade democrática, tendo como consequência a formulação da Teoria 

da Libertação (1968).  

 

1.1 – A nova república e a formação de uma elite eclesiástica 
brasileira  
  

 Esta seção tem como base o trabalho de Sérgio Miceli (2009) “A Elite 

Eclesiástica Brasileira”, fundamental para compreender a formação da hierarquia 

eclesiástica do Brasil, por meio das transformações sociopolíticas do país. A apreensão 

destes fatos tem por objetivo captar as condições que levaram ao surgimento de um 

quadro de leigos atuantes nas diversas questões sociais, com base na visão de mundo 

católica.    

 Deve-se, primeiro, compreender que o período de maior impacto para a 

formação da Igreja Católica brasileira foi com a proclamação da República, em 1889, 

ocasionando a separação entre a Igreja e o Estado. Conforme Azevedo (2002), antes da 

república o catolicismo era a religião oficial da Brasil, sendo a Igreja uma instituição 

subordinada ao Estado, devido à legislação da colônia. Durante o período imperial 

houve diversos conflitos entre as autoridades civis e religiosas, em decorrência das 

inúmeras intervenções por parte do governo na organização da Igreja, como por 

exemplo, a nomeação de bispos e cleros pelo imperador e não pela cúpula da Igreja, 

além de não terem contato com o Vaticano. O veto da presença de congregações 

religiosas estrangeiras no país era outro fator de desentendimento entre Igreja e Estado. 

Como consequência, houve o fechamento de seminários, proibição de padres estudarem 

na Europa, assim como a proibição do retorno de padres brasileiros que se formaram em 

outros países. Além disso, ocorreram prisões e perseguições contra bispos que se 

opuseram à dominação da Igreja pelo império, desencadeando a “questão religiosa”. A 

“questão religiosa” foi a revolta de bispos brasileiros contra falta de autoridade frente às 

irmandades leigas e das suas atitudes secularizadas. Somando-se à estes fatos, havia as 

questões da concorrência no campo religioso com a religião protestante, com as revolta 

messiânica de Canudos - BA (1896-1897), representando uma possível cisão com o 

catolicismo oficial. Sob a tutela do Governo Imperial, a Igreja esteve no seu período de 

maior fragilidade, devido a total dependência das hierarquias locais e uma relação pífia 

com o Vaticano. Neste sentido, não havia uma organização eclesiástica autônoma, 
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capaz de reger as regras do controle do campo religioso, embora fosse a religião oficial 

do Brasil. Os sacerdotes estavam a serviço da política governamental, como instrumento 

de imposição da cultura europeia e dominação de classes (AMARAL, 2010).  

 Conforme os estudos de Miceli (2009), com a queda da monarquia, que teve o 

apoio de uma parcela da Igreja que era contra a dominação do governo, foi instalado o 

regime republicano no Brasil. O novo regime, influenciado pelo iluminismo, 

positivismo, laicismo e os ideários da Revolução Francesa (1789-1799), destituiu o 

catolicismo como religião oficial do país. A separação do Estado mostrou duas 

realidades para a Igreja brasileira. A primeira era as condições que a instituição se 

encontrava, desmoralizada, falida simbólica e economicamente, pois não exercia o 

controle sobre os leigos e possuía um quadro clerical desordenado, longe das leis 

canônicas, pouca fidelidade à Igreja e com comportamentos seculares. A segunda 

realidade era que a Igreja estava liberta das amarras políticas obrigatórias, livre para 

reestabelecer o contato com o Vaticano e protagonizar uma nova forma de organização 

institucional.  

 A “construção institucional” da Igreja Católica brasileira teve influência dos 

fatos históricos importantes ocorridos no século XIX na Europa, com o advento do 

racionalismo, socialismo e do pluralismo religioso, provocando o declínio da 

hegemonia católica no campo religioso diante das transformações da mentalidade 

social. Em resposta ao declínio o Vaticano intensificou uma postura doutrinaria mais 

rígida com relação às “atitudes errantes” da civilização moderna secularizada, fechando-

se para o mundo secular. Em 1870, a Igreja Romana protagonizou uma política 

expansionista, conhecida como Romanização ou Neocristandade, na qual introduziu 

uma evangelização focada na obediência à hierarquia e a mitificação da imagem do 

papa, focando principalmente os países colônia da África e América Latina, onde estava 

o maior número de fiéis. Esta política de expansão ficou conhecida Concílio Vaticano I 

(1870).  

 No Brasil, o processo de Romanização coincidiu com a separação da Igreja e 

Estado, facilitando a abertura do diálogo entre os bispos brasileiro e o Vaticano. 

Entretanto, a Igreja Romana deparou-se com diversos obstáculos diante de uma herança 

deixada pelo governo monárquico, como a ausência de uma Igreja organizada, a 

ineficácia produção de bens de salvação diante da desapropriação dos seus bens 

materiais e capital religioso, disputando com as irmandades leigas. Na Primeira 

República, a Igreja brasileira, através da nova política do Vaticano, iniciou o processo 
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de reorganização do próprio espaço. A princípio estabeleceu duas medidas 

reformadoras. A primeira medida foi de curto prazo, consistia em lutar para resgatar o 

patrimônio da Igreja, bens usurpados ou vendidos para regime colonial, tais como 

conventos, prédios, casas de misericórdia, sede de irmandades. Além disso, nesta 

primeira medida, preocupou-se em “resgatar” os padres secularizados que ainda viviam 

ligados à sociedade moderna e às “ações errantes”. A segunda medida consistiu em 

controlar o laicato nacional, proibindo os leigos de realizar as funções religiosas, tais 

como missas, rituais voltados para o culto aos santos e o combate à cultura popular nos 

espaços da Igreja. Do mesmo modo, a Igreja passou a administrar os patrimônios das 

irmandades leigas e se tornou a única com o poder de escolher as lideranças destes 

grupos, dando o cargo de representante para aqueles que estivessem de acordo com a 

hierarquia eclesiástica.  

 Outro fato importante destacado por Miceli referente à luta pela retomada do 

controle do laicato foi o reconhecimento, por parte da Igreja, da necessidade de 

transformar líderes leigos em interlocutores com as oligarquias locais, aproximando os 

interesses dos cleros com os dos grupos dirigentes. Logo, iniciou-se uma relação de 

força mútua entre os dois grupos hierárquicos, político e eclesiástico. A religião 

assumiu o papel de legitimadora das oligarquias no campo religioso, aderindo a  

algumas campanhas políticas promovidas pelo governo, como por exemplo, o 

alistamento em serviços militares e incentivo ao patriotismo. Neste sentido, a Igreja 

buscou legitimar os poderes locais junto às massas, por meio da exaltação da imagem 

dos dirigentes políticos durante os rituais religiosos e outras solenidades. Esta relação de 

ajuda recíproca garantiu à Igreja os subsídios necessários para reorganizar os seus 

movimentos religiosos e expandir o número de dioceses nas capitais brasileiras. 

Também possibilitou a expansão do domínio no campo educacional, por meio das 

escolas privadas comandadas por congregações religiosas e seminários maior e menor, 

voltados para a formação de padres e leigos, respectivamente. Assim, houve a confiança 

por parte das oligarquias em entregar a educação dos seus filhos para as congregações 

religiosas. O propósito de focar na educação dos filhos das elites locais era desenvolver 

um futuro grupo dirigente de políticos e intelectuais afinados com a cultura católica. 

Neste sentido, a Igreja contribuía com a ordem social vigente, baseada na obediência à 

hierarquia política e também eclesiástica.  

 Com a reapropriação do quadro de laicato mantido sob a hierarquia católica, a 

Igreja cercou-se dos mais importantes interlocutores leigos, objetivando voltar para o 
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centro do âmbito político em busca de melhores condições para a política expansionista 

e acessos às concessões e amparos públicos. A partir da década de 1900, a Igreja 

brasileira atingiu o seu apogeu com a nova parceria entre a Igreja e o Estado, garantindo 

um amplo controle da cultura no país. O apoio da hierarquia católica contra os 

movimentos religiosos de Canudos, na Bahia, com o Padre Antônio Conselheiro, e em 

Juazeiro do Norte (CE), com o Padre Cícero, tornou-se emblemático nessa relação de 

cumplicidade. A verdade é que havia o interesse tanto do governo quando da Igreja em 

abafar estes movimentos messiânicos que iam de encontro com o expansionismo da 

Igreja, assim como não era do interesse do governo em ter líderes capazes de uma 

ampla politização das massas.  

 No que se refere às conquistas do controle das irmandades, havia ainda barreiras 

a serem quebradas. Durante as tentativas da Igreja de reapropriar os seus bens, 

enfrentou as principais disputas judiciais contra irmandades que administravam 

santuários e lugares bastante procurados para peregrinações. Os principais motivos do 

prelado para lutar pelo controle dos lugares de devoção eram a garantia de uma base 

econômica para sustentar os seminários, além de um controle da produção de bens de 

salvação, capital religioso e as rédeas para disciplinar os grupos leigos à luz da política 

do Vaticano, evitando que novos surtos de mobilização de concorrência, a exemplo de 

Canudos e Juazeiro do Norte, ressurgissem. Logo, essas ações mais enérgicas da Igreja 

representaram também a afirmação de sua autonomia enquanto uma instituição religiosa 

reconhecida perante as demais esferas sociais. 

 Os esforços não faltaram para o desmanche de irmandades que não se 

encaixavam no regime de submissão das autoridades eclesiásticas. A Igreja, consciente 

da necessidade de um novo quadro de leigos, implantou medidas para uma construção 

de um laicato condizente a política da Romanização, através de ações de pastorais, 

padronizações das normas das festas de padroeiros, controle dos recursos das 

irmandades e dos rituais religiosos, ou seja, o controle do capital religioso. As coletas de 

recursos saiam do controle das irmandades e passaram a ser administradas pelas 

paróquias, que detinham a autoridade para decidir como deveriam ser gastos. Já com 

relação às celebrações, tornaram-se mais ecumênicas, limitando os conteúdos da cultura 

popular. Assim, as atividades religiosas de qualquer tipo deveriam seguir um conjunto 

de regras e diretrizes, dando ao catolicismo da Neocristandade um domínio cada vez 

maior dos capitais religiosos.  
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 A política de reeducação leiga recebeu reforços com a criação do Apostolado da 

Oração, um grupo de oração composto por leigos que recebiam a orientação dogmática 

com base nos cultos romanizados. Objetivo deste grupo foi incultar habitus religiosos 

da nova Igreja nos fiéis e estimular a devoção ao “Sagrado Coração de Jesus”, ou seja, 

impor uma autoridade doutrinária padronizada, integrada ou institucionalizada, 

afastando a cultura religiosa do padroado e obtendo o total controle do capital religioso.  

 A expansão da Neocristandade no Brasil atingiu seu apogeu em 1900 com a 

política de estadualização do poder eclesiástico, através do aumento do número de 

dioceses em cada estado do país. Esta medida tinha como estratégia a ampliação da 

organização da Igreja romanizada em todo o país, ao mesmo tempo se inserir nos 

grandes polos de desenvolvimento econômico e se aproximar das oligarquias locais. No 

primeiro momento, a implantação das dioceses nos estados ocorreu graças ao apoio de 

grupos políticos e oligárquicos de grande influência no país. As construções das 

dioceses foram bem recebidas pelos dirigentes locais, cientes do potencial de 

mobilização dos católicos frente às decisões governamentais. A maior área de expansão 

foi na região Nordeste, com a criação de 14 dioceses, entre os anos de 1892 a 1923, 

sendo os estados de Pernambuco e Ceará os grandes beneficiados. Os esforços voltados 

para a região Nordeste devem-se, sobretudo, as tentativas de reprimir as lutas de caráter 

messiânico, a exemplo das que ocorreram em Juazeiro do Norte e Canudos. A Igreja 

aliou-se com o governo republicano para combater as ameaças de uma possível cisma 

em sua organização e intensificou a presença através de serviços religiosos, incluindo os 

estados vizinhos como Sergipe e Bahia, criando um “cinturão de segurança”. As demais 

dioceses, criadas nas cidades paulistas e mineiras devem-se ao crescimento econômico 

destas regiões.   

 Em suma, a política da Romanização estabeleceu de vez a identidade social do 

clero, como um corpo coletivo e unificado, fortalecendo a Igreja Católica como uma 

instituição autônoma, possibilitando manter uma relação com Estado e não de 

subordinação, como era na época do império. As alianças com as oligarquias permitiu 

impor o seu predomínio no campo religioso brasileiro, tendo como principal 

instrumento para manter-se no poder a educação, incentivo intelectual para os leigos, 

sobretudo, das classes médias e altas, sempre frisando a obediência da hierarquia. Neste 

mesmo sentido, também priorizou a construção de quadro eclesiástico marcado pelo 

rigor na formação ortodoxa doutrinária, pautados na formação intelectual e espiritual, 
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além do controle coercitivo do celibato, aumento da entrada de ordens religiosas 

europeias e a extinção dos padres seculares.  

 

1.2 – A Igreja e a Nova República (1930-1945) 
 

 Conforme os estudos de Serbin (2001), na Primeira República a Igreja e o 

exército tinham uma luta em comum, a reorganização institucional e a organização de 

uma cultura de coerção e controle disciplinar. De um lado havia um exército que se 

empenhava em implantar uma política nacionalista com o objetivo de impor uma ordem 

social patriótica, do outro havia uma Igreja Católica, enfraquecida pelo governo 

colonial, que se empenhava em ter o controle do capital religioso como uma instituição 

autônoma. Contudo, ambos compartilhavam a ênfase na hierarquia, obediência e 

disciplina. Logo, as diferenças entre as duas instituições não impediram uma recíproca 

cooperação. A liberdade da Igreja perante o Estado permitiu que se reconstruísse sob a 

orientação do Vaticano, iniciando a política da Neocristandade, com o objetivo de 

resgatar o monopólio religioso, através do fortalecimento institucional, principalmente 

pelos bispos, e a recuperação dos privilégios, garantindo um novo diálogo com o 

governo, que passou a reconhecer a importância simbólica da instituição.    

 Com o Governo Vargas, a aproximação entre o Estado e a Igreja Católica se 

intensificou, por meio das “concordatas morais”, reconquistando o posto de “religião 

oficial” do país. Em troca, havia por parte da instituição a propagação da ideologia 

nacionalista de Vargas, disciplina moral e social, por meio de uma “reespiritualização” 

da cultura brasileira. Estas “concordatas morais” configuraram-se no apoio mútuo entre 

a oligarquia e a Igreja, garantindo a manutenção da estrutura dominante, negação de 

uma mudança política que atingisse a estrutura social, a exemplo da questão das 

reformas agrárias, a qual a Igreja defendia pregando o “bom relacionamento” entre os 

trabalhadores rurais e os latifundiários, reconhecendo a necessidade de melhores 

condições de vida e trabalho, mas defendiam o direito da propriedade privada, 

condenando a partilha de terra. Neste sentido, hierarquia católica legitimava o ideário 

dominante dos grupos oligárquicos, junto às massas. Em contrapartida, a Igreja recebia 

o aparato necessário para dominar o campo educacional do país, como forma de incultar 

a cultura católica da Neocristandade na sociedade brasileira, além de influenciar na 

imposição de uma visão moral católica no legislativo, com a proibição do divórcio, 
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liberação do voto feminino e o retorno da educação religiosa nas escolas públicas (Id. 

Ibid, 2001, pp. 81-86).  

 No que se refere ao laicato, voltou-se para formação de movimentos leigos 

politizados, conforme os ideais católicos da época, através da promoção da Ação 

Católica Brasileira (ACB). A Ação Católica surgiu no final do século XIX na Itália, 

como instrumento de influência dentro da sociedade. A ACB chegou ao Brasil em 1920 

sob uma forte subalternidade da hierarquia. Entre as atividades deste movimento estão a 

Juventude Universitária Católica (JUC), criada em 1930 pela elite mineira, envolvendo-

se com o movimento universitário, atuando na defesa dos valores nacionalistas regentes 

no Governo Vargas. A JUC também atuou junto com a Liga Eleitoral Católica (LEC), 

criada em 1932. A LEC, também fruto da ACB, não estava ligada a nenhum partido 

político, mas tinha a função de estimular os católicos a votar em candidatos coerentes 

aos princípios cristãos, além de um considerável poder de mobilização para legitimar 

seus objetivos, a exemplo da campanha que encabeçou para proibir o divórcio no país e 

o retorno da educação religiosa nas redes públicas de ensino. Outro movimento de 

destaque foi a Juventude Operária Católica (JOC), ligada a atividades sociais dos jovens 

nas paróquias voltadas para as classes operárias, em uma das poucas atenções dada pela 

hierarquia às comunidades da camada pobre. O investimento educacional da ACB para 

as classes média e alta tinha o intuito de formar lideranças leigas na área intelectual. Em 

1922 foi criado o Centro Dom Vital, no Rio de Janeiro, por Jackson de Figueiredo, 

advogado e escritor conhecido por sua postura antidemocrática e um dos principais 

defensores do catolicismo no Brasil. O Centro Dom Vital, teve um grande destaque na 

década de 1930 na formação de intelectuais, incentivo às produções artísticas e 

literárias, além da influência nos meios políticos. Deste Centro emergiram outros 

movimentos leigos, como a União Popular, a Liga das Senhoras Católicas, Aliança 

Feminina, Congregação Mariana e Círculos Operários, firmando presença nas 

instituições públicas, de ensino e na política (MAINWARING, 2004).  

 As “concordatas morais” tiveram maior eficácia no campo educacional, onde a 

Igreja pôde expandir o número de seminários menores, conhecida como a “época de 

ouro dos seminários”, impondo uma educação voltada, principalmente, para a elite, mas 

também tinha o interesse nas famílias carentes, como forma de promoção da instituição, 

expansão da cultura dogmática entre a grande massa e preencher o quadro eclesiástico, 

não raro a escolha pelo sacerdócio era a única opção para aqueles com poucas chances 

financeiras, além de ser uma forma de status social. O controle da educação pela Igreja 
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Católica servia também como uma “válvula de escape” para o Estado, diante do descaso 

nesta área, além disso, a influência do catolicismo também esteve ao lado do Estado no 

combate aos movimentos comunistas e anticlericais, através da criação dos Círculos 

Operários, grupos de leigos que trabalhavam junto às classes operárias na alfabetização 

e evangelização, promovendo uma ideologia anticomunista e a favor do governo, 

incentivando o rechaço aos partidos socialistas (SERBIN, 2008).  

 

1.3 – Reorganizações do mundo pós-guerra e os impactos na 
Igreja Católica 
 

 O mundo pós-segunda guerra mundial (1939-1945) trouxe uma série de 

mudanças com a reorganização de toda uma ordem social, com a progressiva 

descolonização dos países africanos, surgimento do Estado de Israel, crescimento 

demográfico, acentuação das desigualdades sociais das nações latinas americanas, a 

corrida armamentista com a Guerra Fria (1945-1991) e a divisão do mundo em dois 

blocos (capitalista e socialista). Com isso, também houve uma transformação cultural 

com o surgimento de organizações com o objetivo de promover questões humanitárias, 

direitos humanos e civis, combate à fome, racismo e desigualdades sociais, a exemplo 

da Organização das Nações Unidas, Organização das Nações Unidas para Alimentação 

e Agricultura (ONUAA)5, Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e 

a Cultura (UNESCO), em 1945. Todas estas transformações trouxeram ao mundo uma 

nova posição frente a religião, sendo colocada em um plano mais subjetivo, 

principalmente diante dos novos padrões culturais, com a liberdade sexual, 

emancipação feminina, novos arranjos familiares, crescentes lutas pelos direitos civis 

(principalmente nos Estados Unidos com a luta dos movimentos negro e homossexuais) 

e a própria concorrência no campo religioso, com o avanço das religiões protestantes e 

da doutrina espírita, levando a hegemonia católica ao declínio.  

 No Brasil, conforme Fausto (2003), as novas conjunturas sociais das décadas de 

1940 e 1950, principalmente com o governo de Juscelino Kubitschek (1956-1961),  

foram marcadas pelo processo de urbanização, o crescimento industrial, aumento do 

acesso à escolarização, o início das empresas estatais, bem como a defesa do capital 

nacional, políticas de regulamentação das leis trabalhistas com a Consolidação das Leis 

                                                 
5  Conhecida também por Food and Agriculture Organization (FAO).  
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do Trabalho (CLT), incentivo ao desenvolvimento das regiões Norte de Nordeste e a 

pluralidade partidária, com o surgimento do Partido Trabalhista Brasileiro (PDT), 

Partido Social Democrático (PSD) e a União Nacionalista Democrática (UND). 

Entretanto, foi no Governo de João Goulart (1961-1964) que ocorreu uma aproximação 

mais eficaz com as mobilizações dos setores operários, do campesinato e dos 

movimentos populares, fortalecendo o populismo de esquerda. Neste sentido, houve a 

tentativa de implantar um governo nacionalista voltado para as reformas de base, 

abrangendo a reforma agrária, com o objetivo de pôr fim aos conflitos de posse de terras 

e criar possibilidades de desenvolvimento do campo. Entre os movimentos que tiveram 

maior atuação neste governo foram as Ligas Camponesas, na luta pela defesa dos 

trabalhadores rurais por melhores condições de trabalho e salário, proporcionando 

debates nos meios intelectuais, estudantis e em outras organizações sociais, como a 

operária e sindical. Em consequência, foi criado o Estatuto do Trabalhador Rural 

(1963), dando direito ao salário mínimo, férias e a carteira assinada. 

 A nova conjuntura sociopolítica do Brasil afetou também o monopólio religioso 

da Igreja Católica e, consequentemente, o declínio do seu poder coercitivo diante do 

avanço dos segmentos pentecostais, nas camadas populares, e da doutrina espírita, na 

classe média.  A “agitação sindical”, incentivada pelos movimentos sociais, provocou o 

afastamento da juventude da classe média dos valores morais do catolicismo, somando-

se a este fato, havia a crescente atuação política dos centros universitários, como a 

União Nacional dos Estudantes (UNE), influenciada pelas correntes liberais marxistas. 

Internamente, a Igreja também sofreu abalos com a queda do número de sacerdotes e do 

controle educacional, devido a intensificação da busca pelo sistema escolar público pela 

classe média. Outro ponto fundamental para o declínio do catolicismo brasileiro foi o 

investimento exacerbado nas classes altas do Brasil e pouca atenção à massa popular, 

facilmente cooptada pelo “proselitismo” pentecostal. O quadro de leigos, anteriormente 

o principal instrumento da inculturação católica nos meios sociais, também recuou com 

a queda do poder da Igreja. O Centro Dom Vital, por exemplo, modificou-se conforme 

seus dirigentes se afastavam da ideologia “Varguista” e aproximavam-se do mundo 

contemporâneo do pós-guerra, das novas concepções de vida e religiosidade. Com todos 

estes fatores, a própria hierarquia católica reivindicava uma nova postura diante das 

transformações sociais, as suas exigências tinham como preocupação voltar a Igreja 

para as camadas populares, cortar a dependência com o Estado e a elite, assim como 
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focar-se mais nas questões “temporais”, para poder acompanhar os movimentos que 

atuavam nas buscas por justiças sociais (DELLA CAVA, 1975).  

 A divisão do próprio espaço eclesiástico devido às mudanças de mentalidade 

levou uma ala da hierarquia católica defender a abertura da Igreja para as 

transformações que ocorriam no seio da sociedade brasileira, ampliando o diálogo com 

os fiéis, participando de forma mais próxima dos problemas sociais que o país 

enfrentava e aderindo nas lutas por justiça sociais, por meio de ações pastorais eficazes 

no combate à pobreza. Do mesmo modo, havia também a crítica com relação à 

dependência que a Igreja do Brasil criou das elites locais e do Estado. Estas 

insatisfações de uma parte da hierarquia pautavam-se na preocupação do afastamento da 

instituição das mudanças estruturais do Brasil, afastando cada vez mais os próprios 

católicos que não viam a necessidade de seguir uma religião inalcançável.  

 Desde década de 1950, figuras como Dom Hélder Câmara, bispo de Olinda (PE), 

e o Monsenhor Carlo Chiari davam os primeiros passos para uma transformação dentro 

da hierarquia católica, ao defenderem abertamente as reformas de base do Governo João 

Goulart, na participação da construção da Superintendência do Desenvolvimento do 

Nordeste (SUDENE) e demais políticas voltadas para o desenvolvimento do 

campesinato. Ao criticaram as ações falidas da política da Neocristandade, propuseram  

um novo programa apostólico sob três características: 1) revitalização da comunicação 

entre o bispado nacional, 2) aproximar os cleros das ações cotidianas das comunidades, 

através das paróquias 3) reestruturar o episcopado da Igreja brasileira. Em 1952, foi 

criada a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), tornando-se a porta-voz 

da Igreja Católica do Brasil perante o Vaticano. Com isso, acarretou a cisão da 

hierarquia eclesiástica em dois polos, de um lado os ditos conservadores e do outro os 

considerados progressistas. A defesa para abertura da Igreja para o mundo moderno e 

por novas formas de diálogo com os fiéis foi apresentada como estratégia de encaixar o 

catolicismo na sociedade modernidade, aproximando-se mais dos seus problemas, 

atuando como uma “Igreja do povo”, um instrumento de justiça e amparo do “bem-

estar” dos “filhos de Deus”, através da confiabilidade e o carisma que a instituição 

detinha, deixando de ser conivente ou alheia às “injustiças sociais”. Estas propostas de 

mudanças não foram bem aceitas pela parte considerada “conservadora” da Igreja, que 

defendiam que o papel da Igreja estava voltado para as questões do mundo espiritual e 

na divulgação do “evangelho” (Id. Ibid, 1975, p.34-38).  
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 O Conselho Nacional dos Bispos Brasileiro construiu uma nova comunicação 

entre a Igreja, poder civil e os leigos. A partir de 1960, houve um novo tipo de 

aproximação com o Estado, diferentemente da relação que tinha com a Neocristandade, 

devido à sincronia entre as questões levantadas pela CBNN e as reformas de base 

implantadas no Governo Goulart, em especial a reforma agrária, considerada como o 

principal caminho para promover a “verdadeira justiça social”. Em contrapartida, a ala 

conservadora fundou o Movimento Sociedade para defesa da tradição, família e 

propriedade (TFP), juntamente com os leigos remanescentes da ACB dos anos 1930, no 

combate a proposta da reforma agrária, pois esta feria o direito de propriedade. 

(MAINWARING, 2004).  

 Com a reestruturação da Igreja Católica no Brasil, foi iniciada a reforma 

pastoral, com o Plano de Emergência Pastoral da CBNN (1962) e o Plano Pastoral do 

Conjunto (PCC) em 1965. Estas inovações trouxeram para o quadro de leigos uma nova 

posição junto a instituição, reforçando o seu papel dentro das paróquias das 

comunidades. Os movimentos da Ação Católica foram retomados sob uma nova 

mentalidade do “ver-agir”, a JUC e a JOC, por exemplo, tiveram uma participação de 

destaque ao lado dos movimentos populares na metade da década de 1960, tornando-se 

os principais grupos religiosos leigos na propagação da Teologia da Libertação e no 

combate a repressão militar nos anos de 1970. O PPC e os movimentos leigos 

introduziram a concepção de “Povo de Deus”, aprofundando a influência católica entre 

a massa, através da “missão social da Igreja”, unindo as paróquias com o cotidiano dos 

fiéis. Diante disso, o quadro de leigos ganhou uma voz mais ativa dentro dos espaços 

eclesiásticos, assumindo tarefas de evangelização, trabalhos sociais e o incentivo às 

atividades comunitárias (ALVES, 1976).   

 O PPC criou como forma de aproximação mais eficaz da sua “missão social” a 

Comunidade Eclesiais de Base (CEBs). Segundo Frei Betto (1985), consistia em um 

pequeno grupo compostos por leigos, em torno da paróquia, sob o comando de um 

padre. Era denominada “comunidade” porque era composta por pessoas da mesma fé, 

religião e região. A “base” significava que eram pessoas das classes populares, e 

“eclesiais” por ser dentro de uma pequena representante da Igreja, ou seja, uma 

paróquia. A função das CEBs era estimular os leigos nos trabalhos comunitários, 

formando lideranças, envolvendo-se com os problemas das famílias da região, assim 

como, buscando soluções para as dificuldades que enfrentavam nos lugares onde 

moravam. Tinham como método se reunir uma vez por semana nos espaços da 
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paróquia, onde estudavam a bíblia e discutiam os problemas da comunidade. Quando 

não era possível a presença de um padre assumiam as cerimônias religiosas. Logo, os 

espaços dados a estes leigos contribuíram para o engajamento de muitos deles em 

movimentos populares, alcançando uma grande receptividade entre os pobres, 

despertando uma consciência política, entretanto, eram grupos sempre subordinados a 

hierarquia.  

 Nesta renovação da Igreja, as paróquias tiveram papel fundamental na 

aproximação entre leigos e o clero, na formação de uma nova concepção de participação 

do laicato, atribuindo para uma eficaz experiência na vida religiosa, pois a socialização 

entre comunidade e paróquia possibilitou o desenvolvimento da consciência da “ação 

social”, a percepção da realidade em que viviam, os levando a buscar melhorias, não só 

individuais, mas também para o coletivo. Logo, os espaços da Igreja tornaram-se as 

principais vias de politização para os leigos (MEDINA, 1973).  

 Em paralelo, no contexto internacional, a Igreja Católica Romana também 

caminhava para uma reestruturação dogmática que representou o impacto necessário 

para a instituição adquirir condições de continuar competindo no campo religioso do 

mundo do pós-guerra. No dia 25 de Dezembro de 1961, através da bula papal 

"Humanae salutis”, o Papa João XXIII convoca o Concílio Ecumênico Vaticano II, com 

o propósito de discutir a presença da Igreja Católica nos padrões sociais reformulados, 

buscando uma renovação diante das “necessidades do povo cristão”. Com isso, o evento 

ficou marcado pela reconciliação da Igreja Católica Romana com o mundo moderno, 

após vários anos de oposição e combate ao mundo secular, criando como “missão” o 

entendimento entre a instituição e as sociedades pluralistas, tendo como primeira tarefa 

rever seus dogmas e a sua “função social”. Com isso, a Igreja abandona o seu posto de 

“condutora da vida social” e tenta se encaixar na heterogenia do campo religioso. Logo, 

abriu-se o diálogo entre o Vaticano e os países dos blocos socialistas e a aproximação 

dos padrões culturais das sociedades onde a instituição estava presente, tendo como 

mediadores entre a Igreja e as sociedades os clericos de cada região do mundo (SANTA 

BÁRBARA, 2009).  

 Entre os anos 1961 e 1965, as sessões do Vaticano II construíram uma nova 

Doutrina Social da Igreja solicitando a reforma pastoral voltada para os “problemas do 

homem”, como os direitos humanos, promoção da justiça social, questões de ordem 

social (economia, política, cultura, paz entre os povos, entre outras), sobretudo, a 

comunicação mais direta com os fiéis, antes distanciados por um abismo da excessiva 
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autoridade entre hierarquia e leigos, assim como uma profunda divisão do “mundo 

sagrado” e “profano” (Id. Ibid., 2009, pp. 71-72).   

 Com o Concílio Vaticano II, a Igreja se inseriu de vez no contexto do 

desenvolvimento humano moderno, abrindo-se para o mundo secular, em vez de 

combatê-lo, reavaliou o seu “lugar ao mundo” e aproximou-se das ciências (humanas, 

exatas, tecnológicas, entre outras). Com as mudanças trazidas pelo Concílio Vaticano II, 

as formações dos cleros brasileiros também passaram por significativas transformações. 

A diversificação da própria cultura religiosa, exigiram dos futuros cleros uma 

competência religiosa maior baseado na obtenção de diplomas acadêmicos, implicando 

em percursos escolares mais longos nas áreas profanas do saber, priorizando diplomas 

dos cursos de pedagogia, direitos, ciências humanas, e em menor evidência, nas áreas de 

exatas e biológicas. Estes títulos são adquiridos em faculdades católicas, após a 

ordenação sacerdotal (SEIDL, 2009; 2012). 

 Por outro lado, internamente, a Igreja reconheceu que uma parte significativa 

dos bispos cardeais não era europeia e buscou uma mudança de posição frente à 

hierarquia, levando em consideração a “voz dos representantes” dos países periféricos, 

assumindo a composição de um campo católico multicultural. Percebeu também a 

importância da América Latina e do Continente Africano para a formação do seu quadro 

de cleros como “celeiro de vocação”, já que a grande maioria era oriunda desses países. 

Assim, criou-se uma “cultura cristã” que não fosse apenas uma reprodução impositiva 

da Igreja Romana e implantou uma política de “deseuropeizar” os espaços da Igreja. A 

imagem do catolicismo foi recriada para se aproximar das culturas locais dos países 

onde estava presente, reconfigurando a sua identidade. Logo, a cultura tornou-se um 

objeto de reflexão quando a Igreja compreende que o antigo modelo romanizado não era 

mais suficiente para permanecer nas sociedades do pós-guerra. Com a necessidade do 

enquadramento às realidades locais, o Vaticano procurou uma relativização do poder 

central estimulando a participação das paróquias nas culturas locais, levando ao 

exercício de compreender os seus elementos e categorias dos países, marcando uma 

nova concepção do trabalho missionário que atuasse junto à sociedade por meio das 

ações pastorais, modificando a liturgia, tornando-a mais acessível para os fiéis, 

principalmente com as missas rezadas na língua oficial dos países (MONTEIRO, 1995).  

 As reformas teológicas também repensaram o lugar do laicato dentro da 

instituição. Em 1965, foi enunciado no documento da Constituição Dogmática do 

Concílio Ecumênico do Vaticano, o Lumem Gentium de Ecclesia, com as condições e 
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missões dos leigos no mundo temporal e no interior da Igreja, ou seja, reconhecendo sua 

importância e dando uma identidade concreta diante dos novos contextos sociais, sendo 

eles pertencentes ao “povo de Deus, juntamente ou igualmente com os religiosos e 

cleros”. O quadro de leigos recebeu um lugar “legítimo” no mundo temporal, onde 

devem realizar sua missão de atuar junto aos “sagrados pastores” incapazes de assumir 

sozinhos a tarefa de “salvação” do mundo, conforme diz: 

 

[...] Os sagrados pastores reconhecem perfeitamente quanto os leigos 
contribuem para o bem de toda a Igreja quanto à salvação do mundo, 
mas que o seu excelso múnus é apascentar os fiéis e reconhecer-lhes 
os serviços e os carismas, de tal maneira que todos, a seu modo, 
cooperem unanimemente na tarefa comum. É, pois, necessário que 
todos, “professando a verdade na caridade”, cresçamos em tudo para 
aquele que é a cabeça, Cristo, pelo influxo do qual o corpo inteira – 
bem ajustado e coeso por meio de toda a espécie de junturas que o 
alimentam mediante uma ação proporcionada a cada uma das partes – 
realiza o seu crescimento, em ordem à própria edificação na caridade 
(...) (Lumem Gentium de Ecclesia, capítulo IV “Os leigos”, pp. 69). 

  

 Neste documento também distingue claramente a identidade dos leigos e reserva 

a eles um apostolado próprio, orientando o “testemunho de vida” e atuação com 

evangelizadores nas “estruturas humanas”, contudo, deixando claro a obediência com a 

hierarquia. Porém, ao contrário do modelo da Neocristandade, o Concílio Vaticano II 

reconheceu a liberdade dos leigos em criar, por iniciativas próprias, as suas ações na 

sociedade temporal. Conforme declarou: 

 

[...] Aos leigos competem, por vocação própria, buscar o reino de 
Deus, ocupando-se das coisas temporais e ordenando-as segundo 
Deus. Vivem no mundo, isto é, no meio de todas e cada uma das 
atividades e profissões e nas circunstâncias ordinárias da vida familiar 
e social, as quais com que tecem a sua existência [...] congregados no 
povo de Deus e constituídos no único corpo de Cristo, sob uma só 
cabeça, quaisquer que sejam, são chamados a contribuir para o 
incremento e para santificação perene da Igreja, como membros vivos, 
aplicando todas as forças recebidas de Deus e de Cristo Redentor [...].  

 (Lumem Gentium de Ecclesia, capítulo IV “Apostolado dos leigos”, 
pp. 73-74).  

  

 No contexto político brasileiro nas décadas de 1950 e 1960, o reconhecimento de 

um laicato livre para atuar na “sociedade temporal”, estimulou alguns movimentos da 

Igreja no engajamento de causas em mais evidência, como sindical, ligas camponesas, 

operárias, entre outras. Porém, o conflito interno que a hierarquia eclesiástica 
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enfrentava, tornou o quadro de leigos um “objeto” de disputa, entre as duas correntes da 

hierarquia católica. Para os progressistas, a Igreja precisava estimular a participação 

leiga como forma de se aproximar das massas e dos “assuntos temporais”, em troca, dar 

a eles maior responsabilidade nas tarefas sacerdotais amenizando o impacto da falta de 

padres nas paróquias, sobretudo, nas mais distantes da zona rural. Para os 

conversadores, deveriam continuar sendo uma extensão da hierarquia e o meio principal 

para exercer a influência católica nos meios sociais.   

 As reformas promovidas pelo Vaticano vieram ao encontro das modificações do 

pensamento católico que já ocorriam no Brasil, com a CBNN, incentivando ainda mais 

as ações pastorais em promover as justiças sociais, indo onde estavam os conflitos, 

assumindo o papel político da Igreja como mediadora entre o povo e as mudanças 

sociais, enfatizando a conscientização dos leigos por meio da educação e incentivo ao 

engajamento em causas sociais. Portando, o Concílio Vaticano II coincidiu com as 

conjunturas políticas do Brasil, e demais países da América Latina, sendo recebido 

como forma de estímulo por parte da ala progressista da Igreja brasileira, mas com 

desconfiança por parte dos conservadores, que eram a favor de manter uma postura 

mais protecionista da instituição, atuando ao lado do Estado e das classes dominantes, 

na manutenção da ordem social frente à “ameaça comunista” e outras religiões, 

conservando a sua hegemonia no campo religioso (SERBIN, 2001).  

 As bruscas mudanças dos anos de 1960 também afetaram o interior da hierarquia 

eclesiástica, possibilitando o surgimento da “esquerda católica” cada vez mais 

comprometida com as transformações sociais, dando apoio aos movimentos 

organizados, fato que ficou marcado pela “politização da Igreja”, surgindo a “Igreja do 

Povo” voltada para as camadas populares, aderindo às lutas por justiças sociais e a 

reforma agrária, aproximando-se da ideologia socialista e distanciando-se das condutas 

fechadas e, por vezes, elitista da própria instituição. Por outro lado, havia 

conservadores, ou a “direita católica”, a favor, em determinados aspectos com as 

mudanças trazidas pelo Concílio Vaticano II, a exemplo da necessidade do 

protagonismo dos leigos dentro dos espaços da Igreja, mas contra o envolvimento da 

instituição nas questões políticas do país, o que levaram a apoiar as forças armadas para 

depor o presidente João Goulart, em 1964, rendendo uma posição de proeminência no 

governo militar (1964-1985) (MAINWARING, 2004).  

 A existência do conflito interno não impediu que as mudanças orientadas pelo 

Vaticano fossem postas em prática. Logo na primeira fase do Concílio em 1962, tanto 
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os conservadores quanto os progressistas acreditavam na necessidade de promover um 

catolicismo mais forte por meio de uma educação religiosa mais intensificada e 

preocupação com a justiça social, porém, discordavam dos métodos para estes fins. 

Enquanto os conservadores lidavam com as questões sociais através do diálogo entre 

Estado e população, os progressistas acreditavam que os problemas sociais eram 

resultados da estrutura do sistema político brasileiro, defendendo as reformas de bases e 

a redistribuição de terras. Em meados dos anos de 1960, os progressistas emergiram de 

vez como a “esquerda católica”. Para o quadro de leigos, isto significou as principais 

vias para o processo de politização, culminando numa intensa militância política dos 

movimentos religiosos da ACB, principalmente a JOC, JUC e MEB. Sob a orientação 

de padres e bispos conciliares, uniram-se aos movimentos operários e passaram a 

defender os ideais socialistas. A MEB, por sua vez, enfatizou o seu programa de 

alfabetização, voltando-se para a educação e a formação da consciência política de 

agricultores, junto aos movimentos dos camponeses (Id. Ibid., 2004, pp.82-84).  

 Na segunda fase do Concílio Vaticano II, em 1965, coincidiu com a ditadura 

militar no Brasil, apoiada pela ala conservadora da Igreja, principalmente pela postura 

anticomunista do regime militar. Contudo, com o aumento da violência e perseguições 

incluindo padres e bispos, os progressistas enfatizaram os trabalhos na justiça social e 

militância cristã. Esta diversificação da conjuntura social, bem como da própria 

hierarquia católica, levaram a emergência de novas modalidades de engajamento, por 

parte dos progressistas, que legitimasse a pluralidade de tomadas de posições tanto 

interna quanto externa à instituição. A divergência entre os grupos hierárquicos levou ao 

rompimento das barreiras que a Igreja Católica sempre impôs para o acesso a 

politização dos seus cleros, sob a justificativa de delimitar os limites do espaço da Igreja 

e impor o que era inerente aos agentes religiosos e o que pertencia ao mundo temporal. 

