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RESUMO 

Meu objetivo nessa dissertação é analisar a interação entre as transformações no 

interior do catolicismo com a questão habitacional na cidade do Rio de Janeiro. Nesse 

sentido, busquei reconstituir o histórico de intervenções na moradia popular, das quais a 

Igreja Católica se fez partícipe. Tomo como objeto a mediação exercida pela Igreja nos 

conflitos fundiários urbanos por meio da Pastoral de Favelas. Analiso as experiências da 

Fundação Leão XIII (1947) e Cruzada São Sebastião (1955), estabelecendo um foco 

especial no surgimento e relevância do serviço jurídico-pastoral ligado à Pastoral de 

Favelas no período que compreende a eclosão da tentativa de remoção da comunidade do 

Vidigal, em 1977, até o tempo presente. Nessa pesquisa, lancei mão de uma metodologia 

qualitativa, baseada em observação participante, análise bibliográfica e documental. Foram 

utilizados também dados quantitativos. A partir dessas abordagens, busquei analisar 

dinâmicas de interação entre Igreja, Estado e sociedade civil, tecendo reflexões sobre as 

recentes adaptações no cenário político-eclesial e suas consequências no fazer 

sócio/pastoral nos conflitos fundiários urbanos. 

Palavras-chave: Questão urbana; Catolicismo; Conflito; Rio de Janeiro. 
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ABSTRACT 

 My objective in this dissertation is to analyze the interaction between the 

transformations within catholicism and the housing issue in the city of Rio de Janeiro. In 

this sense, I sought to reconstruct the history of interventions in popular housing in which 

the Catholic Church participated, taking as an object the mediation exercised by the 

Church, via Pastoral de Favelas, in urban land conflicts. I analyze the experiences of the 

Leão XIII Foundation (1947) and Cruzada São Sebastião (1955), and I establish a special 

focus on the emergence, and relevance, of the legal-pastoral service linked to the Pastoral 

de Favelas, in the period that includes the outbreak of the attempted removal of the Vidigal 

community, in 1977, until the present time. In this research, I used a qualitative 

methodology, based on participant observation, bibliographic and documentary analysis. I 

also used quantitative data. Based on these approaches, I sought to observe the dynamics of 

interaction between Church, State and civil society, reflecting on the recent adaptations in 

the political-ecclesial scenario and its consequences in making social impact of the pastoral 

organizations in urban land conflicts. 

 

Keywords:  Urban issue; Catholicism ; Conflict; Rio de Janeiro. 
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INTRODUÇÃO 

Meu objetivo nessa dissertação é analisar as transformações no interior do 

catolicismo em interação com a questão habitacional na cidade do Rio de Janeiro. Nesse 

sentido, busquei reconstituir o histórico de intervenções na moradia popular das quais a 

Igreja Católica se fez partícipe, tomando como objeto a mediação exercida pela Igreja, via 

Pastoral de Favelas, nos conflitos fundiários urbanos. Analiso as experiências da Fundação 

Leão XIII (1947) e da Cruzada São Sebastião (1955) e estabeleço um foco especial no 

surgimento e na relevância do serviço jurídico-pastoral ligado à Pastoral de Favelas do 

período que compreende a eclosão da tentativa de remoção da comunidade do Vidigal, em 

1977, até o tempo presente.  

Para a realização desse trabalho, recorri a uma metodologia principalmente 

qualitativa, por meio de observação participante em atividades da Pastoral de Favelas, onde 

busquei explorar, dentre outros elementos, situações sociais que me permitiam refletir as 

dinâmicas envolvendo múltiplos atores, individuais e coletivos, a exemplo de Gluckman 

(1987). Com destaque à interação entre religiosos e juristas, religiosos e organizações da 

sociedade civil e Estado. Filiando-me ao entendimento da construção do espaço urbano 

como uma produção social por excelência, a partir da chave interpretativa de Lefebvre 

(1974), observei, nas dinâmicas envolvendo esses múltiplos atores inseridos em situações 

de disputa fundiária, uma relação que extrapola o entendimento de conflito como sinônimo 

exclusivamente negativo ou de divisão. Mobilizo, para tanto, uma reflexão sobre o conceito 

de sociação, presente no conjunto da obra de George Simmel, como uma chave 

interpretativa para o objeto em tela. 

Das atividades de campo, destaco: reuniões do Conselho Popular, que ocorrem toda 

última quarta-feira do mês e reúnem, além dos agentes e da advogada da Pastoral de 

Favelas, membros de movimentos sociais, partidos políticos, parlamentares, advogados, 

lideranças comunitárias, defensores públicos ligados ao Núcleo de Terras da Defensoria, 

dentre outros; reuniões de círculos bíblicos na comunidade Vila Autódromo, na Zona Oeste 

do Rio; debate sobre as eleições na comunidade Novo Palmares, Zona Oeste; semana do 

pobre, na Mitra Episcopal; entrega do título de usucapião coletivo à comunidade Chácara 

do Catumbi, região central, com a presença do Arcebispo do Rio de Janeiro Dom Orani 
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João Tempesta; seminário de 2 anos de urbanização da Vila Autódromo; encontros de 

encerramento das atividades dos anos 2018 e 2019, e encontros de formação interna da 

Pastoral de Favelas, ambos no santuário da Penha, Zona Norte; lançamento do livro de 

comemoração aos 40 anos da Pastoral de Favelas; reunião do Conselho Popular na 

comunidade Barrinha, Zona Oeste; missa temática sobre a reforma trabalhista, com o 

coordenador Mons. Luís Antônio, na Praça Seca, Zona Oeste; lançamento de filme na Vila 

Autódromo, com acompanhamento dos agentes da Pastoral; reunião com equipe de técnicos 

e acadêmicos responsáveis pelo projeto ATHIS de usucapião coletivo da Chácara do 

Catumbi, desenvolvido pela Pastoral de Favelas; reunião com grupo de elaboração do 

Termo Territorial Coletivo (TTC), na Mitra Episcopal; visita e panfletagem na comunidade 

do Vidigal junto com os membros do Conselho Popular e de Pastoral de Favelas; 

audiências públicas na Câmara de Vereadores e na Assembleia Legislativa Estadual junto 

aos membros do Conselho Popular e da Pastoral de Favelas, dentre outras.  

Em 2019, pude ainda acompanhar as atividades da linha de pesquisa “História e 

catolicismo: da neocristandade ao tempo presente”, do Laboratório de História das 

Experiências Religiosas (LHER-UFRJ), o que me facultou acesso a mais textos, debates e 

reflexões sobre as políticas da Igreja Católica e as distintas atuações de suas tendências1. 

Pude ainda realizar entrevistas semiestruturadas com as seguintes pessoas: coordenador-

geral da Pastoral de Favelas, Monsenhor Luís Antônio; arcebispo do Rio de Janeiro, Orani 

João Tempesta; coordenador do Vicariato Episcopal para a Caridade Social, Côn. Manuel 

de Oliveira Manangão; agentes da Pastoral de Favelas Luis Severino e Josefa, e advogada 

da Pastoral, Eliane Oliveira, além de coleta de informações sem registro formal com o 

conjunto dos agentes da Pastoral de Favelas, com membros antigos e atuais do Conselho 

Popular e moradores de diversas comunidades em distintas conversas e interações de 

campo. 

Outro elemento central dessa pesquisa é a análise documental, que permeia os três 

capítulos da dissertação. Entre as fontes documentais, obtive acesso aos arquivos da 

Pastoral de Favelas em sua sede, dos quais aparecem neste trabalho: fotos históricas, 

estudos produzidos pela Igreja, documentos judiciais e de órgãos do Estado. Destaco, ainda, 

                                                           
1 O laboratório funcionou em 2019 com reuniões quinzenais, com debates de textos. A composição dos 

membros é bastante plural e multidisciplinar, com teólogos, religiosos, graduandos e pós-graduandos de 

distintas áreas.  
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acesso às seguintes documentações: edições do jornal trimestral da Pastoral de Favelas, 

chamado “O Favelão”, do ano 2018 ao início de 2020; livro “Pastoral de Favelas: 40 anos 

por uma moradia digna”, lançado em 2018 em comemoração aos quarenta anos da Pastoral 

de Favelas – este livro é, na verdade, um manual de instruções para organização, abertura e 

condução dos círculos bíblicos no Rio e fora dele –; folhetos de exposição das atividades 

desenvolvidas pela Pastoral; cronogramas de atividades para os anos de 2019 e 2020; 

encartes do fórum do dia mundial do pobre, realizado em 2018; jornais litúrgicos; jornal da 

diocese “Testemunho de Fé”, edições de 2018; reportagens e entrevistas na imprensa 

relacionadas à Pastoral de Favelas e a algumas comunidades atendidas por ela; análises 

produzidas pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e pela Arquidiocese do Rio de 

Janeiro, dentre outros materiais que compõem as fontes documentais. O conjunto dessas 

fontes documentais e do campo empreendido auxilia no entendimento da ação reflexa entre 

passado e presente das atuações sociorreligiosas da Igreja Católica e da Pastoral de Favelas. 

O estudo da bibliografia também constitui parte nuclear deste trabalho, de forma a 

iluminar distintas temáticas abordadas frente à intersecção entre Sociologia Urbana e 

Sociologia da Religião, que perpassam o objeto em tela. Assim, no primeiro capítulo, estão 

presentes três momentos distintos, que, juntos, visam apresentar o objeto na sua maior 

complexidade possível. Em um primeiro momento, estabeleço uma reflexão sobre as 

distintas etapas de campo e a forma como moldaram a delimitação do objeto em si. Para 

tanto, mobilizo autores que iluminaram meu olhar e me auxiliaram no processo que 

chamarei aqui de “crescendo sociográfico”, em suas distintas etapas. Em um segundo 

momento, apresento brevemente a atual estrutura organizativa e de pessoal da Pastoral de 

Favelas, de forma a tornar explícita a estrutura físico-hierárquica tanto da Pastoral em si, 

quanto dela no interior da Igreja. Por fim, apresento o histórico de surgimento da Pastoral 

de Favelas, mobilizando autores que auxiliam a entender e explicitar tanto a fundação da 

pastoral – nos contextos de ditadura militar e Teologia da Libertação –, quanto a relevância 

da dupla inserção jurídica-pastoral na construção identitária agenciada por seus membros.  

No segundo capítulo, apresento e analiso momentos e processos relevantes na 

interação entre a política habitacional carioca e a política eclesial católica, do início do séc. 

XX até o final dos anos 1980. Para tanto, divido este processo em dois tópicos. No 

primeiro, privilegio a análise sobre as duas principais experiências de intervenções públicas 
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na moradia popular implementadas pela Igreja até a década de 1960, a saber: Fundação 

Leão XIII (1947) e Cruzada São Sebastião (1955). Busquei explicitar os pontos de contato 

e as diferenças do duplo caráter das políticas habitacionais empreendidas pela Igreja em 

interação com o Estado: o político e o religioso. Para tanto, estarão presentes autores e 

documentos que nos auxiliam tanto com o histórico dos conflitos fundiários urbanos, 

quanto com o histórico das transformações eclesiais nesse período. 

Em uma segunda etapa, analiso o caráter de ruptura estabelecido pela intervenção 

jurídica-pastoral, implementada via Pastoral de Favelas, em relação às duas experiências 

anteriores, levando em conta, para tanto, documentações históricas da Pastoral e da CNBB 

e autores que se debruçaram sobre o chamado “Catolicismo da Libertação”, em interface 

com autores da Sociologia Urbana. As fontes documentais encontradas por esta pesquisa, 

casadas às análises da bibliografia, ajudam, no referido capítulo, a contextualizar as 

transformações no modus operandi da Igreja Católica em relação à questão fundiária 

urbana carioca a partir da interação jurídica-pastoral que emerge com o conflito do Vidigal, 

em 1977, e a Teologia da Libertação.  

 No terceiro capítulo, apresento a atualização da ação jurídica-pastoral nos conflitos 

fundiários urbanos e as transformações na questão habitacional carioca a partir das 

preparações para os megaeventos esportivos. Esse capítulo também estará dividido em dois 

eixos: no primeiro, serão apresentados e analisados, embasados em distintos materiais de 

campo e na observação participante, aspectos da atual intervenção jurídica-pastoral 

agenciada via Pastoral de Favelas nas favelas do Rio. Serão analisadas as transformações 

no cenário eclesial e fundiário e de que forma a ação Pastoral se relaciona com estes novos 

contextos em seu fazer. Destaco o agenciamento de novas agendas programáticas que, ao 

tempo que atualizam o fazer Pastoral, reconfiguram antigas estruturas e redimensionam a 

interação entre Igreja, Estado e sociedade civil. 

No segundo e último eixo, serão analisadas as dimensões do conflito na produção 

do espaço urbano. O conflito é apontado pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil 

(CNBB, 2008) como constitutivo da identidade das pastorais sociais (das quais a Pastoral 

de Favelas faz parte). Nesse sentido, estabeleço uma análise da dimensão conflitual na 

interação entre religião e política. Acentuo a interação dialética entre múltiplos atores 

(individuais e coletivos) inseridos em situações de conflito fundiário urbano, refletindo 
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sobre as transformações nas dinâmicas institucionais e na produção do espaço urbano a 

partir de uma relação de dupla interferência. Filiando-me ao conceito de sociação de 

Simmel, busco acentuar o conflito como gerador de processos criativos e positivos, e não 

apenas negativos e destrutivos.   