A nova forma de encarar o mundo, pelos progressistas, levou ao militantismo católico, 

sobretudo nas décadas de 1970 e 1980, onde passaram a assumir posições de apoio às 

lutas populares. Logo, a década de 1970 foi marcada pela oposição ao regime militar, 

por parte da esquerda católica, produzindo uma reforma das estruturas eclesiásticas que 

possibilitou novas condições de acesso para os agentes religiosos em causas defensíveis, 

como direitos humanos e liberdade de ação política, assim como intensificou a defesa 

pela justiça social, tendo como consequência a inserção maior de sacerdotes no 

engajamento político (NERIS, 2011; 2012; SEIDL, 2008).  
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 No final da década de 1960, ocorreu outro evento importante que ajudou a 

impulsionar a renovação do catolicismo brasileiro, como as conferências dos bispos da 

América Latina, dando origem ao Conselho Episcopal Latino-Americano (CELAM), 

realizado em Medellín (Colômbia), em 1968. A CELAM protagonizou grandes debates 

nos países latinos americanos sobre o “verdadeiro” dever da Igreja Católica, clamando 

por “justiça social”, o fim do subdesenvolvimento e oposição às ditaduras militares na 

América Latina, dando início a Teoria da Libertação. No Brasil, mais especificamente, a 

Teologia da Libertação estava ligada a uma esquerda católica que atuou na defesa dos 

direitos humanos, direito dos trabalhadores, liberdades democráticas e a luta pela 

reforma agrária. No início da década e 1970, a esquerda católica possuía grande parte do 

controle dos movimentos leigos e dos trabalhos com as classes populares, além disso, 

assumiram o Planejamento Pastoral, como instrumento metodológico de renovação, 

aproximação do clero e com o laicato, incentivando os movimentos leigos a assumirem 

uma participação maior dentro das comunidades, tornando-se lideranças juntamente 

com os padres, saindo do papel secundário e agindo de formar mais livre. Ao 

assumirem os principais movimentos leigos, tais como da Ação Católica (AC), 

Juventude Universitária Católica (JUC), Juventude Operária Católica (JOC) e Juventude 

Agrária Católica (JAC), com os ideais da Teologia da Libertação inseridos, houve o 

processo de politização dentro destes movimentos religiosos, resultando numa intensa 

atuação de agentes leigos no contexto político que o país atravessava (BEOZZO, 1999; 

AMARAL, 2010).  

 As tomadas de posição frente às violentas perseguições dos militares contra os 

movimentos sociais (do campo, operários, sindical) e as ações pastorais desenvolvidas 

pelos bispos progressistas, tornou a esquerda católica uma poderosa representante da 

defesa da “integridade humana”, deixando de lado o confronto com outras religiões, 

partindo para um discurso motivado pelas políticas antiditatorial, abrigando aqueles que 

atuavam em movimentos sociais e militantes de esquerda nas dioceses e outros espaços 

da Igreja. Além disso, marcou de vez a cisão entre os conservadores e os progressistas, 

estes últimos passaram a denunciar no exterior as perseguições e torturas cometidas 

pelo exército. O laicato também se tornou protagonista pela liberdade democrática, por 

influência da CELAM. Os grupos de leigos da ACB, especialmente os da JUC e JOC, 

ligaram-se aos movimentos de lutas populares trabalhando dentro de um evangelho 

revisado à luz da Teoria da Libertação, reconhecendo o “povo de Deus”, inserido numa 

diversidade cultural e de fé (SADER, 2010).  
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 A JUC, de todos os movimentos leigos, foi o que mais se destacou no seu 

engajamento político. Criada com o objetivo de promover a política da Neocristandade, 

passou a ser o braço direito da esquerda católica no período da repressão militar. A 

partir da década de 1960, os membros da JUC, mais especificamente do curso de 

Ciências Sociais da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), uniu-se com a 

UNE, encabeçando campanhas contra o “imperialismo” e o capitalismo, fontes do 

“subdesenvolvimento da América Latina”. Logo, também passaram a defender o 

catolicismo protagonizado pelos progressistas, onde exerceram sua influência dos 

demais movimentos estudantis, de educação de base, entre os Círculos Operários e 

atuaram na organização dos camponeses junto à MEB. A forte identidade com a 

ideologia de esquerda da JUC começou a ir de encontro com a ala conservadora da 

Igreja, provocando uma série de conflitos, e as medidas tomadas para retomar a JUC 

não surtiram efeitos. Ao se negarem a obediência à hierarquia, a JUC se desvinculou da 

Igreja Católica e fundaram a Ação Católica Popular (ACP), independente da hierarquia 

eclesiástica, sob a justificativa de “lutar por uma sociedade justa”, perdurando até 1973 

(MAINWARING, 2004; AMARAL, 2010).  

 Portanto, os espaços da Igreja tornaram-se eficazes meios para o processo de 

politização para os movimentos religiosos leigos, servindo como principal base para se 

engajarem em militâncias políticas. As disputas das facções da hierarquia eclesiástica 

pelo controle do campo religioso católico e pelo laicato possibilitaram a abertura para 

que os leigos atuassem nos espaços da Igreja com maior liberdade, seja em assuntos 

referentes à religião e a evangelização ou às questões relativas à participação popular, 

iguais às ocorridas nas décadas de 1960 e 1970. Os processos de politização dos 

movimentos leigos demonstraram o seu ápice ao levantar questionamentos sobre até que 

ponto deve ir à obediência dos católicos a hierarquia e até onde poderiam levar a missão 

leiga na sociedade temporal livremente, pautados na fé cristã e não na figura de um 

bispo. Esta nova conscientização do laicato proporcionou às futuras gerações de leigos 

uma relativa autonomia, assim como engendraram na dinâmica interna dos seus espaços 

(paróquias, movimentos, grupos de oração, etc.) possibilidades de engajamento nas 

diversas questões sociais.   
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2. Igreja Católica em Sergipe e os 
Bispos Conciliares 
 

  

 Neste capítulo, há uma análise das principais mudanças da Igreja Católica em 

Sergipe, no século XX, realizadas pelas duas figuras proeminentes da história do 

catolicismo do estado, Dom Vicente Távora (1958-1970) e Dom Luciano Cabral Duarte 

(1970-1998).  

 Dom Távora ficou conhecido como o “Bispo dos Operários” devido a sua 

participação nas reformas pastorais da Igreja na década de 1950 e 1960, no Nordeste, 

sendo o idealizador da MEB. Durante o seu bispado, impulsionou a participação do 

laicato sergipano e foi o responsável por formar a JOC e a JUC em Sergipe. Juntos, 

desenvolveram uma ampla participação nos movimentos populares do estado, 

principalmente, levando a educação popular através dos meios de comunicação.  

 Dom Luciano Cabral Duarte, o sucessor de Dom Távora, foi um bispo 

conservador que diminuiu a participação dos leigos no cenário político de Sergipe. 

Contudo, teve uma grande participação no incentivo do campo educacional do estado, 

sendo um dos fundadores da Universidade Federal de Sergipe.  

 

2.1 – Panorama político de Sergipe no final do século XIX e 
meados do século XX 
  

 O início da República Velha em Sergipe foi marcado por intensas instabilidades 

políticas e constantes conflitos entre o quadro administrativo republicano e os grupos 

oligárquicos ligados ao antigo regime da monarquia. Durante o primeiro mês 

republicano, o estado sergipano foi governado por Juntas Administrativas Provisórias de 

pouca durabilidade, devido aos confrontos com os grupos políticos locais, fortemente 

articulados. Em 1889, o Governo Federal nomeou o primeiro governador do estado, 

Felisbelo Freire, médico e político oriundo de Itaporanga D´Ajuda - SE, que encontrou 

o estado com um grande deficit econômico, péssimas infraestruturas e um quadro de 

desigualdades social elevado. Suas primeiras medidas foram a implantação do sistema 
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de canalização de água em Aracaju, estabeleceu contratos com empresas ferroviárias e 

de serviços de navegação para incentivar a indústria local, reorganizou a biblioteca 

pública, anulou privilégios fiscais, desarticulou monopólios empresariais e diminuiu o 

quadro de funcionários administrativos para conter os gastos públicos. Já na área 

educacional, desenvolveu projetos populares baseados na corrente positivista, retirando 

o ensino religioso da rede pública de ensino. Estas ações despertaram a oposição dos 

grupos políticos locais dominantes que iniciaram campanhas para derrubar o novo 

governador, com campanhas difamatórias na impressa local e boicotes no campo 

político, levando Felisbelo à renúncia. O seu governo durou apenas um ano (DANTAS, 

2004).  

 Devido o intenso controle do sistema político local, pouco foi renovado na 

década seguinte em Sergipe. As sucessivas derrubadas de Juntas Provisórias, graças a 

dominação das oligarquias coronelistas, construiu um cenário político sem grandes 

alternâncias de poder. Somente em 1899 assumiu o segundo governador de Sergipe, o  

Monsenhor Olímpio Campos, por meio dos pactos entre a oligarquia local e a 

presidência da república. Este sacerdote era filho da tradicional Família Campos, 

fazendeiros com articulações políticas em todos os municípios sergipanos e com 

ligações próximas ao Congresso Nacional, através de grupos políticos aliados. O início 

do período Campos indicou que mesmo separada do Estado, a Igreja ainda era 

dominada pela elite ruralista, que mantinha o campo religioso como um dos principais 

instrumentos de manutenção do domínio do campo político. O governo do Monsenhor 

Campos promoveu um breve desenvolvimento econômico, com a criação do Banco do 

Estado de Sergipe, obras de infraestrutura, uma Escola Normal e o retornou do ensino 

religioso nas redes públicas de ensino. O período Campos perdurou até a década de 

1910, e a mudança deste governo ficou marcada por conflitos políticos e mortes com os 

grupos rivais (FIGUEIRADO, 1991; DANTAS, 2004; MICELI, 2004; FAUSTO, 

2003).  

 Em paralelo, nesta mesma época de mudanças e instabilidades no início da 

República, chegou a política expansionista da Neocristandade em Sergipe, por meio de 

congregações religiosas estrangeiras. Elas encontraram a Igreja Católica de Sergipe 

desestruturada, controlada pelas oligarquias rurais, longe da doutrina hierarquizada do 

Vaticano, com cleros secularizados, alguns casados e envolvidos com grupos políticos. 

Entre os anos de 1830 e 1926 ocorreram as primeiras tentativas de reorganização 

estrutural da instituição. Entre as principais medidas tomadas foram a desapropriação do 
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capital religiosos controlados pelas irmandades leigas, em geral, vinculadas com 

facções políticas, sobretudo, nas cidades do interior de Sergipe, onde se encontravam os 

polos econômicos; a recomposição do quadro de cleros condizentes com a Igreja 

Católica Romana, afastando os padres seculares e reforçando a autoridade na hierarquia 

eclesiástica, tendo na figura do papa a principal liderança.  

 Com relação à formação do novo quadro de cleros, não havia ainda em Sergipe 

seminário para preparar os futuros padres, e estes eram mandados para Salvador, onde 

assimilavam a doutrina católica romanizada, incorporavam os habitus religiosos e a 

conscientização da nova estrutura institucional da Igreja. Além disso, aprendiam o 

respeito ao celibato, a obediência à hierarquia eclesiástica e a distinção do mundo 

sagrado e do profano, dando ênfase à vida voltada para o sacerdócio, sempre marcada 

pelas praxes corporais, indumentárias e linguagens distintas dos “profanos”. Houve 

também a busca de uma formação intelectual para os cleros durante a formação nos 

seminários, através de estudos filosóficos, leis canônicas e ética religiosa. Ao 

retornarem a Sergipe, iniciaram uma política de combate ao catolicismo popular 

herdade pelo colonialismo, disputa pelo controle do capital religioso, produção dos bens 

de salvação, da reorganização do quadro de leigos e a sacralização dos espaços 

religiosos, como paróquias, cemitérios e sede de irmandades (ANDADRE, 2000; 

SERBIN, 2008).  

 A partir de 1900 e 1920, Sergipe passou por um processo de modernização, 

graças ao crescimento dos polos econômicos com a chegada das indústrias no estado, 

tendo a Igreja Católica como principal aliada para a manutenção de uma ordem social 

diante das mudanças socioeconômicas. A aliança entre a Igreja e os grupos dominantes 

permitiu que houvesse a intensificação da “reação católica” no estado. O campo 

educacional foi o principal foco das congregações religiosas, como forma de expandir a 

doutrina católica. Por meio de subsídios estatais, foram construídas escolas privadas e 

públicas comandadas por padres, elevando a qualidade da educação sergipana, são elas: 

Nossa Senhora de Lourdes (1904); Grêmio Escolar (1906); Colégio Salesiano Nossa 

Senhora Auxiliadora, vinculado com o Oratório Festivo São João Bosco para meninos 

pobres (1909) e o Tobias Barreto (1909) (DANTAS, 2004; SOUSA, 2006).  

 A consolidação da Romanização em Sergipe foi marcada pela construção da 

Catedral Metropolitana Nossa Senhora da Conceição, sob o comando do primeiro bispo 

de Sergipe, Dom José Thomaz Gomes da Silva (1910 a 1948), um intelectual da Igreja 

Católica, de postura rígida com relação à educação dos futuros cleros sergipanos, 
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enfatizando o controle do capital religioso e as ações para a formação de um novo 

quadro de leigos, subordinado ao clero. Como no restante do país, a Igreja sergipana 

pautou as suas primeiras tarefas em fixar a hegemonia no campo religioso, promovendo 

campanhas de combate às sociedades maçônicas e às outras religiões presentes no 

estado, tais como os protestantes, kardecistas e de matriz africana. Além disso, 

aproximou-se das oligarquias locais, através das concordatas de apoio mútuo na 

legitimação da ordem social. Com o bispado de Dom José Thomaz, iniciaram-se as 

estratégias da formação de leigos com a nova postura católica, através da Ação Católica, 

com a criação do Apostolado da Oração, chamado Sagrado Coração de Jesus, e o 

Grêmio Literário São Thomas de Aquino (1919), estimulando o hábito da oração e o 

estudo em diferentes áreas do saber, produção de monografias e outras produções 

textuais. Tanto o Apostolado da Oração quanto o Grêmio Literário tinham como 

objetivo incentivar as crenças nos dogmas católicos romanizados, mais racionalizados, 

afastando a visão “supersticiosa” da religião e dos elementos da cultura popular, além 

do estímulo na educação da classe média sergipana. Dom José Thomaz também criou os 

primeiros jornais diocesanos: Diocese de Aracaju: Orgam Official (1912) e A Cruzada 

(1918). Outra medida inicial de Dom Thomaz foi a construção do Seminário Diocesano 

Sagrado Coração de Jesus, em 1913. O investimento na formação dos próprios cleros 

teve por objetivo unificar a Igreja de Sergipe dentro da sua própria identidade, 

desagregando-se da Diocese da Bahia (ANDRADE, 2000; SOUSA, 2005; BARRETO, 

2009).   

  A partir das décadas de 1930 e 1940, ocorreram as primeiras organizações 

sindicais e populares em Sergipe, implodindo no estado uma onda de violência política, 

sobretudo, no governo do capitão do Exército Eronides de Carvalho (1935-1937), ex-

combatente que lutou contra o movimento tenentista no interior de Sergipe na década de 

1920. Ao assumir o cargo de governador em 1935, colocou em prática as reações 

conversadoras desarticulando os grupos esquerdistas. Por outro lado, a esquerda se 

mobilizou criando entidades, como a União Feminina do Brasil e a Frente Única 

Antifascista e Antiguerreira de Sergipe (ANL), recebendo o apoio dos segmentos de 

trabalhadores urbanos e rurais, bem como dos partidos de esquerda da época. 

Organizaram manifestações e greves em vários municípios. Em contrapartida, as 

facções de direta ligadas ao governo, em especial os ruralistas, ampliaram as 

perseguições políticas, tendo como aliada a Igreja Católica que implantou no estado a 

Liga Eleitoral Católica (LEC), composto de intelectuais, jornalistas e acadêmicos, em 
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geral da classe média, que atuaram fortemente contra as candidaturas dos partidos de 

esquerda, por meio de mobilizações nos diversos espaços sociais (universidade, 

familiar, religiosos, entre outros) e nos meio de comunicação controlados pela direita. 

Em 1935, a Igreja também cria o Círculo Operário Católico como forma de desassociar 

os ideários comunistas na classe operária. Através da ênfase na Doutrina Social 

Católica, pregava uma relação de “diálogo e harmonia” entre os patrões os operários 

(DANTAS, 2000; SANTOS, 2011; MAINWARING, 2004).       

 Em 1948, com o falecimento de Dom José Thomaz, assume o bispo Dom José 

Fernando Gomes (1948-1958), no mesmo período em que se instalou no Brasil o Estado 

Novo (1937-1945) e o Governo Maynard em Sergipe (1942-1945). Se no bispado 

anterior a Igreja focou o desenvolvimento de uma classe média intelectualizada e 

envolveu-se com questões políticas, com o novo bispo o laicato sergipano afasta-se, 

quase por completo, do cenário político e dedica-se ao desenvolvimento educacional do 

estado, com a ampliação de intuições de ensino e com os primeiros cursos superiores. 

No final dos anos 40 e início dos 50, através de parceria entre estado e Igreja, foram 

criadas: a Faculdade de Administração e Finanças (1947), Faculdade de Ciências 

Econômicas de Sergipe (1947); o Curso de Química Industrial e Escola de Química de 

Sergipe (1949); Faculdade de Direito (1950), com iniciativa dos intelectuais ligados ao 

Apostolado da Oração; a Faculdade de Filosofia e Faculdade Católica (1951), ofertando 

os cursos de licenciatura em Geografia e História, Letras Anglo-Germânicas, Pedagogia 

e Matemática e a Faculdade de Serviço Social (1955) (FIGUEIREDO, 1991; 

BARRETO, 2009). 

  No Brasil entre a metade da década 1950 e início de 1960, houve o retorno da 

abertura política, depois do fim do governo varguista. Os governos de Kubitschek 

(1956-1961) e João Goulart (1961-1964) marcaram a volta do pluripartidarismo e a 

efervescência dos movimentos sociais populares, ao mesmo tempo em que o campo 

religioso católico revia suas ações e dogmas, com o Concílio Vaticano II e com a 

consolidação da ala progressista na hierarquia católica brasileira, que desde a década de 

1940 já se articulava em nome da “justiça social” e aproximação com as classes 

populares através da “Igreja do Povo”. 

 No cenário político sergipano, estas mudanças foram postas em prática com o 

Governo Maciel (1955-1962), com a aproximação dos movimentos sociais populares, 

até então reprimidos no Estado Novo, e com o Governo Seixas Dória (1962-1964).  

Sincronizado com as reformas de base promovidas pelo governo João Goulart, Dória 
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criou um conjunto de medidas para o desenvolvimento de Sergipe, bem como 

intensificou a aproximação com os movimentos sociais, por meio de políticas públicas 

que contemplasse as demandas das camadas populares. Entre as principais ações estão a 

criação do Banco de Fomento do Estado de Sergipe, reajustes salariais, criação de 

secretarias no combate ao analfabetismo e aderiu na sua administração as campanhas de 

educação popular, a exemplo do Centro Popular de Cultura (CPC) e a MEB, 

percorrendo vários municípios, culminando na criação do Conselho Estadual de 

Educação. Na área trabalhista, fundou o Conselho Diretor Estadual, servindo de 

mediador entre a classe trabalhista e os órgãos públicos. Todas estas medidas levaram 

ao embate com a direta sergipana, em especial com os proprietários rurais. Em abril de 

1964 foi deposto pelo IV Exército do Nordeste, preso e levado para Salvador 

(DANTAS, 1997; 2002).  

 Em consonância com a breve esquerda de Sergipe nos anos 60, estava a Igreja 

Católica com o Dom Vicente Távora (1958-1970), protagonizando também uma série 

de ações sociais, dando ao quadro de leigos sergipano a guinada para a politização. Se 

com os dois primeiros bispos os movimentos religiosos leigos mantinham-se distantes 

da política, com exceção da LEC, mesmo assim sendo um instrumento de combate aos 

partidos de esquerda, com Dom Távora há uma reconfiguração destes movimentos 

religiosos, com a chegada da JUC, JOC e a MEB, juntamente com uma política 

desenvolvimentista do Governo Seixas Dória, abrindo o diálogo com os movimentos 

sociais existentes do estado, principalmente com o campesinato, estudantil e operário.  

 

2.2 – Dom José Vicente Távora e a esquerda católica em Sergipe 
  

 Nascido em 1910, José Vicente Aguiar Távora recebeu este nome em 

homenagem ao São Vicente de São Paulo. Era o primogênito de doze filhos de uma 

família católica oriunda de Orobó, interior pernambucano. Iniciou os seus estudos no 

Seminário Menor Nazaré da Mata (PE). Posteriormente seguiu para o Seminário Maior 

de Olinda (PE). Em 1934, sagrou-se padre aos 23 anos de idade. Nesta época, eclodia 

no Brasil a Ação Católica, devido ao processo de Romanização da Igreja brasileira, 

visando, entre outras coisas, uma reordenação do campo religioso católico, impondo aos 

leigos a missão de evangelizar os espaços temporais, cabendo aos padres a “formação 

cristã” da sociedade.  



 

  53 

 O então padre José Távora acompanhou os princípios desta reestruturação 

católica, em 1935 foi nomeado pároco da Igreja Nossa Senhora da Conceição, em 

Nazaré da Mata (PE), iniciando os seus primeiros trabalhos com a classe operária 

através da criação da Legião do Trabalho (1938), organizando os trabalhadores da Zona 

da Mata de Pernambuco sob a “inspiração da Doutrina Social da Igreja”. No início da 

carreira, Dom Távora defendia os princípios da Ação Católica e Doutrina Social da 

Igreja no combate aos protestantes e criava projetos educacionais para os operários da 

cidade de Nazaré da Mata. O engajamento com a massa operária começou em 1939 

quando, a convite do Arcebispo de Recife e Olinda, ingressou no Círculo Operário 

pernambucano. Nos anos seguintes, cumpriu o seu papel de sacerdote defensor da Igreja 

romanizada no Brasil. Entre suas atividades junto à massa operária, com o Círculo 

Operário, possibilitou criar alianças tanto na esfera política quanto na religiosa. No 

início da década de 1940, foi nomeado Cônego de Dom Jaime Câmara (RJ). No estado 

carioca, aproximou-se da população das favelas, lutando pelo desenvolvimento das 

comunidades, sobretudo, por infraestruturas e mobilização dos moradores, criando 

associações de moradores, de mães e domésticas. Construiu também escolas primárias, 

agremiações desportivas, entre outras ações, com parcerias governamentais, por meio 

das “concordatas morais” do Governo Vargas. Nesta mesma época, tornou-se assistente 

eclesiástico da Federação da Juventude Operária Católica (JOC), quando se aproximou 

do então padre, Hélder Câmara, também ligada à JOC. 

 A parceria entre Távora e Câmara motivou as primeiras lutas para levar a 

intervenção das ações pastorais na conjuntura sociopolítica do Brasil. O engajamento 

nas questões pastorais permitiu para estes padres rever a postura da Doutrina Social, 

articular uma nova visão do papel da Igreja e formular reivindicações voltadas para a 

defesa do “povo excluído”. Pe. Távora, nos anos de 1950, ampliou o quadro da JOC, 

criou a Juventude Operária Católica Feminina (FJOC) e a Juventude Independente 

feminina, sendo eleito o presidente da Federação da Juventude Operária Católica. Em 

1954, foi nomeado bispo auxiliar do Rio de Janeiro, devido o seu empenho em enfatizar 

a Doutrina Social Cristã sob uma nova ótica, ganhando o apelido de “Bispo dos 

Operários”. Em novembro de 1957, foi nomeado Bispo de Aracaju, assumindo em 

março de 1958, sucedendo Dom Fernando Gomes (NASCIMENTO, 2008).  

 Os anos nos quais Dom Távora esteve à frente do cargo de bispo representaram 

o amadurecimento da nova consciência da “questão social” da Igreja. A nova 

mentalidade protagonizada pela ala progressista católica dinamizou os trabalhos 
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voltados para as massas, principalmente com programas de educação de base, 

incentivos à formação de cooperativas de trabalhadores da área rural e urbana, 

conscientização da massa dos seus direitos e organizações da classe trabalhadora em 

torno de associações e sindicatos. Os governos de Kubitschek e de Goulart foram 

essenciais para impulsionar as reformas pastorais da Igreja, em especial, no Nordeste, 

onde houve uma grande concentração de recursos para o desenvolvimento da região, 

por meio da criação de órgãos públicos, a exemplo da SUDENE, voltados para o 

combate à pobreza, analfabetismo e dando incentivos econômicos (DELA CAVA, 

1975).  

 O foco destas mudanças eclesiásticas deve-se aos bispos nordestinos que 

levantaram como “bandeira” a defesa das reformas sociais de base, a reforma agrária e 

as renovações da Ação Pastoral. Este grupo de bispos organizou conferências por toda a 

região, impulsionando a Igreja nordestina. O marco desta “politização da pobreza” foi 

com o Encontro dos Bispos do Nordeste, na Paraíba, em 1956, onde discutiram os 

problemas socioeconômicos da região, assim como destacaram estratégias para a 

aproximação das camadas mais pobres através dos movimentos religiosos, como a JOC 

e a JUC, e dos movimentos sociais, como as ligas camponesas, sindicatos e estudantis. 

Os bispos reformistas tinham também como aliado nesta empreitada o apoio 

governamental. Assim, com a politização da Igreja, não havia mais sentido promover 

campanhas de intolerância religiosa ou combater a “ameaça vermelha”, o “verdadeiro 

inimigo” eram as más condições em que a população vivia, o analfabetismo e a 

exploração do trabalho pelos industriais e oligarquia rural. Logo, a Igreja do Nordeste 

rompe a aliança com os ruralistas como forma de realizar as reformas da Ação Católica 

(SERBIN, 2001; NASCIMENTO, 2008).  

 Com base nestes contextos, do campo religioso católico e do campo político 

nacional, que Dom Távora inicia o seu bispado em Sergipe. O retorno das mobilizações 

sociais, sindicais e as reformas de base que ocorriam no restante do país ajudaram a 

compor os acessos para a politização do laicato sergipano. Como dirigente da 

Arquidiocese de Aracaju, voltou a sua atenção para o campesinato, expandiu o número 

de paróquias, implantando em cada uma delas a política da Ação Católica para 

promover o desenvolvimento das comunidades em uma ação conjunta entre cléricos e 

os moradores, em especial com as Cebs. Além disso, concretizou os trabalhos deixados 

por Dom Fernando Gomes, a exemplo da criação das Dioceses de Propriá e Estância, da 

ampliação do Serviço de Assistência a Mendicância (SAME), através de doações de 
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terrenos, em 1960; aliou a Ação Católica já existente em Sergipe com a JOC; criou o 

Sindicato dos Operários em Maruim; e fundou o Hospital São José (SANTOS, 2011).  

 Contudo, os trabalhos de maiores destaques no bispado Dom Távora em Aracaju 

foram: a Obra Diocesana Dom Távora (1958), a Casa da Doméstica (1958), a Creche 

Dom Távora (1958) e formação do Movimento de Educação de Base (MEB) em 1961. 

A Obra Diocesana Dom Távora era situada no Bairro Industrial, zona norte, e atendia 

em média 150 meninos pobres, entre 10 e 16 anos, oferecendo o curso 

profissionalizante de carpintaria. Esta entidade era mantida por doações e recursos 

públicos. Já a Creche Dom Távora foi criada no final de 1958, com o objetivo de 

atender 200 crianças, filhos de pais de baixa renda, de 2 a 12 anos de idade. As crianças 

ficavam entre 07:00 horas até as 17:00 horas. Lá tinham quatro refeições diárias (café 

da manhã, almoço, lanche e janta) garantidas pelo Programa de Merenda Escolar do 

Governo Estadual. Por fim, a Casa da Doméstica atendia mulheres do interior do estado 

que vinham para capital trabalhar em casas de famílias, proporcionando cursos de 

alfabetização e noção da CLT, além disso, agenciavam vagas de emprego para estas 

mulheres e ofereciam dormitórios e alimentação para aquelas que aguardavam 

oportunidade de trabalho. A Casa da Doméstica foi desativada em 2010, por falta de 

recursos (CUNHA, 2005; SANTOS, 2011).  

 A partir da década de 1960, Dom Távora focou nos trabalhos voltados para o 

homem do campo. Segundo Figueiredo (1991), o quadro do campesinato do estado era 

marcado pela exploração do trabalhador do campo, não raro com denúncias de trabalho 

escravo. A violência também fazia parte do cotidiano da vida rural, devido aos conflitos 

e assassinatos por posses de terra e um intenso controle por parte das famílias da 

oligarquia rural. A Arquidiocese de Aracaju, com o apoio do governo estadual, se 

aproximou deste contexto social e conseguiu implantar em Sergipe a SUDENE, 

incluindo o estado sergipano no Núcleo de Trabalho do Nordeste e o Grupo de Trabalho 

para o Nordeste, órgãos ligados a entidades educacionais, de energia elétrica, Banco de 

Fomento de Sergipe, entre outros, com a finalidade de identificar as dificuldades de 

cada município e estimular o avanço econômico (SANTOS, 2011; MARQUES, 1996).  

 Com relação aos movimentos leigos, Dom Távora criou em 1958 a Juventude 

Universitária Católica em Sergipe, tendo como assistente eclesiástico do movimento o 

Monsenhor Luciano Duarte. A JUC-SE foi uma associação de universitários cristãos, 

com a preocupação em formar membros com a consciência de que o movimento deveria 

ter uma participação humanista e social na sociedade sergipana, presentes na promoção 
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do “bem comum” e dos problemas como reforma agrária, educação, seca, entre outros. 

Assim, no final da década de 1950 e 1960, a JUC influenciou o engajamento político 

dentro do crescente âmbito estudantil, promovendo discussões sobre as questões da 

própria sociedade. A JUC então se abriu aos diversos temas sociais, sensível à realidade 

do operário e do camponês, na política rural e em outros setores (RAMOS, 2000). 

 Com a Juventude Operária Católica, também implantada na década de 1950, o 

bispo desenvolveu significativa ações sociais nos bairros de Aracaju, em especial o 

bairro 18 do Forte, zona norte da cidade, com a Paróquia São Pio X, considerada a 

“paróquia modelo” graças aos trabalhos desenvolvidos junto com os morados da 

comunidade e a JOC, criando estratégias de mobilização popular para conseguir 

melhorias para os moradores, não só do bairro, mas também para região. Em 1962, 

criou a primeira associação de moradores da zona norte, lugar onde se concentravam 

para discutir os problemas da comunidade e buscar soluções (MARQUES, 1996).  

 Além disso, Dom Távora, junto com a JOC, promoveu uma reorganização dos 

Círculos Operários, fundados em 1935. Criou também as Comissões de Assistência, 

com o objetivo de organizar os trabalhadores do movimento. Assim, construíram 

escolas masculinas e femininas para os filhos dos operários, cursos profissionalizantes e 

formação de lideranças. A nova postura de educar a classe operária levou os membros 

do Círculo Operário a se engajarem em outros movimentos sociais, tais como os 

movimentos grevistas nesta época e os movimentos estudantis. Durante a ditadura 

militar, a JOC foi um dos movimentos religiosos que mais sofreu com a repressão no 

estado, levando ao desaparecimento de alguns membros e diversas denúncias de prisões 

e torturas (SANTOS, 2011).  

 O maior legado deixado por Dom Távora foi a MEB, criada em 1961, com o 

objetivo de educar e alfabetizar a população rural, valorizando a defesa da cultura 

popular, formando uma visão crítica do contexto social do homem do campo. A MEB 

contou com o apoio do Governo Jânio Quadros e João Goulart, através de concessões e 

recursos financeiros. Em contrapartida, com o surgimento da MEB, iniciou-se uma série 

de conflitos entre o bispo com a oligarquia rural e com a própria hierarquia católica, 

mais especificamente com os conversadores. 

  Dois anos antes da criação do MEB, Dom Távora iniciou uma campanha para 

criar uma rádio própria da Arquidiocese, através da concessão do Governo Federal. Para 

isso, mobilizou todas as paróquias do estado, empresários, políticos, fiéis e os 

movimentos religiosos para levantar recursos financeiros. Solicitou ao Vaticano que 



 

  57 

enviasse equipamentos de ondas de longo alcance para contemplar as dioceses de 

Estância e Propriá, além dos municípios vizinhos. Também solicitou à CNBB repasses 

de verbas para a Arquidiocese de Aracaju. Em 1959, foi inaugurada a Rádio Cultura 

FM. A maior beneficiada foi o MEB, que passou a utilizar a mídia radiofônica para 

estimular a educação popular, em especial nos locais de difícil acesso. Entre os 

programas apresentados pela Rádio Cultura estavam: a Hora Católica, Café com 

Música, Crônicas para Você, Rádio Teatro, Hora da Ave Maria, Nossa Opinião, entre 

vários outros programas, com o intuito de estimular a cultura popular e aproximar a 

hierarquia católica do estado com os fiéis (MARQUES, 1996; SANTANA, 2011; 

NASCIMENTO, 2008).  

 O MEB tinha como diretriz a educação popular, com base nos métodos de Paulo 

Freire6. Dom Távora justificava que a educação era o meio mais eficaz de realizar as 

transformações sociais, através da conscientização do povo, ensinando a questionar as 

condições de exploração e subalternidade em que viviam. No interior do estado, os 

membros da MEB e os movimentos ligados a ele (JOC e JUC), promoviam a educação 

do homem do campo, por meio de ações de alfabetização, incentivo a construção de 

cooperativas e ajudavam na formação de sindicatos de trabalhadores nos municípios.  

 A MEB contou o auxílio da JUC, JOC, dos movimentos da liga camponesa e 

estudantis para o incentivo do sindicalismo rural. A partir de 1962, Dom Távora iniciou 

a criação das fazendas comunitárias, que consistia em um conjunto de lotes 

agricultáveis concedidos para lavradores sem terras, onde cultivavam em áreas 

comunitárias, com a finalidade de promover a autossustentação. Além disso, 

comercializavam as suas produções. Este projeto foi batizado de Promoção do Homem 

do Campo de Sergipe (PRHOCASE). Nesta mesma época, Dom Távora também trouxe 

para Sergipe a Comissão de Organização da Triticultura Nacional e Armazenamento 

Geral (COTRINAG), com finalidade de criar celeiros de estocagem de grãos, 

beneficiando os municípios de Itabaiana, Nossa Senhora da Glória e Propriá. Este 

projeto foi realizado através de parcerias com o Banco do Brasil, Arquidiocese de 

Aracaju e as dioceses de Propriá e Estância. A partir de 1963, houve a ampliação das 

práticas cooperativas da PRHOCASE, por meio de projetos de desenvolvimento rural 

                                                 
6  Educador pernambucano que lançou a proposta de alfabetização para adultos, através da inteiração 
entre aluno e professor, propondo levar a realidade do aluno para a sala de aula, por meios das suas 
percepções de vida, como forma de conscientização da classe popular, desmistificando a educação 
(Brandão, 2005).   
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integrados com o Banco Mundial, levando as atividades agrícolas para as áreas de 

tensões e conflitos com os latifundiários (ARRUTI, 2006; MARQUES, 1996). 

 Em 1963, os conflitos no cenário político de Sergipe foram ficando cada vez 

mais violentos, devido as tensões entre a oligarquia local e o Governo Estadual. Em 

protesto contra a violência, sobretudo as que sofriam os trabalhadores do campo, Dom 

Távora utilizou as comemorações do 1º de Maio para promover diversas manifestações 

em Sergipe. Em Aracaju, orientou que os operários e estudantes comemorassem na 

Praça Fausto Cardoso, em frente ao Palácio do Governo, para pressionar a formação da 

Frente Única Nacionalista Democrática, como forma de minimizar o poder das 

oligarquias; no município de Aquidabã, ocorreram manifestações contra o prefeito; já 

em Propriá, houve a inauguração do Sindicato Rural. Um ano depois, com o golpe 

militar, a maioria destes movimentos caiu na clandestinidade. A JOC cessou, em grande 

parte, suas atividades devido às perseguições políticas; a PRHOCASE passou a ser 

controlada pelo governo militar; a Rádio Cultura perdeu a concessão e todos os 

funcionários impedidos de retornar ao prédio da sede da rádio; estudantes ligados a JUC 

e a UNE foram expulsos dos colégios estaduais sob a justificativa de “evitar 

desarmonia”. Posteriormente, foram acolhidos pelo Colégio Salvador (sem ligações 

com a Igreja) e Colégio Arquidiocesano Sagrado Coração de Jesus. Ao se declarar 

contrário aos militares, Dom Távora também sofre perseguições, foi preso e 

posteriormente posto em “prisão domiciliar”, proibido de sair do prédio da 

Arquidiocese, mas graças a sua irmã que era casada com um político, foi liberado. De 

qualquer forma, continuou denunciando crimes de tortura, desaparecimentos e 

abrigando foragidos políticos nos prédios da Igreja (FIGUEIREDO, 1991; DANTAS, 

1997, 2002).  

 No quadro da hierarquia eclesiástica de Sergipe, Dom Luciano Duarte, na época 

bispo auxiliar de Aracaju, e Dom José Brandão, bispo de Propriá, eram a favor da 

ditadura. Este último declarou em nota que a intervenção dos militares foi uma vitória 

para o país, e na mesma semana mobilizou a população de Sergipe para a “Marcha da 

Família”, em apoio ao novo governo. Os sindicatos rurais foram fechados, assim como 

os incentivos financeiros para as atividades populares foram suspensas, pondo fim a 

breve atuação da “Igreja do Povo” em Sergipe (SERBIM, 2008).   



 

  59 

2.3 – Bispado de Dom Luciano Duarte (1970-1998): 
conservadorismo e educação  
  

 Luciano José Cabral Duarte nasceu em 1925, em Aracaju. É o filho do meio 

dentre três, o pai foi telegrafista e a mãe era professora primária. Viveu sua infância 

entre os municípios de Aracaju e São Cristóvão. Influenciado pela família, aproximou-

se dos movimentos religiosos ainda criança, mas foi pela influência de um padre, Frei 

Pascásio, que decidiu seguir na vida religiosa. Aos 11 anos de idade ingressou no 

Seminário Menor Sagrado Coração de Jesus, em Aracaju. Aos 16 anos foi para o 

Seminário Maior Provincial de Olinda (PE), onde estudou também filosofia e teologia. 

Tornou-se padre em 1948, aos 23 anos de idade, e assumiu a Capela São Salvador, 

localizado no centro de Aracaju. No mesmo ano foi nomeado “Diretor Espiritual” do 

Seminário Menor. Devido ao seu investimento em sua educação, também foi designado 

para lecionar latim e grego, iniciando a carreira de professor. Em 1949, foi eleito para 

ser assistente Eclesiástico dos Homens da Ação Católica e da Juventude Masculina 

Católica. A partir da década de 1950, no bispado de Dom Fernando Gomes, também se 

dedicou ao jornalismo, atuando como colunista no jornal A Cruzada. Em 1954, 

ingressou no doutorado em licenciatura em Filosofia na Universidade de Sorbonne 

(França). Quando retornou ao Brasil, em 1958, foi nomeado diretor da Faculdade de 

Serviço Social de Sergipe. Já com o bispado de Dom Távora, em 1959, foi empossado 

assistente eclesiástico da JUC e diretor do Apostolado Radiofônico de Sergipe (LIMA, 

2009).  

 No campo educacional de Sergipe, Dom Luciano destacou-se dando 

continuidade aos trabalhos iniciado por Dom José Thomaz e Dom Fernando Gomes. 

Logo, Dom Luciano contou com um contexto privilegiado da expansão da educação no 

estado, nas décadas de 1940 e 1950, onde a Igreja Católica ajudou a impulsionar a 

criação de instituições de ensinos normal e superior. Contudo, ainda faltava a ampliação 

do quadro de professores para acompanhar o crescimento da demanda de alunos. Assim, 

os professores não possuíam formação nas áreas que lecionavam, muitos eram 

advogados ou engenheiros (DANTAS, 2004; NUNES, 2008).   

 Em 1950, Dom Fernando Gomes e o Pe. Luciano Duarte deram início ao 

processo de criação da Faculdade Católica de Filosofia de Sergipe (FAFI), um dos 

embriões da Universidade Federal de Sergipe, com o objetivo de aperfeiçoar as novas 

gerações de professores do estado, através dos cursos de licenciaturas. Um ano após, foi 
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fundada a FAFI, em 20 de setembro de 1951, pela Sociedade Sergipana de Cultura, com 

os cursos de Filosofia, Matemática, História e Geografia, Letras Anglo Germânicas, 

Letras Neolatinas e Pedagogia, com o objetivo de formar professores de ensino 

secundário qualificados para os cargos. Logo em seguida, foi criada a Faculdade de 

Serviço Social, tendo à frente do projeto a Igreja Católica, novamente com Pe. Luciano 

Duarte e Dom Fernando Gomes, usando o curso de Serviço Social como estratégia para 

combater o avanço dos ideários dos movimentos sociais populares da época, levando 

uma educação condizente com a Doutrina Social da Igreja para a massa, através dos 

agentes sociais, bem como para manter a “ordem social”. Assim, procuraram formar 

profissionais que pudessem ser inseridos junto às classes populares, “visando sufocar 

qualquer sentimento que pudesse sublevar as massas” (BARRETO, 2009; LIMA, 2009, 

pp. 54-55).  

 O interesse dos membros da FAFI em ampliar a instituição levou o quadro 

docente da FAFI a investir na formação acadêmica, com a busca de titulações de 

mestrado e doutorado na área de educação, principalmente em universidades do 

exterior, a exemplo do próprio Pe. Luciano Duarte que em 1954 ingressou no curso de 

doutorado na França. A partir do final da década de 1950, com o bispado de Dom 

Távora, Pe. Luciano Duarte lutou pelo aumento da FAFI, sendo transferida para um 

espaço maior, com a finalidade de comportar um número maior de alunos. Assim, criou 

o Ginásio de Aplicação da Faculdade Católica de Filosofia de Sergipe (NUNES, 2008; 

NASCIMENTO, 2003).   