Por fim e não menos importante, gostaria de destacar que essa temática de pesquisa 

se confunde com minha própria trajetória de vida no que diz respeito à vulnerabilidade da 

moradia e, por isso mesmo, ela se tornou ainda mais especial e desafiadora desde o 

princípio. Como emigrado do Piauí, experimentei, ao longo dos primeiros anos de minha 

formação no Rio de Janeiro, diversas experiências de vulnerabilidade habitacional, que só 

minimizaram após ser acolhido pela moradia estudantil da Universidade Federal do Rio de 

Janeiro em 2014, onde me graduei. Como ex-residente da moradia estudantil, fato 

primordial para minha estabilização social e dedicação aos estudos, compreendi, pela 

vivência pessoal, a importância e a potencialidade da moradia adequada para a construção 

da dignidade humana e a centralidade das políticas públicas para a efetivação desse direito. 

Ainda que não seja católico, fui criado no seio de uma família fortemente católica e 

nutro um profundo respeito por essa religião, fato que em diversos momentos me desafiou, 

enquanto pesquisador, a construir movimentos de distanciamentos e aproximações como 

forma de não naturalizar conhecimentos prévios sobre o catolicismo nem desprezá-los. 

Não pretendo tecer aqui uma sociografia no estilo Bourdiesiano, mas não posso me 

furtar a refletir que, muito embora, em Sociologia, via de regra, a delimitação dos interesses 

de pesquisa não se deem de forma mecânica e apartada de motivações e interesses que se 

confundem com as trajetórias pessoais dos pesquisadores, quando a pesquisa nos conecta 

com nossas próprias trajetórias, há uma potência singular que nos desafia em uma dupla 

dimensão, como sujeitos e como pesquisadores. 
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CAPÍTULO 1. A PASTORAL DE FAVELAS 

Nesse capítulo, tenho como objetivo levar o leitor a conhecer a Pastoral de Favelas. 

Para tanto, inicio com uma introdução do percurso do trabalho de campo junto à Pastoral, 

de forma a instruir a leitura sobre o método de entrada em campo. Com isso, viso explicitar 

que o conteúdo desse trabalho é parte de um crescente processo de percepções que foram 

moldando o próprio objeto de pesquisa na medida em que eu me aprofundava na interação 

com os sujeitos, no acesso às documentações e narrativas históricas e no fazer da própria 

escrita do trabalho. 

Em seguida, apresento brevemente a atual estrutura organizativa e de pessoal da 

Pastoral. Por fim, apresento o histórico de fundação da Pastoral mobilizando autores que 

auxiliam a entender e explicitar tanto a fundação da Pastoral de Favelas, nos contextos de 

ditadura militar e Teologia da Libertação, quanto a relevância da dupla inserção jurídica-

pastoral na construção identitária agenciada por seus membros. 
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1.1. O campo: um crescendo sociográfico. 

Ao longo de mais de quarenta anos de atuação, a Pastoral de Favelas do Rio de 

Janeiro é um grupo que pode ser lido e visto por distintos ângulos. Nesse sentido, é 

relevante, a título de localização do olhar que emprego sobre a Pastoral, situar brevemente 

minha posição e interação em relação a esse grupo. Parto, portanto, da premissa de que não 

serei capaz de esgotar qualquer discussão ou reflexão sobre a Pastoral de Favelas ou sobre 

os conflitos fundiários urbanos nesse trabalho. Contudo, me proponho a refletir, calcado em 

alguns autores e na observação direta, aspectos relevantes da disputa fundiária urbana 

carioca interconectada com processos eclesiais históricos e com a constituição da Pastoral 

como um mecanismo que se tornou central não apenas para as dinâmicas internas das 

chamadas pastorais sociais da Igreja Católica no Rio, mas também para a compreensão dos 

conflitos fundiários urbanos no município. A Pastoral é ainda apontada pelo historiador 

Mário Brum (2005) como fundamental para a reorganização dos movimentos comunitários 

de favelas cariocas da década de 1970 em diante, consequentemente um objeto relevante 

para a análise da própria Igreja, que teve nas políticas habitacionais uma de suas principais 

frentes de intervenção pública na cidade do Rio, como veremos no transcurso desse 

trabalho. 

A delimitação desse tema de pesquisa começa a ser moldada durante minha 

graduação, como fruto de um acúmulo de percepções de campo que se iniciou em meu 

estágio de pesquisa no Observatório de Conflitos Urbanos (IPPUR-UFRJ) entre os anos 

2015 e 2017. Na ocasião, embora o enfoque metodológico da pesquisa que realizávamos 

privilegiasse o levantamento de dados sobre conflitos urbanos em bases documentais – tais 

como: imprensa, relatórios e discursos publicados na Câmara Municipal, dados do 

judiciário, dentre outros –, entendíamos ser importante o contato e a escuta entre moradores 

e lideranças comunitárias dos territórios populares que mapeávamos. Nesse sentido, através 

do projeto “observando de perto”, cada estagiário e mestrando que compunha a pesquisa se 

dispunha a acompanhar uma ou mais comunidades com certa periodicidade, ou sempre que 

esta apresentasse alguma demanda, realizasse alguma atividade pública ou reunião, além de 

visitas de campo com toda a equipe, ocasiões em que realizávamos entrevistas com 

moradores e conhecíamos as localidades. Foi assim que conheci alguns moradores e 
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lideranças de comunidades como Manguinhos, Horto Florestal, Vila Autódromo, dentre 

outras. 

 À época, meu interesse de pesquisa estava muito voltado para as mídias alternativas, 

em decorrência da minha primeira graduação em Jornalismo. Era também um período de 

expansão nacional dos coletivos de mídia alternativa (ou mídia ativismo), que se 

fortaleceram e cresceram após as jornadas de junho de 2013. Buscava, então, nessas 

oportunidades de campo nas comunidades, observar como os moradores interagiam com 

esses “agentes externos”: os profissionais de mídia, apoiadores etc. De certa forma, eu me 

dei essa liberdade de observação, em parte, pelo fato de não irmos para esses encontros 

com nenhum objeto preestabelecido pela equipe (era preciso irmos abertos para observar o 

máximo possível o que emergisse do campo) e em parte porque as dinâmicas daqueles 

territórios ainda eram muito novas para mim, recém chegado ao Rio2. Praticava assim, sem 

saber, aquilo que Collet Pétonnet (1982) chamou de observação flutuante. A cada encontro 

eu buscava estar aberto ao inesperado, ao que surgisse. Sobre o método de observação 

flutuante, Collet Pétonnet o postula inicialmente como ferramental para a etnografia do 

espaço urbano. Assim o descreve a antropóloga:  