 Com a atuação no campo da educação, Pe. Luciano foi nomeado assistente 

eclesiástico da JUC, pelo então Monsenhor Carlos Costa, em 1958. Embora tivesse uma 

postura contrária ao Dom Távora sobre a forma de conduzir o movimento religioso, Pe. 

Luciano iniciou um conjunto de atividades junto à JUC nos meios universitários, tais 

como a evangelização, grupos de discussões religiosas, organização de procissões e 

peregrinações, entre outras, colaborando com o Apostolado da Oração, mantendo a 

obediência à hierarquia eclesiástica.  

 Em 1959, Pe. Luciano é nomeado monsenhor e em 1966 assume o cargo de 

bispo auxiliar da Arquidiocese de Aracaju, tornando-se membro da hierarquia católica 

do país, fato que ajudou seu engajamento na promoção da educação em Sergipe, 

facilitando o acesso aos órgãos públicos, tanto no Governo Estadual quanto no Governo 

Federal. Com o Governo Seixas Dória, o campo educacional recebeu uma atenção 

diferenciada. Com isso, a Faculdade Católica de Filosofia recebeu as condições 
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necessárias para crescer, através da ampliação da contratação de professores, bem como 

continuar investindo no seu quadro de docentes, para alcançar requisitos acadêmicos 

exigidos para atingir o status de Universidade. Em 1963, o Monsenhor Luciano Duarte 

foi nomeado membro do Conselho Estadual de Educação de Sergipe, tendo a licença 

para coordenar o projeto de fundação da futura Universidade Federal de Sergipe (UFS).  

Iniciou um longo processo de mobilização entre o estado e os órgãos públicos federais, 

também formou um grupo com os diretores da Faculdade de Direito, Medicina, Serviço 

Social, Odontologia, Economia e de Filosofia. Juntos, elaboraram documentos 

justificando a necessidade de uma Universidade pública em Sergipe, o único estado 

nordestino que não possuía uma. Com o Golpe Militar em 1964, as tramitações tornam-

se mais complicadas devido ao contexto político que o país enfrentava. Somente em 

1967, o Ministério da Educação deu a aprovação para a construção e, em 15 de maio de 

1968, foi inaugurada a Universidade Federal Sergipe, incorporando as faculdades já 

existentes no estado (LIMA, 2009). 

 A relação de Dom Luciano com a JUC era marcada por uma posição 

conservadora. Até a década de 1958, a JUC com o então Pe. Luciano mostrava-se 

fechada, configurada em promover “ação missionária” ou de evangelização no meio 

universitário, extremamente ligados com o Apostolado da Oração, restringindo-se em 

dar “o exemplo de uma estrutura cristã, viva e integral” no “Jesus Cristo nosso Redentor 

e na pureza”. Com o advento do Concílio Vaticano II, Dom Távora intensificou a 

participação dos movimentos religiosos leigos, através do Apostolado do Leigo, nos 

meios sociais de Sergipe. Com relação ao ambiente universitário, promoveu discussões 

sobre o engajamento dos fiéis na vida temporal, além disso, a própria politização dos 

espaços acadêmicos, ajudaram na nova mentalidade de “ser católico”. Assim, a JUC se 

abria aos poucos para a realidade operária e do homem do campo, bem como da “Igreja 

do Povo”. Diante da politização da JUC em Sergipe, ao lado de Dom Távora, Pe. 

Luciano opõem-se e assume uma posição de “vigilância da doutrina”, impedindo nos 

espaços do movimento as discussões de cunho político, como forma de resguardar a 

Igreja (RAMOS, 2000, pp. 151-154).  

  Com as agitações no cenário político sergipano da década de 1960, no Governo 

Dória (1962-1963) e a intensificação dos projetos do MEB, Pe. Luciano criou um 

conjunto de medidas para controlar a JUC, como, por exemplo, a proibição do 

envolvimento de membros em questões políticas, com discussões voltadas para a “ação 

católica” e não para a “ação social”, pois esta seria a função do Estado e não da Igreja. 
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Estas medidas marcaram de vez a divisão no campo católica em Sergipe, pois de um 

lado havia o conservador Pe. Luciano, do outro havia o “Bispos dos Operários”. Mesmo 

diante do embate com o Pe. Luciano Duarte, houve uma breve participação da JUC nas 

questões sociais, sobretudo com o MEB (DANTAS,1997).  

 Com o falecimento de Dom Távora, Dom Luciano assume o cargo de Arcebispo 

de Aracaju, passando a reorientar a Igreja novamente para uma posição conversadora, 

distante da “Igreja dos Pobres”, liderada pelo antigo bispado. Com isso, os movimentos 

religiosos leigos foram colocados sob uma forte vigilância, dificultando dar 

continuidade aos engajamentos iniciados pela JUC, JOC e os Círculos Operários,  

minimizando a proliferação dos ideais da Teoria da Libertação em Sergipe. Além disso, 

houve o retorno de campanhas ao combate ao comunismo, aliando novamente a Igreja 

com as oligarquias e com o governo militar. A JUC configurada no bispado anterior foi 

desmanchada, os membros ligados a UNE foram expulsos. Com Dom Luciano, a nova 

configuração do movimento voltou para as questões espirituais (MARQUES, 1996).  

 Logo, a JUC em Sergipe teve uma pouca vivência no contexto político da 

ditadura militar, na década de 1970 e 1980, como ocorreram no restante do país.  Com o 

endurecimento do regime militar, a ala progressista católica também intensifica a sua 

oposição. A repressão agravou o quadro de tensões entre os progressistas e os 

conservadores no interior da Igreja. Em Sergipe, este cenário ficou claro com as 

posições de Dom Luciano Duarte, que durante a ditadura, ajudou a interceptar as ações 

dos progressistas contra o governo, relatando aos membros da ala conservadora as 

atividades dos progressistas contra a ditadura. Logo, Dom Luciano atuou como 

informante dos cleros ultraconservadores, graças a sua posição privilegiada dentro da 

CNBB, onde tinha acesso às tomadas de decisões dos bispos brasileiros. Em 

contrapartida, alegava aos militares que alguns “bispos de esquerda” eram “homens 

sérios, porém ingênuos”, como forma de evitar conflitos entre as duas partes (SERBIN, 

2001; RAMOS, 2000).  

   Em 1998, com o afastamento do Dom Luciano devido a problemas de saúde, 

assume Dom José Palmeira Lessa, que revive minimamente a atuação do laicato em 

Sergipe, com a criação do Conselho Nacional dos Leigos (CONAL), “dentro dos sadios 

princípios do Evangelho”, e revitaliza a Rádio Cultura, abrindo espaço para a produção 

de programas com a participação dos leigos. Além disso, também promoveu uma 

reconstrução do próprio campo católico no estado, conseguiu aparelhagem nova para a 

Rádio Cultura, ampliou o número de paróquias, trouxe a filial da emissora Canção Nova 
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para Aracaju, construiu uma nova sede para o Seminário Maior, criou a Assessoria de 

Comunicação da Arquidiocese e o jornal “A Igreja em Notícias”, bem como vem 

promovendo eventos culturais da Arquidiocese (CARVALHO, 2006). 

 Por fim, apesar da Igreja Católica em Sergipe apresentar uma postura mais 

conservadora com relação à participação dos movimentos leigos em atividades voltadas 

para a esfera política, ainda proporciona uma dinâmica nos seus espaços internos que 

dão as condições necessárias para alcançar a politização por meio das atividades 

promovidas na visão do “bem comum”, com base nos valores éticos e morais católicos. 

Assim, não raro, observa-se o engajamento de leigos católicos em causas sociais 

diversas, que posteriormente são levados para a esfera política. 
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3. Origem social e a esfera religiosa: 
da “família católica” à liderança 
comunitária 
 

  

 J.C possui uma itnerário social intensamente entrelaçado com os valores ético 

morais da religião católica. Para ele, a esfera religiosa permitiu o acesso às disposições 

necessárias para o engajamento em movimentos religiosos e adquirir competências para 

atuar nas questões sociais inerentes à Igreja Católica. Por meio do seu desempenho nos 

espaços da Igreja, pôde construir uma imagem reconhecida frente a outras esferas 

sociais. Além disso, o seu engajamento na instância religiosa proporcionou os 

condicionantes iniciais para o processo de politização, por meio das experiências 

acumuladas nos movimentos religiosos e contatos com os padres e as outras lideranças 

que estimularam sua atuação nas questões sociais da Igreja. Sendo assim, as 

experiências vivenciadas na esfera religiosa direcionaram suas tomadas de posição que 

possibilitaram o acesso em diferentes esferas sociais, garantindo o acúmulo de capital 

de relações decisivo para o ingresso na política partidária. 

 Por meio do exame do seu trajeto social, foi possível compreender a importância 

que o engajamento nos movimentos sociais católicos assumiu para adquirir recursos e 

capitais sociais que posteriormente foram reconvertidos em capitais políticos. Neste 

sentido, foi possível a construção da sua identidade de um “político religioso” frente aos 

grupos que o legitimaram como um “representante da igreja” na esfera política.   

 J.C. nasceu em 1957, no município de Siriri, interior de Sergipe, onde é o caçula 

de cinco irmãos. Vem de uma família de origem humilde, o pai foi carpinteiro e a mãe 

sempre foi dona de casa, hoje com 96 anos, ambos semianalfabetos. Em 1971, a família 

se mudou para Aracaju, na esperança de encontrar na capital melhores condições de 

vida. Instalaram-se no bairro Santos Dumont, na época um bairro pobre localizado na 

zona norte da cidade e que tinha como principal característica ser composto por 

pequenos sítios, aonde as famílias residentes cultivavam pequenas plantações de 
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subsistência. Atualmente, estes sítios foram transformados em loteamento residenciais7. 

São eles: Saco, Soledade, Telha, Lamarão, Jitimana, Pau-Ferro, Anipum e Princesa 

Isabel, compondo, desta forma, toda a extensão do Bairro Santos Dumont.   

 No bairro havia uma paróquia bastante ativa nas relações de convívio da 

população, a Paróquia São Francisco de Assis, onde J.C logo se aproximaria, afinal, 

como ele mesmo se definiu “nascido e criado num lar católico”. Sempre teve o 

incentivo dos pais para participar das atividades promovidas pela Igreja. A maior 

influência veio através da mãe que fazia parte dos movimentos da paróquia, em 

especial, aqueles destinados a angariar recursos financeiros, a exemplo da Feira da 

Paróquia, realizada em frente à Igreja da comunidade. O lucro das vendas era destinado 

para a manutenção da paróquia. Além disso, todo mês sua mãe completava com uma 

pequena doação. J.C., afirma que sua família era “tradicional”, ou seja, seus pais 

proporcionaram uma criação rígida aos filhos, marcada pelos valores ético morais  

católicos, no qual a desobediência era um pecado que feria a Deus. Os cinco irmãos 

cresceram temendo ao castigo. Relatou também que não podiam sair de casa sozinhos, 

para não serem confundidos como “maus elemento” ou mesmo para não se tornarem 

“marginais”.  

 Diante da constante vigilância, J.C acompanhava e auxiliava a mãe durante as 

vendas na feira e em outras atividades dos grupos da Igreja, fato decisivo para ingressar 

nas atividades da paróquia, pois assim como a mãe, ele também queria ser membro de 

algum movimento religioso, se integrar nos espaços da Igreja e em outros ambientes de 

socialização, além do familiar.  

 Perto de completar quinze anos, J.C. ingressou no Movimento da Juventude 

Católica por meio do grupo de jovens chamado Jovens Irmãos Franciscanos. Sua 

entrada neste grupo se deu por incentivo do padre responsável pela paróquia na década 

de 1970, que convidava os filhos das “famílias católicas” da comunidade para participar 

dos movimentos religiosos da Igreja. Sendo J.C filho de um “lar católico” e um 

“verdadeiro cristão”, além de ter no exemplo da mãe a inclinação para ingressar nos 

espaços da Igreja, começou a participar das atividades relativas ao grupo de jovens. 

Contudo, não tardou muito, também ingressou no Movimento de Evangelização, 

desenvolvendo projetos para levar a educação do evangelho, indo de casa em casa da 

                                                 
7 Informações retiradas do projeto de análise da situação socioeconômica do Bairro Santos Dumont, de 
1997, realizado por J.C. quando tinha o cargo de vereador do município de Aracaju.  A composição do 
referido bairro ainda permanece.  
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comunidade, realizando leituras da bíblia e “orientando” as famílias na “fé católica 

cristã”. Indo além, J.C também ajudava por conta própria nas organizações das 

festividades e promoções de eventos, em geral, da paróquia. Logo, J.C tornou-se uma 

figura conhecida nos espaços da Igreja de sua comunidade, se destacando na sua 

atuação nos movimentos religiosos e formando uma rede de relação que futuramente o 

ajudariam a acessar em outras instâncias sociais, tais como a política e demais 

movimentos sociais de caráter assistencialista.     

 Dividia os trabalhos nos movimentos religiosos com os estudos. Seus pais 

exigiam um bom rendimento escolar, pois acreditavam que era a única forma dos filhos 

arranjarem bons empregos. Fez o primário em uma escola particular por intermédio da 

irmã mais velha, que era amiga da diretora do colégio e permitindo que o caçula da 

família estudasse sem pagar. No ginasial, J.C. foi transferido para o Colégio Estadual 

Presidente Costa e Silva, distante do seu bairro, muitas vezes indo e voltando a pé, já 

que não tinha condições de pagar o transporte. Juntos com os irmãos também caçava 

guaiamu8 aos finais de semana para vender e ter condições de comprar o material 

escolar. Ao ingressar no ensino científico9, matriculou-se no curso de Auxiliar de 

Secretariado do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC), graças a um 

programa governamental que contemplava alunos de baixa renda com bolsas de 

estudos. Entretanto, J.C não tinha a intenção de seguir nesta profissão de secretariado, 

queria ser pedagogo para dar continuidade na tarefa de evangelização, mas interessou-se 

em obter uma bolsa de estudos para minimizar os gastos da família com ele.  

 Devido aos bons resultados no curso, ficando entre os dez primeiros colocados 

da sua turma, J.C. foi selecionado para estagiar no Serviço Social do Comércio (SESC), 

onde teve a oportunidade de conseguir o primeiro emprego, por intermédio de um 

professor satisfeito com o estagiário, indicando-o para trabalhar como datilógrafo de 

máquinas elétricas no Departamento Estadual de Rodagem (DER). Confiante no novo 

ofício e perto de se formar no ensino científico, passou em um concurso público 

estadual, aos dezenove anos, para o cargo de datilógrafo, podendo assumir o sustento da 

família, já que os demais irmãos tinham saído de casa e a irmã tinha se casado.  

  No início da década de 1980, foi construído no bairro Santos Dumont um 

pequeno centro de promoção e desenvolvimento social chamado Centro Social São 

Francisco de Assis, criado pelas irmãs da ordem Franciscana da Arquidiocese de 

                                                 
8  Um tipo de espécie de caranguejo encontrado em áreas de mangue 
9  Equivalente hoje ao ensino médio.  
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Aracaju. Este centro visava melhorias sociais e de infraestrutura na comunidade, que era 

de caráter filantrópico e teve como principal objetivo levar para comunidade projetos de 

desenvolvimento social através de cursos profissionalizantes para pessoas com baixa 

escolaridade, ensinando o ofício de pedreiro, manicure, cozinheira, entre outros. Além 

disso, elaboravam projetos para obter convênios com empresas públicas e privadas para 

aquisição de recursos financeiros e materiais voltados para realizar melhorias de 

infraestruturas e auxílio para famílias pobres. Ao mesmo tempo, este mesmo centro 

mantinha uma escola de alfabetização para os filhos das famílias carentes da 

comunidade. Os Jovens Irmãos Franciscanos atuavam diretamente na escola infantil, 

ajudando nas atividades relacionadas com recreação e evangelização das crianças. J.C 

esteve à frente da maior parte destas atividades e foi convidado pela equipe pedagógica 

para assumir a coordenação da escola. Ainda em meados da década 1980 foi criada uma 

associação de moradores da comunidade, por incentivo do Centro Social São Francisco 

de Assis em parceria com a paróquia do bairro.  J.C., que já era coordenador da escola, 

candidatou-se para liderança comunitária e ganhou, com o apoio do grupo de jovens, do 

Movimento de Evangelização e dos membros do Centro Social, em especial daqueles 

que trabalhavam na coordenação da escola.   

  Pode-se considerar que desde o início de sua atuação nos movimentos da Igreja 

até a eleição para líder comunitário,  J.C. começou a formar uma identidade por meio de 

uma socialização decorrente da religião, como ele próprio considera a primeira 

“semente plantada”, que no futuro trouxeram vários benefícios, como a confiabilidade 

nos seus trabalhos enquanto uma “figura de confiança” da Igreja. Logo, conquistou uma 

legitimidade reconhecida por aqueles que participavam dos movimentos da paróquia, no 

Centro Social São Francisco de Assis e daqueles que foram beneficiados, direta ou 

indiretamente, pelos projetos assistenciais nos quais J.C atuou como liderança 

comunitária. Ao assumir a liderança de bairro, J.C. expandiu o seu universo de atuação, 

pois deixaria de desempenhar apenas atividades relativas aos ambientes da paróquia 

para trabalhar com questões mais amplas, tais como os problemas inerentes de um 

bairro grande e carente. Com isso, ele levou as suas experiências vivenciadas na esfera 

religiosa para uma esfera mais extensa e com número maior de pessoas.  

 Neste sentido, as funções de um leigo católico atuante nos movimentos sociais 

da Igreja foram transferidas para uma liderança de bairro, exigindo um engajamento 

maior para poder lidar com questões mais complexas, se comparadas com as atividades 

de evangelização e educação limitadas aos ambientes da paróquia e da escola do Centro 



 

   68 

Social. Embora, a própria dinâmica dos espaços da Igreja proporcionassem as condições 

iniciais para impulsionar um engajamento em causas sociais de diferentes temáticas 

(assistencialismo, educação, combate a pobreza e etc.), assim como, o envolvimento em 

movimentos sociais religiosos pudessem garantir competências frente a determinados 

assuntos, tornar-se uma liderança comunitária exigiria uma capacidade de conduzir 

questões mais próximas à esfera política e somente vivenciando este novo tipo de 

experiências pôde dar a J.C. as ferramentas necessárias para se manter como um 

representante de uma comunidade.   

 Contudo, assumir o papel de líder comunitário não afastou J.C dos movimentos 

sociais da Igreja, ao contrário, permitiu a ele mobilizar um número maior de recursos 

advindo da esfera religiosa para poder desenvolver seus projetos voltados para a 

população do Santos Dumont. A primeira ação posta em prática foi a elaboração de um 

pequeno censo demográfico, chamado “Abrace um Irmão”, em parceria com a Paróquia 

São Francisco de Assis. Este projeto teve como objetivo realizar um mapeamento dos 

números de moradores, casas, praças, escolas e creches do bairro, com o objetivo de 

localizar as áreas mais prejudicadas da comunidade, assim como mapear o número de 

famílias que viviam de aluguel, desempregados, deficientes, enfermos e famílias em 

situação de abandono, moradoras de vilas e invasões próximas ao Bairro Santos 

Dumont. Para isso, contou com a ajuda dos fiéis, grupos e movimentos da paróquia, 

dividindo-os em oito grupos com no máximo três pessoas. Logo, cada grupo se dirigia 

para uma área do bairro para fazer a coleta dos dados. Além disso, o projeto 

desenvolveu atividades para formação de líderes representantes das comunidades ao 

redor. 

  Com as informações em mãos, iniciaram-se os primeiros contatos com os 

órgãos públicos, Assembleia Legislativa e Câmara Municipal, para conseguir os 

auxílios necessários para o andamento dos projetos assistenciais que iam desde a 

distribuição de leite, cestas básicas, revitalização de praças e quadras esportivas até o 

asfaltamento de ruas. O reconhecimento de sua imagem como uma liderança 

comunitária ultrapassou o âmbito do bairro, fato observado no “tempo de política” 

quando os candidatos o procuravam para pedir apoio dentro da comunidade, para 

conquista de votos. Em troca, J.C. exigia algum tipo de benefício, conforme afirmou:  

 
[...] Sempre apoiei político, mas nunca quis dinheiro para apoiar eles 
[...]. Apoio para deputado estadual, deputado federal, prefeito, 
governador, dou apoio a todo mundo, mas não quero dinheiro deles, 
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quero um reconhecimento que eu trabalhei para eles e eles, por sua 
vez, também trabalhem para mim, ajudando a minha comunidade, 
asfaltando as ruas, construindo quadras e assim vai [...]. Peço 
melhorias para o bairro [...]  
(entrevista concedida em junho de 2012).   

   
 A construção de si dentro de um universo católico também foram os 

condicionantes principais para as tomadas de posição e escolhas na vida profissional. 

Mesmo sendo funcionário público estadual, J.C. buscou uma formação escolar superior, 

ainda que tardiamente, para concretizar a vontade de atuar na área de educação. Na 

década de 1990, com condições financeiras suficientes para cursar uma universidade 

particular, ingressou no curso de pedagogia. No sétimo semestre da faculdade fundou a 

própria escola infantil, agregando as experiências como coordenador da escola do 

Centro Social e o que tinha absorvido no curso e, assim, criou o projeto para abrir a sua 

escola. Além disso, fez uma pós-graduação lato sensu em psicopedagogia e também 

incentivou um sobrinho a seguir na mesma profissão para trabalharem juntos. A 

escolinha de J.C. tinha a mensalidade acessível para a população de baixa renda da zona 

norte. Os pais que não podiam arcar financeiramente com a matrícula dos filhos 

realizavam trabalhos de manutenção (carpintaria, pinturas, limpeza e etc.) em troca da 

matrícula ou mensalidades atrasadas. 

 Ao longo de sua vida, J.C. pôde construir uma imagem de si balizadas nos 

valores cristãos católicos enquanto uma liderança de bairro e um leigo católico atuante 

nos movimentos sociais da Igreja. Ao ter acesso à esfera política pôde reafirmar a 

identidade de um “líder católico”. Além disso, as passagens pela religião, filantropia, 

atuação direta com a comunidade e o vínculo com os vereadores da capital ampliaram 

suas redes de socialização fundamentais para o acesso a outras esferas sociais e para a 

formação de uma futura base eleitoral.  

 Portanto, o exame da trajetória social de J.C. revelou uma forte influência do 

catolicismo em sua formação identitária, principalmente pelo pertencimento religioso 

dos pais que o levou para atuação nos movimentos da Juventude Católica e 

Evangelização, durante a sua adolescência e o início da vida adulta. Quando já 

reconhecido na esfera religiosa pôde ir além dos espaços da Igreja, passando a assumir a 

liderança da associação de moradores e, consequentemente, aproximando-se da esfera 

política, sempre guiado pelos valores herdados da sua “família católica”. Em suma, a 

esfera religiosa foi a mediadora para que pudesse ser inserido à vida política. O vínculo 

que mantém com os movimentos sociais católicos deram os condicionantes prévios para 
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alcançar uma politização por meio dos princípios éticos de visão de mundo 

reinterpretados (ou ressignificados) ao se inserir no espaço político, com o cargo de 

líder comunitário. Logo, as redes de socialização que foram sendo tecidas ao longo 

destas experiências vivenciadas permitiram a sua atuação em outras áreas como a 

assistencialista, ampliando, desta forma, sua formação e visão política.  

 
 

3.1 – As vias da politização e capital político: o engajamento 
como líder comunitário e o ingresso na política partidária 

 
 

 A politização que se observa na trajetória de J.C. foi o resultado de uma série de 

condicionantes sociais que permitiram uma construção de si dentro da esfera religiosa 

que o levou, posteriormente, às ações políticas de assistencialismo e político-partidárias. 

As vias desta politização devem-se, primeiramente, pela passagem nos espaços da 

religião católica detentora de uma dinâmica propícia para o desenvolvimento de uma 

visão de mundo pautada em ações de caridade, “doação de si” e “amor ao próximo”, ou 

seja, viver conforme os valores e ética cristã. O ensinamento católico voltado para uma 

“doação de si” foi, em certa medida, internalizado e proporcionou o desejo de “ser útil” 

àquela comunidade em que vivia. Em entrevistas citou várias vezes que pretende seguir 

o exemplo de Jesus, conforme segue:  

 
[...] Jesus foi um grande político, porque adentrou em todas 
as camadas sociais, ele não era de uma raça ou uma religião, 
era de todas [...], ele mesmo disse “eu não vim para ser 
servido, vim para servir”. Eu gosto de ajudar, sabe? Eu 
nasci para servir e não para ser servido, principalmente 
quando a pessoa é necessitada, porque isso também me faz 
bem, me sinto realizado [...]. 
(entrevista, junho de 2012) 

  

 A intensificação do engajamento dentro dos movimentos católicos fortaleceu o 

sentimento de pertencimento à esfera religiosa, acarretando uma construção de si 

fortemente entrelaçada com os valores católicos. Pode-se considerar que o investimento 

nos espaços da Igreja foi uma ratificação da noção de pertencimento na dimensão 

religiosa, pois para J.C., não bastou ser apenas um leigo católico, tornou-se também um 

representante legitimado desses grupos frente às demais esferas sociais.  
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 Em segundo lugar, o processo de politização também se deve a configuração do 

próprio trajeto social marcado pelas múltiplas intervenções e eventos que vivenciou, tais 

como a pobreza, marcando uma infância com poucos recursos, a falta de educação 

escolar dos pais, o acesso restrito a saúde, alimentação, bens materiais e financeiros. O 

processo de ruptura dessas barreiras, neste caso, representadas pelas dificuldades sociais 

proporcionaram uma militância nas questões sociais voltadas para o assistencialismo e 

beneficência devido à identificação que desenvolveu com as pessoas que também 

sofrem das mesmas situações que já viveu no passando. Ultrapassar as barreiras levou 

J.C. a questionar, em certa medida, as estruturas da própria sociedade, motivando a se 

engajar na promoção de melhorias na comunidade na qual cresceu. 

 Portanto, os indicadores iniciais para a formação política de J.C. deve-se a 

valorização de suas experiências e socialização, oscilando entre a herança de uma 

criação fortemente influenciada pela religiosidade e as experiências acumuladas no seu 

trajeto social. Sobre sua visão de política explicou:    

 
“Políticos todos nós somos, política todos nós fazemos (...), até dentro 
de casa, por exemplo, se um pai dá um chocolate a um filho e não dá 
ao outro filho o chocolate da mesma marca a criança reclama, é uma 
política da criança exigir o que ela quer. Então tudo é política, a Igreja 
Católica também faz política, uma que venha beneficiar o coletivo 
[...]. O meu conhecimento da política se deu através da comunidade, 
tudo nasceu dentro da comunidade, ela foi boa comigo” (entrevista 
concedida em junho de 2012).   

   
 

 Ao se aproximar da esfera política, J.C. vinculou o seu primeiro nome ao nome 

do bairro para a construção da sua identidade de representação enquanto um líder 

comunitário e um leigo católico. Esta vinculação entre os nomes facilitaria o diálogo 

com as outras esferas sociais, conforme afirmou:  

 
[...] Eu chegava nos lugares para pedir as coisas para a comunidade e 
dizia “sou [...], lá do Santos Dumont” e aí era recebido. Quando eu me 
candidatei pela primeira vez e fui fazer meu registro de candidato 
decidi colocar o apelido, não só para as pessoas do bairro me 
reconhecerem, mas também as pessoas que eu conhecia fora dela. [...] 
(entrevista concedida em junho de 2012).   

   
  

 Logo, graças aos fatores que levaram às vias de politização e ao acúmulo de 

experiências nos espaços da Igreja, as disposições favoráveis à participação na política 

partidária vieram pela detenção de uma notoriedade reconhecida dentro de suas redes de 
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inteirações sociais e a detenção de capitais sociais disponíveis para a reconversão em 

capital político. Ao tornar-se uma liderança comunitária, já tinha vivenciado as 

experiências na esfera religiosa e já era reconhecido como “homem de confiança” da 

Igreja, sendo procurado por muitos candidatos políticos para pedir apoio eleitoral em 

troca de benefícios à comunidade. Neste sentido, ao lançar pela primeira vez sua  

candidatura, procurou essas pessoas em busca também de apoio para ingressar na 

política partidária, configurando, assim, uma relação de reciprocidade. 

 A notoriedade do perfil representativo que J.C. construiu na esfera religiosa, 

através dos benefícios do seu engajamento, garantiu os condicionantes e as bases de 

relações favoráveis para sua entrada na política partidária. Conforme disse:  

 
 [...] Juntou-se uma coisa com a outra, uniu a Igreja Católica com o 
Centro Social São Francisco de Assis (...) me dando forças para que 
eu pudesse crescer humanamente e socialmente. Um dia, o pessoal do 
grupo de jovens falou assim: “Por que você não se candidata,  para 
que a gente tenha um representante nosso, para que a gente não 
precisar mais se humilhar pedindo?” Isso foi em 1986. O tempo foi 
passando e eu fui me empolgando com aquele convite [...] 
(entrevista realizada em julho de 2012) 

 
 Considerando os “apelos” do grupo de jovens, J.C. ponderou que na Câmara 

Municipal poderia conseguir “algo a mais” pelo bairro. Contudo, afirmou que a 

“decisão final” deve-se a um desafeto com um deputado estadual da época, pois ele não 

reconheceu J.C. como um líder da comunidade do Santos Dumont e o “desrespeitou” ao 

realizar campanhas e reuniões em seu bairro sem o convidar para participar. Esta 

“desfeita” encorajou J.C. para, enfim, se lançar pela primeira vez em 1988. Atualmente 

achando engraçada a situação, explicou o fato:  

 
[...] Lá (na comunidade) nós recebíamos muitas visitas de políticos e 
um desses políticos fez uma reunião no bairro e não me chamou. O 
meu grupo (de jovens) ficou magoado e cobrou dele. Então ele disse 
que eu não tinha nem meu próprio voto. O grupo com raiva chegou 
para mim e disse “nós vamos lançar você como candidato a vereador 
para provar a ele que você tem o seu voto e o nosso voto” [...].   
(entrevista concedida em julho de 2012).   

 
 
 Obviamente, o fator decisivo para J.C. ingressar na política não foi um 

“desafeto” pessoal, mas toda uma conjuntura favorável ligada ao seu itinerário social, 

concepções de mundo e as oportunidades que colaboraram para sua entrada na política 

partidária. A primeira vez que se lançou como candidato a vereador foi em 1988, aos 31 
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anos, pelo Partido da Frente Liberal (PFL). A escolha do partido não veio de uma 

posição política ideológica, mas através da rede de socialização que criou ao longo do 

seu trabalho como liderança comunitária. Quando decidiu concorrer a uma vaga para 

Câmara Municipal, procurou um deputado estadual com quem tinha aproximação, 

devido ao apoio eleitoral que deu ao deputado em eleições anteriores. Conforme disse:  

  
[...] O primeiro partido que fui candidato foi o PFL, porque eu já 
trabalhei para um deputado estadual desse partido, o Messias Góis, 
então fui até ele e disse o interesse em me lançar candidato, ele riu e 
disse “e você tem coragem? Então vamos te filiar no meu partido”. Aí 
ele me deu a ficha e eu me filiei. Na convenção do partido para as 
escolhas dos candidatos ele me apadrinhou. Eu passei e fui ver se 
realmente tinha os meus próprios votos. Conheci o Messias através do 
meu trabalho como líder comunitário [...] ele foi um político que 
ajudou muito a meu bairro, sempre que eu mandava um ofício pedindo 
alguma coisa para a comunidade ele me dava, nunca me negou nada. 
[...] (entrevista realizada em julho de 2012) 

 
 Na primeira eleição J.C. obteve 717 votos, com o apoio da comunidade, mas 

especificamente dos Jovens Irmãos Franciscanos, que fizeram o papel de cabo eleitoral, 

organizando caminhadas dentro da comunidade, reuniões na casa de moradores e na 

casa dos membros dos movimentos da Igreja. Por não terem recursos financeiros, 

trabalharam com o material que o partido ofereceu e se dividiram em grupos para 

promover a imagem do candidato. Assim, um grupo distribuía santinhos, outro 

conseguia os lugares para J.C. divulgar suas propostas de campanha e aqueles que 

tinham carro levavam o candidato às comunidades próximas do Santos Dumont para as 

visitas de campanha. Mesmo não logrando êxito na sua primeira eleição, ficou como 

terceiro suplente chamando atenção daqueles que ainda não o conheciam. Passada as 

eleições, o trabalho como líder obteve maior visibilidade entre os moradores do bairro e 

também em outras esferas sociais.  

 
[...] Foi a minha comunidade que me deu toda extração para a política. 
Bom, tudo veio da Igreja, né? Do grupo de jovens, do Centro Social, 
do Movimento de Evangelização e da escola do Centro Social [...]. O 
meu trabalho social foi o ponto fundamental para que eu fosse 
reconhecido dentro da comunidade como um político [...].   
(entrevista em agosto de 2012) 

 
 Em 1992, J.C. tentou novamente uma vaga no legislativo, ainda pelo PFL, 

ficando desta vez na segunda suplência. Contando mais uma vez com a esfera religiosa 

para alavancar sua candidatura, também teve o apoio de mais pessoas da comunidade e 

das comunidades próxima ao Santos Dumont, como os conjuntos Lamarão, Pau Ferro e 
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Princesa Isabel, onde também eram levados as ações beneficentes da Associação de 

Moradores do Santos Dumont. Com o crescente apoio, as estratégias de campanha 

continuaram vinculando a imagem do candidato com a do bairro. Por ser contrário a 

“usar” a imagem da Igreja em suas campanhas, J.C. não permitiu que os trabalhos 

realizados dentro do espaço religioso se tornassem o “carro-chefe” da campanha, tão 

pouco permitiu que os ambientes da paróquia fossem usados para realizar as reuniões, 

pois tinha o receio de ferir a Igreja ou ser confundido com outros candidatos que 

usavam a “fé católica” em benefício próprio para conquistar votos, mostrando-se, assim, 

imaturo para a concorrência eleitoral. Esta postura de J.C. iam de encontro com a 

postura do grupo de jovens e do Movimento de Evangelização que divulgavam J.C. 

como um “político religioso” e representante deles na esfera religiosa. Utilizando as 

mesmas estratégias que da primeira vez que foi candidato, disse:  

 
[...] Na época de campanha eu nunca distribui material em frente à 
Igreja. Eu procurava fazer as coisas na base da amizade [...] tinha 
vergonha de falar em público. Sempre participei dos meus grupos na 
Igreja, na hora de ir para a Igreja eu não tocava em política. O trabalho 
político da Igreja era da Igreja, o trabalho partidário era fora. Era 
difícil [...] tem que saber lidar, separar o “querer político” do “querer 
religioso” [...]. Tiveram padres que me acolheram porque me viam 
como político e como religioso. O padre (da paróquia no ano de 1992) 
dizia que eu sabia separar as coisas [...]. Eu queria me afastar do 
Movimento de Evangelização, porque como ia de porta em porta as 
pessoas podiam se confundir, mas o padre mandou ficar, pois a 
religião chegou primeiro do que a política, disse para mim que até 
hoje eu não tinha confundido as coisas, então deixa que o povo 
confunda [...] 
(entrevista em agosto de 2012).   

 
 Em 1996, J.C. se lançou pela terceira vez a candidato para vereador, desta vez 

pelo Partido Democrático Trabalhista (PDT). A mudança do partido ocorreu pelo 

convite do prefeito de Aracaju naquele ano, Almeida Lima, que estava na corrida 

eleitoral para se reeleger. Assim, o prefeito formou uma frente de candidatos para 

vereador que já tinham experiências com a política partidária e imagens conhecidas. 

J.C. tinha o perfil procurado para compor o grupo e foi convidado a se filiar no PDT. 

Conforme disse:  

 
[...] Para o PDT eu fui a convite do prefeito da época, Almeida Lima, 
que hoje é muito meu amigo. Eu exigi duas coisas para ir para o PDT: 
a primeira era que ele não viesse fazer o convite em nome de outro 
político que eu não gostava, ele me garantiu esse ponto. A segunda era 
que ele, como prefeito, fizesse o calçamento de cinco ruas no meu 
bairro e ele garantiu que fazia. Mesmo ele garantindo, eu só assinaria 
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a ficha depois de feito. No outro dia ele mandou os engenheiros da 
prefeitura na minha casa pedindo os nomes das ruas. Depois que ele 
fez tudo e me deu a prova dos nove eu assinei a ficha do PDT, fui para 
a convenção do partido e aprovado como candidato [...] 
(entrevista realizada em agosto de 2012)   

 
 
 Na terceira eleição que participou, mudou a postura de campanha ao elaborar 

estratégias que vinculasse os trabalhos realizados na esfera religiosa e os trabalhos 

feitos em prol da comunidade sob sua liderança com sua identidade de “político 

religioso”. Esta divulgação de vínculos tornou-se o “carro-chefe” durante suas 

propagandas eleitorais, criou diversos panfletos para divulgar as ações realizadas pela 

Associação de Moradores e enviou para a maioria das casas do bairro, esperando algum 

retorno. Vincular-se ao centro comunitário, enquanto um candidato político, permitiu 

que o capital social, adquirido através de suas redes de relações, por meio da sua 

caminhada na Igreja e trabalhos na associação de moradores, fosse transformado em 

capital político, durante as campanhas.  

 No processo de legitimação, como um candidato “político religioso”, ligou o 

próprio nome com o nome do bairro, fazendo uma campanha interna quanto externa, 

dentro das suas redes sociais. A interna ocorreu com os membros da Igreja e os grupos 

dos movimentos católicos que se engajaram em seu nome de J.C. e o que sua imagem 

representava para o bairro. Foram organizados grupos e distribuídos tarefas, como 

panfletagens, acompanhando o candidato nas casas dos morados do bairro e a realização 

de carreatas. A comunidade se mobilizou em prol do “seu líder”, simbolizando o capital 

de confiança reconvertido em capital político. Os fiéis da paróquia, em sua maioria, 

tornaram-se cabos eleitorais e toda semana faziam reuniões na casa de cada membro dos 

movimentos da Igreja. Nestes encontros davam seus testemunhos sobre a caminhada do 

candidato na esfera religiosa e a necessidade de apoiar um candidato “deles”, ou seja, 

ressaltavam a importância de legitimar um representante que pudessem falar por eles na 

esfera política.  

 A campanha externa foi realizada através de contatos com outros vereadores, 

devido às parcerias estabelecidas em eleições passadas, buscando a reciprocidade dos 

apoios dados por J.C. anteriormente. Assim, obteve reciprocidade quando buscou apoio 

eleitoral destas pessoas, a exemplo do deputado que o levou para PFL, na ocasião já 

aposentado e sem compromissos partidários, que disponibilizou um carro com motorista 

e custeou a gasolina para que J.C. percorresse os bairros da cidade para a distribuição de 
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materiais de campanha e outros eventos, além de divulgar a campanha de J.C. nos 

espaços da política e emprestar a própria imagem para promover a imagem do amigo, 

configurando desta forma um capital político emprestado, ou seja, compensando a falta 

de notoriedade de J.C. em outras instâncias sociais. Houve a troca da reciprocidade, 

enquanto J.C. o ajudou para que chegasse a comunidade, o deputado, por sua vez, 

retribuiu ao ajudar o líder a se destacar na política partidária. Com 1.608 votos foi eleito 

vereador de Aracaju pela primeira vez. Lembrando-se do dia em que foi eleito, disse:  

 
[...] Não tinha um centavo no bolso [...] mas quando Deus quer, ele 
opera, quando Deus diz “é agora”, é a hora, então fui [...] quando eu 
ganhei estava cheio de ideias positivas na cabeça para ajudar a 
comunidade carente [...] não só a minha, mas as outras também [...]. 
(entrevista julho de 2012)  

  
 Como vereador, se destacou em ressaltar a importância de indicar para 

Assembleia Legislativa projetos voltados para o desenvolvimento de áreas menos 

abastadas da cidade, melhorando o sistema de transporte, revitalização das escolas e 

quadras esportivas, incentivo às campanhas de prevenção do uso de drogas e a 

contratação de profissionais da área de saúde pelo município nos postos de saúde. 

Contudo, seu principal foco continuou sendo a zona norte de Aracaju. Criou uma 

cooperativa em seu bairro, mas que também incluída moradores das comunidades ao 

redor. Este projeto foi dividido em cinco etapas: a primeira foi a seleção de 

desempregados que se candidataram para fazer parte da cooperativa, que iam sendo 

escolhidos conforme as atividades que sabiam desenvolver, entre as quais tinham: 

sapateiros, costureiras, alfaiates, doceiras, manicures e cabeleireiras, fabricação de capas 

de sofá e carpinteiros. A segunda etapa consistiu em criar cinco grupos com dez 

pessoas, conforme as profissões. Assim, com os grupos estabelecidos, a prefeitura doou 

os materiais para as primeiras produções. A terceira etapa foi a criação de um caixa 

financeiro rotativo composto pelos lucros das vendas, onde cada profissional tinham 

que devolver para a cooperativa um real (R$ 1,00) por mercadoria vendida, para que no 

próximo mês tivessem condições de substituir os materiais usados e não depender mais 

da prefeitura.  

 No processo de criação da cooperativa, J.C. realizou algumas reuniões com os 

grupos levando psicólogos para explicar a importância de se trabalhar em união na nova 

empreitada e assistentes sociais para auxiliar os associados da cooperativa nas 

organizações dos grupos.  



 

  77 

 Para atender as exigências das comunidades, J.C. elegeu em cada conjunto 

residencial, onde atuava diretamente, um representante. Teve como objetivo escolher as  

lideranças para agilizar a demanda de trabalho fora da Câmara Municipal. As escolhas 

destes representantes ocorreram conforme as aproximações com os moradores das 

comunidades, não somente durante o tempo da política, mas também fruto dos trabalhos 

anteriores nestes bairros.  