 

 

Ele consiste em permanecer vago e disponível em toda a circunstância, em não 

mobilizar a atenção sobre um objeto preciso, mas em deixá-la “flutuar” de modo 

que as informações o penetrem sem filtro, sem a priori, até o momento em que 

pontos de referência, de convergências, apareçam e nós chegamos, então, a 

descobrir as regras subjacentes. (PÉTONNET, 1982, p. 112) 

 

 

Foi assim que, na dinâmica dos encontros de que participávamos ou nas ocasiões de 

conversas mais informais com alguns moradores dessas localidades, passei a observar que 

era constante a presença da Igreja Católica no acompanhamento desses conflitos. Ou, 

mesmo quando não havia religiosos ou agentes de alguma Pastoral presentes nas reuniões 

das comunidades, quando estas tinham por finalidade a busca de apoio para reivindicações 

coletivas julgadas importantes para elas, notadamente relacionadas a conflitos fundiários, 

não era incomum que os próprios moradores tivessem como resolução buscar o apoio da 

                                                           
2 Vindo do Piauí, me mudei para o Rio em 2013. No ano de 2015, iniciei estágio no Observatório de 

conflitos urbanos.   
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Igreja na figura de algum agente pastoral ou mesmo do próprio arcebispo3. Um caso 

emblemático e que me despertou mais atenção foi o transcorrido na comunidade Vila 

Autódromo, na Zona Oeste do Rio. 

Localizada ao lado do atual Parque Olímpico, em uma das regiões mais valorizadas 

do município, a comunidade foi alvo de tentativas diversas de remoções ao longo de sua 

história. Entretanto, foram nos anos de preparação dos megaeventos esportivos (Copa do 

Mundo 2014 e Olimpíada de 2016) que esse processo se acentuou. Com a mobilização de 

apoiadores locais e externos, a comunidade conseguiu chamar atenção internacional para 

seu conflito4. Dentre os apoios, o padre da paróquia local, ao lado dos agentes da Pastoral 

de Favelas e do envolvimento do próprio arcebispo em reuniões de mediação entre 

moradores e a Prefeitura, foram proeminentes para a garantia de que o projeto inicial da 

Prefeitura, que previa a retirada de todos os moradores da comunidade, não se 

concretizasse. Ao contrário, como fruto das parcerias e mobilizações, foi implementada 

uma reurbanização in locu da comunidade, culminando com sua transformação em ícone 

entre as demais ameaçadas pelos planos de remoção da Prefeitura.  

Em decorrência desse processo, parte da comunidade foi demolida para a remoção, 

e o que sobrou foi demolido para a reurbanização conquistada durante o conflito. No ápice 

do processo de remoção manu militari (dispositivo de remoção com utilização de força 

armada do Estado), a capela local foi usada como abrigo de alguns moradores que tiveram 

suas casas demolidas5. A capela católica foi ainda a única construção de toda a comunidade 

a não ser demolida ao longo de todo o processo, funcionando atualmente como um ponto de 

memória do histórico de lutas da comunidade e sendo usada como ponto de encontro para 

atividades culturais desenvolvidas pelos moradores, tais como: exposições de filmes, 

mostras fotográficas e debates, além, é claro, das atividades propriamente concernentes à 

ritualística católica. Diante desse cenário e tendo nascido no interior do estado do Piauí, 

onde o chamado catolicismo litúrgico e popular é muito forte, espantou-me constatar o grau 

de articulação e o ativo engajamento político de religiosos nesses casos de conflitos 

fundiários. Eram meus primeiros contatos com as chamadas comunidades de base da 

Teologia da Libertação. 

                                                           
3 Veremos, no transcorrer deste capítulo, que assim se deu o próprio surgimento da Pastoral de Favelas. 
4Para mais informações, ver: <https://brasil.elpais.com/brasil/2016/07/25/politica/1469450857_996933.html>. 

Acesso em 11 de dezembro de 2019. 
5 Para mais informações, ver: <http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2016/03/no-dia-em-que-recebe-

homenagem-mulher-tem-casa-demolida-no-rio.html>. Acesso em 19 de dezembro de 2019. 

https://brasil.elpais.com/brasil/2016/07/25/politica/1469450857_996933.html
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2016/03/no-dia-em-que-recebe-homenagem-mulher-tem-casa-demolida-no-rio.html
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2016/03/no-dia-em-que-recebe-homenagem-mulher-tem-casa-demolida-no-rio.html
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Também me despertou a curiosidade ver que, exatamente nessas comunidades, onde 

a constante ameaça de remoção levava a uma ação mais direta dos setores progressistas da 

Igreja, a presença de outras denominações religiosas – como os segmentos evangélicos – 

era de menor incidência. Em artigo, Davis (2017) também aponta para essa percepção no 

bairro Magalhães Bastos, Zona Norte do Rio. Para o autor, a forte dinâmica de articulações 

entre o padre local e a comunidade, na tentativa de impedir a remoção dos moradores em 

decorrência da construção de uma via expressa pela Prefeitura, acabou se tornando 

elemento importante para a afirmação da própria Igreja Católica na comunidade, em 

detrimento de outras religiões. Parte daí o despertar de meu interesse em entender as 

nuances dessas atuações da IC. Para tal, construí como objeto e objetivo iniciais desta 

pesquisa acompanhar as ações da Igreja na mediação de conflitos fundiários urbanos, 

tornando a Vila Autódromo meu campo para observar e participar mais de perto das 

reuniões e atividades da comunidade.  

Ainda que, no contexto dessas visitas e atividades junto às comunidades, eu 

estivesse em contato com algumas das lideranças locais, minha aproximação com pessoas 

efetivamente vinculadas à Pastoral de Favelas deu-se apenas no mestrado. No dia 03 de 

agosto de 2018, após sair de um seminário na Câmara Municipal sobre moradia popular, 

aguardava o fim da forte chuva na porta lateral da Câmara junto à dona Emília, liderança 

local da comunidade Horto Florestal (Zona Sul), e “Di”, moradora da comunidade Rádio 

Sonda, na Ilha do Governador (Zona Norte), ameaçada de remoção. Elas estavam 

combinando como iriam chegar até a comunidade Chácara do Catumbi, na região central, 

para a cerimônia de entrega da posse da terra aos moradores por usucapião coletivo – 

conquista jurídica da assessoria prestada pela Pastoral de Favelas. Perguntei se poderia ir 

com elas, e, juntos, chegamos à cerimônia, que havia contado com a presença do Arcebispo 

Dom Orani João Tempesta. 

 Chegamos ao final do evento, e o atraso, no entanto, me possibilitou ser 

apresentado por dona Emília a alguns dos integrantes da Pastoral de forma mais informal e 

com eles conversar por algum tempo. Assim se deu meu primeiro contato com Lúcia, 

agente da Pastoral responsável pelo Vicariato Jacarepaguá6 (onde se localiza a Vila 

Autódromo) e que me apresentou posteriormente aos demais membros da Pastoral de 

                                                           
6 Sobre os Vicariatos e a estrutura organizativa da Pastoral de Favelas e da Igreja Católica, ver o item 1.2 

deste capítulo. 
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Favelas. Passei então a acompanhar reuniões e outras atividades marcadas por Lúcia em seu 

Vicariato, tentando privilegiar inicialmente aquelas que transcorriam na Vila Autódromo. A 

primeira delas dias após esse contato inicial. 

 Com o passar do tempo, percebi que as ações da Pastoral de Favelas na Vila 

Autódromo eram muito pontuais comparadas com o conjunto das ações que seus agentes 

articulam no conjunto das comunidades atendidas. Refletindo sobre o que se delimitava 

como meu objeto à época, compreendi que, se tinha por objetivo observar as nuances da 

atuação da Igreja Católica nos conflitos fundiários, esse objeto não deveria ser apenas  uma 

comunidade, e sim a própria Pastoral de Favelas, que tem, nas políticas habitacionais, seu 

foco de atuação. Ao longo dessas interações e do aprofundamento das leituras da 

bibliografia especializada, termos nativos como “justiça restaurativa”, “Laudato Si”, “igreja 

em saída”, “casa comum”, dentre outros, iam apresentando para mim novas agendas a se 

fundirem com antigas práticas e estruturas da Igreja no Brasil, notadamente no campo das 

Pastorais Sociais do Rio de Janeiro. 

Com base nisso, passei então a refletir como hipótese um possível projeto de 

recatolização dos territórios de favelas do Rio, por meio da revalorização dos instrumentos 

de base da Igreja Católica após o mandato de Francisco e a reorganização das estratégias 

políticas da Igreja. Era ainda uma ideia vaga baseada nestas primeiras percepções de que a 

“Igreja em saída” – um dos lemas do mandato de Francisco – mobiliza novas estratégias, 

tanto para dentro como para fora da própria instituição. Reforçava esta percepção notar que, 

ao eclodirem ameaças de remoções, o acompanhamento e a interação da Pastoral de 

Favelas nas comunidades levava a um maior vínculo dos moradores com uma estrutura de 

base progressista da Igreja, que, por sua vez, vem se reformulando, ainda que lentamente. 

 Em algumas ocasiões, como em atividades paroquiais ou do Conselho Popular, 

estabeleci contato com pessoas que me relataram ser ou terem sido de igrejas evangélicas, 

mas que buscavam participar de atividades promovidas pela Pastoral de Favelas. Vale frisar 

que boa parte da literatura dos últimos 20 anos sobre catolicismo no Brasil aponta para uma 

renovação no interior da Igreja Católica oriunda, principalmente, dos movimentos 

carismáticos (ORO, 1996; MARIZ, 2003, entre outros). No entanto, ainda que não seja 

possível a aferição estatística com base no censo demográfico sobre o número de 

carismáticos no país, como lembram Sofiati e Moreira (2018), o conjunto das pesquisas 
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com foco nas dinâmicas do pentecostalismo católico aponta nele a maior diversificação e 

expansão ocorridas no interior da Igreja nos últimos anos.  

O carismatismo (ou pentecostalismo) católico foi o alvo do investimento 

institucional da Igreja Católica ao longo dos dois últimos papados (João Paulo II e Bento 

XVI) para o projeto de contenção de evasão de fiéis no continente. Por outro lado, a perda 

estatística de fiéis declaradamente católicos para outras religiões (TEIXEIRA. MENEZES 

2006, 2010; STEIL.TONIOL 2013, entre outros), que, para Sanchis (1997), demonstra o 

desafio de adaptação do catolicismo ao chamado fenômeno do pluralismo religioso, 

também reflete a incapacidade do carismatismo católico em fazer frente a essa evasão. 

Neste contexto, se levarmos em consideração a espacialidade, ou territorialidade, da 

distribuição de fiéis no município do Rio, Jacob et. al. (2012 apud VITAL DA CUNHA, 

2019, no prelo) demonstra que a presença dos denominados católicos é maior nas regiões 

litorâneas e áreas nobres da cidade, enquanto os fiéis de denominações evangélicas 

pentecostais se localizam mais incisivamente nas regiões periféricas. Temos, portanto, que 

as periferias do Rio se apresentam como cenário de maior desafio ao projeto de 

recatolização de fiéis da Igreja Católica, exatamente nos territórios alvos da “Igreja em 

saída”, onde as Pastorais Sociais têm sua intervenção como foco. 

De toda forma, esta percepção era ainda excessivamente ampla e carecia de maior 

delimitação. Com a continuidade dos primeiros encontros, outros se sucederam em distintos 

locais: nos bairros atendidos pelos agentes da Pastoral de Favelas, em templos católicos, na 

PUC Rio, na sede da Igreja Católica no Rio de Janeiro (também chamada de Mitra 

Episcopal), nos parlamentos Municipal e Estadual, universidades, dentre outros, sempre 

acompanhado de pessoas da Pastoral. Nesse sentido, penso que o acompanhamento da 

Pastoral de Favelas me coloca em uma situação de campo na qual as dinâmicas de 

interações entre seus membros não se situam em apenas uma localidade ou em um lugar 

específico (como a sua sede, por exemplo). Arriscaria dizer que a Pastoral é, por 

conseguinte, o conjunto dos lugares (comunidades, igrejas, eventos, sede etc.) e das 

relações que se estabelecem entre seus membros entre si e entre estes e as demais pessoas 

presentes nesses espaços e momentos. José Luís Fernandes (2001), diante de um campo 

nessas circunstâncias, classifica como “terrenos psicotrópicos” o conjunto dos lugares onde 

os usuários de drogas, aos quais se debruçou, interagiam. Essa denominação põe em foco 
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os “terrenos”, ou seja, os lugares privilegiados de interação desses sujeitos. A Pastoral, 

igualmente, não é a sua sede na Mitra Episcopal na Glória, ela é o conjunto dos espaços 

onde ocorrem as interações entre seus membros e os demais atores sociais com quem se 

relacionam.  

No entanto, ocorre por parte de seus próprios membros uma reiterada afirmação do 

espaço de favela como lócus privilegiado de atuação. Isso, por um lado, a distingue de 

pastorais semelhantes, localizadas em outras cidades (como a Pastoral da Moradia, de São 

Paulo), mas também acentua o espaço de favela como um território de identidade com o 

qual visa se estabelecer. O próprio nome Pastoral de Favelas demarca uma espacialidade, 

ou territorialidade, preferencial para esta interação, ainda que a ação de seus agentes possa 

ocasionalmente se efetivar em bairros e territórios com distintas características urbanas. 