 Como um vereador vindo de uma esfera religiosa, J.C. pautou a sua atuação, 

enquanto político, com base nos seus ideais católicos, embora afirme que há autonomia 

entre o “ser político” e “ser religioso”. No entanto, ao colocar em prática seus trabalhos 

na Câmara Municipal, pautou-se na moral religiosa, pois era uma característica de sua 

formação social e da sua subjetividade, sendo dificilmente desvinculado, rendendo-lhe o 

apelido de “homem santo”, devido a identidade como “político religioso” ter 

sobressaído, afinal, já era um representante conhecido por aqueles que compunham a 

bancada na Câmara de Vereadores.  

 O único projeto criado e indicado por J.C. foi o levantamento da situação 

socioeconômica do seu bairro, chamado “Situação Socioeconômica do Bairro Santos 

Dumont”, de julho de 1997, ano que assumiu a vereança, com o objetivo de realizar 

trabalhos de assistencialismo com base na realidade do bairro, mais especificamente. O 

projeto dedicou-se em identificar as carências da população e estimular a participação 

da comunidade em sanar suas deficiências. Para a criação deste projeto foi dado um 

aprofundado nas informações coletadas pelo programa “Abrace um Irmão”, assim, 

foram incluindo as atividades econômicas do bairro e das localidades próximas, como 

por exemplo, os tipos de prestações de serviços e a quantidade deles, tais como número 

de oficinas mecânicas, salões de beleza, mercearias, eletricistas, pintores, pedreiros, 

encanadores, costureiras, alfaiates, artesãs, borracheiros, confeiteiros, padarias, bares, 

lojas, casas lotéricas, papelarias, sorveterias, postos de gasolina e etc.. Além disso, foi 

contabilizado o número de escolas privadas e públicas e templos religiosos, ruas, praças 

e quadra esportivas, bem como suas condições.  

 Nas eleições municipais seguintes, em 2000, J.C. migrou para o Partido do 

Movimento Democrático Brasileiro (PMDB) para acompanhar Almeida Lima e um 

outro deputado federal com quem criou laços não só político, mas também de amizade. 

Nesta eleição, J.C. não obteve o mesmo êxito eleitoral de 1996, ficando como terceiro 

suplente, com 1.401 votos, reingressando na política somente em 2002, devido a 

cassação do primeiro suplente e a desistência do segundo suplente para concorrer para 
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deputado estadual. Na eleição de 2008, também não obteve êxito, ficando novamente na 

suplência com 1.436 votos.  

 Com relação a suas campanhas políticas e a Arquidiocese, em todas as vezes que 

se candidatou não recebeu apoio direto ou oficial. Por ocasião da sua experiência nas 

eleições políticas, queixou-se da omissão da Igreja em apoiar suas candidaturas. 

Afirmou que o discurso da Igreja não é compatível com a prática, pois ela alega que não 

se mistura com política, mas em “quatro paredes” tem os seus candidatos e os orientam 

na vida legislativa. Logo, na visão de J.C., a Igreja “faz” a sua política para que possa 

atender os seus interesses. Conforme afirmou: 

 
[...] A Igreja, instituição, nunca me deu apoio, mas os fiéis, as pessoas 
que me conheciam da comunidade me deram apoio [...] e uma boa 
parte delas até hoje me dão [...]. A Igreja católica se senta por trás dos 
muros, sem querer apoiar ninguém, mas por trás apoia, entre quatro 
paredes apoia. Diz “ah, a Igreja não faz parte da política”, não faz 
parte da política partidária, políticos todos nós somos, política todos 
nos fazemos [...], (a Igreja) quando quer apoiar secretamente, chama o 
candidato e apoia [...].  
(entrevista concedida em julho de 2012) 

 

 Quando foi eleito pela primeira vez, em 1996, procurou o bispo da Arquidiocese 

de Aracaju para se colocar a disposição da Igreja, mas somente uma vez foi requisitado 

para divulgar na Câmara Municipal a Campanha da Fraternidade, em 1997.  

 Portanto, os exames da trajetória sociais de J.C. revelaram o acúmulo de sentidos 

propícios para o “agir politicamente”, devido às concepções de mundo detidos na esfera 

religiosa e herdados no seio familiar. Esta conjuntura social se tornou favorável para a 

entrada na esfera política, a princípio com papel que desempenhou como líder 

comunitário, garantindo tecer uma rede de inteirações sociais, capitais de relações e de 

lealdades, posteriormente reconvertidos em capitais políticos para ingressar na vida 

legislativa.  

 Por outro lado, se houve a falta de um capital familiar, comumente observados 

em trajetórias políticas, J.C. pode adquirir o seu capital político na comunidade, através 

de uma legitimação reconhecida pelos grupos que compõem a comunidade, formando 

uma relação de reciprocidades fundamental para a criação de uma base eleitoral. O 

papel de “líder” reconhecido garantiu também desempenhar a função de “mediador”, 

capaz de viabilizar ou “lutar” pelos interesses dos moradores. Além disso, garantiu 
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também a legitimação de um “saber fazer”, ou seja, a competência necessária para se 

tornar um representante na Câmara Municipal, tornando-se um “porta-voz”.  

 Em outra perspectiva de análise, a construção de uma imagem representativa 

legitimada de um líder comunitário possibilitou o acesso em outras instâncias sociais, 

devido à capacidade de dialogar em prol de ações beneficentes do bairro em questão, 

como os órgãos de administrações municipais. Neste sentido, foi possível a ampliação 

do seu capital político, chamando atenção de lideranças partidárias interessados também 

na parcela em potencial de angariar eleitores através da vinculação da imagem de J.C., 

como foi o caso ao ser convidado a ingressar no PDT pelo próprio prefeito da cidade na 

época, haja vista a importância da zona eleitoral em que o bairro Santos Dumont está 

localizado.  

 A reconversão de capital social em capital político deve-se também a uma 

relação de reciprocidade construída através dos auxílios prestados por J.C. quando os 

candidatos políticos pediam apoio na conquista de votos no bairro Santos Dumont, 

sendo assim, no processo do trânsito para a esfera política partidária, pôde reivindicar o 

apoio daqueles que tiveram a sua “mão amiga”.  

 

3.2 – Campanha eleitoral 2012: estratégias e mobilização de redes 
  

 Por ocasião das eleições municipais de 2012 em Aracaju – SE, foi possível 

acompanhar a candidatura para vereador de J.C. através de uma participação observante 

dos principais eventos que marcaram sua campanha e demais atividades características 

do tempo da política. Por meio desta observação, foi possível identificar as estratégias 

de campanha comumente acionada pelo candidato, principalmente a dinâmica da 

mobilização de redes de inteiração sociais e as reconversões dos capitais sociais em 

capitais políticos e, ainda, acompanhar o cotidiano na esfera familiar, que possui um 

grande destaque tanto na campanha quanto na vida de J.C. A oportunidade de observar 

campanha de J.C. também permitiu compreender a construção da candidatura do 

“político religioso”, no que versa a influência da esfera religiosa nas escolhas e decisões 

que direcionaram a campanha.   

 A campanha eleitoral de J.C. foi composta, em boa parte, por reuniões com 

apoiadores e com os movimentos religiosos, visitas às casas dos moradores do seu 

bairro e de famílias de outras localidades com quem o candidato mantém vínculos  
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próximos. Conforme sempre explicitou, se manteve avesso aos comícios e carreatas, 

alegando que estes tipos de atividades não o aproximam das pessoas como gostaria. 

Para ele, quanto mais as pessoas possam escutar o que tem a dizer melhor, pois é mais 

fácil “conscientizar” ou convencer alguma família que já tenha escolhido algum outro 

candidato lhe ceder apenas um voto. Visto isso, J.C. mostrou-se um excele mobilizador 

de apoiadores, marcando como a principal pilastra de sua campanha eleitoral as 

reuniões com os apoiadores e base eleitoral, mais especificamente com os moradores do 

Bairro Santos Dumont e das comunidades próximas, com os movimentos religiosos, 

dando especial atenção ao Movimento de Cursilho da Cristandade (MCC) e com 

lideranças políticas de grande prestígio local.  

 A organização da pré-campanha de J.C. teve início em julho de 2012 com a 

organização das futuras reuniões do candidato, tanto no bairro quanto no Movimento de 

Cursilho da Cristandade, e a escolha dos líderes de campanha, ou seja, pessoas 

próximas a J.C. que moram em outros bairros e são responsáveis em promover a 

imagem do candidato entre os moradores, expor materiais de vinculação do seu número 

e organizar reuniões com possíveis eleitores. Em geral, são pessoas que atuam com J.C. 

nos espaços da Igreja, beneficiados com os trabalhos assistencialistas da Associação de 

Moradores do Santos Dumont ou pessoas que de forma direta ou indireta foram 

assistidas quando J.C. tinha o cargo de vereador.   

 A primeira decisão tomada para se lançar como candidato nas eleições de 2012 

foi novamente a mudança de partido. Mas dessa vez a decisão veio do próprio J.C., 

preocupado com a baixa possibilidade de ser eleito pelo PMDB, devido a concorrência 

interna com outros candidatos que já possuíam uma imagem consolidada na política 

partidária local. Além disso, alegou não ter recursos financeiros para criar uma 

campanha compatível com os demais colegas do mesmo partido. Assim, J.C. ingressou 

no Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB), ainda de pouca expressão em 

Aracaju, aliando-se a outros ex-vereadores que também buscam um retorno à vida 

legislativa. Formaram uma chapa com candidatos que nas eleições municipais passadas, 

em 2008, tiveram até dois mil votos. 

 A campanha de J.C. nas eleições de 2012 permitiu compreender as estratégias 

das eleições anteriores nas quais participou por serem condizentes com os relatos, 

apresentando uma pessoa realmente tímida perante o público e com um certo teor de 

reprovação em ser associado aos seus trabalhos beneficentes, tanto como um líder 

comunitário que ajudou diversas pessoas, quanto como um religioso que carrega em sua 
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vida pessoal a “simplicidade” e os valores de um cristão católico. Durante as reuniões, 

vez por outra, dizia que não era um líder que agia sozinho, mas em coletividade. Em sua 

fala baixa e contida, ressaltava a importância dos votos conscientes e não “comprados” 

e pedia apoio para que ele pudesse fazer o “melhor para a comunidade”. Quem 

realmente assumia o papel de “marqueteiro político” era sua sobrinha mais velha, 

sempre comunicativa, articulada e com uma excelente desenvoltura perante o público, 

sempre enfatizando os feitos do tio e exaltando a importância de votar numa pessoa 

“honesta” e que “tinha Deus” em sua vida para representar a comunidade. Ela ganhou 

este apelido dos próprios frequentadores das reuniões por ser o oposto do tio. J.C. 

justificava sua postura durante as campanhas dizendo: 

 
[...] Às vezes eu me sinto prejudicado por não ser mais agressivo, mas 
vou continuar usando a mesma estratégia em 2012: visitando e 
fazendo reuniões nas comunidades. Eu peço às pessoas que são líderes 
de movimento de Igreja para juntar um grupo de pessoas e fazer 
reuniões, eu gosto de conversar bastante [...].  
(entrevista realizada em agosto de 2012).   

   
 

 Horas antes das reuniões, sempre havia uma pequena concentração na casa de 

J.C. com a sua família, a saber, a irmã mais velha, sobrinhos, sobrinhos-netos e os seus 

respectivos maridos e esposas. A mãe, devido a enfermidades, ficava na cama. Sempre 

apresentando desconfortos em se expor publicamente, J.C. dizia que enfrentava a 

situação para alcançar o objetivo almejado. Quando as reuniões eram menores, somente 

com apoiadores já conhecidos ou amigos dos movimentos religiosos, sentia-se mais à 

vontade, já que estava entre amigos. Enquanto se preparava, separando os materiais da 

campanha para ser distribuídos, a família fazia brincadeiras com suas vestes se referindo 

ao um fato engraçado que entrou para a história da família. Algum tempo depois o 

próprio J.C. relatou o ocorrido e disse que quando estava no seu primeiro ano de 

mandato, algumas pessoas da Igreja que ainda não o conheciam se penalizaram dele e se 

mobilizaram para conseguir doações para que pudesse comprar novas roupas, pois fazia 

uma semana que ia às missas vestindo a mesma calça, chinelos e uma camisa 

descosturada na lateral. Ao levarem a ideia adiante com outros fiéis, foram informados 

que não se tratava que uma pessoa humilde e sem condições, mas sim de um vereador. 

Logo em seguida, os amigos de J.C. avisaram para que prestasse mais “atenção nas 

coisas”, pois não ficava bem um vereador andar com roupas velhas, fato que o deixou 

embaraçado, pois não tinha se dado conta do “rasgo” na camisa. Mesmo como 
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candidato político, J.C. não tirava as japonesas10 do pé, remetendo ao um hábito 

vinculado a sua origem humilde, como ele mesmo alegou “nunca tive luxo, sempre me 

esforcei e meus pais também para ter as coisas. Porque vou mudar meu jeito agora?”.  

 Quando as reuniões não ocorriam na casa de conhecidos ou dos membros dos 

movimentos da Igreja, eram realizadas na casa de J.C., apelidada como a “casa da 

mangueira”, pois há uma enorme mangueira identificando a casa do candidato que 

desde a década de 1990 organiza eventos, não só políticos, mas também relacionados 

com as tarefas dos movimentos da Igreja.  

 As principais reuniões que ocorreram na “casa da mangueira” contaram com 

líderes de outras religiões, candidatos do seu partido e com importantes nomes da 

política local, a exemplo da senadora e atual primeira-dama de Aracaju, Maria do 

Carmo Alves. Nestes encontros, a mobilização das redes de inteirações foi 

explicitamente utilizada como principal recurso da candidatura que apoiavam J.C., fato 

que o candidato caracteriza como “amizade” ou “ajuda de amigos”, suprindo a falta de 

recursos financeiros. Falaram “por ele” e em “nome dele”: pastor evangélico, espíritas, 

católicos, políticos e muitos membros dos movimentos religiosos católicos, sempre 

realçando a mesma lógica de levar o “representante da comunidade” para a esfera 

política. Sobre este fato, relatou:  

 
[...] As minhas campanhas que fiz até hoje foram através de 
amizades, nunca tive dinheiro disponível para fazer 
campanha, por isso eu sinto dificuldade em ganhar uma 
eleição [...], então eu procuro fazer as coisas na base da 
amizade [...]. (entrevista realizada em agosto de 2012).  

  

 Outro fato marcante na campanha de J.C. foi o “acolhimento” do seu nome 

como o candidato do Movimento de Cursilho da Cristandade, sendo a primeira vez que 

é reconhecido como um candidato à frente de um movimento religioso perante a 

Arquidiocese de Aracaju. Em eleições passadas, sempre contou os votos dos fiéis da 

Paróquia São Francisco de Assis e dos membros dos grupos religiosos nos quais faz 

parte, mas nunca levantaram o nome de J.C. como “o candidato”. J.C. frequenta o 

Movimento de Cursilho da Cristandade desde 1996, ingressando por convite de amigos 

que também faziam parte do Movimento de Evangelização. Nestes dezessete anos de 

atuação, já foi coordenador por três anos e atualmente assume a função de diretor do 

                                                 
10  Forma regional de se referir a chinelos de borracha, popularmente conhecido como Havaianas.  
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pré-cursilho, no que consiste selecionar candidatos interessados em ingressar no 

movimento. Considera que o Movimento de Cursilho da Cristandade fez amadurecer a 

sua concepção de política e de religião.  

 O objetivo do próprio Movimento de Cursilho da Cristandade é criar grupos de 

discussões e formação de lideranças católicas, J.C. já tinha uma experiência em 

liderança quando conheceu o grupo, mas conforme ia se engajando, pôde ampliar sua 

visão sobre a Igreja Católica, deixando de considerar como uma instituição “santa” e 

passando a enxergar como uma instituição com erros e deveres. Conforme relatou: 

 
[...] O Movimento de Cursilho me deu outra visão de vida, de política 
[...]. Os dois (a comunidade e o Movimento de Cursilho da 
Cristandade), me deram uma visão de mundo bem melhor, porque eu 
via a Igreja como uma Igreja santa, que perdoava e que padre era 
aquele homem santo. Que padre santo que nada! Só porque foi 
ordenado? A Igreja é santa e pecadora, prega a santidade e ao mesmo 
tempo peca [...], antes tudo era pecado para gente, né? Era coisa 
errada. Hoje não, hoje a gente pode beijar, namorar, ficar e Deus quer 
que a gente faça as coisas com consciência e com amor, a maldade 
que é o pecado e a Igreja tem maldade. Religião nenhuma salva, mas é 
um ponto de encontro com você e a comunidade para louvar a Deus 
[...] (entrevista realizada em agosto de 2012).  

   

 Perante esta postura crítica que relatou sobre a Igreja Católica, compreende-se 

que através do Movimento de Cursilho da Cristandade, J.C. pôde ampliar o seu 

conjunto de valores operados por códigos que remetem aos significados atribuídos à 

participação política. Neste sentido, fica claro que a esfera religiosa católica apresenta 

na sua própria configuração os condicionantes para o surgimento do “cidadão 

participante” nos problemas inerentes à sociedade, dando margem para o nascimento de 

leigos com o perfil mais questionador e consciente do seu papel dentro do mundo 

temporal. Esta postura reflexiva do quadro de leigos com relação à Igreja Católica e das 

próprias ações é fruto de toda uma transformação dogmática inserida na Igreja Católica 

Brasileira através do Concílio Vaticano II, que teve como resultado a formação de uma 

esfera propícia para viabilizar diversas formas de politização, como é o caso de J.C.   
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3.3 – Construindo um “político religioso”: reuniões na “casa da 
mangueira” e o apoio do Movimento de Cursilho da Cristandade  
 

 Priorizando o recorte etnográfico, a presente análise tem como referência as 

reuniões e eventos que marcaram a candidatura de J.C. para vereador de Aracaju no 

período de agosto a outubro de 2012, que se inscreve no “tempo de política”, onde pude 

registrar através de fotografias, filmagens e estabelecer contatos com demais pessoas 

que se engajaram na corrida para a vaga de J.C. na Câmara Municipal, tais como 

coordenadores da campanha, líderes e membros de movimentos religiosos, além de 

políticos apoiadores do candidato. A frequência nestas atividades veio através de 

contatos já estabelecidos anteriormente com J.C., período no qual foi possível realizar 

entrevistas e ter acesso aos materiais ligados as suas atividades de líder comunitário e 

vereador. Vale ressaltar que todos estes procedimentos para realização do trabalho de 

campo veio mediante a permissão do próprio J.C..   

 A primeira reunião da campanha de J.C. foi realizada no Conjunto Princesa 

Isabel, no final de agosto de 2012, logo após a liberação de Tribunal Regional Eleitoral 

de Sergipe (TRE-SE) para campanha eleitoral. Este conjunto é uma das comunidades 

que compõe o Bairro Santos Dumont, onde J.C. já desenvolveu trabalhos de 

recuperação de quadras esportivas, ruas e ações assistencialistas voltadas para as 

famílias de uma invasão que existe nas intermediações do conjunto. Este evento contou 

com a participação de moradores do Princesa Isabel, membros dos movimentos 

religiosos de Evangelização e do Cursilho, além da Dona Ivone, coordenadora do Grupo 

de Catequese da Paróquia São Francisco de Assis e ex-professora de religião de J.C.. Ao 

todo, a reunião contou com aproximadamente quarenta pessoas.  

 Dona Ivone é uma figura marcante na vida de J.C.. Diante do tempo de amizade 

e carinho que nutrem um pelo outro ela foi apresentada como uma “segunda mãe”. 

Sempre auxiliou J.C. nos trabalhos assistenciais, principalmente através de arrecadação 

de doações para as famílias da invasão do Conjunto Princesa Isabel. Quando pode, 

consegue algumas “faxinas” para as mulheres que têm o mínimo de instrução escolar ou 

arranja algumas “trouxas de roupas” para serem lavadas por outras mulheres. Desde a 

primeira candidatura de J.C., em 1988, ela participa dos encontros dando seus 

“depoimentos” a favor do “afilhado”, constatando a importância dos seus trabalhos 

desenvolvidos pelo líder comunitário, afinal, ela mora no bairro há mais de cinquenta 

anos e conheceu a família de J.C., a “boa criação” que teve e, principalmente, um 
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homem “temente” a Deus, de “bom caráter e coração”. Assim, como em todas as 

eleições nas quais J.C. participou, trabalhou ajudando a construir uma credibilidade para 

a imagem de “político religioso” do amigo, por ela ser uma pessoa de grande carisma e 

respeito pelos moradores do Santos Dumont.  

 A reunião foi realizada num pequeno salão de festas, propriedade da 

Arquidiocese de Aracaju e mantida pelas paróquias da região. Embora J.C. não 

concorde em fazer eventos políticos em lugares da Igreja, aceitou de bom grado, pois 

sabia que um amigo do Movimento de Evangelização reservou o lugar algumas 

semanas antes, para juntar os moradores interessados em ouvir o candidato. 

  O início do encontro foi marcado por uma prece, o Pai Nosso, a pedido do 

candidato para que aquela noite fosse abençoada por Deus e que todos os presentes 

abrissem seus corações para refletir no importante momento que era a campanha 

eleitoral. Todos em círculo deram as mãos e rezaram em voz alta. Após a reza, 

sentaram-se em silêncio dando a vez para J.C. iniciar as suas falas. Antes de tudo, faz 

uma pequena apresentação das pessoas que o acompanhavam: a sobrinha, Dona Ivone 

(mesmo que esta não precisasse de apresentação) e a “menina da UFS”, como fiquei 

conhecida conforme ia acompanhado os eventos. J.C. pede para que eu explique para as 

pessoas sobre a pesquisa havendo uma breve explanação. Logo após, começou se 

apresentando como candidato pelo PRTB, mas ressaltou que já exerceu o mandato de 

vereador na década de 1990 e gostaria de voltar. Não demora muito e sua apresentação 

foi logo associada a sua experiência como líder comunitário, as conquistas que já trouxe 

para o bairro e as inúmeras coisas que ainda faltam fazer. Algumas vezes foi 

interrompido por algum amigo que fazia questão de frisar a religiosidade do candidato, 

os envolvimentos com movimentos católicos e os laços de amizade que mantém com 

pessoas queridas para aquele conjunto em específico, frase como “vocês se lembram do 

fulano? Pois é, eles são amigos”, fato que para alguns presentes fez algum sentido e foi 

bem recebido.  

 Com o tempo a reunião foi perdendo o aspecto formal e de inibição. Alguns 

participantes já estavam mais à vontade em pedir licença e intervir de alguma forma, a 

exemplo de um casal, quando o marido falou: 

 
[...] Olha, eu confesso que só vim porque esta aqui (apontando para 
esposa) me obrigou, mas agora você falando eu estou me lembrando 
de você sim, distribuía leite para os pobres, né? É bom mesmo que 
você venha e converse com a gente, tenha essa preocupação, porque 
senão eu não lembraria, não [...]  
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(Trecho extraído do recurso de áudio autorizado, realizada em agosto 
de 2012) 

  

 Foi ficando mais nítido que as pessoas convidadas para aquela reunião não eram 

meramente moradores da comunidade convidados, eram pessoas que fazem parte de 

algum movimento religioso, embora não conhecessem pessoalmente J.C. sabiam que se 

tratava de alguém que comungava da mesma religião e que por conta dela realizava 

ações de caridade, ou seja, reconheciam a figura que J.C. representava tanto para o 

bairro quanto para a paróquia, havendo um vínculo de pertencimento de uma mesma 

esfera de adesão.  

 O auge da reunião aconteceu quando a sobrinha mais velha de J.C. tomou a 

palavra para si. Começou perguntando para os presentes se eles se lembram em quem 

votaram nas últimas eleições ou se os políticos que votaram já fizeram alguma coisa 

pela comunidade deles. Algumas pessoas respondem, mas a maioria permaneceu em 

silêncio. Indo nesta linha de raciocínio começa a lista os “inúmeros feitos” do tio pelo 

bairro. Logo após, as falas ficaram mais carregadas de expressões voltadas para 

religiosidade numa tentativa de se aproximar dos presentes através dos hábitos 

religiosos, transportando para o tio a imagem de um candidato ideal sob a justificativa 

que na esfera política faltam pessoas de “fé” e querer político “verdadeiro”, se referindo 

no interesse em eleger candidatos portadores de uma moral comumente dada àqueles 

que levam a religiosidade para o campo político com a “capacidade” para realizar 

trabalhos que melhore e valorize a vida humana.  

 Conforme ia falando, as pessoas ao redor iam concordando com as cabeças ou 

cochichando entre elas. Um senhor de voz grave resume o “sentimento” no ar com a 

seguinte frase: 

 [...] Falta nesses políticos amor ao próximo e Deus, só pensam neles, 
no bolso deles e o povo tudo aí, passando necessidades! Eles deveriam 
passar fome também [...]  
(Trecho extraído do recurso de áudio autorizado, realizada em agosto 
de 2012) 
  

 A intromissão foi bem-vinda, pois foi oportuno para associar a trajetória de J.C. 

com as dificuldades sociais que já enfrentou, tornando-o mais “adequado” ou portador 

de uma competência para o cargo político.   

 Por fim, J.C. um tanto irritado e soltando alguns resmungos baixos sobre como a 

sobrinha “gosta de falar”, mas de certa forma contente com a comoção que ela tinha 



 

  87 

causado, retoma a palavra. Preocupado com possíveis mal-entendidos, explica qual 

função de um vereador e diz que embora fosse limitada, havia possibilidades de 

promover muitas mudanças. Sem mais, abre espaços para os presentes se manifestarem, 

então foi a vez dos amigos exaltarem a imagem do candidato, sob o mesmo prisma da 

religiosidade, honestidade, benevolência e competência.  

 Conforme sempre disse, J.C. instrui aqueles que já têm um candidato escolhido 

que continuem com seus votos, mas desde que seja um voto de “consciência” e que 

busquem conhecer a pessoa, “votar nas ideias, propostas e não pelo partido”, mas 

apelou para que ao menos um membro de cada família desse a ele um voto, o “voto de 

confiança”. Alguns gostaram da postura de J.C., e o mesmo senhor que interferiu na fala 

da sobrinha novamente toma a palavra e alega que ele já tem um candidato, mas que vai 

pedir para a esposa votar em J.C.. Ainda acrescentou que só não vai mudar o voto dele 

para “não dar ousadia a João”, se referindo ao candidato a prefeitura de Aracaju, João 

Alves Filho, do Democratas (DEM), causando um grande falatório, alguns discordando 

e listando as melhorias que o ex-governador de Sergipe proporcionou a zona norte e 

outros concordando que João Alves Filho não é a melhor escolha, que “já passou o 

tempo dele, precisamos de gente nova”, como afirmou uma senhora. Os partidos de J.C. 

e do candidato à prefeitura, João Alves Filho, eram coligados nas eleições de 2012.  

 A reunião foi encerrada com outra prece, novamente o Pai Nosso seguido por 

uma Ave Maria, sob o comando da Dona Ivone que ao fim das rezas pede para as 

pessoas se abraçarem e dizer “que bom que você veio” e avisa aos presentes que na 

mesa do salão há alguns santinhos do candidato para quem tiver o interesse em levar, 

mas ao notar o esvaziamento do lugar, corre para a porta de saída e entrega em grande 

quantidade os santinhos para aqueles que saem de mãos vazias e faz o apelo para 

distribuir entre os familiares, colegas de trabalho e amigos. Enquanto isso, J.C. é 

cercado por um grupo de jovens que discutem animadamente suas opiniões sobre 

política, ao mesmo tempo em que parecem testar o conhecimento do candidato sobre o 

assunto por meio de uma avalanche de perguntas sobre o tema.  

 Na porta do salão, os amigos aguardam J.C. que chega com um semblante 

animado depois de se desvincular dos jovens e comenta que a melhor parte das reuniões 

é quando as pessoas perdem a vergonha de falar e “falam mesmo”, citando o grupo de 

jovens que tinha “arguido” ele. Antes de voltarem para casa, os amigos de J.C. pedem 

para que eu tire fotos com todos para “enriquecer” o meu trabalho e “provar” que 

realmente estive lá, mas pedem o retorno das fotos para colocarem no mural da sede do 
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Movimento de Evangelização como lembrança, e assim foi feito, mas não satisfeitos, 

fazem questão de me levar para conhecer a “igrejinha” do conjunto, motivo de muito 

orgulho para eles, pois foi construída com as próprias mãos dos senhores ali presente, 

sem ajuda da Arquidiocese, ou seja, feita pelos leigos e para os leigos.   

 A Igreja Santa Terezinha foi construída em 2011 em um terreno até então 

abandonado pelo proprietário. O local incomodava os moradores do conjunto por 

abrigar “maconheiros” e acúmulo de lixo, devido o descaso da população e falta de 

coleta diária. Há algum, tempo os membros do Movimento de Evangelização se 

mobilizaram para reverter a situação do lugar transformando em algo “útil” e surgiu a 

ideia da construção de uma capelinha, a princípio. Em parceria com a Associação de 

Moradores do Santos Dumont, o projeto foi levado até o pároco da região que foi contra 

a construção, mas mesmo assim, o movimento continuou na busca de apoio financeiro. 

J.C., indo de encontro a posição do padre, pediu recursos no gabinete de um amigo e 

deputado estadual. Eles se conheceram na década de 1990 na Câmara Municipal e desde 

então este deputado estadual de relativa popularidade em Aracaju e J.C. permanecem 

amigos, estabelecendo uma relação de mútuo apoio. Depois de algumas intervenções na 

Assembleia Legislativa, o terreno foi doado para a Associação de Moradores. Além 

disso, o deputado doou uma quantia em dinheiro para a compra dos materiais de 

construção para dar início construção da capela, que tomou maiores proporções e 

tornou-se uma pequena igreja do conjunto.  

 Era quase meia-noite e os senhores sentiam-se empolgados em relatar a 

“façanha” para erguer a igrejinha. Correram na casa do responsável pela chave e 

abriram a grande porta de madeira. Era extremamente abafada por dentro, pois havia 

apenas duas pequenas janelas e um ventilador. Um a um foram relatando seus trabalhos 

na construção, o responsável por colocar os primeiros tijolos, o pintor, o marceneiro que 

confeccionou as portas, a bordadeira das toalhas do altar e quem diariamente troca água 

do vaso de flores da imagem santa. A pequena igreja conta com aproximadamente 24 

cadeiras de plástico e um mural das atividades na parede. No entanto, as missas são 

celebradas pelos próprios fiéis, pois o padre não “se dispõe” em realizar o culto, tendo 

comparecido apenas uma vez no dia da inauguração para dar a benção.  

 A segunda reunião de destaque foi realizada na “Casa da Mangueira”, em 

setembro de 2012, com a população das comunidades do Santos Dumont, Lamarão, 

Pau-Ferro e Princesa Isabel. Além deles estavam os coordenadores de campanha, um 

pastor evangélico e os rostos já conhecidos dos membros do Movimento de 
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Evangelização, Dona Ivone e pessoas do Movimento de Cursilho da Cristandade. Desta 

vez compareceram mais pessoas, aproximadamente 170, espalhadas pelo pátio da casa. 

Os responsáveis por este número grande de frequentadores eram os coordenadores de 

campanha que mobilizaram grupos para comparecer à casa do candidato. Fui solicitada 

novamente para registrar o evento, então cheguei mais cedo para acompanhar os 

preparatórios para a grande reunião. Na habitual descontração familiar, J.C. enfeitava 

uma grande bacia de alumínio para colocar os materiais de campanha e deixar visível 

aos olhos dos visitantes. Enquanto isso, a sobrinha arrumava as mesas e cadeiras do 

lado de fora da casa, entre a correria das crianças que sacudiam as bandeiras do partido 

e carregavam adesivos colados por todo o corpo com o rosto do tio-avô. A irmã mais 

velha arrumava uma mesa com tortas, salgadinhos e refrigerante para oferecer após o 

evento. Já alguns amigos, principalmente dos movimentos religiosos, entravam e saiam 

a todo o momento com seus carros trazendo mais pessoas para assistirem a reunião. Era 

um clima alegre, de festa, a música que tocava era o jingle de campanha de J.C., 

gravado pela sobrinha. Os vizinhos curiosos também iam conferir o motivo de tanta 

movimentação e eram “intimados” a permanecerem. Alguns alegavam que não iam 

“votar no João” para se “safarem”, mas recebiam uma enxurrada de contra-argumentos 

para prestigiar o vizinho. 

  J.C., já no seu habitual desconforto em falar em público, ia me passando a sua 

agenda de atividades, como por exemplo, os encontros com o Movimento de Cursilho e 

outras reuniões com a comunidade. Conforme ia falando e enfeitando a grande bacia, 

me apresentou aos seus coordenadores de campanha. A maioria eram pessoas simples 

que viviam no bairro e nas comunidades próximas, nem todas se conheciam, mas 

dividiam um grande carinho por J.C. graças às ajudas que receberam quando 

precisavam. Alegaram que são cabos eleitorais do amigo por “gosto”, como forma de 

retribuição aos auxílios recebidos. 

 O relato que chamou mais atenção foi de uma coordenadora de campanha do 

Bairro 18 do Forte, bairro vizinho ao Santos do Dumont, relatou que conheceu J.C. na 

década de 1990 através do ex-prefeito Almeida Lima, quando trabalhava nas campanhas 

deste. No período que ficou desempregada, pediu ajuda a Associação de Moradores do 

Santos Dumont. Em troca, recebeu o cargo comissionado para trabalhar com J.C. 

quando ainda era vereador, atuando como mediadora entre o vereador e a “Comunidade 

do 18”. Após dezessete anos, continua apoiando J.C., mesmo que ele tenha mudado de 

partido. Em outra oportunidade, pediu ajuda novamente para o amigo, quando o centro 
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espírita no qual coordenava junto com o marido foi fechado por falta de pagamento do 

aluguel da casa. Por intermédio de J.C., conseguiu fundos financeiros para construir 

uma pequena sala em sua residência e dar continuidade aos trabalhos do centro espírita. 

Ela foi a que mais demonstrou incômodo com a presença do pastor evangélico no 

evento, mas por “consideração ao amigo” limitando-se a fazer algumas caretas durante 

as falas do evangélico. O apoio do pastor na campanha de J.C. é outro exemplo de 

“agradecimento”, pelos auxílios que conseguiu através do líder comunitário do bairro 

para ampliar seu templo.  

 Esta reunião teve um significado maior para a construção da candidatura do 

“político religioso” de J.C., pois contou religiosos de outras denominações que levaram 

alguns fiéis mais próximos para fazer “corum” ao evento naquela noite, fato que gerou 

desconforto para alguns católicos.  

 No início do evento, as pessoas estavam sentadas em um enorme círculo. 

Aqueles que não conseguiram espaço na roda se acomodaram embaixo da mangueira, 

principalmente as crianças mais interessadas em brincar com as tartarugas e as mães em 

vigia.   

 Como em todos os eventos, J.C. inicia com uma prece, mas desta vez deu as 

“honras” ao amigo pastor para comandar a reza. O evangélico pediu para que todos 

ficassem de pé, dessem as mãos e se aproximassem do candidato. Nesse momento, 

quase duzentas pessoas se apertaram no quintal da “Casa da Mangueira” entorno de 

J.C., que logo tratou de fechar os olhos, baixar a cabeça e corar violentamente. A 

mesma coisa orientou o pastor, que fechássemos os olhos e nos concentrássemos no 

candidato, nas eleições e nas mudanças dos futuros governos. Em seguida, com a mão 

na cabeça de J.C., o pastor iniciou o Pai Nosso e, enquanto as pessoas rezavam em 

uníssono, ergueu a outra mão para o céu e clamou por bençãos ao candidato. Fez um 

culto tipicamente evangélico. O que era para ser uma atividade política, por alguns 

instantes se tornou uma esfera ecumênica. Segundos depois de terminar a benção, a 

coordenadora de campanha do bairro 18 do Forte, que é da doutrina espírita, rouba a 

cena e afirma que a maioria dos presentes é católica e por isso deveriam rezar uma Ave 

Maria. Sem menos, puxou uma enérgica prece, desta vez com a participação mais nítida 

de todos. Sabendo que não é próprio dos segmentos evangélicos o culto a Virgem 

Maria, conseguiu, desta forma, atingir o pastor que a incomodava desde o início do 

evento. J.C., por sua vez, permaneceu de cabeça baixa, enquanto alguns amigos riam 

discretamente.  
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 Passado o pequeno desentendimento, todos retornam para seus lugares e  J.C. 

retomou a fala para a temática das eleições. Como sempre, se apresentou como líder 

comunitário e a sua passagem pela Câmara Municipal, mas desta vez deixou claro a sua 

origem católica e como conseguiu, através da religião, chegar à esfera política. Em 

seguida, criticou a postura da Igreja Católica em não assumir a mesma dinâmica que os 

“amigos pentecostais” que se engajam em eleger os seus candidatos. Ainda, afirma que 

a Arquidiocese tem o seu político “oficial” e “por trás dos muros” apoia um 

determinado candidato. Não demora muito e algumas pessoas citam o nome do político, 

mas J.C. pede que não citem nomes, pois não é necessário, pois se tratava de uma 

pessoa “boa”, mas que se deixava levar pelos “desmandos” da Igreja. Por fim, pede para 

os fiéis “perderem o medo” dos bispos e padres que proíbem relacionar a política com a 

religião, afinal, era para estas pessoas que os políticos católicos iam trabalhar, mas faz 

uma ressalva de não confundir igreja com partido político. Era a primeira vez em várias 

reuniões que J.C. falou tão explicitamente a sua relação com a esfera religiosa e a sua 

trajetória política, assumindo a identidade de um “político religioso”.  

 Entretanto, as intromissões continuavam, principalmente pelos membros do 

Movimento de Cursilho que, exaltados com a fala do candidato, afirmam que há uma 

autonomia dos fiéis perante a Igreja para apoiar políticos que melhor possam 

representá-los. Perto de terminar a reunião, J.C. voltou a falar que aqueles que já 

tivessem seus candidatos que continuasse com eles, mas pedia apenas um voto para um 

membro de cada família na esperança de conquistar três mil votos. Depois de quase 

quarenta minutos explanando suas opiniões, pediu para que a sua “marqueteira política” 

assumisse o lugar, mas antes advertiu a moça ao pé do seu ouvido que fosse breve para 

não cansar as pessoas, advertência esta sempre dada, mas nunca respeitada.  

 Ao assumir a fala, a sobrinha de J.C. iniciou expondo sua preocupação em 

relação à quantidade de candidatos que se diziam “representantes” do Bairro Santos 

Dumont, se “passando” por líderes comunitários, mas que ninguém nunca ouviu falar. 

Alguns presentes pediram para ela citar os nomes desses candidatos, mas foi impedida 

pelo tio. Contudo, voltou a falar da longa atuação do tio no bairro e afirmou que muitos 

que estavam ali, naquela noite, já tinham sido “contemplados” pela ajuda do tio. Logo 

em seguida, retomou a usual fala da necessidade de eleger um “homem de Deus” como 

representante, deixando a entender que os partidos de esquerda eram contra a religião e 

por isso, o Estado de Sergipe estava carente de humanidade e amor ao próximo. Ela, 

como enfermeira da rede estadual, tinha “provas” todos os dias do descaso com a 
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população carente. Além disso, reforçou a fala do tio quando disse que não era errado 

relacionar a religião com a política, pois é na Igreja que se aprende o “certo” e o 

“errado” e    terminou a fala dizendo que “irmãos votam em irmãos”, frase comumente 

encontrada no meio evangélico.  

   Já passavam das onze da noite quando a reunião foi encerrada e os “comes e 

bebes” foram distribuídos para os presentes. Entre uma foto e outra, as pessoas pediam 

para aparecer nas imagens, erguendo os santinhos ou colando os adesivos nas roupas 

como forma de demonstração de apoio a J.C..    

 A última reunião, na “Casa da Mangueira”, foi provavelmente a mais importante 

do ponto de vista eleitoral e na absorção de capital político emprestado. Foi realizada 

em outubro, na última semana permitida pelo TRE-SE para este tipo de evento. O foco 

desta vez não era J.C., era a senadora Maria do Carmo Alves, com quem J.C. mantém 

uma relação não só política, mas também de amizade. Sem surpresa alguma, J.C. 

explicou, mais uma vez, que a amizade com a senadora veio através da esfera religiosa. 

Por alguns anos ela e o marido, o atual prefeito de Aracaju, foram “cursilhistas”, ou 

seja, membros do Movimento de Cursilho. A Maria do Carmo Alves, em específico, 

junto com a irmã e as filhas, já atuaram em outros movimentos católicos e ajudam 

mensalmente em programas de assistência social da Igreja, possuindo uma ligação 

próxima com o atual bispo de Arquidiocese de Aracaju, Dom Palmeira Lessa.  

  A zona norte de Aracaju é o principal reduto de voto da Família Alves, sendo 

assim, J.C., enquanto líder comunitário, pôde ter acesso ao gabinete da senadora e teve 

diversos pedidos de ajuda atendidos em benefício à Associação de Moradores do Santos 

Dumont. Quando foi vereador, este laço pôde se estreitar e, desde então, Maria do 

Carmo Alves atende os chamados de J.C. para participar das suas famosas reuniões na 

comunidade. A reunião com a senadora foi a mais agitada de toda a campanha de J.C., 

mas assumiu uma formalidade que não se encontrou nos demais eventos.  

 No dia no evento, a “Casa da Mangueira” estava coberta pelas bandeiras dos 

partidos PRTB e do DEM, unidos pela coligação “Aracaju não pode esperar”. No pátio 

da casa havia dois grandes holofotes com luz verde, cor da campanha do candidato a 

prefeito João Alves Filho, duas caixas de som em cada extremidade e aproximadamente 

250 cadeiras formando quatro filas.  

 No interior da casa mais uma vez a mesa estava repleta de tortas e salgados, com 

jarras de suco e garrafas de refrigerante, mas desta vez o lanche só seria servido para a 

comitiva que acompanhava a senadora. J.C., com a sua bacia de alumínio repleta de 
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santinhos, colocou um número maior de materiais de campanha. Eram os materiais da 

coligação, onde dividia a foto com o candidato a prefeito. Conforme as pessoas iam 

chegado, se acomodavam logo nas primeiras fileiras e conversavam animadamente, a 

maioria falava sobre as eleições e o “descontentamento” com a gestão do Partido dos 

Trabalhadores. Dona Ivone, por sua vez, conseguiu que um grupo da invasão do 

Conjunto Princesa Isabel fosse ao evento, na sua maioria mulheres com crianças. Além 

disso, os membros dos movimentos religiosos como sempre estavam presentes, assim 

como os demais apoiadores. A participação dos moradores do Bairro Santos Dumont 

surpreendeu, de todos os eventos este era o que se notava maior receptividade. 

  A reunião marcada para as 20 horas, começou às 20:30h, com a presença dos 

candidatos a vereadores do PRTB, mas a grande convidada estava atrasada, devido a 

outro evento que participava em nome do marido. Aos poucos, cada candidato ia 

falando coisas relacionadas com suas campanhas, trajetórias na política e demais coisas, 

mas não havia uma concentração por parte dos presentes, desmotivando aqueles que 

iam assumindo o microfone, afinal, as pessoas estavam lá para ver a sua “querida 

senadora”. J.C., bastante nervoso com a possibilidade do cancelamento da visita, 

constantemente ia ao portão e voltava.  

 Por volta das 22:00 horas, três carros chegaram e pararam enfrente a “Casa da 

Mangueira”. Um grupo composto por vinte pessoas, aproximadamente, entraram em fila 

indiana no pátio. Com alívio, J.C. vira para a sobrinha e diz “pronto, ela chegou, peça 

para os meninos sacudir as bandeiras” e saiu para receber a senadora. A comitiva que 

acompanhava a senadora Maria do Carmo Alves era composta por mulheres de meia 

idade, vestidas com roupas verde e todas elas tinham em mãos blocos de papel e 

canetas. Somente três eram encarregadas de fotografar o evento, mostrando uma 

organização entre elas.  

 Houve um ritual na entrada da senadora: primeiro entraram o grupo de mulheres 

com alguns seguranças, em seguida outros candidatos a vereador do DEM, depois a 

filha da senadora, bastante aplaudida e, por fim, Maria do Carmo Alves ao lado de um 

segurança. Com sua chegada, houve uma grande comoção, todos se levantaram e a 

aplaudiram de pé, muitos flashes de máquinas fotográficas e algumas senhoras 

chorando, comprovando o grande carisma que a Família Alves detém entre os 

moradores da zona norte. Com um semblante de extremo cansaço, foi conduzida para o 

lugar reservado para ela no centro da mesa, pedindo para falar por último, alegando que 

a vez era dos candidatos e não dela. Entre olhares, os homens deram a vez às mulheres 
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se pronunciarem primeiro. Havia apenas duas candidatas, uma tentando a reeleição e a 

outra se lançando pela primeira vez. Os demais candidatos já eram experientes na arena 

política.  

 Quando foi aberto ao público para se manifestar, houve algumas discussões com 

um candidato específico, que nas eleições passadas, em 2008, foi eleito sob a promessa 

de construir um posto de saúde no bairro, mas a obra continua inacabada e no fim do 

ano passado foi ameaçada pela defesa civil. O candidato de pronto respondeu as 

cobranças colocando a “culpa” na última gestão do prefeito Edvaldo Nogueira (PCdoB). 

Esta acusação mais tarde rendeu várias falas de “ataque” ao candidato coligado com o 

Partido dos Trabalhadores (PT) e ao governador Marcelo Déda.  

 Depois da fala dos candidatos convidados, J.C. foi à frente para se pronunciar, 

foi uma fala rápida, se comparada aos demais eventos. Em vez de falar, pediu para que 

algumas pessoas “testemunhassem” ao seu favor, menos a sobrinha, que desta vez não 

teve a chance de se pronunciar. Muitos morados do bairro demonstraram gratidão a J.C., 

outros demonstraram preocupação em eleger um representante da comunidade, que 

estava “entregue às moscas” pela gestão do PT. Os seguintes testemunharam sua 

caminhada na esfera religiosa e a chance de colocar na Câmara um “político honesto”. 

Enfim, eram palavras já bastante conhecidas que foram ditas durante toda a campanha. 

Este modelo de testemunhar em “nome do candidato” é um padrão recorrente durante os 

cultos religiosos que muitos “políticos religiosos” utilizam como forma de legitimação 

de suas imagens e construção de uma representação reconhecida pelo grupo que fala 

“por ele” e em “nome dele”.  

 A filha de Maria do Carmo Alves assumiu a frente depois de todos os 

candidatos. Muito aplaudida pelos presentes, elogiou J.C., pois não só o conhece “desde 

criança”, mas sabe do seu “caráter e amor pelo Bairro Santos Dumont”. Entre as suas 

falas demoradas e carregas de entonações emotivas, mencionou a família e a “dedicação 

dos pais pelo Estado de Sergipe”, frases como “é o Negão com sua branquinha sempre 

ao lado construindo uma Aracaju melhor”  incentivaram a “plateia” a uma grande salva 

de palmas. Por fim, o esperado momento em que Maria do Carmo Alves faria o seu 

pronunciamento, por ironia do destino, houve uma sobrecarga de energia, devido o 

superaquecimento dos equipamentos de som, e faltou energia na “Casa da Mangueira”. 

Logo em seguida, algumas pedras são jogadas no pátio, machucando algumas pessoas 

próximas ao portão. Após alguns minutos a energia retorna. Como se não fosse o 

bastante, uma carreta de outro candidato para prefeito se aproximou, animando os 
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presentes que correram para frente da casa e ergueram o máximo possível as bandeiras 

do partido para “marcar o território”. Vaias, xingamentos, pedradas devolvidas e outros 

gestos manuais marcaram a passagem dos “opositores”, que desviaram da “Casa da 

Mangueira”, evitando conflito pior. “Vitória”, gritou uma das crianças.  

 De volta as atenções para Maria do Carmo Alves, ela continuou falando frases 

de apoio a J.C. e encerrou sua participação naquela reunião, talvez para alívio de alguns 

seguranças que cravaram ao seu lado durante a falta de energia e animação extra dos 

presentes, depois do desentendimento com a carreata do opositor. Na saída, foi cercada 

pelas pessoas que queriam tirar fotos e outras para pedir ajuda. Todos os pedidos foram 

anotados imediatamente pelas assessoras. Por fim, foi embora sem tomar o lanche que a 

esperava desde cedo, para desapontamento da irmã mais velha de J.C..  

 Os filhos dos vizinhos, ainda exaltados pela noite incomum, foram para a rua e 

ligaram o som com o jingle de campanha de J.C. e sacudindo bandeiras, faziam uma 

festa particular. Não demorou muito e as outras crianças, cujos pais apoiavam diferentes 

partidos, fizeram o mesmo e começaram a “brincar de brigar” pelos seus candidatos 

favoritos. Só foram interrompidos quando os próprios pais, irritados com a gritaria, 

mandou que todos voltassem para casa.  

 O que chamou atenção nestas reuniões descritas foram as dinâmicas com 

linguagens que incorporaram a noção de esfera política, mas sem se desvincular da 

estratégia de base, que era a ressignificação dos símbolos e rituais próprios do campo 

religioso para a construção do “político religioso”, possibilitando o trânsito para a 

instância política. Logo, buscou-se uma legitimação de um líder religioso dentro da 

Câmara Municipal. Esta observação pode ser feita durante as reuniões, nas quais pouco 

se falou sobre as propostas a serem lançadas, a preocupação maior era conquistar o 

máximo de votos possível, principalmente o voto de adesão.  

 Em paralelo às reuniões com a comunidade, o Movimento de Cursilho abriu 

espaço para que alguns candidatos vinculados com a Igreja Católica pudessem se 

pronunciar sobre suas campanhas, em troca, seriam “sabatinados” pelo grupo. A 

primeira reunião com esta temática foi realizada em setembro de 2012. Os candidatos 

que aceitaram o convite foram J.C., membro do grupo, um candidato do município de 

São Cristóvão e um do município de Propriá. Cada um teve 20 minutos para se 

apresentar. Assim, cada qual relatou suas experiências na política partidária, os 

caminhos que os levaram para se engajarem na política e as expectativas para as 

eleições de 2012.  
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 Como o propósito da reunião era abordar o tema sobre a política, alguns 

panfletos foram confeccionados instruindo os fiéis como votar. Logo após, o 

coordenador do movimento exaltou a participação dos leigos na política, seja ela de 

todas as formas, na partidária ou nas “causas justas”. Enfatizou a preocupação que tinha 

ao notar que os católicos estão cada vez mais distantes da política, dizem “amém” para 

tudo que os bispos falam, mas não questionam mais e nem refletem, apenas concordam. 

 Um outro coordenador e professor de história, fez uma pequena reflexão sobre a 

participação leiga nos anos 1960 e 1970, durante a ditadura militar no Brasil, e a relação 

entre a política e a Igreja com os bispos conciliares. Uma outra senhora, seguiu o ritmo 

das discussões,  afirmou que “os cristãos tem que aceitar que a política não é má, nós 

não temos que ter medo, a política é a arte do bem comum” e realçou os ensinamentos 

que os bispos da década de 1960 deixaram para os leigos, uma educação católica 

política, mas uma política que busque o bem comum. Esta frase é frequentemente dita 

pelos membros do movimento católicos.  

 O coordenador do movimento voltou a afirma que os católicos têm o poder de 

decidir uma eleição, basta ter união e o bom senso. Também se declarou “entristecido” 

com a decisão da Arquidiocese de Aracaju de proibir a participação de padres na 

política partidária. Por fim, comparou o modelo de fazer política dos evangélicos e o 

modelo da Igreja Católica e incentivou para que todos buscassem uma união para eleger 

um líder de movimento católico para vereador. Conforme disse:  

 

[...] Quanto aos votos podemos dar para pessoas descentes, pessoas 
direitas. A danação acontece quando cruzamos os braços, não 
podemos mais permitir que pessoas erradas assumam o poder, 
aprovando leis contra a família, a favor do aborto e do casamento 
homossexual [...] 
(Trecho extraído do recurso de áudio autorizado) 

 

 Por fim, o coordenador relatou que na última reunião com os líderes católicos e 

o bispo auxiliar de Aracaju, Dom Henrique Soares, se disse “completamente 

decepcionado” com a posição da Arquidiocese de Aracaju, pois o próprio bispo pediu 

para a comunidade católica que votasse em um candidato apontado como o “um homem 

de Igreja” nas eleições municipais para vereador. Muitos ficaram descontentes, 

desaprovando a posição do bispo sem antes conhecer todos os candidatos que os 

movimentos religiosos estavam apoiando e por aquela razão o Movimento de Cursilho 

estava elegendo J.C. como o candidato deles por ser uma pessoa do movimento e 
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“digna” de ser representante, e não “bancar o bonequinho” do bispo, como o candidato 

da Igreja foi chamado até o fim das eleições. Diante da declaração, muitos dos presentes 

decidiram marcar uma audiência com o bispo para tirar “satisfação”.   

 A maioria das pessoas que compõe o Movimento de Cursilho da Cristandade 

possui o título escolar superior, entre eles muitos advogados, professores da área de 

humanas e pedagogos. A maioria teve acesso às leituras de documentos da Igreja e 

livros sobre os bispos conciliares através dos estudos promovidos pelo próprio Cursilho. 

Logo, eram pessoas instruídas, no sentido de conhecer e saber utilizar a relativa 

autonomia dos movimentos religiosos perante a hierarquia. 

 A segunda reunião com o Movimento de Cursilho sobre o tema foi em outubro, 

na casa de J.C.. Devido às atividades de rezas de novenas típicas nos meses que 

antecedem o natal, há um rodízio semanal para o grupo se reunir e praticar suas 

atividades. Por ser na casa do candidato, novamente a bacia de alumínio com os 

materiais de campanha estavam visíveis junto com uma mesa repleta de salgados, tortas 

e refrigerantes. Não havia as bandeiras, pois J.C. não quis “misturar” as coisas, 

bastavam os santinhos. 

 A reunião contava com aproximadamente 20 pessoas. Era um número pequeno, 

mas bem articulado com outros movimentos sociais. Neste dia em questão, estava 

presente a coordenadora do Movimento de Cursilho da região Nordeste, que fazia 

visitas por todos os estados da região na época de novena como forma de “união” e 

contato com os membros dos estados. Era uma pessoa conhecida por todos, com uma 

excelente voz e por isso comandou todas as rezas e cantos da noite. Por fim, com o 

término das rezas, houve a confraternização entre os amigos. Logo após, todos sentados 

em um círculo, silenciaram-se para dar espaço a J.C. que naquele momento não era mais 

um “cursilhista”, naquele instante assumiu o papel de candidato. Neste sentido, o ritual 

religioso foi estendido para um ritual da política, onde o “candidato oficial” do 

Movimento de Cursilho seria acolhido pelos membros do movimento.  Diferente das 

reuniões com os moradores do bairro, não precisou se apresentar, nem explicar sua 

origem e trabalhos beneficentes, já conhecido. Agradeceu o apoio dos amigos naquele 

momento e explicou que se sentia feliz somente pelo fato que poder concorrer com eles 

ao lado.  

 Seguindo a reunião, alegou que o cristão é um ser político naturalmente, pois o 

próprio Jesus foi um grande político, era dever de todos os leigos conhecerem a política, 

mas não concordava com a falta de “senso” da Igreja Católica em apoiar candidatos por  
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“de traz” de um discurso que se desvinculava com a política partidária, afinal, se não 

quer fazer política partidária não apoiaria um candidato. Dito isso, levantou-se e 

começou a distribuir um panfleto de campanha do “candidato da Igreja”. Neste material 

havia vinte e três depoimentos dando apoio a um vereador candidato à reeleição e 

membro do movimento católico Legião de Maria. Entre os depoentes estavam: o bispo 

auxiliar da Arquidiocese de Aracaju, vice-governador de Sergipe, padres, diáconos, 

morados de um bairro da zona norte e fiéis de várias paróquias da cidade, dando os 

“motivos” para eleger um “homem de fé num ambiente político”.  

 A reação dos presentes foi mesmo a reação que foi observado na última reunião 

na sede do movimento: decepção, raiva, falta de respeito e manipulação dos votos dos 

irmãos católicos. Assim foi classificada a ação da Igreja, principalmente do bispo 

auxiliar, que como um represente da instituição não deveria emprestar sua imagem 

apenas para um candidato, mas falar em nome de todos.  

 Diante da comoção dos amigos, a coordenadora do movimento da região 

nordeste enfatizou que os leigos “são livres” para questionar atos da Igreja desde o 

Decreto do Leigo do Concílio Vaticano II, com a criação do Mistério dos Leigos. 

Assim, não era mais “admitido” ter medo de “cobrar” dos representes da Igreja posturas 

“dignas”, era um dever de todos os leigos. A exaltação tomou conta de todos e logo 

começaram a surgir ideias para dar uma “resposta” à altura. Iriam se organizar em frente 

a um shopping da capital e distribuir o santinho do candidato junto com o material do 

Movimento de Cursilho, não só para divulgar o “candidato deles”, mas também para 

associar a “credibilidade” do movimento com a imagem de J.C.. Outros grupos 

começaram a fazer ligações para outros líderes católicos para tomarem providências 

com o bispo. Infelizmente, nenhuma destas ações foi postas em prática, sob a 

justificativa do grupo se “dispersar”.   

 Com o tempo da política encerrado, o que se observou nesta campanha foi uma 

busca de uma eficácia política através de uma legitimação da identidade de J.C. como 

um representante de movimentos religiosos, em específico, o Movimento de Cursilho da 

Cristandade. Neste sentido, os capitais sociais que J.C. adquiriu durante sua esfera 

religiosa foram gradualmente, com a realização dos eventos de campanha, reconvertidos 

em capitais políticos. Indo além, o carisma do candidato também foi um dos principais 

instrumentos utilizados durante o processo de legitimação da sua imagem entre os fiéis 

e moradores das comunidades trabalhadas na conquista dos votos de adesão, sendo os 
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adjetivos como “honesto”, “religiosos”, “bom” e “prestativo” ressignificados para 

associar J.C. a uma pessoa de “confiança”.  

 Em outra perspectiva, a exaltação dos seus trabalhos na comunidade enquanto 

uma liderança política foi a estratégia comumente acionada como forma de garantir ao 

candidato as competências necessárias para assumir um cargo político. No entanto, o 

principal instrumento utilizado por J.C. foi a mobilização de suas esferas de adesão para 

conseguir os recursos necessários para despontar sua candidatura. Logo, dentro da 

esfera religiosa, procurou o apoio dos movimentos religiosos nos quais faz parte e das 

lideranças católicas, através da mobilização do maior número de pessoas para participar 

das reuniões na comunidade. Mesmo não conhecendo J.C., estas pessoas foram 

prestigiar seus eventos. Já na esfera política, J.C. mobilizou aqueles com quem mantém 

relações próximas, construídas quando foi vereador e quando deu apoio a outros 

candidatos políticos dentro da sua comunidade. Além disso, pôde ativar toda uma 

relação de troca e reciprocidade, aparentemente gratuita, mas revelou-se obrigatória, ou 

seja, uma troca de favores e interesse mútuo.  

 Por fim, como já dito, a falta de recursos financeiros foi substituída pelo 

empréstimo da imagem de grandes figuras na política local, caracterizando a conquista 

de um capital emprestado, a exemplo da senadora Maria do Carmo Alves, que somente 

com sua presença na “Casa da Mangueira” pode “dividir” o seu carisma com a imagem 

de J.C.  
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4. A Pastoral Carcerária e a política 
partidária 
 

 

 

 O segundo itinerário analisado refere-se a um leigo católico que desde o final da 

década de 1990 se inseriu na política partidária mediado pelo seu engajamento na esfera 

religiosa, através da fundação da Pastoral Carcerária em Sergipe. Contudo, o seu 

interesse pela política brotou muito antes disso, graças a um conjunto de condicionantes 

sociais e eventos biográficos que determinaram a disposição para investir nas atividades 

da esfera religiosa, tais como a participação em movimento sociais da Igreja, estudos 

dos documentos eclesiásticos e acesso a livros escritos por bispos e padres conciliares 

voltados para a interpretação da Doutrina Social Cristã, bem como a Teoria da 

Libertação. Estes estudos foram realizados na paróquia que frequenta há mais de três 

décadas, com a finalidade de formar uma “consciência política” nos leigos e leigas de 

Aracaju.  

 A conquista da sua legitimação como um líder católico e a notoriedade da sua 

imagem nas demais esferas sociais veio através do reconhecimento dos seus trabalhos 

com a Pastoral Carcerária. As atividades que desempenhou como  líder da Pastoral  

deram o acesso a uma ampla rede de relações pessoais imprescindíveis para construir 

uma base eleitoral. Dentre as esferas de inteiração social nas quais mais se destacou 

como líder católico estão a profissional e a política. Logo, na esfera profissional 

ingressou no movimento sindical da Petrobras, Sindipetro, aderindo aos movimentos 

grevistas, onde também conheceu outros “igrejeiros”, como ele mesmo denominou, que 

também faziam parte de movimentos religiosos, com quem formou um grupo de 

apoiadores durante as eleições das quais participou. Já na esfera política, pôde ampliar 

as atividades promovidas com a Pastoral Carcerária e conquistar novos espaços dentro 

de entidades e grupos filantrópicos, onde também protagonizou uma participação na 

área de direitos humanos e cidadania. 
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4.1 – Pastoral Carcerária, música e política: as vias de politização 

 
 C.A nasceu em 1953, em Maceió-AL, e é o segundo de quatro filhos de um 

soldado e uma lavadeira, ambos com apenas o curso primário. Devido à carreira militar 

do pai, morou em diversos estados do nordeste. Fez o primário no Recife, entre os anos 

1960 e 1964, regressando para Maceió em 1965, onde concluiu o antigo ginasial. Em 

1971 mudou-se para João Pessoa, onde completou o ensino científico e ingressou na 

Universidade Federal da Paraíba (UFPB) para cursar Engenharia Mecânica. Foi no 

ensino superior que conheceu a sua esposa, uma estudante de odontologia, oriunda da 

classe média paraibana. Em 1977, um ano depois de formado, passou no concurso 

público da Petrobras para engenheiro mecânico. No inicio de carreira foi lotado no polo 

de Carmópolis, interior de Sergipe, e em 1978, foi transferido para Aracaju, onde fixou 

residência e construiu sua família, hoje pai de duas filhas. Aposentou-se em 1999 e 

pôde priorizar suas atividades na esfera religiosa e engajamento da política partidária.  

 Na infância, o pai foi o principal motivador para frequentar a Igreja, por ser um 

homem “de muita religiosidade”. Sempre levava a família para assistir as missas e tinha 

como base a moral cristã para a educação dos filhos. C.A era “igrejeiro” desde criança, 

como costuma falar. Por ter uma infância marcada por mudanças de cidades, acabava se 

relacionando com pessoas da esfera religiosa. Quando tinha oito anos de idade, ainda 

morando em Maceió, sua cidade natal, o padre da paróquia comprou instrumentos 

musicais para incentivar as crianças, filhos dos fiéis, a aprender a tocar. Assim, C.A 

ficou responsável pelo violão, que, segundo ele, aprendeu muito rápido e tomou “gosto” 

pela música. Vendo o desenvolvimento das crianças, o padre formou uma pequena 

banda com elas para acompanhar as missas e quermesses. Quando adolescente, utilizava 

a música para se inserir nas paróquias das cidades onde morava e, por todas onde 

passou, montava sua banda “de Igreja”. Na década de 1960, descobriu a Jovem Guarda 

e ficou “louco, apaixonado” tratando logo de criar sua banda cover do Roberto Carlos e 

do “Tremendão” Erasmo Carlos. Levou o hábito de tocar também para a Universidade, 

onde animava as festinhas com os amigos. Logo, a música tornou-se um hobby que C.A 

levaria para o restante da vida, gosto este que abriu várias portas para conhecer diversos 

movimentos da Igreja e se destacar no “tempo da política”.  
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 Na década de 1980, ingressou junto com a esposa no movimento religioso 

chamado Encontro de Casais com Cristo, da Paróquia Sagrado Coração de Jesus, do 

bairro Grageru, na zona sul de Aracaju, onde reside ainda hoje. Com o tempo ficou 

conhecido como “o cara da música”, pois sempre que tinha chance subia num palco e 

tocava para os amigos do movimento. Por meio do engajamento neste grupo, tornou-se 

um dos coordenadores do movimento, criando e incentivando os membros a realizar 

eventos, retiros espirituais e cursos ministrados por sacerdotes. Como é característico 

deste movimento, as temáticas abordadas pelos cursos são sempre voltadas para o 

incentivo do trabalho dos leigos no mundo temporal. 

 Foi justamente nesses cursos, sob o comando de padres com experiências em 

pastorais sociais, que teve os primeiros contatos com a política, através das leituras dos 

documentos da Igreja Católica, sobretudo, aqueles voltados para a orientação das ações 

do laicato católico, tais como as orientações da CNBB sobre a “missão dos cristãos 

leigos e leigas”11, os documentos12 do Concílio Vaticano II sobre o papel do leigo, do 

“Apostolado dos leigos” e a “Relação com a hierarquia”, além do incentivo para ler os 

textos de padres próximos a Doutrina Social e da Teoria da Libertação, como Leonardo 

Boff e Frei Beto. 

 Os cursos ministrados para o movimento Encontro de Casais com Cristo são 

divididos em três etapas: a primeira é uma análise do próprio casamento, a vida a dois e 

a importância dos hábitos religiosos no lar, principalmente as orações, “suscitando os 

ensinamentos de Jesus entre o casal”, conforme explicou o atual coordenador do 

movimento em entrevista. A segunda fase é o estudo da história da Igreja Católica e dos 

documentos eclesiásticos, as encíclicas e as biografias dos papas e bispos. Por fim, a 

terceira consiste em conhecer os trabalhos realizados pelas pastorais da Igreja e os tipos 

de atividades que podem ser desenvolvidas, com o objetivo de vivenciar as “ações 

leigas” com do mundo temporal.  

 Em 1981, a direção do grupo, na época composto por apenas cinco casais, 

convidou o padre fundador do movimento Encontro de Casais com Cristo no Brasil e 

também da Pastoral Carcerária do Rio de Janeiro para ministrar um curso, com a 

finalidade de promover o crescimento do movimento em Aracaju, atraindo mais casais 

para a Igreja. Próximo do fim do curso, o padre deu as seguintes tarefas para os casais: a 

                                                 
11 Documento da CNBB no 62 

12 Lumem Gentium “de ecclesia”: Constituição dogmática do Concílio Vaticano II sobre a 

Igreja, capítulo IV. 
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primeira era visitar dois hospitais, um privado, a Fundação de saúde São Lucas, e um 

público, o Hospital Cirurgia. A segunda era visitar dois presídios, a Penitenciária 

Estadual de Areia Branca e Casa de Detenção de Aracaju, esta última atualmente 

desativada. Com isso, o padre tinha o objetivo de ensinar ao grupo como fundar uma 

possível Pastoral da Saúde ou Pastoral Carcerária em Sergipe. 

 Contudo, somente em 1987, na segunda visita do padre ao estado, foi que houve 

uma iniciativa do movimento em criar uma pastoral, só precisavam decidir qual seria. 

Novamente fizeram novas visitas aos presídios, desta vez, de forma mais consistente 

que as visitas anteriores, pois se prepararam previamente através de estudos e leituras 

do manual da Pastoral Carcerária do Brasil, onde explicava como se portar em 

presídios, o que “falar”, o que “fazer” perante um detento, como por exemplo, apertar as 

mãos dos presos, falar com a maior quantidade possível de detentos, olhar em seus 

rostos e quebrar com o estereótipo de “selvagens”, encarando-os como “irmãos” e 

“filhos de Deus”. C.A relatou que passado um mês, “incomodou-se” com a falta de 

interesse dos colegas de movimento em dar continuidade aos trabalhos iniciados pelo 

padre. E disse: 

 
[...] O padre disse: “agora vocês podem voltar sozinhos”, passado um 
mês eu não vi ninguém se movimentar para voltar, imaginei que 
ninguém tinha se sentido tocado. Eu não queria puxar porque estava 
na direção do Encontro de Casais com Cristo, esperava que alguém se 
pronunciasse, mas aí eu disse “eu vou voltar lá no presídio, alguém vai 
comigo? Não vou deixar morrer uma semente que já está plantada”, 
foi quando o pessoal se mobilizou. Na verdade, estava um esperando 
pelo outro. A princípio foram dez pessoas, depois outras pessoas 
apareceram e se engajaram. Atualmente, somos quarenta pessoas em 
Aracaju. Somando-se com outras dioceses do estado somos 
aproximadamente sessenta pessoas [...] (entrevista em dezembro de 
2011).  

 
 Em outubro de 1987, sob a direção de C.A, o Encontro de Casais com Cristo 

fundou a Pastoral Carcerária, reconhecida pela Arquidiocese de Aracaju. Logo em 

seguida, as demais dioceses do estado abriram espaços para que o grupo promovesse 

suas atividades e conquistassem mais membros. O foco da Pastoral Carcerária era 

estimular os municípios que tinham presídios e realizar trabalhos com os detentos. 

Sobreviviam, e ainda sobrevivem, das mensalidades dos membros para manter os gastos 

da Pastoral. Na época, eram aproximadamente quarenta pessoas ao todo, e atualmente o 

número não cresceu muito, girando em torno de sessenta integrantes, o que é 
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considerado pouco, pois atendem a todos os presídios do estado e algumas delegacias 

que abrigam presos com mais de 12 meses de reclusão por falta de vagas nas prisões.  

 No começo faziam visitas mensais, passando mais tarde para quinzenais e depois 

da organização estrutural, e com a criação das subdivisões dos grupos entre os 

municípios, as visitas tornaram-se semanais. Entre as atividades da Pastoral Carcerária 

estavam a evangelização e alfabetização dos presos, além de promover visitas de 

psicólogos e assistentes sociais. Em 1994, houve a primeira ampliação dos trabalhos da 

Pastoral Carcerária através da parceira com a comunidade Servos e Servas da 

Santíssima Trindade. Juntos, levaram as visitas também ao Presídio Feminino de 

Aracaju.  

 Em 1995, promoveram o 1º Encontro Estadual da Pastoral Carcerária, a pedido 

de um missionário carioca que estava criando uma rede de integração entre todas as 

Pastorais Carcerárias do Brasil, estabelecendo uma comunicação mais organizada. 

Logo, a finalidade deste encontro foi constituir novas dinâmicas para a Pastoral 

Carcerária de Sergipe. Diante do crescimento, o grupo de Aracaju sentiu a necessidade 

não ter mais o perfil “paroquial”, limitados apenas a Igreja Sagrado Coração de Jesus, 

do bairro Grageru. Segundo C.A: 

 
[...] A gente ainda era um grupo paroquial, começamos na paróquia do 
bairro Grageru, depois fomos para a paróquia do Salesiano e depois 
mais três. Depois do encontro, nos tornamos um grupo 
arquidiocesano, envolvendo diversas paróquias. Começamos a nos 
ligar com a Pastoral Carcerária Nacional. A partir daí, começamos a 
participar dos encontros promovidos no nordeste, representando o 
nosso Sergipe [...]. (entrevista realizada em dezembro de 2011).  

 
 Em 1997, a Pastoral Carcerária teve uma grande oportunidade de visibilidade 

com a Campanha da Fraternidade, com a temática “Fraternidade e os Encarcerados”, 

fazendo um alerta das condições dos presídios e da população carcerária brasileira. Esta 

35º edição da Campanha da Fraternidade foi amplamente divulgada por todas as 

arquidioceses e dioceses do Brasil, escolas católicas, movimentos sociais e religiosos 

ditos de “esquerda”, como por exemplo, a manifestação popular do “Grito dos 

Excluídos”13, gerando uma grande mobilização midiática e contou com o apoio de 

artistas, atrizes, cantores e apresentadores de reconhecimento nacional.  

                                                 
13 Manifestação popular de cunho religioso que nasceu em 1995 com finalidade de denunciar 
o abando dos grupos minoritários e excluídos sociais.  
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 Esta campanha foi um marco para o crescimento da popularidade de C.A no 

estado, pois desde o final de 1996 mobilizava-se com as demais Pastorais Carcerárias 

do país para criar estratégias de divulgação do tema, percorrendo alguns estados 

nordestinos, principalmente Alagoas e Bahia, e também no sudeste, no estado de São 

Paulo. A divulgação da temática consistiu em realizar palestras nas paróquias de 

Aracaju, escolas, rádio, televisão, mídia impressa e nos encontros com movimentos 

religiosos.   

 Logo,  no ano de lançamento da Campanha da Fraternidade, C.A visitou todos 

os municípios do estado e foi o porta voz da campanha nos espaços internos da Igreja. 

Além disso, ainda em função da comoção que a promoção da Campanha da 

Fraternidade provocou, a prefeitura de Aracaju criou um projeto em parceria com a 

Pastoral Carcerária para promover atividades que incentivassem a participação dos 

detentos na sociedade. Assim surgiu a Feira do Presidiário, a princípio para vender 

artesanatos feitos com madeira, mas logo passou também vender móveis. Os trabalhos 

confeccionados eram expostos na Praça Olímpio Campos, no centro da cidade, durante 

uma semana. Uma parte dos lucros era enviada para as famílias dos presidiários e outra 

para custear as despesas da Feira. Por conta desses eventos, C.A teve sua imagem 

reconhecida e fortemente vinculada com a Pastoral Carcerária no estado. 

 Com a visibilidade nos espaços da Igreja, nos meios de comunicação e a parceria 

com a prefeitura municipal, o secretário de justiça de Aracaju, também membro do 

Encontro de Casais com Cristo, convidou C.A para ingressar no Partido Popular 

Socialista (PPS), na época uma agremiação de pouca expressão no estado e que passava 

por uma reforma interna para se destacar nas eleições majoritárias em 1998. Figuras 

conhecidas ou com popularidade foram convidadas a se filiar e lançar candidatura. C.A 

confessou que “não sabia nada” de política, nem tinha uma “visão sobre”, mas aceitou, 

alegando que: 

  

[...] Eu fui convidado a entrar no PPS pelo secretário de justiça 
pessoalmente, aí entrei, né? Ele era muito ligado às questões dos 
direitos humanos, sempre foi uma pessoa fácil de dialogar, nós (da 
Pastoral Carcerária) nunca tivemos dificuldades como ele, então 
aceitei. Conclui que só dentro da Pastoral não se consegue muita 
coisa, sabe? [...] (entrevista realiza em dezembro de 2011) 

 
 A entrada na política partidária em 1997 não representou para C.A um 

amadurecimento para as questões políticas. Segundo ele, isso veio a partir da década de 
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2000, pois, apesar da filiação, não havia nenhuma identificação com o partido político 

ou alguma corrente ideológica até então, mas foi com a convivência breve com o PPS 

que começou a entender, pelo menos, o que “não queria ser”. Conforme disse: 

 
[...] Eu não cheguei a me lançar candidato pelo PPS em 1998, quase ia 
sair candidato a deputado estadual, mas perdi nas convenções internas. 
O secretário de justiça tentou me aprovar, mas perdi. Eu não achei 
ruim, porque o PPS estava em cima do muro, até que resolveu se aliar 
a um partido que eu não estava a fim de conviver, que era o PFL [...]. 
Foi melhor não sair como candidato, porque eu  iria de encontro com 
meus pensamentos [...]   
(entrevista realizada em dezembro de 2011) 

 
 Sua concepção de “fazer política”, mesmo depois de conviver brevemente com 

um partido político, não veio da esfera política propriamente, mas das suas ações com a 

Pastoral Carcerária. A Campanha da Fraternidade foi um evento marcante na trajetória 

de C.A. Pode-se considerar que foi um divisor entre o leigo católico engajado em 

movimentos da Igreja e um cidadão engajado nas questões sobre direitos humanos, 

depois do contato com os trabalhos realizados nos presídios, impactando-se com outra 

realidade. A princípio, o envolvimento com a população carcerária veio como uma 

curiosidade de uma atividade do grupo do Encontro de Casais com Cristo, para levar um 

“consolo” aos “irmãos em cárcere”, levar o conforto da religião, através da 

evangelização, e depois se tornou uma “semente plantada”, ou seja, uma causa para 

“lutar” ou uma bandeira para levantar. No entanto, já havia uma predisposição para este 

engajamento que veio através de figura que o marcou bastante, a exemplo do padre 

fundador da Pastoral Carcerária do Rio de Janeiro, e também dos estudos sobre as 

questões sociais da Igreja, principalmente, pelas leituras classificadas como da 

“esquerda católica”, como a participação dos leigos no mundo temporal, as literaturas 

da Teologia da Libertação e os exemplos dos bispos conciliares. Segundo disse: 

 
[...] A pastoral me ajudou a despertar, porque antes eu era muito 
distante da política, meu negócio era a música.  Diria que despertei 
mesmo em 1997 com a Campanha da Fraternidade. Com a Pastoral, 
eu fazia minhas visitas, fazia minhas constatações pessoais, mas 
sempre fora do campo da política. Então eu percebi o lado escondido 
da ruindade do governo, temos um sistema carcerário falido, defasado, 
mas que a sociedade não percebe, mas eu vi, eu percebi a falta de uma 
política efetiva. O poder de transformar está na política, ela é um 
mecanismo forte que tem nas mãos a gestão de transformação, mas 
tem que se inserir através dos governos, de mandatos. Foi assim que 
consegui entender um contexto maior de transformação [...] 
(entrevista realizada em abril de 2012).  
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 Embora não se sentisse à vontade com o primeiro partido que ingressou, quis 

aproveitar a popularidade de sua imagem, além da popularidade da Pastoral Carcerária e 

tentar novamente em outro partido, mas fez uma análise e decidiu que precisava ser um 

partido próximo do “manto do cristianismo”. Ao mesmo tempo, outros partidos 

procuraram C.A para filiar-se, em geral, o convite vinha de pessoas das mesmas esferas 

de adesão que ele, a profissional com a Petrobras, a religiosa com os movimentos 

sociais que já participou, os lugares que fazia palestra enquanto representante da 

Pastoral Carcerária e os locais que já passou com sua banda. Ao final de 1997, se filiou 

ao Partido Humanista da Solidariedade (PHS) julgando ser de matriz cristã, por ter sua 

origem na década de 1960 sob a liderança de um padre próximo da Doutrina Social 

Cristã, Pe. Fernando Bastos de Ávila. Além disso, desde a década de 1980, o PHS 

aproximou-se com o Partido Social Cristão (PSC) que também teve como fundadores 

padres militantes políticos. C.A sabia que a probabilidade de ganhar as eleições era 

baixas, por ser um partido pequeno, mas como sabia que naquele ano a Pastoral 

Carcerária estava com uma boa visibilidade, era a “chance de mostrar a cara” e 

mensurar, posteriormente, os resultados. Sobre o PHS, disse: 

 
[...] O PHS se dizia um partido cristão, onde todo mundo era da Igreja, 
aí eu disse “é um partido cristão, vai ser interessante”, então me juntei 
com a turma do PHS, nos juntamos com mais algumas pessoas da 
Igreja e fizemos um grupo, uma chapa. Então, fui mais por esta 
característica de ser um partido com uma essência cristã nos estatutos. 
Não fizemos aliança com ninguém, fomos sozinhos concorrer para o 
estadual (vaga para deputado estadual) [...] (entrevista realizada em 
abril de 2012)  

 
 Em 1998, C.A lançou-se pela primeira vez para deputado estadual pelo PHS sob 

a imagem do representante da Pastoral Carcerária de Sergipe. Desde o primeiro 

momento, se identificou como um político ligado a Igreja Católica, pois para ele não 

fazia sentido não se vincular com a Igreja, já que foi através dela que aprendeu o que era 

“ser político”. Vincular o seu nome de campanha com a Pastoral Carcerária foi pensado 

como forma de divulgação, pois foi assim que ficou reconhecido, além disso, estava 

inserido num partido considerado cristão.  

 Considerou que sua campanha era simples, já que teve gastos mínimos, somente 

com panfletagens e carros de som. Porém, o recurso de mobilização de redes de 

inteirações foi acionado como principal estratégia. Contou com a ajuda dos amigos 

apoiadores dos movimentos sociais para distribuir os materiais de campanha, os amigos 
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da Petrobras, que também eram “igrejeiros”, para colar adesivos de campanhas nos 

carros e os fiéis da paróquia do Grageru. Além disso, durante o tempo da política, pedia 

“licença” aos padres das paróquias com quem tinha contato para tocar nas festas de São 

João e dos padroeiros da Igreja, sem cobrar cachê. Durante os intervalos, ia distribuindo 

os santinhos e na época de “pré-candidatura”, quando não se pode realizar campanhas 

políticas, distribuía cartões de visitas, sem o número e o nome do partido, mas com as 

cores usadas na campanha.  

 Sua primeira participação nas eleições em Aracaju rendeu bons resultados, com 

3.000 votos, e ficou na suplência do partido, fato inusitado, até então, para a primeira 

candidatura, dando um credenciamento para as futuras eleições. C.A soube aproveitar 

os recursos que a visibilidade da sua imagem, enquanto líder de movimento católico, 

reconvertendo o seu capital social em capital político. Foi uma eleição marcada pelo uso 

dos “clichês” em frases do tipo “eu não sou político” e “eu não entendo de política”, 

mas tinha disposição para aprender. O conhecimento da realidade e os acúmulos das 

experiências vividas nos espaços da Igreja, com a Pastoral Carcerária, davam 

competência para ingressar na esfera política, além de saber o que deveria ser mudado. 

Logo, era a reconversão da falta de experiência em um capital político para enfrentar 

uma eleição. Por outro lado, deixou nítida a construção de si na instância religiosa e, ao 

tentar o trânsito para a esfera política, se identificou como um “político religioso”, 

utilizando os sentidos de uma moral religiosa, uma visão de mundo com base nos 

princípios cristãos para guiar-se nas suas escolhas e tomadas de decisão, a começar pela 

escolha do partido político e as questões nas quais eram engajados.  

 A derrota nas urnas não representou um desestímulo na tentativa de concorrer a 

uma vaga no legislativo. Em paralelo, C.A aproximou-se do Sindicado dos 

trabalhadores da Petrobras, Sindipetro, e dos movimentos grevistas do final da década 

1990. Não assumiu nenhum cargo de coordenação ou direção, mas acompanhava os 

eventos, apoiava e participava das greves. Logo, começou também a mobilizar pessoas 

para as “causas de lutas trabalhistas”. Tinha uma simpatia por estes movimentos, pois 

uma ala da Igreja Católica promoveu estas demandas, incentivando e “instruindo” os 

militantes. Neste meio sindical, aproximou-se de vários outros “igrejeiros” e de diversos 

líderes de movimentos religiosos, como o líder da Renovação Católica Carismática 

(RCC) de Aracaju, com quem pôde estreitar os laços de amizade, fato que lhe rendeu 

um apoiador de campanha ativo e uma boa base eleitoral no futuro.  
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 Logo, ao longo de suas atuações e engajamento, tanto nas causas de direitos 

humanos, providente da esfera religiosa, quanto na “luta” pelos trabalhadores da 

Petrobras, foram dando as principais vias de politização e um amadurecimento sobre a 

política partidária que teve tanta dificuldade em se “encaixar”.  