Uma vez que encaramos, nesse trabalho, na esteira de Lefebvre (1974), a produção do 

espaço urbano como uma construção social por excelência, essa abordagem nos possibilita 

entender que são o conjunto dessas interações e os lócus privilegiados de atuação que 

conformam a tônica também para a produção desse espaço. 

No transcurso do trabalho de campo, percebi, desse conjunto de momentos e 

espaços, que um deles se avolumava em importância e na atenção dada pelos integrantes da 

Pastoral. Trata-se da articulação coletiva denominada Conselho Popular, instância criada 

em meados de 2007 por representantes da Defensoria Pública e Pastoral de Favelas, um 

conjunto de lideranças comunitárias e outros agentes individuais e coletivos que têm como 

foco a promoção de mecanismos jurídicos e políticos de salvaguarda a comunidades em 

situação de conflito fundiário. Ao revisitar as anotações em diário de campo, percebi que 

essa articulação entre Pastoral de Favelas e Conselho Popular destacava-se no conjunto, 

demonstrando uma interação importante entre esses dois agentes coletivos. 

O protagonismo da Pastoral de Favelas neste instrumento de representação civil e o 

conjunto de sua participação como sociedade civil nos conflitos fundiários, em uma postura 

notadamente oposta às outras duas experiências da Igreja de intervenção fundiária –

Fundação Leão XIII (fundada em 1947) e Cruzada São Sebastião (1955) –, passaram a 

ganhar centralidade na minha reflexão sobre a pastoral. Mas foi somente no exercício da 

escrita que meu objeto finalmente se apresentou de forma clara e absolutamente 

contundente, como se ele sempre estivesse ali, esperando ser notado. Foi somente na escrita 
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que percebi como, desde o ato de fundação até os dias atuais, mais de quarenta anos depois, 

o setor jurídico da Pastoral de Favelas se estrutura como uma espinha dorsal da relação 

entre pastoral e comunidades. Também notei que é por meio do seu quadro jurídico que ela 

articula sua principal intervenção junto aos moradores assistidos e que é pelo jurídico que a 

Pastoral de Favelas se atualiza via participação civil no interior do Conselho Popular. 

 Nesse sentido, gostaria de resgatar a reflexão do antropólogo Roberto Cardoso de 

Oliveira quando, em análise sobre o métier do antropólogo, tece considerações sobre a 

tripla cognição que perpassa o fazer não apenas antropológico (seu lócus disciplinar), mas 

em graus distintos, o conjunto das Ciências Sociais, como ele próprio salienta. Esse triplo 

fazer, que se funda no “olhar, ouvir e escrever” como categorias cognitivas com funções 

distintas, porém complementares, instrumentaliza o fazer etnográfico, ou, no nosso caso, a 

nossa sociografia. Se, por um lado, quando na imersão em campo, no contato com os 

sujeitos e lugares próprios de nossos objetos, estamos guiados pela bagagem e o arcabouço 

teórico que conformam um ouvir e olhar particulares e, em certa medida, direcionam nossa 

percepção sobre as dinâmicas em curso; por outro, é no exercício da escrita – enquanto 

categoria cognitiva criativa, e não passiva – que se completa o fazer reflexivo sobre os 

dados empíricos. Ou, nas palavras do autor:  

 

 

enquanto no olhar e no ouvir ‘disciplinados’ – a saber, disciplinados pela 

disciplina – se realiza nossa ‘percepção’, será no escrever que o nosso 

‘pensamento’ se exercitará da forma mais cabal, como produtor de um discurso 

que seja tão criativo quanto próprio das ciências voltadas à construção da teoria 

social. (CARDOSO DE OLIVEIRA 1996. p.15) 

 

 

 Essa tripla dimensão, ao tempo que torna visível um caráter processual de 

descoberta de nossos objetos, põe luz sobre a textualização como ponto central de 

inteligibilidade dos processos que a antecedem. Foi com esse crescendo sociográfico, ou 

seja, essa trajetória que perpassa leituras, momentos e percepções de campo, e escrita – em 

similitude à trilogia pastoral do “ver, julgar e agir”, para não perder o paralelo oportuno 

com meu objeto – que me deparei e que fui desafiado quanto à produção de inteligibilidade, 

fundamentalmente para mim mesmo. Por fim, é diante deste processo que apresento ao 

leitor o objeto final desse trabalho: a ação jurídica-pastoral católica nos conflitos fundiários 

urbanos via Pastoral de Favelas. 
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1.2.  Estrutura e organização. 

A Pastoral de Favelas segue a estrutura administrativa de subdivisões territoriais da 

Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro7. A título de delimitação, respeitando o 

objeto deste trabalho, as divisões territorial-administrativas que apresentarei a seguir estão 

circunscritas à cidade do Rio de Janeiro, ainda que eventualmente os agentes da Pastoral 

possam atuar em outros municípios. É importante salientar que a forma de ocupação 

territorial/espacial comumente utilizada pela Igreja Católica tem como eixo organizacional 

a sobreposição de regiões administrativas. Nesse sentido, apresenta-se a seguinte 

organização territorial-administrativa no município: arquidiocese, subdividida em oito 

Vicariatos Episcopais Territoriais, que são: Vicariato Santa Cruz; Vicariato Leopoldina; 

Vicariato Suburbano; Vicariato Jacarepaguá; Vicariato Norte; Vicariato Sul; Vicariato 

Urbano; Vicariato Oeste. Cada Vicariato, por sua vez, apresenta outra subdivisão, chamada 

de “Forania”. As Foranias administram um conjunto de paróquias8 naquela espacialidade.  

 

Figura 1. Vicariatos Territoriais. Fonte: Arq. Rio. 

Cada paróquia deve ter no mínimo um padre responsável, a quem se chama 

“pároco”. Este, por sua vez, demarca um território menor de atuação. Em cada paróquia, 
                                                           
7 As arquidioceses se situam nas capitais de cada estado e são responsáveis pela administração das dioceses 

existentes no mesmo. Estas, por sua vez, são responsáveis pela administração de um território regional. No 

entanto, o Estado do Rio possui outra arquidiocese, sediada em Niterói, em decorrência de o município já ter 

sido capital do estado entre 1834-1894 e novamente entre 1903-1975. 
8 Dados do anuário eclesiástico da arquidiocese do Rio, concernentes ao ano de 2015, apontam a existência de 

265 paróquias no município do Rio. Cada paróquia tem, em geral, mais de uma igreja/capela sob sua 

jurisdição. 
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podem ainda existir um ou mais templos (igreja/capela/locais de adoração etc.). Na Igreja 

Católica, a definição de paróquia é feita pelo código de direito canônico, que declara: 

“Paróquia é uma determinada comunidade de fiéis, constituída estavelmente na igreja 

particular, e seu cuidado pastoral é confiado ao pároco, como a seu pastor próprio, sob a 

autoridade do Bispo diocesano.” (Cân. 515 § 1º). As paróquias são, nesse sentido, uma 

espécie de base da subdivisão territorial de atuação da Igreja, subordinada e inserida em 

outras subdivisões territoriais.  

 No que concerne às atribuições de cada pároco, para além da realização das 

ritualísticas propriamente religiosas, como cultos e cerimônias litúrgicas, está a execução 

de atividades de acompanhamento do cotidiano dos fiéis que habitam a região de 

abrangência de sua paróquia, promoção de ações de caridade e demais de cunho social – 

ainda que, na prática, as ações dos párocos não se limitem exclusivamente aos fiéis 

católicos nem tampouco as ações da Igreja Católica, em um determinado território, se 

limitem àquelas organizadas pelos párocos. Esta ação de acompanhamento sociorreligioso 

dos párocos e demais religiosos é denominada de “ação pastoral”, em alusão ao ato de 

pastoreio de rebanho, que, no cristianismo, remete à história de vida de Cristo como 

condutor/pastor e fundamenta a ação de todo sacerdócio católico. Em entrevista concedida 

para essa pesquisa, o atual coordenador da Pastoral de Favelas, Monsenhor Luiz Antônio, 

assim a descreve: 

 

 

Na igreja nós temos o território paroquial, que são como os bairros. Você tem um 

bairro aqui, e eu tenho que saber que aquelas ruas ao redor da igreja ficam sob a 

responsabilidade do padre. Então o que é a igreja? Aí entra o Concílio Vaticano 

[Concílio Vaticano II], então, dentro daquele território, você tem a Igreja 

Católica, tem as igrejas evangélicas, tem hospital, favela, comércio, teatro. Você 

tem que estar preocupado em evangelizar essas pessoas todas. A igreja, a 

paróquia, não são quatro paredes, são uma extensão, um território, e, dentro desse 

território, há pessoas, jovens, adultos, crianças, pobres, brancos, negros, e eu 

tenho que ter essa ideia... (Mons. Luís Antônio, entrevista concedida na Mitra 

Episcopal em 28/11/2018) 

 

 

 Temos, portanto, que uma determinada paróquia pode ter sob sua jurisdição templos 

localizados em territórios com distintas características urbanas (como Leblon e Vidigal). 

Nesse sentido, o foco de atuação dos agentes da Pastoral de Favelas, diferentemente dos 

párocos, está sob os territórios de favela, ainda que possam eventualmente articular 

atividades em outros territórios da paróquia. 
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Além dos Vicariatos territoriais, a Igreja Católica conta com Vicariatos “temáticos”. 

A Pastoral de Favelas, assim como o conjunto das chamadas Pastorais Sociais9, estão na 

diocese do Rio sob jurisdição administrativa do Vicariato para a caridade social, que 

coordena, no município, dezesseis pastorais, que são: Assistência Religiosa ao Menor 

Privado de Liberdade; Carcerária; Criança e Menor (aparecem no anuário da arquidiocese 

como duas pastorais distintas); Domésticas; Favelas; Meio Ambiente; Migração; Mulher 

Marginalizada; Obra do Apostolado do Mar; Pessoa com Deficiência; População de Rua; 

Saúde; Sobriedade; Terceira Idade e Trabalhador. 

A atual estrutura de pessoal da Pastoral de Favelas conta com sete agentes pastorais, 

uma advogada e um coordenador-geral, sendo todos eles funcionários contratados da 

arquidiocese, com exceção de seu coordenador, por ser do quadro do Clero. A cada 

Vicariato territorial, a pastoral destina um agente, com exceção do Vicariato Urbano, que 

compreende a região do centro da cidade e que é atendido pelo conjunto dos agentes da PF.  

Os agentes pastorais são responsáveis por estabelecer o contato e a mediação entre a 

Pastoral de Favelas e as comunidades, e entre a Pastoral de Favelas e as paróquias, 

privilegiando os territórios de favelas, mas podendo atuar eventualmente em outros 

territórios urbanos. Dentre suas atribuições e atividades rotineiras, estão a realização de 

uma reunião periódica com a comunidade, denominada de “círculo bíblico”; participação e 

organização de reuniões com o Conselho Popular e outras instâncias da sociedade civil; 

participação em atividades diversas realizadas pela Igreja; acompanhamento dos conflitos 

fundiários de comunidades inseridas em suas jurisdições territoriais, dentre outras. 

À advogada, compete prover de orientações jurídicas as comunidades assistidas 

pelos agentes pastorais e que se encontrem em situação de conflito fundiário. Dentre suas 

atividades de rotina, estão: participação, organização e elaboração de atividades com o 

Conselho Popular e outras instâncias da sociedade civil, e participação em atividades 

diversas realizadas pela Igreja. O jurídico da pastoral é também o principal elo de 

articulação entre a Pastoral de Favelas e parceiros considerados estratégicos, como o 

Núcleo de Terras da Defensoria Pública (Nuth), o Conselho de Arquitetura e Urbanismo 

(CAU), Instituto de Terras e Cartografias do Estado (ITERJ), parlamentares, pesquisadores, 

                                                           
9Também conhecidas como Pastorais de Fronteira, essas pastorais surgiram, de forma mais expressiva, 

atreladas à Teologia da Libertação. 
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ONGs, dentre outros, com os quais pode atuar em parceria na elaboração de projetos 

urbanísticos, captação de recursos via editais e distintas parcerias institucionais.  

Ao coordenador, compete articular as atividades de conjunto dos membros da 

pastoral. É ainda o único membro com alguma ordenação religiosa no grupo, o que lhe 

torna o principal interlocutor entre as dinâmicas propriamente religiosas da Igreja e a ação 

sócio-política do grupo. As reuniões com a equipe completa se dão todas as quartas-feiras 

em sala própria da Pastoral de Favelas, que se localiza na sede da Arquidiocese do Rio.  

A Pastoral de Favelas possui um jornal próprio, chamado “O Favelão”, de 

circulação trimestral, com tiragem de aproximadamente 300 exemplares e que é utilizado 

por seus agentes na condução das reuniões de círculos bíblicos, distribuído nas atividades 

em que se façam presentes e nas paróquias de suas jurisdições. As matérias e todo o 

conteúdo são produzidos pelos membros da Pastoral. A composição do jornal pode variar 

bastante; o mais comum, contudo, é que contenha um editorial – escrito sempre pelo 

coordenador Mons. Luís Antônio e abordando temáticas factuais ou de relevância para o 

grupo naquele determinado período –,um resumo das atividades passadas e uma agenda das 

futuras atividades, entrevistas com lideranças comunitárias, orientações jurídicas às 

comunidades e um encarte específico para os círculos bíblicos. 