 Nas campanhas para vereador em 2000, decidiu novamente trocar de partido, por 

motivos que aos poucos foi compreendo ser do seu “perfil ideológico”. Com relação a 

sua saída do PHS, em 1999, deveu-se as discordâncias sobre organização das eleições 

internas para a tesouraria, diretórios e secretariados, pois um grupo queria que o partido 

ficasse mais com “cara da Igreja”, ou seja, permitir que fiéis filiados ao partido tivessem 

mais participação interna. Por outro lado, o grupo opositor queria expandir e criar 

coligações com outros partidos de direita. C.A se retirou do PHS, pois conclui que as 

negligências que presenciou nos presídios e o descaso com a população vinha de uma 

má administração da própria direita. Conforme disse:  

 
[...] Eu tinha a perfeita visão que as mazelas daquela época era tudo 
fruto do descaso e do desprezo da direita, eu pensei “o que eu vou 
fazer na direita?” [...]  
(entrevista realizada em março de 2012) 

 
 No período de uma eleição a outra, C.A participou em sua paróquia de 

seminários sobre formação política, a convite de um amigo, que achou útil ao futuro 

candidato. O seminário foi ministrado por um professor de música, mas empenhado nos 

ensinos da Igreja e tinha como proposta criar grupos de estudos sobre a Doutrina Social 

da Igreja Católica. A participação neste evento influenciou C.A na escolha do partido 

que se filiou. Por conta dos vínculos estabelecidos no Sindipetro, um dos dirigentes 

regionais do PT e também funcionário da Petrobras convidou C.A a ingressar no 

partido. A decisão foi tomada com base na relação entre do PT e a Igreja Católica, pois 

sabia que uma parte da Igreja ajudou a construir o PT, por meio das Cebs que reagiram 

à ditadura militar; os sindicalistas, com os metalúrgicos de São Paulo; e intelectuais de 

esquerda. Filiou-se ao PT no início de 2000, e nas convenções internas foi aprovado 

respaldado no seu desempenho nas eleições de 1998, sendo considerado um possível 

vereador eleito em Aracaju.  

 A campanha de C.A para vereador em 2000 teve uma amplitude maior, primeiro 

porque estava em um partido grande, segundo tinha mais segurança para aplicar um 

investimento maior em sua campanha diante das altas probabilidades de ser eleito e 

terceiro a sua rede de interações sociais havia sido ampliada com a aproximação do 
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Sindipetro e novos laços de amizade estabelecidos com o líder da Renovação 

Carismática Católica. Por outro lado, a esposa de C.A, que é dentista, também 

participava de movimentos sociais religiosos e exercia atividades de assistencialismo, a 

exemplo da comunidade do Bairro Santa Maria, zona norte de Aracaju, onde ainda 

atende a população local e participa das campanhas beneficentes da paróquia. Com isso, 

C.A teve mais apoio na esfera religiosa e política.  

 Na esfera profissional, teve o apoio principalmente de uma parte dos 

sindicalistas, sobretudo os “igrejeiros” da esquerda e os militantes do PT, e dos 

membros do CREA-SE. Na esfera religiosa, a ampliação da sua base eleitoral foi de 

extrema contribuição na conquista dos votos, mas também como legitimação de sua 

identidade de “político religioso” e líder católico reconhecido pelo grupo Encontro de 

Casais com Cristo e Pastoral Carcerária. Além disso, a amizade com o líder da RCC 

garantiu o apoio de uma parcela deste movimento, inserção na Comunidade Shalom e 

na Rádio Cultura, vinculadas com a RCC.  

 Embora não houvesse o apoio da Arquidiocese, padres próximos a Pastoral 

Carcerária e da RCC permitiram que os cabos eleitorais da C.A distribuíssem os 

materiais de campanha do C.A nas proximidades de suas paróquias. Ainda, com o 

investimento financeiro maior nessas eleições, ampliou o número de pessoas para 

realizar as panfletagens nos pontos da cidade onde havia uma grande circulação de 

pessoas, tais como terminais de ônibus, praias, rodoviárias e etc..  

 Por fim, realizou reuniões com moradores do seu bairro e pessoas da 

comunidade do Santa Maria, onde sua esposa faz atendimentos. Como sempre, a música 

permitiu que C.A pudesse levar sua campanha em várias comunidades da cidade. Com 

sua banda de forró, animava as festas de São João das paróquias, quermesses, festa dos 

padroeiros e nos eventos nos seminários Maior e Menor. Durante os intervalos dos 

shows, fazia distribuição dos seus santinhos para a plateia. Quando os shows ocorriam 

nas paróquias que tinha vínculos mais estreitos, como a do bairro Grageru e da Na 

Senhora Auxiliadora, no bairro Cirurgia, zona sul de Aracaju, graças ao movimento 

Encontro de Casais com Cristo e à Pastoral Carcerária, amigos iam ao palco dar seus 

“testemunhos”, garantindo ao candidato a legitimação necessária ser reconhecido como 

“político religioso” inerente aos espaços da Igreja.  

 Com 3.168 votos foi eleito vereador de Aracaju pela primeira vez pelo PT. Foi o 

segundo mais votado dentro do partido e o quinto na legenda, marcando o inicio das 
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novas experiências, parcerias e conflitos tanto no partido quanto na Igreja, apontando 

outros rumos a sua carreira política e engajamento nas questões sobre direitos humanos. 

 Por fim, diante da trajetória social de C.A, foi possível aprender os 

condicionantes sociais que deram a disposição e as oportunidades para engajamento em 

movimentos religiosos e os estímulos para atuar nas questões sobre os direitos humanos, 

mais especificamente, na população carcerária em Sergipe. O primeiro fato relevante foi 

o ambiente familiar com a influência da figura paterna e na intensa incorporação dos 

valores religiosos. Em segundo, dentro da esfera religiosa, vivenciou uma sequência de 

eventos biográficos decisivos para se aproximar das instâncias políticas, são eles: 1) o 

contato com padres que estimularam o gosto pela música, quando criança, e o estímulo 

para estudar os documentos da Igreja Católica do Brasil; 2) houve o incentivo às leituras 

de livros sobre a Doutrina Social Cristã e a Teologia da libertação que muito 

influenciou nas tomadas de posição; 3) o estímulo ao engajamento nas “ações leigas” no 

mundo temporal, através de atividades pastorais; 4) o interesse na formação política 

com base na concepção católica, como meio de se expressar ou expor à realidade da 

população carcerária do estado; e 5) a participação na Campanha da Fraternidade de 

1997, legitimando a sua imagem de líder católico diante das demais esferas sociais, ao 

mesmo tempo, este reconhecimento foi fundamental para a reconversão dos capitais 

sociais em capital político, durante as eleições que participou.  

 Todos os indicativos observados mostraram um quadro de oportunidades 

presentes na vida de C.A. Neste sentido, a instância religiosa foi a mediadora para o seu 

ingresso na política partidária, através da ressignificação do sentido construído com 

base nos ideais católicos em ações e investimentos na carreira política. Em outra 

perspectiva, as múltiplas esferas nas quais está inserido (familiar, religiosa e 

profissional) puderam ser entrelaçadas durante as etapas do engajamento e na 

construção da identidade do “político religioso”, formando uma rede de relação sociais 

imprescindível para a construção da base eleitoral. 

4.2 – Câmara Municipal, conflitos com a Igreja e o desgaste do 
“político religioso” 
 

 Com a vitória nas urnas em 2000, C.A assumiu os seus trabalhos na Câmara 

Municipal em 2001, pautado na construção de projetos que viabilizassem melhorias 

para a população carcerária no município de Aracaju, indicando projetos como a criação 
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de programas de recuperação de dependentes químicos, a criação de casas municipais 

de recuperação de drogados, aumentar as unidades do Centro de Atenção Psicossocial 

de Álcool e Drogas (CAPS) em Aracaju, incentivo fiscal para as empresas contratarem 

ex-presidiários, além de ampliar a licença maternidade para seis meses. Dentre estas 

propostas, somente a ampliação da licença maternidade foi aprovada, causando o 

primeiro conflito da vereança de C.A, mais especificamente entre a base aliada do PT 

na Câmara Municipal com a maioria de oposição que compunha a Assembleia 

Legislativa, que negavam os projetos. 

 Entretanto, além das propostas dos projetos voltados para melhorias da 

população carcerária e recuperação de dependentes químicos, C.A também priorizou as 

questões voltadas para os direitos humanos e implantou a “Comissão dos Direitos 

Humanos”, através de uma articulação em conjunto com os demais vereadores do PT e 

aliados. O objetivo desta comissão era apurar denúncias de agressão contra grupos de 

minoria e vulneráveis, promover políticas públicas no combate à discriminação racial, 

de gênero e homossexuais, além de auxiliar famílias de detentos para conseguir 

advogados na defensoria pública.  

 Uma outra articulação notória foi incluir no programa do Orçamento 

Participativo (OP), implantado em Aracaju em 2001, no governo do ex-prefeito Marcelo 

Déda – PT, um conselho de integração com a população jovem, entre 15 a 20 anos, dos 

bairros carentes da cidade, para que pudessem deliberar junto com a Câmara, propostas 

para serem inseridas em suas comunidades, principalmente atividades culturais e 

esportivas, chamada de Valorização de Iniciativas Culturais (VAI). Este conselho foi 

sugerido com a justificativa de minimizar o uso de entorpecentes e desestimular o 

tráfico de drogas. A dependência química foi apontada por C.A como a principal causa 

das prisões. Esta proposta só foi posta em prática depois a saída de C.A da vereança, 

conhecido como Conselho Municipal da Juventude. Mesmo assim, o grupo da Câmara 

Municipal de C.A reivindica a autoria do conselho.  

  Em 2002, C.A se afastou da Câmara Municipal para concorrer a uma vaga na 

Assembleia Legislativa, novamente pelo PT. Sempre utilizando como estratégia os 

trabalhos da Pastoral Carcerária, justificou que como deputado poderia ter mais recursos 

para ampliar seus projetos voltados para questão prisional do estado. Não foi eleito, 

obteve 5.351 votos ficando como primeiro suplente. Entretanto, a iniciativa de 

concorrer a uma vaga da Assembleia Legislativa provocou o primeiro conflito com a 

Arquidiocese de Aracaju, que não concordou com a atitude do vereador, exigindo que 
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terminasse o mandato na Câmara Municipal, considerando uma ação “gananciosa”, 

resultando numa rejeição no meio católico.  

 Se na primeira eleição C.A pôde contar com a aprovação da cúpula dos padres 

para se lançar na política, em 2002 houve uma reação contrária, motivada 

principalmente pela possibilidade de não haver mais um representante da Igreja na 

Câmara. Por outro lado, havia mais dois leigos católicos de grande notoriedade na 

comunidade católica de Aracaju, que se lançaram como candidatos para deputado 

estadual e mais dois líderes católicos que se lançaram para deputado federal. Sendo 

assim, C.A propôs uma parceria com um dos candidatos para deputado federal, para 

juntos mobilizarem suas redes de relações tanto na esfera política quanto da religiosa. 

Esta aliança foi seriamente criticada pelas pessoas próximas de C.A, pela própria 

comunidade católica e a cúpula metropolitana da Arquidiocese, em geral, até então a 

favor do líder da Pastoral Carcerária. Segundo justificaram, o parceiro de campanha de 

C.A era um leigo que já exerceu o mandato de vereador e deputado estadual, era 

considerado um “cara polêmico” na esfera religiosa devido aos posicionamentos que 

vão de encontro com os dogmas da Igreja, como a votação a favor das células-tronco, 

uso de anticoncepcionais e ataques diretos às falas dos bispos da Arquidiocese de 

Aracaju.  

 Outro fator que resultou em conflito foi a concorrência direta com outros 

representantes leigos, acarretando a divisão de votos da comunidade católica, 

desfavorecendo a todos os candidatos. Logo, a cúpula dos padres considerou “prudente” 

C.A manter o cargo já conquistado na Câmara Municipal. Porém, na visão de C.A, este 

episódio se deve a não compreensão da Arquidiocese, pois como deputado estadual, 

teria melhores condições para ampliar os trabalhos com a Pastoral Carcerária. Por fim, 

somente o candidato a deputado federal, parceiro de C.A, foi eleito. Com relação a este 

episódio, C.A se diz “traído”, pois no fim da campanha descobriu que o seu parceiro de 

campanha também apoiava mais sete candidatos a deputado estadual, mas diz não se 

arrepender da decisão de querer ser deputado, conforme disse: 

 

[...] Eu perdi para deputado estadual, então a Igreja deixou de me 
apoiar, porque o meu perfil é independente. Não me arrependo, sabe? 
A cúpula quer um camarada que seja mais dependente, eu não sou 
dependente nem da igreja, nem do governo, eu sou independente no 
sentido de que eu tenho uma postura própria, não pode confundir o 
bispo com Jesus Cristo, a minha linha é Jesus Cristo [...] o justo é 
igual para todos [...] (entrevista realizada em junho de 2012).  
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 Em 2004 por ocasião das eleições municipais, C.A tentou a reeleição para 

vereador, mesmo alegando o interesse em ser deputado. O conflito das eleições 

passadas  voltou à tona novamente. O “racha” ocorrido com a igreja em 2002 diminuiu 

o apoio da comunidade católica. C.A contou apenas com o apoio dos fiéis de sua 

paróquia e os membros da Pastoral, ficando como segundo suplente, com 2.681 votos. 

Devido à suplência, voltou a Câmara em 2006, tendo mais dois anos de mandato. Em 

2008, tentou a terceira eleição para vereador, ficando na terceira suplência, com 3.243 

votos, assumindo no final de 2011.   

 Diante do declínio de sua popularidade na esfera religiosa, C.A intensificou seu 

engajamento em outras esferas sociais, como a política e a profissional. Na década de 

2000, tornou-se mais atuante na Pastoral Carcerária, ligando-se com outras entidades 

que promovem atividades voltadas para a população carcerária, a exemplo do Conselho 

da Comunidade na Execução Penal de Sergipe (CCEP/SE), uma entidade vinculada 

com a Corregedoria dos Presídios do Estado de Sergipe com o objetivo de reinserir ex-

presidiários na sociedade e no mercado de trabalho. Além disso, ingressou no grupo 

Rotary de Aracaju, um clube filantrópico com vínculo religioso que possui vários 

projetos de assistencialismo e promoção social, tais como do Projeto Amiguinhos da 

PM, criado em 2004, junto com a Polícia Militar de Sergipe, com o objetivo de levar 

ações sociais para as crianças da comunidade Almirante do Tamandaré, zona norte da 

cidade. Este projeto em específico, C.A foi eleito presidente e ainda permanece no 

cargo.  

 Dentro do PT, entre 2003 e 2005, foi o vice-presidente do Diretório Municipal 

do PT de Aracaju e líder do Movimento PT, uma corrente considerada de esquerda 

dentro do partido, e em 2009, foi candidato à presidência da Diretória Estadual. Na 

última gestão, C.A foi eleito Secretário de Direitos Humanos do Partido dos 

Trabalhadores, do diretório estadual de Sergipe. Embora não seja mais eleito no 

legislativo, permaneceu engajado na política dentro do partido, e também trabalha com 

outros políticos, a exemplo do ex-deputado Iran Barbosa, atuante nas questões dos 

Direitos Humanos, e do deputado estadual João Daniel, também líder do governo na 

Assembleia legislativa, engajado com os movimentos sociais do campo e com o 

Movimento dos Sem Terra (MST) de Sergipe. Na instância profissional, C.A desde 

2011 assume a vice-presidência da Associação Brasileira de Engenheiros Mecânicos de 
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Sergipe (ABEMEC/SE), é conselheiro do CREA-SE e faz parte da direção do Sindicato 

dos Engenheiros de Sergipe (SENGE). Conforme afirmou: 

 
[...] Eu sinto que não tenho mais apoio da cúpula, hoje o meu 
eleitorado é mais eclético, eu tive que buscar fora da Igreja. 
Atualmente, eu tenho alguns segmentos como o CREA, onde sou 
conselheiro há um ano, é possível que seja um novo leque que vou 
abrir, além da Petrobras, que eu sempre tive apoio. Dentro da Igreja eu 
tenho muita gente que continuam votando em mim por causa da 
Pastoral. [...] Hoje eu tenho vários públicos-alvo, como a categoria da 
engenharia, tem a comunidade do Amiguinhos da PM, do Rotary e o    
pessoal da Renovação Carismática [...]  
(entrevista realizada em junho de 2012) 

 
  Diante da barreira no uso das relações estabelecidas na esfera religiosa, C.A 

buscou outras formas de modalidades para restabelecer uma nova rede de relações que 

permitisse recuperar os recursos eleitorais, assim como constituir outras bases eleitorais 

possíveis. Logo, C.A traçou uma combinação entre as esferas de adesão nas quais se 

inscreve, ampliando suas formas de atuação dentro delas. Neste sentido, na instância 

profissional, buscou restabelecer as relações através de inserção em sindicados e 

conselhos administrativos. Já na esfera partidária, buscou o reingresso nas atividades 

políticas investido ainda mais no seu engajamento dentro do PT, alcançando cargos de 

liderança interna, tais como secretaria da Comissão dos Direitos Humanos e assumindo 

a frente de diretórios. Na esfera religiosa, intensificou os trabalhos na Pastoral 

Carcerária, possibilitando o acesso a outros movimentos e grupos sociais que tenham as 

temáticas similares ou próximas com a da Pastoral. 

 Todas estas possibilidades de utilizar simultaneamente os vínculos de diferentes 

esferas sociais permitem o acúmulo de capital de relação e a reconversão em capital de 

reconhecimento. No caso de C.A, no que se refere ao reconhecimento, é necessário que 

haja o trabalho que busque a legitimação em outras instâncias sociais, saindo da sua 

“zona de conforto” que eram os espaços da Igreja, ou seja, uma base própria. A 

estratégia de acionamento de um suposto engajamento no exercício profissional para ter 

condições de combinar outros recursos já adquiridos em outras esferas parece mais 

apropriada diante do impacto que o conflito com a Igreja causou, porém, são estratégias 

que requerem tempo e disposição para o investimento, tendo como consequência uma 

demora maior para voltar a ser eleito em outro cargo no legislativo, conforme pôde ser 

observado no seu desempenho nas eleições municipais de 2012. 
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4.3 – Eleições 2012: música, religião e mobilização de redes 

 
 As eleições municipais de 2012 representaram o resultado das respostas que C.A 

esperava para mensurar suas estratégias e esforços de ampliação de suas redes sociais. 

Ainda mantendo como principal foco a sua identidade religiosa para construção de sua 

campanha, buscou o apoio de outros grupos como os engenheiros do CREA, membros 

do Conselho da Comunidade na Execução Penal de Sergipe (CCEP/SE), Renovação 

Carismática, Amiguinhos da PM, comunidade do Santa Maria, por intermédio de sua 

esposa, e dos deputados com quem mantém amizade dentro do PT.   

 Primeiro é necessário fazer uma análise da conjuntura das eleições de 2012 em 

Aracaju, no que se refere ao posicionamento da Igreja Católica. Em setembro de 2011, 

os bispos da Arquidiocese de Aracaju, Diocese de Estância e de Própria, lançaram um 

documento com base nos Direitos Canônicos da Igreja Católica Romana que proíbe a 

participação de padres na política partidária, inclusive a cargos no legislativo, sob a 

justificativa da incompatibilidade do sacerdócio com a vida pública política, pois a 

partir do momento em que se toma uma posição partidária e ideológica, o sacerdote 

deixa de ser o “pai” de todos e passa a favorecer apenas uma parte da sociedade. Logo, 

a política que os padres devem “abraçar” é a promoção do bem-estar.  Em entrevista, 

Dom Henrique Soares, bispo auxiliar de Aracaju, afirmou: 

 
[...] Os padres pedem uma suspensa e a gente suspende a ordem. Aqui 
(Sergipe) tem duas correntes, há bispos que dão a licença. Bom, que 
eles (padres) devem se afastar do ministério todos nós concordamos, 
exatamente para não fazer a manipulação que os evangélicos fazem, 
fiéis não são eleitores, são fiéis. Alguns bispos pensam que ser 
político é uma forma de servir a sociedade, essa uma visão benévola. 
Eu sigo outra linha, para mim o padre que faz política é mal e eu 
puno. Para mim, padre que entra em política partidária deve ser 
suspenso. Se perder ou se ganhar, devem passar cinco anos suspensos, 
depois de terminar o mandato ou depois de cinco anos que levou a 
surra. Devem se manter afastados e depois avaliaremos a situação 
dele. Porque, em minha opinião, só se justifica o sacerdote entrar na 
política em um caso de real necessidade [...] imagina uma ditadura ou 
uma cidade pequena do interior de Sergipe que estivesse em pé de 
guerra, que não tivesse ninguém para conciliar e a candidatura de um 
padre fosse a saída, claro que em um caso como esse o bispo daria a 
licença, para salvar uma situação [...]. A gente demora oito anos para 
preparar um padre para depois ele se candidatar e, pior, se candidatar 
com o prestígio que ganhou como padre [...]. O padre que se 
candidata, por mim, suspende a ordem [...] (entrevista realizada em 
dezembro de 2012).  
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 Diante de uma postura mais rígida de um líder da hierarquia, muitos padres 

passaram a temer qualquer envolvimento com a política direta ou indireta, a não ser 

aquela aceita pelo bispo. Isso refletiu também nas campanhas dos leigos católicos de 

Sergipe que viram muitos párocos afastados de suas candidaturas, ao passo que houve 

um apoio unânime ao candidato indicado pela hierarquia da Arquidiocese. Esta atitude 

também influenciou na campanha de C.A, principalmente devido ao seu 

posicionamento ideológico, conforme se queixa desde 2009, com a chegada desse 

bispo:  

 
[...] Tem um rapaz que ele faz o perfil da Igreja, existe um 
alinhamento meio particularizado com o bispo.  Não sou “amém” de 
nada e isso faz com que não tenha o apoio efetivo mais, primeiro 
porque já vem daquele ranço das eleições anteriores e junta com essa 
minha independência, então apoio da cúpula eu realmente não tenho 
[...] Agora o bispo auxiliar está pegando pesado, não quer que padre 
nenhum se envolva com política, já fez um documento dizendo que 
padre não pode se envolver. Tinham padres que iam sair candidatos, 
mas agora não pode [...] (entrevista realizada em agosto de 2012) 

 
 A relação de C.A com o PT tornaram-se mais estreita, principalmente depois do 

conflito com a Igreja em 2002. Nota-se um investimento maior do seu engajamento no 

partido, um vínculo mais reconhecido e legitimado dentro da esfera política. Aos 

poucos, deixa de ser somente o “político religioso” e passa as ser também o “político 

religioso da esquerda”, desagradando muitos outros leigos e fiéis ou mesmo uma ala da 

hierarquia católica que se preocupa com os posicionamentos comumente encontrados 

em partidos de esquerda, como políticas de descriminação do aborto, união de pessoas 

do mesmo sexo e políticas que limitem leis que beneficiem instituições religiosas, sob a 

justificativa de uma legislação laica no Brasil. Conforme a fala do bispo sobre esta 

temática:  

 
[...] Se C.A pedisse uma palavra eu também dizia que ele é um 
homem honesto e seria apresentando como um católico, pronto. O 
C.A tem visibilidade, mas ele é petista e como o PT tem uma marca de 
militância muito forte, fica muito confuso distinguir se ele é PT ou de 
Igreja, ele pode ser os dois, é perfeitamente possível. Porém, o partido 
determina mais o pensamento do C.A e existem muitas coisas do PT 
que são incompatíveis com a Igreja, por exemplo, a defesa do aborto. 
Então isso fez com que muitos leigos não votem mais nele, ele pensa a 
política de forma ideal, não tem a malícia [...] (entrevista realizada em 
dezembro de 2012)  
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 Com relação ao PT, nas eleições de 2010, houve reações contrárias por uma 

parte da hierarquia da Igreja Católica no Brasil à campanha da então Ministra da Casa 

Civil do governo Lula, Dilma Rousseff. Em meio a declarações consideradas polêmicas 

como a questão do aborto, o recém-chegado bispo auxiliar da Arquidiocese de Aracaju, 

orientou que os fiéis não comungassem com “aquele” tipo de atitude e não depositassem 

seus votos na candidata do PT. Em documentos publicados principalmente por sites de 

temática religiosa, explicitou a sua oposição das campanhas dos partidos de esquerda e 

especificamente o PT. Conforme alguns trechos selecionados: 

 
[...] Queremos dos dois candidatos uma afirmação clara de que não 
irão enviar ao Congresso uma lei de descriminalização do aborto. 
Queremos dos dois candidatos o compromisso de não assinarem uma 
lei vinda do Congresso que descriminalize o aborto! Qual a diferença 
entre José Serra e Dilma Rousseff nesta questão? Com José Serra a 
discussão é aberta (e ele reconhece que a questão é complexa); com 
Dilma Rousseff, a questão é fechada; e é de saúde pública (espera-se 
uma mudança clara e inequívoca no seu discurso).Queremos que os 
dois, Serra e Dilma, independentemente das convicções pessoais, 
assumam o compromisso claro e explícito de não ajudarem em nada 
na descriminalização do aborto no Brasil! Isto não é trair a 
consciência, mas respeitar a vontade da maioria daqueles que votarão 
para eleger a pessoa que dirigirá os destinos do Brasil![...] 
(Laicatólico: Divulgação da Fé & Moral Cristã, 9 de outubro de 2010) 

 
 Com relação à candidata Dilma Rousseff, foi mais direto:  

 
[...] Dilma Rousseff é marxista por opção: militou na guerrilha e suas 
convicções são aquelas da esquerda clássica. Crer numa força, na 
verdade, é um modo disfarçado de dizer que não crê em nada. Falar na 
deusa Maria é dizer de modo disfarçado que crê nela mesma enquanto 
mulher, crê na ideologia feminista, crê na força das mulheres, crê no 
Feminino ancestral! O resto é confete! Nunca esqueça: se há 
descrentes no mundo, não é culpados cristãos: é que o Evangelho não 
é óbvio e crer será sempre uma opção livre, que exige renúncia, 
abertura e humildade [...] (Observatório da Vida, 26 de abril de 2010)  
 
[...] A Igreja tem uma responsabilidade muito grande, histórica, ainda 
é um referencial. Eu achei interessando quando na eleição para 
presidente e governador, em 2010, entrou a questão do aborto, que não 
foi uma questão colocada de modo artificial [...] A presidente Dilma tá 
devendo, porque ela está favorecendo políticas abortivas, tem faltado 
com a palavra dela e nas próximas eleições eu vou meter a rifa, vou 
cobrar. Eu vou dizer “olha aqui, a presidente não cumpriu com a 
palavra. Não mandou um projeto pra o congresso nacional, mas o 
Ministério da Saúde promove uma política abortiva”. Foi interessante 
porque houve um momento de tensão, inclusive em nível de Sergipe, e 
nós tivemos uma reunião com governador. Ele pediu uma reunião com 
os bispos do estado, os quatro bispos. Então ele disse “eu queria 
conversar com os senhores, nós somos um estado pequeno e seria 
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péssimo um mal-estar entre a Igreja e os poderes constituintes, a 
harmonia da sociedade ficaria prejudicada. Nós não nos incomodamos 
com uma religião dessas, arrasa o governo, são grupos pequenos que 
não tem a consistência da fala, mas o juízo da Igreja tem muito peso, 
pela situação histórica da Igreja”, ele estava certo, é verdade [...].” 
(entrevista realizada em dezembro de 2012)  

  
 Portanto, observa-se que a relação da política com a religião em Sergipe ainda é 

bastante próxima e pode influenciar diretamente nas campanhas eleitorais com o 

posicionamento dos líderes da Arquidiocese, tanto de forma indireta, com a 

preocupação da esfera política em manter uma relação harmônica com a instituição 

religiosa. É também visível nos receios da cúpula dos sacerdotes em se pronunciar sobre 

questões políticas, uma coesão forte internamente. Além disso, é observada a influência 

de forma direta, orientando os fiéis no direcionamento dos seus votos.  

 No que se refere à relação entre a hierarquia com os candidatos leigos, o bispo 

auxiliar explica que é possível, a Igreja não se opõem a estas pessoas, consideram  

inerente do papel do laicato participar da vida política, desde que sejam coerentes com a 

fé católica e com os posicionamentos e dogmas da Igreja. Segundo ele: 

 

[...] A Igreja sempre tem o interesse na evolução do quadro político da 
sociedade, porque é uma concepção cristã [...] cristianismo deve ser 
sal e luz, então a Igreja e os cristãos, de forma geral, sempre se 
sentiram comprometida com a construção da sociedade secular, esta é 
a história da Igreja no ocidente todo, o ocidente foi gerada pela Igreja, 
mas não é uma construção para ter poder [...]  

 
 
 Este fato pode ser também observado na fala de C.A, porém de forma mais 

ressentida, pois se declara um católico atuante no mundo temporal, conforme prega a 

própria Igreja, e não se sente compreendido com o posicionamento do bispo, o julgando 

“de direita”, pois sugere aos fiéis que busquem candidatos condizentes com a Igreja, ou 

seja, com os dogmas e valores defendidos com a religião. Segundo C.A:  

 
[...] Em Sergipe, o bispo auxiliar tem uma ideologia de direita, ele 
assumiu a campanha difamatória contra o PT em 2010 e orientou os 
padres para fazer também. Então ele tem uma concepção de direita, 
quando ele chegou (em Aracaju, em 2009) me perguntou “qual o seu 
partido?” e eu disse que era do PT, então ele me respondeu “meu 
filho, saia deste partido”, então eu disse que o PT tinha coisas que eu 
não gosto, mas eu tenho que fazer minha parte, eu sou um componente 
cristão lá dentro. Eu tenho dificuldades com ele (bispo auxiliar), 
porque eu tenho essa linha independente [...] 
(entrevista realizada em agosto de 2012) 
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 Neste sentido, a campanha eleitoral de C.A foi marcada pela busca de novos 

apoiadores, indo além da esfera religiosa, com a finalidade de acionar como estratégia 

principal a mobilização de redes sociais. Os principais eventos que foram realizados 

para alcançar este objetivo marcaram a divulgação de sua candidatura, tais como: os 

shows que promoveu com sua banda “Gente Livre”, dois grandes eventos com o “Forró 

da Pastoral Carcerária” e a “Festa dos Anos 60”, ambos realizados no Clube dos 

Empregados da Petrobras (CEPE). Além disso, realizou caminhadas no seu bairro, 

reuniões com apoiadores de campanha e participou das ações promovidas pelo 

CCPE/SE, enquanto líder da Pastoral Carcerária.  

 A partir de agosto de 2012, C.A entrou num ritmo extremamente acelerado de 

divulgação de campanha comparecendo às diversas reuniões e eventos ao mesmo 

tempo, às vezes chocando os horários. Não se tratava de eventos de campanha, mas sim, 

da agenda dos vários grupos em que é voluntário, como o Rotary, Amiguinhos da PM, 

CREA e outros. Em todas estas reuniões levava seus santinhos, panfletos para 

divulgação e vestia blusas vermelhas remetendo ao seu partido.   

 Em paralelo, contratou um grupo de pessoas através do Movimento Organizado 

dos trabalhadores urbanos (MOTU), movimento social que conheceu através do 

Deputado João Daniel, do PT, vinculado com os diferentes movimentos sociais do 

campo e urbano. Este grupo de pessoas realizava a distribuição de panfletos pela cidade. 

Um membro da sua banda, “Gente Livre”, foi designado para o transporte, e levava os 

grupos para vários pontos da cidade, com o próprio carro de C.A. Devido à 

impossibilidade de acompanhar todas as panfletagens, se limitou em distribuir nas 

reuniões que comparecia.  

 O primeiro evento de evidência para sua campanha foi o Forró da Pastoral 

Carcerária, que ocorre anualmente. Nos anos que C.A concorre a alguma vaga 

legislativa, torna-se mais um evento voltado para divulgação da sua imagem, pois a 

Pastoral abre o espaço para outras pessoas não vinculadas ao grupo possam participar, 

tais como os amigos da Petrobras, do CREA, do Sindicato dos Engenheiros, amigos do 

PT e do CCPE/SE. Por ser período de pré-candidatura, houve apenas a distribuição de 

cartões de visitas sem a identificação do número do candidato, tão pouco o nome do 

partido, apenas a foto de C.A.  

 No dia 25 de junho de 2012 ocorreu a confraternização junina da Pastoral 

Carcerária, onde a principal atração foi C.A com sua banda “Gente Livre”, um evento 

programado para receber 200 pessoas, mas por conta da enorme chuva típica desta 
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época do ano, foram aproximadamente 160 pessoas, entre elas membros da Pastoral 

Carcerária, do Sindipetro, CREA e CCPE/SE. Cada mesa havia uma imagem do 

símbolo da Pastoral. Conforme as pessoas iam chegando, procuravam seus lugares 

marcados. A maioria estava vestida com roupas juninas, e os membros mais próximos 

de C.A vestiam roupas vermelhas, assim como ele, remetendo as cores do partido. A 

decoração do salão, apesar da decoração temática de São João, tinha uma 

predominância vermelha. 

 C.A solicitou que eu batesse as fotos e filmasse o show, mas enquanto não 

começava, apresentou alguns membros mais antigos da Pastoral Carcerária, os da 

“primeira leva”, se referindo aos casais que também faziam parte do Encontro de Casais 

com Cristo que estavam juntos na formação da pastoral. Entre conversas e curiosidades 

diante de uma pessoa estranha ao grupo batendo tantas fotos, uma mesa em particular 

me convidou para sentar. Eram senhoras com suas famílias (maridos, filhos e netos) 

fiéis de diferentes paróquias da cidade, mas também engajadas nos trabalhos da 

Pastoral. As mais velhas relataram a fundação do grupo, depois do contato do padre que 

veio ministrar o curso no Encontro de Casais com Cristo, os receios das primeiras 

visitas e o carinho que agora tem pelas suas atividades. Depois das explicações sobre o 

surgimento dos grupos, vieram as perguntas sobre a pesquisa, Universidade e citação de 

muitos nomes de parentes que “também fazem Serviço Social” na UFS, confundindo-se 

com os nomes dos cursos de Ciências Sociais e Serviço Social. Começaram a dar seus 

depoimentos sobre o C.A, acreditando que a pesquisa poderia ajudar a divulgar a 

campanha do amigo, apontada como o principal representante da Pastoral Carcerária, 

não somente no estado, mas também em todo o nordeste, motivo de orgulho para 

aqueles que “lutaram” juntos na fundação da pastoral. Diziam que eleger C.A era um 

trabalho para todos, pois era uma “esperança” ter o coordenador no grupo na Câmara 

Municipal, para ajudar no andamento dos seus trabalhos e queixaram-se da falta de 

mobilização entre os católicos para eleger um “deles”.  

 Com o início do show, C.A agradece a presença de todos, principalmente por 

não terem desistido por causa da chuva “enjoada”. Ressaltou a importância da Pastoral 

Carcerária no estado, os trabalhos realizados e aqueles ainda serem realizados. Após, 

agradeceu a presença dos colegas apoiadores da Pastoral. As falas tinham uma 

conotação de campanha política, a postura de C.A com suas vestes vermelhas, as 

reverências excessivas da presença dos apoiadores e amigos. Falava como líder do 
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grupo, mas tomou para si o evento, tornou-se a principal imagem da festa, o palco era 

dele, do começo ao fim.  

 Com término das falas iniciais, em vez de abrir o evento com uma reza, preferiu 

tocar uma música religiosa, lenta e com um tom de pregação. Algumas pessoas 

acompanhavam com a mão no peito e outras com cabeças baixas, como se fosse 

realmente uma reza. “Vamos animar” disse C.A, assim começou o forró, logo o salão é 

tomado por casais que dançavam e brincavam entre si.  

 No intervalo do show, o CD da banda foi posto para ninguém ficar sem dançar. 

Neste momento, C.A inicia sua “pré-campanha”, volta com pilhas de cartão de visitas 

com o seu nome e várias cadernetas. Ia de mesa em mesa e discretamente distribuía o 

material, “uma lembrança do amigo aqui, logo eu entrego os verdadeiros materiais de 

campanha, agora não posso”, frase que citou diversas vezes.  

 Quando a mesa era de pessoas que faziam parte das redes de socialização que 

compunha sua base eleitoral, distribuía as cadernetas e instruía como seriam usadas. Era 

um pequeno bloco de notas vermelho com as iniciais de C.A, tinha vinte folhas, onde os 

colaboradores iriam preencher com os dados de possíveis eleitores com o nome 

endereço, e-mail e telefone dessas pessoas. As cadernetas seriam entregues a C.A em 

outro evento chamado “Reunião com os colaboradores” e com os dados divulgariam os 

materiais de campanha. Por fim, depois de muitas conversas e indiretas que seria 

candidato, voltou ao palco, com mais agradecimentos e explicações que o cartão de 

visita era uma “lembrança” e não a divulgação de sua campanha, causando alguns risos. 

Um senhor mais animado responde a explicação: “pode deixar C.A, ninguém ainda sabe 

o seu número, ou melhor, ainda não sabe quais os números que depois do 13 virão”, se 

referindo ao número dos candidatos a vereador do PT que começam com a numeração 

13.  

 Em 25 de agosto, durante a comemoração dos 25 anos de Pastoral Carcerária, foi 

realizado outro evento no CEPE. Desta vez, com mais liberdade para expor a 

candidatura, C.A promoveu a “Festa dos Anos 60 da Pastoral Carcerária”, novamente 

com sua banda “Gente Livre”. O número de pessoas era maior, desta vez compareceram 

mais apoiadores, como os membros do Encontro de Casais com Cristo, da Renovação 

Católica Carismática, da GRUPASE e do Rotary Clube.  

 Logo na entrada, ainda no estacionamento, já era possível ver carros que 

carregavam imagens do candidato nos vidros e na porta principal havia algumas 

senhoras com o adesivo de C.A discretamente colado na roupa. Embora não fosse um 
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comício ou um evento direto da campanha de C.A, tinha uma expectativa entorno de 

sua figura.  

 Os cuidados com a decoração do salão chamaram atenção. No teto havia um 

enorme globo de discoteca brilhante e discos de vinil enfeitando as paredes, remetendo 

aos anos de 1960 e 1970. Acompanhando a temática, as mulheres usavam vestidos de 

bolinhas, aliás, o que não faltou aos olhos foram bolinhas.  

 Houve um investimento maior desta vez. Garçons foram contratados e 

seguranças postos na entrada. C.A, com a habitual blusa vermelha, agora tinha colado 

no peito um adesivo de sua campanha, que retirou antes de subir ao palco. Como de 

costume, iniciou o show com vários agradecimentos e foi citando os grupos que foram 

prestigiar o evento naquela noite. Ao ritmo do rock, iniciou o show. Cantou Jovem 

Guarda, The Bleatles, Renato e seus Blues Caps, dentre outros. Simulou passos de 

danças e incentivou as pessoas a irem para frente do palco a fazerem coreografias, não 

satisfeito, desceu do palco para brincar de “ciranda” com sua guitarra e imitou Elvis 

Presley. No meio de uma música e outra, falava o seu número de campanha, lembrava 

aos amigos que era candidato a vereador, dizendo: 

 

[...] Todos vocês sabem que eu sou vereador, né? Noventa e nove por 
cento sabe, mas sempre tem aquele um por cento que não sabe. Então, 
eu estou dizendo. Se quiserem ajudar na divulgação, a gente tem 
material aqui, viu? Eu trouxe a munição, a munição é a divulgação. 
Então quem quiser material para ajudar na divulgação da campanha é 
só falar [...] (Trecho extraído do recurso de áudio autorizado) 

  
 Em suma, observa-se mais uma vez que C.A tomou a festa da Pastoral para si, 

para sua imagem como o “verdadeiro” líder daquele grupo, embora estivessem no 

evento outros membros da Pastoral, que não subiram ao palco, não se fizeram presente 

enquanto membros. Com o intervalo, C.A deu prosseguimento de sua campanha com o 

testemunho do presidente da Rotary Aracaju, um senhor já idoso que não falou muito, 

apenas ressaltou o trabalho do Rotary em Aracaju, a participação da Pastoral Carcerária 

e, sobretudo, o destaque de C.A no envolvimento com os programas prestados pelo 

clube. Neste sentido, o vínculo com organizações filantrópicas foi incluído nas relações 

sociais de C.A através da sua moral religiosa. A presença do presidente da Rotary 

apresentou como um princípio de legitimação em demais esferas de adesão, além da 

esfera religiosa e política. 



 

   124 

 Com a liberação TRE-SE das campanhas políticas, C.A dedicou-se ainda mais à 

sua campanha, através de compromissos e reuniões com os grupos sociais dos quais 

fazia parte, algumas vezes era a esposa quem assumia os celulares e acomodava as 

inúmeras visitas do marido, sempre mostrando uma excelente receptividade aos 

convidados e contrariedade com os atrasos do marido que saía de algum canto extremo 

da cidade para casa. Relatou que não gosta de política, não gosta de ver os desgastes do 

marido e da pouca reciprocidade nas urnas. Contou que na primeira eleição era a 

principal cabo eleitoral, ia para tudo que era canto para ajudar, mas depois “deixou para 

lá” e só a acompanha em procissões. Somente no mês de julho, agosto e setembro, C.A 

participou de mais de vinte atividades, entre elas: encerramento e entrega do certificado 

do curso de pedreiros polivalentes, promovido pela CCPE/SE; reunião com os 

apoiadores para a devolução das cadernetas; o Grito dos Excluídos ao lado do MST e do 

deputado estadual do PT engajado nos movimentos sociais rurais e do campo, que 

também promoveu a imagem de C.A, dentro destes movimentos; caminhadas pelos 

bairros da zona norte com os integrantes do MOTU, também junto com amigo 

deputado; panfletagens com os apoiadores da Petrobras; visitas a comunidade Almirante 

do Tamandaré com representante dos Amiguinhos da PM; diversas reuniões com 

CCPE/SE e representantes da Vara Criminal de Aracaju, para discutir a inserção nos 

presídios; participação no Dia do Trabalhador Rural; tocou na festa de confraternização 

da Rádio Cultura; eventos com a coligação do PT; foi o representante da Pastoral 

Carcerária no Dia do Agente Penitenciário; apresentação com sua banda na 

confraternização do Grupo de Reumáticos de Sergipe (GRUPASE). Este grupo tem 

como colaborador a Pastoral Carcerária, pois também realiza trabalhos de prevenção e 

combate as drogas, além de oferecer consultas jurídicas para a população de baixa 

renda.  

 Em todas estas atividades, C.A ia sempre com um fotógrafo pessoal para 

registrar os momentos e depois publicar no site de campanha. Este fotógrafo, em 

específico, era um estudante de publicidade que em troca de um estágio da Câmara 

Municipal, registrava os eventos do político. C.A, sempre com sua maleta repleta de 

material de campanha, os distribuía conforme o público. Nas comunidades da zona 

norte e nos eventos com os grupos nos quais faz parte, entregava os santinhos e um 

panfleto ressaltando os trabalhos que indicou na Câmara Municipal e suas atividades de 

voluntário. Quando o evento era na zona sul, onde reside, entregava outro panfleto 

ressaltando as obras de sua autoria que beneficiaram os bairros dessa região. Com isso, 
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C.A tentou se projetar em diversas redes sociais, mas sempre no mesmo prisma do 

“político religioso”, líder católico e representante da Pastoral Carcerária.  

 Em setembro, foi convidado para ser padrinho de formatura da turma de 

formando no curso de pedreiros polivalentes, promovido anualmente pelo CCPE/SE, 

em parceira com o SESC. Este curso é voltado para ex-presidiários, com a finalidade de 

auxiliar no ingresso destas pessoas no mercado de trabalho e também para o público 

jovem de baixa renda. A cerimônia foi realizada no auditório do SESC e contou com 30 

formandos, além dos membros do CCPE/SE e familiares. Apesar de não ser uma 

entidade da Igreja, tem um perfil próximo da esfera religiosa, pois o grupo é composto 

por pessoas com forte vínculos religiosos, a maioria cristã (católicos, espíritas e etc.). O 

início da cerimônia foi marcada por um palestrante espírita, que abordou a temática da 

“celebração da vida pelos caminhos de Deus” e “ensinamentos de Jesus na terra”. 

Próximo do fim da palestra, algumas pessoas se sentiram incomodados com a presença 

de um espírita na formatura. Um homem ao fundo do auditório, fazia comentários em 

voz alta e provocava risos entre os amigos, como forma de “desmoralizar” a palestra. 

Em reposta a provocação, o palestrante ressaltou que suas palavras eram, sim, de cunho 

religioso, mas não estava desmerecendo nenhuma religião, tão pouco tentando 

“converter” as pessoas. O rapaz, recebendo a atenção, bradou que não dividia o mesmo 

espaço com “adoradores do demônio” e de “magia negra”, levantou-se e deixou o 

auditório. C.A que assistia tudo sem se pronunciar, limitou ao um simples resmungo: “é 

fogo, viu!”.  

 O restante da reunião foi marcado por músicas, desta vez não pelo C.A, que 

cedeu espaço para outro cantor, também espírita, que a todo o momento fazia piadas do 

tipo “olha, esta música é de um padre, mas é bonita e vou cantar”. Depois dos 

constrangimentos, palestras interrompidas e cantor “piadista”, começou a entrega dos 

certificados, sem discursos, com muito choro dos formandos e um festival de pedidos 

para tirar fotos. No pequeno coquetel após a formatura, C.A com sua habitual roupa 

vermelha e com o broche do PT no peito, se aproximava dos presentes e distribuía os 

materiais de campanha, pedia apoio aos mais jovens para promover a sua imagem nas 

comunidades da zona norte e entregava grandes quantidades de material. Para os 

professores e diretores do CCPE/SE eram dadas a cadernetas. Também se aproximou 

dos espíritas presentes e ressaltou a importância da Pastoral Carcerária no 

desenvolvimento de projetos que busque recuperar os “irmãos” que se perderam no 
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crime, principalmente pelo descaso por parte do governo, uma conversa educada e sem 

“alfinetadas”. Por fim, a eles também chegou o pedido de apoio.  

 Ficou evidente que mesmo na busca de novas redes de adesão, a esfera religiosa 

ainda provia as principais bases eleitorais de C.A, onde pôde resgatar as relações de 

reciprocidade e converter o seu acúmulo de capitais sociais em capital político. Embora 

suas estratégias não fossem de criar eventos de grande repercussão, tais como carreatas, 

manteve seus esforços na mobilização de redes de adesão. Contudo, apesar dos esforços 

em ingressar nos círculos dos engenheiros, não recebeu um retorno desejado, 

confirmando que apesar de ser um membro, não houve uma legitimação de sua 

identidade neste este espaço.  

 No final de setembro, ocorreu a procissão em homenagem a Nossa Senhora,  

evento da Paróquia Santa Cruz, no bairro Santa Maria, onde a esposa de C.A atende a 

comunidade e participa das ações da Igreja. Dentro desta mesma comunidade, C.A 

motivou a criação de uma unidade dos Alcoólatras Anônimos (AA), devido à alta taxa 

de alcoolismo naquela comunidade, caracterizada por extrema pobreza, onde algumas 

famílias sobrevivem como catadores de lixo na popular “Lixeira do Santa Maria”.  

 O evento estava marcado para as 16:00 horas, e iriam percorrer as principais 

ruas do bairro. Antes de ir ao evento com a esposa, C.A foi a uma confraternização na 

casa de um dirigente do PT a convite do deputado estadual que o auxiliava em sua 

campanha para vereador. O motivo do evento era a formatura da esposa do dirigente. 

Era um evento pequeno com no máximo vinte pessoas, mas não quaisquer vinte 

pessoas, era a cúpula do diretório municipal do PT. C.A fez uma breve visita, entregou 

os materiais de campanha aos convidados e se apresentou como um “objeto de estudo” 

de uma pesquisa da antropologia da Universidade Federal de Sergipe, como forma de 

ganhar um destaque entre os dirigentes que avaliaram como um reflexo de sua 

popularidade na política, o que de fato não deixa de ser. Em seguida, discutiram sobre 

questões internas, preocupações com relação ao candidato à prefeitura e lamentos pelo 

partido não ter lançado um nome próprio, enfim, discutiam o cotidiano da política do 

seu partido. Por fim, apressado diante da cobrança da esposa devido ao atraso, seguiram 

para a comunidade do Santa Maria.  

 A procissão começou com cem pessoas aproximadamente, mas ao longo que a 

imagem da santa carregada por fiéis ia passando, demais pessoas se juntavam ao grupo. 

A caminhada foi acompanhada por um carro de som com uma gravação de rezas e 

pregações do pároco, este por sua vez, ia caminhando à frente das pessoas guiando. 
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Pararam em frente a uma pequena capela e colocaram a santa sobre uma mesa. O padre 

assumiu o microfone e pregou por melhorias no bairro “sofrido” e hombridade aos 

novos governantes. Em meio às pessoas, alguns apoiadores de C.A tiveram a intenção 

de fazer uma panfletagem discreta, longe dos olhos do padre, mas foram impedidos por 

outra colaboradora, frustrados recolheram os panfletos. Não tardou muito e um diácono 

expulsou outro candidato da manifestação por distribuir seus santinhos, alegando que 

era uma ação errada se aproveitar da solenidade para fazer política. Foi um fato isolado, 

sem chamar muita atenção. Na volta à Igreja, houve uma missa para marcar o fim da 

procissão. No estacionamento, C.A reuniu o grupo do AA e fez uma série de instruções 

de como deveriam ser feitas as distribuições dos panfletos no bairro. Em troca, os 

membros do AA pediam uns “bicos” para fazer, assim, a colaboradora de C.A na 

comunidade ia anotando os ofícios dessas pessoas, a maioria era pedreiros ou auxiliar 

de pedreiros, que seriam encaminhados para o CCPE/SE. Por fim, a mobilização das 

redes de socialização e o acionamento das relações de reciprocidade tornaram-se 

visíveis ao longo da campanha de C.A.  

 O último evento da campanha foi a “reunião dos colaboradores”, realizada no 

dia 20 de setembro de 2012, na residência de C.A. Contou com aproximadamente 30 

pessoas, entre eles, os coordenadores de campanha inseridos em diferentes grupos. São 

eles: um sargento da PM e membro Amiguinhos da PM, o coordenador da Renovação 

Católica Carismática, um jornalista da Canção Nova, um jornalista do Jornal Imperador, 

que estava lá a pedido do deputado estadual que apoiou a campanha, membros do 

Encontro de Casais com Cristo, MOTU, MST, Pastoral Carcerária, GRUPASE e da 

Petrobras.  

 Em um grande círculo formado no quintal na casa de C.A, quem iniciou a 

reunião foi o coordenador da Renovação Católica Carismática, com uma prece, o Pai 

Nosso. Depois falou da importância da política dentro de uma democracia, 

principalmente a brasileira, depois de 20 anos de um regime ditatorial. Além disso, 

relacionou a política e a democracia como o maior presente de Deus aos seus filhos. 

Direcionando a fala para a figura de C.A, disse que escolheu participar de sua campanha 

por ser um homem que se “doa”, um candidato com formação política “em cristo”, que 

tinha uma “caminhada com fé e política”. Com o fim da fala, foi bastante aplaudido, 

tendo aprovação de suas palavras carregadas de entonações e sentimentos religiosos. 

 Logo após, C.A voltou as atenções e começou a relatar sua trajetória social, o 

perfil “igrejeiro” que o conduziu para os movimentos sociais da Igreja e, por conta 
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disso, teve as condições para se inserir na política partidária. Exaltou também o seu lado 

artista como a música e citou os nomes de algumas bandas que já participou como: “The 

Cristos”, “Los paroquianos”, “Aquários” e por último “Gente Livre”. Em seguida, pediu 

para que cada um se levantasse e fizesse uma apresentação, deixando esclarecidas as 

relações de C.A com os presentes. Ao fim, lamentou que a Igreja Católica não se 

posicionasse de forma mais enfática para ajudar os seus candidatos como fazem os 

evangélicos. Conforme disse: 

  

[...] Não existe planejamento, a exemplo de um fórum de preparação 
política. Algumas dioceses do Brasil fazem, mas são poucas, até 
definem quem vão ser os candidatos. Em Sergipe não tem isso [...], a 
Igreja local não tem isso, somente aqui e acolá tem padres que apoiam 
formalmente os candidatos. Por isso que digo sobre os evangélicos, 
eles dizem “meu candidato é fulano da minha Igreja”, a gente não tem 
isso, eu já fui até criticado porque usei o nome da Pastoral, mas eu uso 
para me ligar a Igreja, mesmo que subliminarmente [...]  
(Trecho extraído do recurso de áudio autorizado) 

 
 Esta reunião não foi demorada e nem houve o interesse das pessoas em estender 

suas falas, os testemunhos de cada um exaltando a figura de C.A foram satisfatórios. 

Com o fim, o grupo se juntou ao lado de bandeiras do PT e da campanha de C.A para 

tirar fotos. Neste momento, houve uma pequena disputa entre os fotógrafos e aqueles 

que tinham o interesse de captar uma boa imagem, devido à posição das luzes que 

prejudicavam as imagens. Por fim, as pessoas devolveram as cadernetas com as 

informações dos possíveis eleitores, mas foram poucas que retornaram, mostrando um 

discreto desapontamento de C.A.  

 Nestas eleições C.A não conseguiu a vitória, com 1.754 votos, ficando, mais 

uma vez, na suplência do partido. Portanto, conclui-se que a campanha C.A se 

apropriou dos múltiplos usos da identidade religiosa do candidato. No âmbito da Igreja, 

C.A era reconhecido como o representante da Pastoral Carcerária, não precisava de 

muitos eventos para projetar sua candidatura, pois apenas acionava a sua vinculação 

com os movimentos de Igreja, ou seja, um líder católico legitimado. Por outro lado, no 

âmbito fora da Igreja, pôde acionar os seus capitais de reconhecimento e reconvertê-los 

em capitais políticos, por meio da ressignificação de sua imagem de “pessoa que presta 

solidariedade” e “luta” pelos direitos humanos e pela população carcerária, a 

competência necessária para atuar na vida legislativa. Além disso, os múltiplos usos da 

identidade religiosa e o engajamento interno do PT possibilitou a C.A ingressar nos 
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movimentos sociais populares, através de suas redes de socialização, que teceu ao longo 

dos seus investimentos na esfera política. 

 Com relação às tentativas de ampliar suas redes de socialização para além da 

espera religiosa, C.A não obteve muitas conquistas. Apesar da intensa participação, não 

houve o reconhecimento de sua identidade por parte desta demanda eleitoral, ou seja, a 

legitimidade necessária para se tornar uma representação deste segmento profissional. 

Logo, a instância religiosa ainda o mantém como um “político religioso”, dando os 

principais recursos eleitorais, legitimidade e capitais políticos. 



 

   130 

5. A voz da Igreja: líder de movimento 
católico e vereador consciente 
 

  

  

 A terceira candidatura analisada foi a mais instigante no ponto de vista teórico 

para a pesquisa, por se tratar de um leigo que possui não só uma trajetória social 

extremamente definida por uma visão de mundo guiada pela ética moral católica, mas 

também detém uma estreita relação com a hierarquia da Arquidiocese de Aracaju, fruto 

de um engajamento na paróquia do seu bairro. Foi considerado no interior desta última 

como o “voz da Igreja” na Câmara Municipal. Esta legitimação foi dada pela própria 

hierarquia católica aracajuana, devido à postura deste “político religioso” em 

condicionar suas tomadas de decisão na esfera política com base nas orientações da 

Igreja, transformando, em muitos casos, o papel de vereador num interlocutor ou 

mediador da Arquidiocese na Câmara Municipal.  

 M.S, ex-vereador de Aracaju e também líder católico, iniciou o seu engajamento 

na esfera religiosa dentro de uma das paróquias mais importantes de cidade, a Paróquia 

São Pio X, situada no bairro 18 do Forte, zona norte. Esta paróquia foi considerada nos 

anos de 1950 e 1960 a paróquia modelo de Aracaju, devido ao seu desempenho nos 

movimentos sociais religiosos populares, como a Juventude Operária Católica (JOC) e 

Ação Católica (AC), época de maior atuação destes movimentos em Sergipe, graças aos 

trabalhos implantados pelo Bispo Dom Távora, um dos bispos conciliares do nordeste 

que encabeçou a Doutrina Social Cristã no Brasil. A Paróquia do 18, como é conhecida 

popularmente, criou a primeira associação de moradores do bairro, em 1962, e teve 

como figura marcante o frei Reginaldo, alemão da ordem franciscana e apoiador dos 

militantes operários da comunidade. Juntos, buscaram pelo desenvolvimento do bairro, 

buscando melhorias na área de saúde, infraestrutura, saneamento básico e demais 

problemas sociais. Além disso, trabalharam na educação dos moradores, através da 

evangelização, alfabetização e organização de reuniões com a associação de moradores, 

onde discutiam os problemas que afligiam a comunidade. Contudo, esta participação foi 

limitada com a chegada do regime ditatorial no Brasil (MARQUES, 1996). Atualmente, 
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a Paróquia São Pio X é a coordenadora geral das Igrejas localizadas na zona norte de 

Aracaju.  

 Portanto, diante desses fatores, o estudo do engajamento de M.S nos espaços da 

Igreja e a inserção na política partidária apresentaram dados relevantes para o objetivo 

da pesquisa. Por outro lado, o ambiente fechado e de extremo controle da Arquidiocese 

de Aracaju tornou-se uma grande barreira para o trabalho de observação da pesquisa. 

Como já discutido, a postura dos bispos de Sergipe com relação à temática da política, 

sobretudo a partidária, é alvo de uma constante vigilância e por vezes imposta de forma 

bastante rígida. Perante essa posição enérgica, as falas e depoimentos deste leigo, assim 

como daqueles que fazem parte de suas redes de inteirações sociais, foram apresentadas 

de forma extremamente controlada e cautelosa, por vezes incompletas, sendo necessário 

buscar as informações por outras vias. Além disso, os acessos às atividades da 

campanha eleitoral foram limitados sob a justificativa de receios por parte dos padres e 

demais colaboradores da campanha de M.S, que uma exposição ou participação no 

trabalho pudesse gerar futuros conflitos com a Igreja.  

 Neste sentido, as buscas dos dados para apreensão da trajetória de vida, dos 

condicionantes sociais que viabilizaram a politização e o engajamento nos espaços da 

Igreja, bem como as formas de mediação para a esfera política partidária foram obtidas 

por meio de entrevistas semi-dirigidas durante o período pré-eleitoral. Contudo, perante 

o fechamento em torno do candidato, as demais coletas de informações ocorreram 

através dos veículos de comunicação, em especial a mídia online. Indo além, para 

compor os dados da investigação, foi realizada uma entrevista com o religioso que 

ocupa um dos cargos mais elevados na cúria metropolitana, a saber, o próprio bispo 

auxiliar. Por se tratar de um religioso que possui uma função mais elevada, se 

posicionou de forma mais aberta sobre a temática, porém, não excluiu a postura 

controladora e domínio das falas. Por fim, mesmo diante das barreiras impostas, insistir 

na análise deste candidato foi importante, pois até o momento, é o único leigo que 

apresenta este prestígio no meio hierárquico católico de Aracaju.   

 

5.1 – Origem social e o reconhecimento na esfera religiosa 
 

 M.S nasceu em Propriá, município ao norte de Sergipe, em 1962, e é o quinto de 

oito irmãos. Considera que teve uma infância difícil, devido às baixas condições sociais. 
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O seu pai assumia várias atividades concomitantes para manter a família: durante a 

semana era motorista e aos finais de semana era feirante em Capela, cidade próxima de 

Propriá. Além disso, era o responsável pelo transporte dos demais feirantes para outros 

municípios. Já a mãe era fateira14 e sempre levava um pouco do que limpava para 

cozinhar. Mudaram-se em 1975 para Capela, em busca de melhores condições de 

trabalho e onde M.S pôde concluir o ensino médio. Desde cedo, ajudava no orçamento 

de casa. Nas horas que não estava na escola vendia pão, picolé, sonhos, cocadas e outros 

tipos de lanches pela cidade, como também nos dias de pagamentos dos empregados das 

usinas de cana-de-açúcar, conforme disse “sempre dava um jeito, procurava me virar”, 

assim como os irmãos. Com relação ao contato com a religiosidade, explicou que foi o 

pai quem o influenciou dentro de casa, educando os filhos nos valores católicos. Era o 

“exemplo”.  

 Em 1981, ingressou no serviço militar e foi morar em Aracaju, no Bairro 18 do 

Forte, onde reside até hoje. Paralelamente ao serviço militar, arranjou o emprego de 

auxiliar de um técnico em ortopedia, onde tinha a função de ajudar a fazer aparelhos 

ortopédicos, tais como pernas mecânicas e coletes para coluna. Investiu na profissão 

procurando cursos para o aperfeiçoamento do exercício, se tornando técnico em 

ortopedia em 20/12/1982, como tem orgulho de lembrar, e hoje possui sua própria loja.  

 Conforme o seu site pessoal, M.S se apresenta como uma pessoa de origem 

humilde do interior de Sergipe e ressalta os trabalhos que fazia quando criança, o caráter 

trabalhador da família e o esforço pessoal para estudar e ter uma formação técnica nos 

cursos de Técnico em Ortopedia e Técnico em Contabilidade, títulos conquistados ainda 

na década de 1980. Além disso, destacou que a sua visão de política é baseada nos 

valores religiosos e em promover o “bem social”, “fé” nos seus objetivos e uma missão 

a cumprir. Ser um “político religioso” representa maiores cobranças, pois há uma 

vigilância nos seus passos, bem como a própria obrigação do católico em “multiplicar” 

o dom recebido. Ser vereador significa trabalhar em dobro para sociedade, sem perder a 

essência.  

 A sua atuação nos espaços da Igreja tiveram inicio em 1988, através de convites 

dos amigos da Igreja. O primeiro movimento em que ingressou foi a Renovação 

Católica Carismática da Paróquia São Pio X, onde ficou apenas três meses, mas ainda 

mantém o vínculo com os membros do grupo. Em seguida, se aproximou do movimento 

                                                 
14  Pessoa que retira as vísceras do gado depois do abate.  
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Legião de Maria por se identificar com as atividades promovidas pelo grupo que 

semanalmente realizava visitas em hospitais, creches, asilos e famílias de comunidades 

pobres, pregando o evangelho nestes lugares. Através da Legião de Maria, iniciou o 

envolvimento com vida comunitária do bairro, praticando ações assistencialistas e 

promovendo campanhas para implantar melhorias de infraestrutura, além de atender os 

inúmeros pedidos de ajuda que chegavam à paróquia. M.S alegou que participar deste 

tipo de ação era “melhor”, pois era um meio de se envolver nas diferentes realidades 

sociais. Houve uma identificação entre as barreiras sociais que enfrentou com os demais 

“irmãos” que visitava, sentiu-se “tocado” e queria ajudar de alguma forma. Assim, pôde 

construir as primeiras vias de politização dentro do espaço da Igreja.  

 A partir da sua entrada no movimento Legião de Maria, na década de 1980, M.S 

estabeleceu um amplo leque de relações pessoais dentro e fora da Igreja. Dentro da 

esfera religiosa pôde tecer suas principais redes de interações sociais que foram 

convertidas nas suas principais bases eleitorais. Contudo, a notabilidade da sua imagem 

não se limitou apenas ao movimento religioso, pois também é considerado o 

representante da Paróquia São Pio X. A importância do reconhecimento dentro da 

paróquia foi imprescindível para transferir a sua imagem de “homem de Igreja” para a 

Arquidiocese de Aracaju, que por sua vez, o elegeu como a “voz da Igreja” na política.  

Fora do âmbito religioso, alcançou a notoriedade graças ao envolvimento com as 

questões da comunidade, conquistando também a via de acesso para as demais 

comunidades da zona norte, centralizando o seu eleitorado.  

 Para M.S, as principais oportunidades que deram as disposições para o 

engajamento no espaço da Igreja vieram com as ações que desenvolveu, primeiramente, 

com o movimento Legião de Maria e logo após com as atividades realizadas com a 

comunidade. Embora não fosse propriamente um líder comunitário, se fez presente no 

convívio com os moradores, por meio da sua “caminhada” de Igreja, como gosta de 

definir, criando algumas campanhas internas no bairro para ajudar os vizinhos, e 

“lutando” por melhorias na comunidade. Disse que a ideia de realizar campanhas de 

mobilização com os moradores surgiu com fatos que o deixaram “chocado”. Sobre esses 

fatos relatou:     

 
 [...] A primeira campanha foi para ajudar uma menina que morava na 
comunidade Pau Ferro, nos Santos Dumont. Aconteceu o seguinte, o 
pai dela trabalhava fazendo móveis, um dia faltou energia em casa e a 
menina deixou a mão em cima da máquina de cortar madeira, quando 
a luz voltou ela não teve tempo de tirar a mão e foi decepada. O pai 
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dela saiu nas carreiras para procurar um médico em Aracaju que 
pudesse ajudar. Por sorte, no hospital em que estavam tinha um 
médico recém-chegado dos Estados Unidos que se especializou nesse 
tipo de cirurgia e implantou a mão da garota. Depois disso ficou a 
conta para pagar, né? Na época, a cirurgia custou sete mil reais. Então 
o pai dela nos procurou na paróquia para pedir ajuda. Eu e o pessoal 
da Legião de Maria iniciamos uma campanha para arrecadar fundos e 
conseguimos até mais que sete mil reais. Depois disso, eu comecei a 
ver que dava para fazer mais coisas [...]  
(entrevista realizada em dezembro de 2011)   

 
  

 Outro fato marcante resultou a primeira “luta” por melhorias na sua comunidade 

e, também, os primeiros contatos com os poderes públicos. Segundo disse M.S: 

 
[...] Na esquina da Igreja é uma avenida muito movimentada e era sem 
proteção nenhuma, já tinham ocorridos algumas mortes e vários 
atropelamentos, há anos a gente lutava para por um semáforo. Quando 
duas senhoras da Igreja morreram atropeladas, fizemos outra 
campanha, fomos a vários órgãos públicos e conseguimos que 
colocassem lombadas eletrônicas, já não tinha como por um semáforo 
[...]  
(entrevista realizada em dezembro de 2011)  

 
 
 Em meados dos anos 1990, M.S despontou uma atuação maior dentro do 

movimento Legião de Maria. Em resposta, foi eleito o coordenador paroquial, 

compondo o Conselho Pastoral Paroquial da Igreja São Pio X. O Conselho Pastoral 

Paroquial (CPP) foi criado na década de 1960 com as transformações proporcionadas 

pelo Concílio Vaticano II, objetivando mudanças na relação entre fiéis e Igreja com a 

inclusão dos movimentos religiosos nas atividades administrativas da paróquia, sob a 

supervisão do padre responsável. Além disso, este conselho visou também promover o 

engajamento dos leigos na vida da comunidade, buscando soluções dos problemas e 

investindo na formação de lideranças comunitárias (MEDINA; OLIVEIRA). A escolha 

de um coordenador paroquial é feita com base na atuação da pessoa nas respectivas 

comunidades, sendo consideradas “de Igreja”, ou seja, não basta uma formação 

religiosa no ambiente familiar, é preciso também uma socialização religiosa15.     

 Em 1998, M.S, como coordenador paroquiano, foi selecionado pela Paróquia Pio 

X para concorrer ao cargo de conselheiro da Pastoral da Criança e do Menor contra 

outras lideranças de movimentos religiosos do município. Foi aprovado e seu nome 

                                                 
15  Regimento do conselho de pastoral paroquial (CPP), disponível em:  
http://cpparoquial.blogspot.com.br/ 
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encaminhado para a Arquidiocese. Assim, ocorreram os primeiros contatos com os 

membros da hierarquia católica de Aracaju. Como conselheiro, ajudou a desenvolver 

trabalhos de pesagem das crianças, encaminhou denúncias de violência contra menor ao 

Ministério Público, promoveu campanhas de prevenção e cuidados com a saúde do 

bebê, e participou da criação do Conselho Tutelar da Criança em Aracaju, entre outras 

atividades próprias desta pastoral. Ficou no cargo por quatro anos seguidos, mas saiu da 

função por falta de tempo, diante das outras atividades que também exercia na Legião 

de Maria.  

 Em paralelo com as atividades do Conselho, M.S representava Jesus na peça “A 

paixão de Cristo” há dezesseis anos, porém, o espetáculo é realizado há vinte e dois 

anos, promovido pela Paróquia Pio X e a Rádio Cultura, durante a Sexta-Feira da 

Paixão, que até o ano passado a peça era exibida no bairro 18 do Forte. Vale ressaltar 

que M.S é um homem alto, magro, de vestes consideradas simples (quando não está na 

Câmara Municipal) e possui cabelos longos, abaixo dos ombros, sempre com uma 

bandana16 vermelha na cabeça. Ao questionar o porquê da bandana e do cabelo 

comprido, alegou que é um agradecimento a Deus por uma graça concedida há vinte 

anos, além de ajudar a compor o personagem de Jesus.  

 O elenco da peça é composto pelos próprios moradores do bairro 18 do Forte, e 

as verbas para comprar os materiais e para a confecção do cenário são de 

patrocinadores. Há um ano, a peça foi transferida para o Parque da Cidade, a pedido do 

Bispo Dom Lessa, da Arquidiocese de Aracaju, para atender uma demandar maior de 

público. Durante algum tempo também foi apresentada na Praça Olímpio Campos17, em 

frente à Catedral Metropolitana, novamente a convite de Dom Lessa, porém era uma 

versão mais simples, apenas para ser divulgada. 

 Em 2011, M.S conseguiu incluir a peça no calendário cultural de Aracaju, sob a 

justificativa de ser “uma celebração de tamanha dimensão e merece ser incluída no 

Calendário Cultural e Festivo de nosso Município”18, assim como também já foi 

incluída no calendário cultural da Rádio Cultura. A partir de 2013, a responsabilidade 

pelo espetáculo ficará com a Arquidiocese, a pedido de M.S. Conforme disse:  

 

[...] A peça foi levada para o Parque na Cidade por Dom Lessa, ele 
quer fazer algo grande, porque já é tradição da Igreja esta encenação. 

                                                 
16  Lenço usado na cabeça de formato quadrado ou triangular que é dobrado diversas vezes.  
17  Conhecida também como Praça da Catedral. 
18  Projeto de lei nº 136/2011  
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Todos os anos ele foi prestigiar, esse ano me parabenizou e a toda a 
equipe também, deu novas ideias [...], mas já está na hora de aparecer 
outro Jesus, porque já estou chegando nos 50 anos, estou mais para 
Papai Noel do que para Jesus. Já falei com Dom Lessa, queremos 
passar a responsabilidade para a Arquidiocese, não queremos ser mais 
paroquial, já atingimos uma proporção maior. Ele (Dom Lessa) 
sempre deu muito apoio, todo ano me convida para falar na encenação 
da Rádio Cultura [...] (entrevista realizada junho de 2012)  

  

 Portanto, através das atividades que desenvolveu no movimento religioso Legião 

de Maria, M.S teve acesso às oportunidades para um engajamento no espaço religioso, 

conquistando uma notoriedade dentro da comunidade, como também dentro da paróquia 

de grande expressão no meio católico de Aracaju, proporcionando a aproximação com a 

hierarquia da Arquidiocese, ou seja, indo mais além que o esperado. O estreitamento 

com os bispos trouxe uma notabilidade maior, que garantiu o seu reconhecimento nos 

demais segmentos católicos, como a Rádio Cultura, vinculada com o movimento da 

Renovação Católica Carismática.   

   

5.2 – A construção do político religioso  
 

 A partir da década de 2000, M.S assumiu a liderança da Legião da Maria, e 

embora não fosse líder comunitário, se engajou na vida da comunidade. Este 

engajamento foi intensificado dentro da paróquia ao assumir a coordenação paroquial, 

como a própria função exige, tornando-se mais próximo das questões do bairro. Além 

disso, a conquista dos cargos de lideranças possibilitou ampliar as redes de interação 

sociais, como por exemplo, aproximar de outras lideranças católicas. Diante deste 

capital de reconhecimento, em 2003, foi convidado pelos movimentos sociais de sua 

paróquia para se lançar candidato a vereador nas eleições de 2004, como forma de 

inserir na Câmara Municipal um “representante próprio” daquela comunidade. A 

princípio negou o convite desacreditado na possibilidade de vencer, na falta de recursos 

financeiros para realizar uma campanha, a falta de conhecimento e interesse na política. 

Com a aproximação das eleições de 2004, novamente veio o pedido, mas desta vez mais 

enfático, conforme disse:  

 

[...] Eles (lideranças de movimento da Paróquia São Pio X) fizeram 
uma reunião porque queriam colocar um representante. Inicialmente 
ficou decidido que a comunidade ia lançar uma pessoa para concorrer, 
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até então, estavam trabalhando com dois nomes. Em outra reunião eles 
citaram o meu nome, devido a minha caminhada na Igreja. A princípio 
neguei e com o tempo eles bateram o pé e falaram que se eu não 
aceitasse estava tudo encerrado, não iam mais lançar candidato 
nenhum. Bom, eu pedi um tempo para pensar e topei colocar o meu 
nome a disposição da comunidade [...] Eu não tinha a intenção de sair 
candidato, a minha vida religiosa era uma coisa, mas também eu 
acredito que através da religião a gente pode mudar a própria 
sociedade. Eu nunca gostei de política, mesmo na minha adolescência 
quando tirei o título de eleitor, cansei de anular voto [...] Então, foi 
mais a insistência da minha comunidade [...]   
(entrevista realizada em dezembro de 2012)  

 
 Com relação da escolha tão enfática na escolha do seu nome, relatou: 

 
 

[...] Eu já tinha uma caminhada junto com a comunidade, eu 
sempre fui de participar mesmo, ativamente. Quando alguém do 
bairro tinha alguma dificuldade me procurava e tentava resolver, 
sem ser político, só pelo fato de morar no bairro há vinte anos e 
buscar sempre melhorias. Acabou que o meu nome ficou em 
evidência [...]  
(entrevista realizada em dezembro de 2012)  

  

 Com a aceitação de M.S de se lançar como candidato, os membros da paróquia 

transformaram numa missão eleger o representante deles, tomaram para si a 

candidatura. A partir de então, todas as decisões de campanha foram decididas pelo 

grupo, a exemplo da escolha do partido político, o Partido Democrático Trabalhista 

(PDT), que se deu através das relações sociais dos amigos de M.S e não de uma 

afinidade ideológica. Ao se filiar, percebeu que se tratava de um partido que possuía 

uma tradição política no município, como também havia investimentos desiguais dentre 

os candidatos. Alguns recebiam uma atenção maior que outros, conforme fossem as 

chances de serem eleitos. Do partido recebeu apenas o material de campanha, como os 

santinhos e panfletos de divulgação.  

 Por outro lado, se havia a falta de investimento do partido, os leigos da Paróquia 

São Pio X não pouparam esforços para investir na candidatura do representante deles, 

assumiram o papel de cabos eleitorais e trabalharam na divulgação de M.S. Foi um 

inicio difícil, pois não tinham recursos eleitorais, mas acionaram como estratégia a 

articulação das redes sociais dos membros do grupo para difundir a imagem do 

candidato por toda a zona norte da cidade, ou seja, foi uma mobilização em torno do 

desejo em ter um representante da Câmara Municipal. Pode-se dizer que a intenção era 
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levar a paróquia da comunidade para a esfera política, através da inserção de M.S na 

vida legislativa. Conforme relatou M.S:  

 

[...] Passamos a convidar outras lideranças do bairro, de caminhada, 
fomos até o padre pedir a permissão dele, porque as pessoas que 
convidamos são sempre pessoas de caminhada. Ele (padre) nos 
ajudou, deu total apoio [...] Fomos para as ruas sem muita estrutura, 
uma campanha simples mesmo, alguns mangavam porque não 
tínhamos carros de som, tínhamos uma bicicleta de som, saíamos 
pelas ruas pedindo. Bom, quando abrimos as urnas, graças a Deus, 
tivemos 3.348 votos [...] (entrevista realizada em junho de 2012)  

 

 Logo, mesmo diante da não oficialização da paróquia em considerar M.S como 

“o candidato da Igreja”, houve um apoio semi-explícito do pároco, que permitiu que as 

lideranças religiosas se tornassem cabos eleitorais, bem como a permissão para vincular 

o nome da paróquia ao do candidato.   

 Mesmo não tendo sido eleito, os resultados das urnas de 2004 animaram o grupo 

de M.S, com a probabilidade de elegê-lo para vereador em outras eleições, pois M.S 

tinha uma boa notoriedade nas comunidades da zona norte, além de ter exercido o cargo 

de conselheiro da Pastoral da Criança e ser o líder do movimento Legião de Maria, 

naquela época. Logo, houve a busca de converter o capital social em capital político 

como principal estratégia eleitoral para a as eleições de 2008. A procura desta vez era 

mobilizar o maior número de redes de relações sociais possíveis, contudo, o foco da 

construção da base eleitoral continuou sendo a esfera religiosa.  

 

5.3 – A construção da “voz da Igreja” na política  
 

 Nas eleições de 2008, o grupo de M.S já tinha uma experiência em organizar 

uma campanha, sabiam como mobilizar as redes de inteirações sociais e articular 

estratégias de conversão do capital social para capital político, além de trabalhar com o 

capital emprestado, ao vincular a imagem do candidato com a da paróquia. Além disso, 

tinham a vantagem de pertencer a uma paróquia que dava acesso com as demais da zona 

norte, por ser a coordenadora da região. Com isso, as associações de moradores dos 

bairros próximos abriram suas portas para o candidato, causando alguns conflitos com 

os candidatos daquelas comunidades. Assim, decidiram em não dividir votos com os 

outros candidatos de determinados bairros, ao contrário, buscaram centralizar o máximo 
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possível os números de votos. Esta centralização de votos também visou compensar a 

pouca popularidade nas demais regiões de Aracaju, sobretudo a zona sul, onde 

possuíam pouco acesso. 

 Além das estratégias pensadas e organizadas por todo o grupo, tinham a outra 

vantagem, M.S já tinha o reconhecimento de sua imagem nas demais esferas sociais, 

especialmente quando exerceu o cargo de conselheiro da Pastoral da Criança, ou seja, 

não era uma eleição na qual o candidato tinha que buscar construir a sua imagem 

perante as demais esferas sociais durante o tempo de política. Sendo assim, durante as 

eleições, o seu grupo esforçou-se em acionar a reafirmação do candidato na tentativa de 

converter o acúmulo de experiências na área social em competência política para 

assumir o cargo de vereador. Portanto, a eleição de 2008 tornou-se mais rica para M.S, 

no sentido de expandir o seu reconhecimento na principal zona eleitoral da cidade.  

 A estratégia de mobilizar as redes de relações sociais foi o principal recurso 

utilizado pelo grupo durante as campanhas voltadas para as comunidades da zona norte, 

buscando uma aliança com outras lideranças de movimento de Igreja, como eles 

mesmos classificam de “caminhada”, ou seja, houve a tentativa de acionar o sentido de 

pertencimento da mesma esfera de adesão. Em 2008, M.S foi eleito vereador de Aracaju 

pela primeira vez, com 3.879 votos. Sobre as eleições, explicou: 

 

[...] Eu percebi que tínhamos condições de ampliar o leque de 
amizade, de pessoas amigas. Tivemos mais de 1.600 votos na área do 
18 do Forte, foi uma votação centralizada, aí comecei a procurar em 
mais comunidades da zona norte. Em 2008 fomos para as ruas, já 
tinha me preparado melhor e, graças a Deus, fomos eleitos, 
conseguimos alguns votos fora (da zona norte), mas foram poucos, por 
causa da minha caminhada de Igreja [...] Na segunda eleição foi 
diferente porque nós fizemos uma eleição ainda mais centralizada, 
tivemos três mil votos na zona norte e 600 ou 700 nas demais zonas 
[...] (entrevista realizada em junho de 2012)  

 
 Ao ser eleito pela primeira vez, obteve os primeiros contatos com cúpula da 

Arquidiocese de Aracaju. Conforme explicou:  

 
[...] Eu tenho uma caminhada na Igreja, né? Então eles me conheciam 
por causa dos trabalhos feitos na Pio X (paróquia), mas não me 
conheciam da política. Em uma palestra do Movimento Encontro de 
Casais com Cristo, o bispo relatou que tinha terminado as eleições e 
que nós, pessoas ligadas aos movimentos da Igreja, não tínhamos 
conseguido eleger ninguém. Uma pessoa da paróquia que estava nesta 
reunião disse “não, a gente conseguiu eleger uma pessoa da Igreja, da 
Legião de Maria, ele assume no dia primeiro de janeiro”. Depois esta 
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pessoa me disse que o bispo não estava sabendo que eu tinha sido 
eleito, então eu pedi uma audiência com o bispo e me apresentei [...], 
ele brincou comigo e falou “foi você quem ganhou, Pirata?”, eu disse 
que sim e me coloquei em disposição da Igreja [...]  
(entrevista realizada em junho de 2012) 

  

 M.S ganhou o apelido de “pirata” pelo bispo devido à bandana que sempre usa, 

como forma de agradecimento de uma graça concedida por Deus. A partir disso, o 

inicio de M.S na esfera política foi marcado pela postura que o definia como um 

“político religioso” transferindo para as ações dentro da Câmara Municipal os hábitos e 

valores da moral católica, causando os primeiros conflitos. No primeiro ano de 

mandato, gerou uma grande discussão entre os vereadores pelo uso da bandana durantes 

as sessões da Câmara. Este fato foi considerado como falta de decoro parlamentar, pois 

não obedecia ao código de vestimenta da Câmara e manchava a imagem dos políticos 

da casa. No entanto, para M.S, a bandana era uma forma de agradecimento de uma 

graça concedida por Deus, por isso se negou a retirar o acessório da cabeça, pois seria 

um desrespeito, seria um compromisso quebrado.  

 Diante da controvérsia em torno do visual, a Câmara Municipal abriu uma 

sessão extraordinária para discutir um novo código de vestes dos parlamentares, 

propondo aos homens apenas o uso do terno, camisa, gravata e sapatos durante as 

sessões. Com a aprovação do código de conduta, M.S se viu diante de muita pressão e 

foi se aconselhar com o Bispo Dom Lessa e pedir “licença” a Deus para tirar a bandana. 

Este fato foi amplamente divulgado nos meios de comunicação local e da Arquidiocese.  

Sobre este fato M.S disse: 

 

[...] Achavam que este paninho na cabeça manchava o nome da casa. 
O que vai manchar a casa são as minhas atitudes, isto aqui (apontando 
para a bandana) é um compromisso com Deus, já tem quase vinte 
anos. É um agradecimento, não tem nada a ver com política, foi uma 
graça que recebi, aí eu coloquei a bandana. Alguns dizem que é 
promessa, mas promessa é quando alguém chega e diz que “me dê 
isso que eu faço aquilo”, eu, particularmente, não gosto disso. Quando 
você percebe que recebeu algo e que naquele ato tem a mão de Deus, 
então você faz um agradecimento, é diferente de promessa. O bispo 
me liberou para tirar a bandana durante as sessões, mas eu ainda 
mantenho o meu crucifixo (apontando para um crucifixo de prata 
pendurado no pescoço) [...]   
(entrevista realizada em julho de 2012)  

 

 O fato de ir se aconselhar com o bispo sobre algo referente à esfera política, 

constatou que M.S é um político voltado para a Igreja, acima de qualquer partido 
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político que se filie. A orientação religiosa é a principal norteadora para suas ações 

como vereador. Ficou notório este fato também nas escolhas dos projetos de leis 

defendidos e indicados por ele, sempre balizados nas suas experiências nos espaços 

religiosos ou em consonância com a posição da Igreja. Contudo, vale ressaltar que 

conforme as Leis Canônicas da Igreja Católica,  para suspender uma promessa o fiel 

tem que ter a autorização da autoridade máxima da Arquidiocese, no caso o Arcebispo 

Dom Lessa. 

 Em 2009, a pedido do Sindicato dos Empregados do Comércio de Aracaju 

(SECA), um projeto de lei da década de 1980, que proíbe a abertura do comércio aos 

domingos, voltou a ser discutido na Câmara Municipal. M.S foi o único quem defendeu 

o projeto sob a justificativa que todos os cristãos têm o direito de descanso aos 

domingos, pois é o momento de confraternização com a família, de ir para a Igreja e 

voltar-se para Deus. Segundo o vereador: 

 

[...] Eu fui o único a votar a favor, foram 15 votos a 1. Fui o único 
vereador a votar a favor dos comerciários, para que as pessoas não 
trabalhassem aos domingos, tendo o domingo como um dia de 
descanso. A Igreja prega que domingo é o dia do Senhor, é dia das 
pessoas se voltarem a Deus. Eu não acho correto ir aos supermercados 
em dia de domingo, tem pessoas de Igrejas que vão, mesmo sabendo 
que dia de domingo é dia descanso, não é isso que a Igreja orienta [...] 
Na época, muitos padres me deram razão, o próprio bispo me ligou 
dando os parabéns [...]  
(entrevista realizada em julho de 2012)    

 

 Outros projetos que realizou na Câmara Municipal que envolviam a Igreja foram 

a inclusão no Calendário Cultural e Festivo de Eventos do Município de Aracaju: a peça 

“A paixão de Cristo”, as festividades da Quermesse das Paróquias, realizada pela Rádio 

Cultura AM19
, a celebrações do Dia de Ação de Graças, realizada anualmente na quarta 

quinta-feira do mês de novembro20, o Festival Hallelluya, realizado anualmente pelo 

Centro Católico de Evangelização Shalom21, a Festa realizada pela Paróquia Santo 

Antônio22, Festa de Nossa Senhora de Lourdes23, Festa de Nossa Senhora de 

                                                 
19  Projeto de Lei 23/2012 
20  Projeto de Lei 36/2011 
21  Projeto de Lei 187/2010 
22  Projeto de Lei 85/2010 
23  Projeto de Lei 28/2010 
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Aparecida24, Festa de São Judas Tadeu25, e Bom Jesus dos Navegantes26, realizada no 

primeiro dia do mês de janeiro.  

 Contudo, as experiências que obteve com a Pastoral da Criança e do Menor 

também foram levadas em consideração nos quatro anos do seu mandato, com a 

aprovação de projetos voltados para os cuidados de crianças nas creches, 

obrigatoriedade de profissionais de instituições infantis do município em realizarem 

cursos de primeiros socorros, fiscalização das estruturas de creches, instalação de 

brinquedos adaptados para crianças e adolescentes com deficiência, entre tantos outros.  

Conforme disse:  

[...] Foi boa minha participação no Conselho, porque tive outra visão, 
né? Não só a visão da religião de apresentar Deus, mas também uma 
visão da Doutrina Social da Igreja, que trabalha com o social das 
pessoas, da fome, da saúde pública. Então a Igreja não só quer 
apresentar Jesus, quer também se envolver com as questões da 
sociedade e não só da saúde espiritual [...] Então, tudo isso me deu 
esta visão, não só dar o lado espiritual, mas também trabalhar com o 
social [...]  
(entrevista realizada em julho de 2012)    

 

 Como vereador, também promoveu a imagem da Igreja. Em 2010, homenageou 

o bispo auxiliar, natural de Alagoas, com o título de Cidadão Aracajuano. Em outras 

ocasiões, foi solicitado pela Arquidiocese para promover os 50 anos da Rádio Cultura, 

que contou com a presença do Bispo Dom Lessa, que exaltou a história Rádio e figura 

de Dom Távora, o criador a emissora. Atualmente, a Rádio Cultura é comandada pela 

Comunidade Shalom e a concessão da emissora continua no poder da Arquidiocese. 

Além disso, também sempre se mantém a disposição para atender pedidos das 

paróquias, como auxílio da organização das festas dos padroeiros, disponibilizando as 

estruturas necessárias. Com as comunidades da zona norte, atuou como mediador entre 

as associações de moradores com os órgãos públicos, para sanar os problemas dos 

bairros, também utilizou o seu cargo de vereador para promover várias reformas nestas 

comunidades, como implantação de saneamento básico, semáforos, indicações de 

construção de postos de saúde e reformas de escolar e doação de terrenos.  

 Logo, nos dois primeiros anos do seu mandato, M.S pôde se construir como um 

“político religioso” estreitando os laços com a instituição católica, por meio de uma 

comunicação direta com os bispos, ganhando uma grande notoriedade emprestada, 

                                                 
24  Projeto de Lei 12/2010 
25  Projeto de Lei 16/2010 
26  Projeto de Lei 12/2010 
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chamando atenção não só da comunidade católica, mas também de outros segmentos 

sociais. Por outro lado, como vereador pôde dar o retorno para todas as esferas de 

adesão, contemplando todas elas de forma direta, por meio de elaboração de projetos e 

sendo o principal mediador na esfera política, ou indireta, usando a figura política para 

destacar determinadas instituições ou lideranças, como foi o caso do bispo auxiliar ao 

receber o título de Cidadão Aracajuano. Além disso, levou para Câmara a opinião da 

Igreja sobre questões da política, a exemplo do projeto Ficha Limpa, onde divulgou a 

ação da Igreja em arrecadar assinaturas para endossar o apoio à campanha, indo além, 

levou também para a sua paróquia onde montou um stand de recolhimento de 

assinaturas. Conforme relatou: 

 

[...] Sempre me coloquei a disposição da Igreja, sempre me envolvi 
com as ações da Igreja e com os eventos [...] Sempre que tinham 
bandeiras que, às vezes, a Igreja levanta, como foi a questão da ficha 
limpa, que nos bastidores a Igreja fez abaixo-assinados, eu também 
me envolvi, participei. A gente recolheu assinaturas, lá na Pio X, teve 
um posto de acolhimento de assinaturas. Outras coisas mais que vão 
acontecendo que a Igreja pede [...] Então, me coloquei a disposição e 
passei a ter um leque maior (de oportunidades) dentro da Igreja [...]  
(entrevista realizada em julho de 2012)  

 

 Outra campanha que levou as sessões foi a Campanha da Fraternidade de 2011, 

cujo tema foi “Fraternidade e vida no planeta” conciliando a agenda política acerca do 

Plano Diretor de Aracaju com a agenda da Igreja. Conforme foi divulgado: 

 
[...] As discussões acerca do Plano Diretor da cidade chamaram a 
atenção de Dom Lessa, no tocante às disposições que envolvem as 
áreas de preservação ao meio ambiente, tema que remete à Campanha 
da Fraternidade deste ano. Lançada oficialmente na manhã desta 
sexta-feira, 11, na Arquidiocese de Aracaju, a Campanha da 
Fraternidade 2011 que nos fará refletir sobre o tema: “Fraternidade e a 
vida no planeta”, e o lema: “A criação geme em dores de parto”, vai 
ser levada à Câmara Municipal pelo vereador M.S em sessão especial 
[...]  
(matéria divulgada no jornal online www.atribunacultural.com.br, no 
dia 12/03/2011)   

 

 Conforme foi identificado, M.S pautou suas tomadas de posição na esfera 

política com base na sua construção enquanto um indivíduo formado numa percepção 

de visão intensamente vinculada com a religião, bem como as experiências vividas nos 

espaços da Igreja desempenharam um papel determinante para o acesso as vias de 

politização, por meio dos conhecimentos adquiridos quando foi conselheiro tutelar, 
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coordenador paroquial e o envolvimento com a comunidade onde mora. Logo, a religião 

despertou a disposição para o engajamento também na esfera política, ao desenvolver 

projetos voltados para os cuidados de crianças e adolescentes e atenção especial a 

bairros mais carentes da cidade. Embora houvesse o interesse em dar a reciprocidade de 

apoio a estas esferas, também há o lado do envolvimento enquanto um cristão 

empenhado em levar as bandeiras dessas redes de interações para a política.  

 Neste sentido, é nítida que as ações realizadas na Câmara Municipal legitimaram 

a sua identidade de “político religioso” perante toda a esfera política, tornando-se 

estigmatizado e, por vezes, dificultando o relacionamento com os demais parlamentares, 

a exemplo do caso da bandana, onde priorizou a autorização do bispo e não o código 

interno da Câmara.  

 Em 2010, na metade do seu mandato como vereador, M.S se lançou candidato 

para deputado estadual, justificando que poderia atender toda a sociedade sergipana 

como deputado, beneficiando um número maior de pessoas. Porém, as eleições desse 

ano o consagraram de vez como a “voz da Igreja”. A partir deste momento da pesquisa, 

as coletas de informações vão ficando mais escassas, a fala do vereador mais 

controlada, mais analítica, ou seja, quanto mais próximo da instituição religiosa, menos 

o acesso é permitido, há uma vigilância simbólica em torno do que se fala, 

principalmente sobre a temática da política e a sua relação com a cúria metropolitana. 

Sendo assim, muitas informações foram encontradas nos meios de comunicação online, 

tais como jornais e blogs da cidade, sempre se fazendo presentes para noticiar a relação 

entre a hierarquia católica de Aracaju e o vereador naquilo que foi permitido divulgar. 

 Ao divulgar a candidatura, também destacou a aprovação da Arquidiocese de 

Aracaju em deixar a vereança para levar os trabalhos para uma esfera mais ampla, como 

a estadual. Em notas de jornais, apareceu ao lado do Bispo Dom Lessa, momento do 

qual relatam que a tomada de decisão ocorreu em conjunto, de forma “natural” e “não 

planejada”, mostrando assim, um pretenso desinteresse da Igreja em apoiar o candidato, 

conforme expôs a matéria do jornal:  

 
[...]A decisão pela candidatura foi tomada após uma reunião com o 
arcebispo de Aracaju, Dom José Palmeira Lessa e o seu auxiliar, Dom 
Henrique Soares. “Nada foi planejado ou premeditado, tudo aconteceu 
de forma natural. A possibilidade de poder trabalhar e atender a 
sociedade sergipana é que me impulsionou a aceitar mais este 
desafio”, declara o vereador M.S [...]  
(matéria divulgada no jornal online www.infonet.com.br, em 
16/06/2010)  
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 Nas eleições para deputado estadual, M.S ampliou as redes de socialização, que 

ultrapassaram a esfera religiosa, graças aos projetos que desenvolveu como vereador. 

Contudo, as inteirações nos espaços da Igreja também ganharam uma notoriedade 

maior, indo além das Igrejas da zona norte, por assumir o papel de interlocutor das 

instâncias religiosas, assim como promovendo as ações da Igreja no âmbito cultural 

local e impulsionando a cultura católica na cidade. Neste sentido, mais uma vez pôde 

contar com o grupo da sua paróquia, bem como acionar as redes de relações sociais 

tecidas.  

 De fato, a principal estratégia de atuação na campanha para deputado foi, 

novamente, a mobilização das redes de socialização como principal recurso eleitoral. 

Como a principal base eleitoral estava situada na esfera da religião, as instâncias 

católicas (paróquias, movimentos de Igreja, entre outras) foram reordenadas no curto 

tempo da política, tornando-se palco para as disputas eleitorais. Por ser M.S uma figura 

reconhecida no meio institucional católico, foi posto numa lógica de concorrência no 

campo religioso com outros segmentos religiosos, sobretudo, com as denominações 

evangélicas, que também buscavam inserir seus representantes nas esferas políticas. 

Logo, focaram na busca dos votos de adesão entre os católicos, entretanto, vale ressaltar 

que é próprio da Igreja Católica não expor de forma tão explicita, como fazem os 

segmentos evangélicos, os seus apoios aos candidatos que considera aptos para 

representá-la. Usam como modelo de política a construção de campanha interna, ou 

seja, nos espaços da Igreja, através de reuniões com sacerdotes e lideranças leigas na 

oficialização do pedido de apoio, além da orientação dos fiéis. Neste sentido, na esfera 

religiosa, acionaram as ferramentas eleitoras que dispunham: a notoriedade emprestada 

da imagem de alguns membros da hierarquia para legitimá-lo com um “bom 

representante” e o carisma institucional da Arquidiocese.  

 Nas eleições de 2010 foi o primeiro ano em que elaborou um grande panfleto 

com os depoimentos dos padres, bispo auxiliar e moradores de diversos bairros de 

Aracaju, convocando o segmento católico a votar num candidato “de Igreja”, 

condizentes com a postura de um “verdadeiro” cristão na política. O reconhecimento 

por empréstimo garantiu a expansão da notoriedade pessoal e a associação da sua 

imagem com os nomes do arcebispo, bispo auxiliar e a cúpula dos sacerdotes da Igreja 

Católica de Aracaju, estendendo o número de eleitores por todo o município. Mesmo 

assim, não conseguiu a eleição, ficou na suplência com 6.730 votos, sendo a zona norte, 
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novamente, a maior expressão nas urnas. Como vereador, continuou com a mesma linha 

de trabalho que já executava.  

 

5.4 – Eleições 2012: O homem da Igreja  
 

 Com as eleições de 2012, a estratégia de buscar votos nas igrejas transformou o 

espaço eclesiástico num espaço político. Assim, aqueles que estavam inseridos no 

espaço religioso assumiram o papel de cabos eleitorais, a exemplo dos fiéis moradores 

da zona norte e os membros do Movimento Legião de Maria. Além disso, as paróquias 

tornam-se comitês eleitorais, onde eram realizadas de reuniões com grupos de jovens e 

moradores de cada comunidade visitada. Observou-se também uma frequência de 

pessoas ligadas às igrejas distribuindo santinhos nos principais pontos da cidade, como 

os terminais de ônibus, terminais rodoviários, nas portas do mercado público municipal 

e nos principais centros comerciais. 

 Pode-se dizer que a estratégia de campanha de M.S foi dividida em duas partes: 

a campanha externa e a campanha interna. As campanhas externas procuram atingir a 

camada não religiosa, vinculando a imagem do candidato com o bairro do 18 do Forte, 

sua principal base de atuação enquanto liderança religiosa, por meio do destaque das 

“lutas” que desempenhou em nome da comunidade. As falas proferidas pelo candidato 

se afastam da religião e dos apelos ritualísticos simbólicos, característicos dos discursos 

de levar a política da “promoção do bem comum”, própria da Igreja. Logo, as falas se 

tornam racionalizadas, explorando o cotidiano da sociedade e pedindo, mais uma vez, 

os votos de confiança para dar continuidade aos projetos. O nome do candidato foi 

divulgado sem o pertencimento à esfera eclesiástica ou aproximação com bispos. Os 

principais meios de divulgação da campanha externa foram os horários eleitorais 

gratuitos dos programas de televisão e rádios, materiais impressos e entrevistas.  

 Por fim, em 2012, M.S teve como principal obstáculo a concorrência direta com 

um pastor evangélico da Igreja do Evangelho Quadrangular, pois ambos pleiteavam a 

reeleição na mesma legenda partidária, cada qual disputando os votos de seus 

segmentos religiosos. Não raro, M.S e os vereadores da bancada evangélica 

protagonizaram discussões acaloradas durante as sessões na Câmara Municipal. A 

exemplo da sessão realizada do dia 01/11/2012, sobre a cobrança do Imposto Territorial 

Urbano (IPTU) para imóveis alugados por instituições religiosas. Esta ementa faz parte 
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do projeto do Plano Diretor. A posição de M.S foi a favor às cobranças, ao passo que os 

vereadores ligados aos segmentos evangélicos foram contra, causando uma polêmica 

em torno do tema. Nesta votação, suscitou uma concorrência no campo religioso, 

através dos seus representantes no campo político. Segundo o jornal online 

UniversoPolítico.Com: 

 

[...] O vereador M.S, votou a favor da emenda. Segundo o 
parlamentar, os imóveis alugados por entidades religiosas devem 
sofrer toda a tributação existente. “Sou a favor da emenda porque 
entendo que todos são iguais e devem pagar os tributos pertinentes. O 
Fórum fez essa indicação porque é preciso Lei específica para 
suspender a tributação. Não sou contra a divulgação do evangelho, 
mas entendo que devemos ser justos”, disse. [...] O vereador [...] do 
(PRTB) se posicionou contrário ao texto. Para ele, a matéria, 
apresentada pelo Fórum de Defesa da Grande Aracaju, atinge 
diretamente os religiosos da capital. “Essa emenda é extremamente 
maldosa. Ela vai de encontro aos templos religiosos. Se isso for 
aprovado, vai trazer graves problemas as entidades religiosas. As 
entidades vivem de doações e não podem ser penalizadas com essa 
atitude. As igrejas, a duras penas, conseguem abrir templos alugados 
nos bairros que, muitas vezes, não comportam os fiéis e não terão 
como pagar esses tributos”, desabafou. [...] 
(matéria divulgada no jornal online www.universopolitico.br, no dia 
01/11/2012) 

  

 Nas eleições de 2012, M.S conquistou 3.702, ficando na primeira suplência no 

seu partido, enquanto o pastor evangélico que concorreu diretamente na legenda foi 

eleito com 4.471, por quociente partidário.   

 

5.5 – A voz da autoridade  
 

 As principais falas com relação as eleições de 2012 foram obtidas com o Bispo 

Auxiliar de Aracaju, Dom Henrique Soares, em dezembro de 2012, após o término do 

tempo da política. Esta entrevista em particular foi mediada por um membro do 

Movimento de Cursilho da Cristandade e ex-professor de latim e filosofia do Seminário 

Maior Nossa Senhora da Conceição de Aracaju, além de ser uma pessoa com fácil 

acesso aos padres da cúria metropolitana e também ao bispo auxiliar, devido a sua 

atuação nos movimentos católicos e na educação dos padres de Sergipe.  

 Conheci o ex-professor através do padre responsável pela assessoria de 

comunicação do bispo da Arquidiocese, com quem tive um breve contato. Ao explicar a 
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temática da pesquisa, o professor demonstrou um grande interesse e me deu uma “aula 

particular” sobre os documentos da Igreja, Ministério dos Leigos e destacou a 

relevância dos estudos sobre o Vaticano II. Em meio as anotações, orientou a 

importância de conversar com o bispo auxiliar, o mais atuante nas questões sobre a 

temática. Assim, solicitou a assessora de Dom Henrique marcar uma audiência. Em 

suma, o que estávamos lutando conseguir há quase um ano, foi resolvido em 10 

minutos.  

 Em dezembro de 2012, foi realizada a audiência com o bispo auxiliar, sendo a 

última a ser atendida. Ficou claro a intensa procura por Dom Henrique, em geral por 

padres, líderes católicos, alunos de colégios públicos em busca de apoio para suas 

gincanas escolares, jornalistas, entre outras pessoas. Ao ser atendida e expor a temática 

da pesquisa, não tive como resposta a reação habitual de desconforto perante o assunto, 

mas sim, uma excelente receptividade, principalmente por ser tratar da Universidade 

Federal de Sergipe (UFS), que teve como cofundador o ex-bispo da Arquidiocese Dom 

Luciano Cabral, como fez questão de explicar Dom Henrique.  

 Outra fato que chamou a atenção foi o interesse na minha formação escolar, 

expondo que sou ex-aluna de um colégio católico de Aracaju e bacharel em Ciências 

Sociais, mostrou-se animado em discutir autores como os “três porquinhos”27 e demais 

autores. Descontraído, relatou um episódio em que já utilizou teorias das áreas 

sociológicas para orientar governados e senadores, a exemplo da teoria “Esfera Pública” 

de Habermas, demonstrando o domínio de conhecimento. Destacou ainda que faz parte 

da formação religiosa de um sacerdote ter uma formação acadêmica, no caso dele, em 

filosofia e teologia, sendo que a sua pós-graduação, especificamente, foi realizada em 

Roma. Por fim, declarou o gosto pelos estudos sociológicos e antropológicos, até 

mesmo como forma de acompanhar a sociedade secular.  

 Neste sentido, após apresentações, houve o interesse em deixar explícito o que é 

política para a Igreja Católica, se distanciando da política partidária, considerada como 

“coisa para leigos” e não para sacerdotes. Sobre a visão da política para Igreja relatou: 

 
[...] A Igreja sempre tem o interesse na evolução do quadro político da 
sociedade, porque é uma concepção cristã que, primeiro, para que 
possa entender do ponto de vista teórico, o cristianismo deve ser sal e 
luz, no sentido de que deve ter uma penetração na sociedade, procurar 
fermentar a vida. Então, a Igreja e os cristãos, de forma geral, sempre 
sentiram comprometidos com a construção da sociedade secular. Esta 

                                                 
27  Os três porquinhos da sociologia: M. Weber, E. Durkheim e K. Marx 
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é a história do ocidente todo [...] A Igreja sempre teve esse interesse 
(na política) e tem redefinido o modo de fazer isso, não como 
participação direta na política partidária, em assumir cargos de mando 
e de poder, mas no sentido de levar tanto a sociedade quanto os 
dirigentes a uma reflexão sobre alguns valores, então é mais na 
dimensão da ética. Então a Igreja tem acompanhado a política, mas 
preocupada, sobretudo, nas questões dos valores [...].  
(entrevista realizada em dezembro de 2012) 

 

 Contudo, ao falar sobre a participação de religioso e leigos na política partidária, 

faz ressalvas, conforme disse:  

 
[...] Quando eu era seminarista eu achava ridículo padre ou freira com 
o broche do Lula, hoje devem estar corando de vergonha [...] Eu não 
coloco o broche de ninguém, só de Jesus Cristo. Temos padres 
saudosos e iludidos, lutam contra o que hoje? Hoje a esquerda chegou 
ao poder e se endireitou, entenda a ironia, viraram de direita. Passou a 
época, hoje esses padres militantes estão perdidos ideologicamente, 
não sabem para onde atirar, são todos alienados, não tem espaço para 
isso. O que me preocupa é que os padres tenham uma consciência 
social, saibam se posicionar diante da história, saber a posição deles 
na sociedade e que tenham a preocupação com o trabalho social, de 
assistência [...] Já passou o tempo de padres em passeatas, até os anos 
1970. Aí dizem “olha o padre na passeata” eu digo “o que aquela besta 
esta fazendo ali?”, não somos mais os depositários do saber, da cultura 
e da ética. [...] Leigos na política no catolicismo é um problema sério, 
porque a Igreja tem um ideal que é totalmente inviável do ponto de 
vista prático. porque nosso sonho é ter leigo, ou seja, pessoas de 
Igreja, de total consciência ética, fidelidades aos valores, que seja a 
luz e o fermento daquele ambiente, esse é o ideal. Com isso, você não 
se elege nem uma vez, acaso se eleja uma não se reelege [...] tem que 
ter jogo de cintura, fazer o jogo. Então o nosso projeto é inviável, se 
nós conseguíssemos formar estes leigos, eles iam fazer igual Santo 
Antônio no congresso, falar só com os peixes [...] esses leigos a Igreja 
não podem tutelar, a Igreja não tem candidatos, existem candidatos de 
Igreja, pessoas que tem trabalhos na comunidade que se apresentam a 
cargos eletivos. Temos aqui os M.S o C.A, pessoas de Igreja, pode ter 
apoio da paróquia, mas não podem ser candidatos da paróquia [...]. 
Nós no Brasil temos um problema, temos um complexo triste, nós 
somos esquizofrênicos, a começar pelo bispo, a gente fala isso 
tudinho, que queremos políticos assim, mas quando chega à época de 
eleição e vêm esses políticos, a gente sai correndo deles [...].  
(entrevista realizada em dezembro de 2012) 

 

 Contudo, ao ser questionado sobre o apoio que a instituição oferece a M.S, 

mostra-se contraditório em suas falas ao se mostrar a favor em defender leigos que se 

lançam na política:  

 
[...] M.S o ano todo ele está comprometido com a Igreja, não como 
político, mas rezando e participando da comunidade. Então, eu o 
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apresento como um homem de Igreja [...] M.S é da Legião de Maria, 
está lá todo sábado nas reuniões, é muito honesto, muito reto. O M.S é 
só Igreja, ideologicamente, então ele ficou conhecido como o político 
da Igreja. Uma coisa que sempre agradou muito a mim e ao arcebispo 
é que M.S na Câmara sempre deu votos coerentes com os conceitos 
cristãos éticos, no Plano Diretor, do comércio não abrir aos domingos 
e outras questões. Então, a gente sempre teve muito respeito pela 
candidatura dele, o M.S é neutro. Nas últimas eleições ele foi 
coerente, mas a compra de votos não deixou ele ganhar, o outro 
candidato da legenda dele não deixou, ele comprava votos, sempre 
comprou. A gente sabia que ele não ia se eleger por causa disso. 
Então, claro que eu apoie o M.S, eu não tenho medo, quando o 
candidato é de eleições proporcionais, quando é candidato a deputado, 
prefeito ou vereador. Eu apresentei M.S, é um homem de Igreja [...]  
(entrevista realizada em dezembro de 2012) 

 

 Logo, a lógica de apoio mútuo entre candidato e Igreja é também uma disputa, 

no sentido de mercado religioso e controle do capital do campo religioso ter um 

representante da Igreja na esfera política para também levar os interesses institucionais, 

além de ser uma forma de combate diante do declínio do catolicismo no país. Já com 

relação aos movimentos sociais religiosos de leigos que buscam ou tentam uma 

participação política mais ativa, Dom Henrique tem um posicionamento mais pessimista 

e por vezes conservador, a mesma coisa pensa sobre religiosos que tentam promover 

ações sociais com base numa Doutrina Social Cristã, ou mesmo, na Teologia da 

Libertação:  

 

[...] A arquidiocese teve dois personagens interessantes, Dom Távora 
que tinha uma sensibilidade social muito grande com os pobres, que se 
identificou com uma visão de esquerda e Dom Luciano Cabral, que foi 
um grande líder da sociedade sergipana, é a imagem perfeita do bispo 
tutor da sociedade. Em certo sentido, Dom Luciano cuidava mais da 
sociedade do que da Igreja, era um líder moral, e, no entanto, numa 
visão, num ponto de vista ideológico de direita. Então foi uma época 
que a Igreja teve a maior participação da vida política, com Dom 
Távora, nos anos 1960 e Dom Luciano, mas em outra época, em 1980, 
exatamente no final de uma cultura monolítica [...] Hoje não poderia 
mais existir um Dom Hélder, um Dom Paulo Evaristo, porque estes 
homens falaram para uma sociedade que era católica cristã que se 
identificava com aqueles valores, hoje a sociedade é atomizada, hoje 
tudo é etéreo [...] Os movimentos de Igreja não têm mais a 
importância que teve antigamente, não conseguiriam mais mobilizar a 
sociedade como mobilizava antigamente [...] uma coisa é a palavra 
pesar, outra coisa é o poder de agregar. Hoje nem sindicato tem poder 
de mobilizar, a sociedade está cada vez mais individualista. Até os 
anos 70, os jovens gostavam de estar juntos para defenderem grandes 
causas, até para defender causa nenhuma como os hippies. Então, o 
poder de agregação desde os anos 80 tem sofrido uma repulsa, hoje a 
sociedade não tem maiores projetos que una a sociedade toda, existem 
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muitas diferenças culturais entre os grupos, que vivem em realidades 
muito diferentes. Dissolvesse aquelas unidades de valores, de mundo, 
além da própria falta de unidade religiosa [...] Uma coisa nova nestas 
eleições, uma novidade, não existem maiores comícios, nem para 
fazer comício o povo se agrega mais, antigamente era uma festa, 
depois surgiram os showmícios, agora que proibiram não agrega, as 
pessoas preferem acompanhar em casa [...]   
(entrevista realizada em dezembro de 2012) 

 

 A forma de se posicionar diante a temática mostrou falas bastante controladas, 

desvinculadas de interesses partidários. A política como foi posta pelo bispo está 

voltada para uma visão da Igreja sobre as ordens morais, éticas e a busca do “bem 

comum”, ou seja, reproduziu a pretensa posição da Igreja Católica de se manter distante 

do partidarismo, sendo a “mãe de todos”. Contudo, ao expressar as visões pessoais, 

destacou a preocupação com a competição religiosa, sobretudo, ao defender a eleição de 

um leigo. Logo, os interesses são os mesmos que os demais segmentos religiosos ao 

inserir seus representantes na esfera política, mas a forma de conquistar o eleitorado é 

diferente, enquanto é próprio do segmento evangélico produzir discursos mistificados 

da demonização do campo político, a Arquidiocese de Aracaju buscou uma sacralização 

do seu candidato, legitimando como um “homem de Igreja”, “coerente” com os valores 

católicos na esfera política e um aliado da Igreja, no que se refere as questões 

defendidas por M.S na Câmara Municipal, como por exemplo, a votação a favor do 

comércio não abrir aos domingos. Por fim, destacou a moral e a ética durante suas falas 

e remeteu estas qualidades também a M.S, reforçando o reconhecimento da Igreja 

Católica de ser M.S a pessoa ideal para levar o nome da Igreja para a política. 
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Considerações Finais 

 
 A presente pesquisa teve por objeto o estudo dos mecanismos de inserção 

utilizados por agentes católicos leigos para ingressarem na política partidária em 

Aracaju. Para tanto, o trabalho desenvolveu como problemática central a compreensão 

das motivações que levaram determinados indivíduos a investir na esfera política, 

através do exame dos condicionantes socioculturais identificáveis em suas trajetórias 

sociais, os quais fomentaram um engajamento nos espaços da Igreja, a exemplo de 

eventos biográficos marcantes, experiências acumuladas nas instâncias de interações 

sociais (familiar, religiosa, escolar, profissionais, entre outras), assim como a influência 

de sacerdotes e dos movimentos sociais religiosos na aquisição de disposições para a 

política.  

 Em primeiro plano, observou-se a influência da esfera familiar na formação 

religiosa de tais leigos e onde também encontraram os primeiros incentivos para 

participar de atividades dos espaços religiosos. Indo além, outro fator de destaque foi o 

papel fundamental que as paróquias exerceram, pois disponibilizaram o acesso às 

principais vias de politização através das atividades próprias desse espaço, incentivando 

o despertar de uma consciência política e as disposições para o engajamento em 

movimentos sociais religiosos. Neste engajamento nos movimentos religiosos sociais, 

puderam construir de um conjunto de saberes adquirido graças a um intenso 

envolvimento com as causas sociais adotadas (“melhorias para a população carcerária” 

e “o assistencialismo”).  

 Em seguida, observou-se que o engajamento nos movimentos religiosos não 

ficou limitado ao âmbito da Igreja, pois houve o interesse em levar a “participação 

cristã” além, por meio da ampliação de suas ações para as demais comunidades carentes 

do município, presídios e, posteriormente, na Câmara Municipal de Aracaju, onde 

puderam elaborar projetos voltados para estas “questões sociais”. Com isso, esses 

investimentos no engajamento dentro dos movimentos religiosos proporcionaram um 

conjunto de benefícios simbólicos, como, por exemplo, o acúmulo de experiências, a 

legitimação de suas imagens de liderança diante das demais esferas sociais e uma ampla 

rede de relações sociais, que se tornaram suas principais bases eleitorais. Além disso, 
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conquistaram uma grande quantidade de recursos imprescindíveis ao trânsito para esfera 

política.  

 Diante das disposições que levaram ao engajamento nos espaços da Igreja e o 

investimento na ampliação das suas atividades para atingir as demais esferas sociais, 

notou-se a construção dos principais mecanismos de inserção para a política partidária, 

tais como a reconversão do capital social em capital político; a reconversão do saberes 

adquiridos em competência política, bem como a mobilização das redes de relações 

sociais como o principal instrumento de formação das bases eleitorais.   

 Numa análise mais específica, as disposições incorporadas por eles nos espaços 

sociais em que investiram suas atividades possibilitaram tecer as suas principais redes 

de relações sociais, conquistar a legitimação de suas imagens como representantes de 

grupos religiosos, comunitários e da própria instituição católica. Portanto, ao se 

inserirem na política partidária, na busca por cargos públicos, transformaram suas redes 

de relações em bases eleitorais, assim como puderam mobilizá-las para as buscas por 

votos. 

 Durante as eleições de 2012, foi possível observar estes mecanismos de inserção 

mais especificamente através das campanhas eleitorais, onde em que ficou nítido que a 

inserção na política partidária foi mediada por um reconhecimento prévio desses leigos 

como representantes de movimentos religiosos dos quais fazem parte. Tais leigos foram 

autorizados a falar em nome desses grupos na esfera política, sendo transformados em 

“porta vozes” legítimos. No caso de M.S, ele foi além, pois também foi escolhido como 

representante da Arquidiocese de Aracaju na esfera política, pelos próprios bispos, já 

que tinha a imagem e a postura considerada ideal de um leigo católico.  

 As três campanhas analisadas ocorreram de duas formas: a campanha de 

divulgação interna e a campanha de divulgação externa à Igreja. Na campanha interna, 

os candidatos buscaram falar com fiéis das paróquias e com os membros dos 

movimentos religiosos, ressaltando a necessidade da união entre os católicos para eleger 

pessoas honestas, capazes de levar para a política partidária os exemplos da 

“verdadeira” política que visava o bem comum. Logo, buscaram a politização da fé, 

através da conversão da imagem dos candidatos em “pessoas de Igreja” para “políticos 

religiosos” que defenderiam os interesses da moral cristã e levariam as ações leigas para 

todas as camadas sociais. Assim, a religiosidade passou a ser sinônimo de 

“honestidade”, “amor ao próximo” e “bondade” para realizar trabalhos que 

proporcionassem a política do “bem comum”.  
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 Esta campanha interna teve, ainda, como dinâmica, vincular a imagem dos 

candidatos como homens de hábitos cristãos, sempre próximos ao universo religioso. 

Além disso, houve o uso constante de símbolos religiosos, desde a abertura dos eventos 

até o seu encerramento, através de rezas, agradecimentos a Deus e citação de mensagens 

bíblicas. Esta dinâmica ocorreu em todos os eventos durante o tempo eleitoral. 

 Destaque-se, portanto, que o primeiro mecanismo observado foi o recurso da 

reconversão dos capitais sociais em recursos políticos eleitorais, pelos leigos estudados. 

Diante de uma “construção de si” em um universo de valores católicos, assim como as 

variedades de experiências religiosas acumuladas, proporcionaram um sentido de vida e 

uma identidade para estas pessoas. Assim, ao se lançaram na política partidária, 

transportaram esta visão de mundo para construírem suas imagens de “político 

religioso”, deixando em evidência o ethos do candidato. Desta forma, buscaram 

possíveis eleitores através do sentimento de pertencimento da mesma esfera de adesão.  

 O momento em que melhor se observou esta construção dos leigos católicos em 

“políticos religiosos” foi durante as reuniões de campanha, quando os candidatos davam 

testemunhos comprovando suas atuações nos espaços da Igreja e reforçando o 

pertencimento na religião católica, enfatizando a trajetória de vida sempre vinculada 

com a religiosidade, os valores adquiridos com a família, as atividades nas paróquias e 

nos movimentos religiosos, bem como o envolvimento com as questões sociais. Durante 

as falas dos candidatos, além dos velhos clichês eleitorais, como a importância da 

educação, combate ao desemprego e a violência, foi evidenciada uma postura que 

remetia à esfera religiosa, sendo possível de distinguir quando o religioso falava e 

quando o político se expressava. A linguagem discursiva era bastante clara, e o espaço, 

por vezes, o ambiente da reunião, se transformava em Igreja, onde havia ritos 

semelhantes aos de um culto e, outras vezes, permanecia na sua categoria de sala de 

reunião. 

 Por fim, a campanha interna tinha como característica marcante as exposições 

das categorias sagrado e profano que, por vezes, eram citadas nas reuniões com 

membros dos movimentos religiosos. Indo por esta lógica de divisão do mundo, era 

assim que os candidatos se apresentavam, transformando suas origens sociais em capital 

político como forma de aproximação com as pessoas com quem dividiam os mesmos 

hábitos religiosos. Eles diziam que eram filhos de “famílias católicas” e tinham nos 

valores morais da religião necessários para capacitá-los no “fazer político”. Caso 

fossem eleitos, afirmavam poder defender as causas sociais que já trabalhavam nos 



 

  155 

movimentos religiosos, assim como levar a moral e ética cristã, através dos exemplos 

dados por aqueles “políticos religiosos” para um ambiente marcado por injustiças, 

egoísmo e falta de “amor ao próximo”. 

 Nas campanhas externas, eles procuraram atingir outros segmentos sociais. 

Concentraram-se em articular as diferentes esferas sociais onde possuíam capitais de 

relações, conquistados dentro das relações estabelecidas no exercício da profissão, nas 

organizações de bairros e nas agremiações partidárias. Estas esferas foram reconvertidas 

em bases eleitorais, durante as campanhas, fora do âmbito da Igreja, através da 

estratégia de vincular a imagem dos candidatos com as suas comunidades de origem, 

onde também se destacaram pelas melhorias que trouxeram ao coletivo. No caso 

específico de C.A, destacam-se, também, as redes de inteirações construídas dentro do 

seu partido, por meio da exaltação da sua ideologia de esquerda e, ainda, as relações 

profissionais como engenheiro e funcionário aposentado da Petrobras.  

 Pode-se afirmar, portanto, que as falas proferidas nas campanhas externas 

afastaram a religião e os apelos ritualísticos simbólicos. Foi durante esse tipo de 

campanha que se observou o outro tipo de mecanismo de inserção, o da reconversão dos 

saberes adquiridos em competência política para assumirem cargos públicos, pois as 

experiências vivenciadas nas atividades comunitárias e profissional garantiram a 

capacidade de se tornarem vereadores aptos para fazerem as contestações e mudanças 

necessárias. Por meio das inserções de esferas sociais diversificadas, tiveram acesso às 

suas redes de relações sociais, as quais no tempo da política foram mobilizadas e 

reconvertidas em bases eleitorais, bem como em cabos eleitorais. 

 Logo, através das análises dos tipos de campanhas, notou-se que a construção 

dos candidatos foi uma junção de elementos encontrados nas experiências de cada um, 

por meio dos seus recursos individuais, elementos socioculturais presentes em seus 

itinerários, eventos biográficos marcantes, o contato com sacerdotes que incentivaram 

as práticas das ações, assim como o contato com os grupos de Igreja, com as 

associações de moradores de comunidades, sindicatos e partidos políticos. Infere-se, 

também, que, durante as campanhas, tanto a interna quanto a externa, os candidatos se 

apropriam dos múltiplos usos das suas identidades construídas nos espaços da Igreja. 

No âmbito religioso, eles eram reconhecidos como pessoas de “caminhada” na Igreja; já 

no âmbito fora da Igreja, eles eram conhecidos como pessoas que prestam solidariedade 

através dos trabalhos assistenciais. 
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 Por tudo que se disse, pode-se concluir que a grande referência está na esfera da 

religião, pois, por meio dela eles produziram todo um sentido de vida, construíram suas 

percepções do que é a política, com base nas premissas do fazer o “bem comum”, 

encarando uma missão própria daqueles que seguem o evangelho católico e Doutrina 

Social Cristã. Ao assumirem a responsabilidade de “levar o evangelho através das ações 

sociais”, o papel dos leigos católicos se torna político, sendo qualificados como 

verdadeiros missionários diante da comunidade católica, pois traduzem as palavras da 

bíblia de “amor ao próximo” em ações concretas que levam o “bem comum”, o 

“conforto” e “dignidade” para os “irmãos” necessitados. Logo, a esfera religiosa é a 

justificativa, ou a motivação principal, para compreender as razões da inserção desses 

leigos nas atividades políticas partidárias.  
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Anexos 
 

 
Figura 1. Projeto “Abrace um Irmão” elaborado por J.C em sua comunidade: 
Objetivos 
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Figura 2. Projeto “Abrace um Irmão” elaborado por J.C em sua comunidade: 
Desenvolvimento 
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Figura 3. Projeto “Abrace um Irmão” elaborado por J.C em sua comunidade: 
Cadastramento 
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Figura 4. Projeto “Abrace um Irmão” elaborado por J.C em sua comunidade: 
Ficha Cadastral 
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Figura 5. Projeto “Abrace um Irmão” elaborado por J.C em sua comunidade: 
Organograma 
 



 

   170 

 
Figura 6. Projeto “Abrace um Irmão” elaborado por J.C em sua comunidade: 
Setores 
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Figura 7. Panfleto distribuído pelo Movimento Cursilho da Cristandade durante 
a campanha eleitoral 
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Figura 8. Panfleto distribuído por C.A, exaltando suas atividades. 
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Figura 9. Panfleto distribuído por C.A na zona sul de Aracaju. 
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Figura 10. Panfleto distribuído na campanha de M.S. com os depoimentos do 
Bipos Auxiliar e o Vice-Governador.  
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Figura 11. Panfleto distribuído na campanha de M.S.  

 

 

 

 

Figura 12. Igrejinha Santa Teresinha – Bairro Santos Dumont  
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Figura 13. C.A. na procissão da Igreja Santa Cruz  

 

 

 

Figura 14. Visita da Senadora Maria do Carmo Alves na “Casa da Mangueira” 
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Figura 15. Entrega do certificado do curso de pedreiro polivalente da CCEP, com 
participação de C.A. 
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Figura 16. Banner do CCEP 

 

 

 

 