As reportagens abordam sempre temas presentes no cotidiano das comunidades. 

Podem tratar também de projetos ou atividades específicas realizados por organismos ou 

indivíduos parceiros da Pastoral que tenham a moradia urbana como foco. Dessa forma, 

podemos encontrar desde reportagens sobre projetos urbanísticos desenvolvidos pelo CAU, 

até a convocação e análise de debates e audiências públicas promovidas por parlamentares 

ou pesquisadores. 

 



 

34 

 

 

Figura 2. Jornal O Favelão, ano 2005. Fonte: APF 

A Pastoral de Favelas também possui um programa de rádio chamado “Fé e Vida”, 

transmitido aos sábados pela rádio catedral 106,5 FM. O programa funcionou até 2019 com 

edições semanais, abordando, em cada semana, uma temática vinculada aos eixos: 

educação, trabalho, moradia e direitos. Em 2020, uma reorganização administrativa 

implementada pela arquidiocese retirou a exclusividade da realização do programa da PF, 

que agora passa a dividi-lo com outras pastorais. 
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1.3. Surgimento e contextos. 

Antes de tudo, gostaria de frisar que as narrativas obtidas por esta pesquisa, tanto 

documentais quanto orais, apresentam diferentes versões quanto ao ano e o contexto de 

criação da Pastoral de Favelas. Nesse sentido, buscarei ao máximo traçar uma reconstrução 

que leve em consideração ambas as fontes, tratando as diferentes narrativas do ponto de 

vista da operacionalização da construção de identidade, em linhas traçadas por Basso 

(1996) e Behar (1990), em que encaro o fazer cognitivo da oralidade como um ato de 

criação e recriação dos elementos de distinção identitária, que se fazem presentes na forma 

como os membros da pastoral narram o seu histórico fundacional, em estreita relação com a 

intervenção jurídica. 

A narrativa mais comum vincula a criação da Pastoral de Favelas ao ano de 1977, 

durante a gestão do Arcebispo D. Eugênio de Araújo Sales à frente da Arquidiocese do Rio 

de Janeiro. O contexto sociopolítico era de inchaço urbano, com aprofundamento do então 

chamado “problema favela” (LEEDS e LEEDS, 1977), com 77% da população do 

município recebendo menos de 3 salários mínimos da época (IBGE, 1978). Aprofundava-se 

o desgaste da ditadura empresarial-militar com acenos de abertura política (LEEDS e 

LEEDS, idem). Porém a organização política de lideranças comunitárias de favelas ainda 

era bastante escassa, como fruto da forte repressão que abateu as comunidades, marcadas 

por um histórico de diversos programas de remoções em massa. Política que, por sua vez, 

entrava em um período de descenso na cidade, deixando de ser uma política de Estado 

prioritária, mas ainda existindo pontualmente (VALLADARES, 1980; LEEDS e LEEDS, 

1977; MACHADO DA SILVA, 2016, dentre outros). 

A cúpula católica que havia aderido ao golpe de 1964 vinha em uma escalada de 

tensão com o regime, marcada pelo recrudescimento do mesmo com perseguições e 

assassinatos de religiosos, consolidando uma crescente corrosão das relações institucionais 

entre a Igreja e o governo militar (ESQUÍVEL, 2004; BRUM, 2005, dentre outros). Por 

outro lado, com intuito de promover reformas internas, a Igreja realizou, entre os anos de 

1962 e 1965 , o concílio Vaticano II. Difundia-se, a partir de então, uma perspectiva de 

ação mais atenta aos problemas sociais, com destaque para dois aspectos: ecumenismo e 

pastoral (LIBÂNIO, 1999 apud BRITO,2015, p76). Embalados pelo concílio, as 



 

36 

 

Conferências Episcopais Latino-Americanas de Medelín (1968) e Puebla (1979) ratificaram 

uma opção preferencial pelos pobres (LÖWY, 2000). Difundia-se no Brasil – e, no que diz 

respeito ao ambiente urbano, no Rio em especial – a articulação de atividades sociopolíticas 

direcionadas por padres para as comunidades pobres e periféricas. Desenvolvidas nesse 

contexto, atividades conhecidas como círculos bíblicos foram o embrião da formação de 

inúmeras lideranças comunitárias, inseridas na criação e disputa de diversas associações de 

moradores.  

 O contexto de abertura eclesial popularizava a Teologia da Libertação na América 

Latina, com forte investida na criação de instrumentos sociais de base e renovação dos 

métodos de ação católica. Com duas experiências anteriores de formulação de políticas de 

grande impacto gestadas a partir da alta hierarquia da Igreja e voltadas à habitação popular 

– Fundação Leão XIII e Cruzada São Sebastião10 –, o surgimento da Pastoral de Favelas, no 

entanto, decorreu de ações pontuais que já vinham sendo operacionalizadas por padres e 

leigos católicos sensíveis aos problemas de moradia popular na capital fluminense. Nesse 

contexto, a consolidação da pastoral simbolizava um novo método de ação católica e a 

transformação do cenário político nacional.  

O padre José Ítalo Augusto Coelho, no Vicariato Sul, o padre Mário Prigol, no 

Vicariato Norte, e o padre João Cribbim, no Vicariato Oeste, são três dos principais 

religiosos que marcaram a articulação de ações sociais voltadas à moradia popular nos 

territórios de favelas cariocas que nortearam o modelo de ação da Pastoral de Favelas. 

Esses padres e outros religiosos que possuíam territórios de favela em suas paróquias 

passaram a desenvolver atividades sociais e de organização política com os moradores. 

Com foco no compartilhamento das experiências desenvolvidas em cada região, 

articularam atuações conjuntas e promoveram encontros – inicialmente chamados de 

“Assembleia de Pastoral” – fomentando a organização dos moradores junto a esses 

territórios. O relato a seguir, do padre Mário Prigol para o documentário de quarenta anos 

da Pastoral de Favelas, expressa a dimensão da ação político-pastoral empreendida pelos 

padres junto aos moradores de favelas há época: 

 

                                                           
10 Apresentarei essas duas ações com mais detalhes no próximo capítulo. 
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A Igreja, no Brasil, estranhou em alguns lugares, mas, aos poucos, quando viram 

que nós íamos quando tinham esses acidentes... Por exemplo: na favela de Brás 

de Pina, eram mil e cem famílias, e todas elas iam ser removidas de lá para a Vila 

Kennedy. Dessas mil e cem, só cem aceitaram, e as outras mil famílias rejeitaram. 

E nós éramos lá mais de oitenta padres, todos de batina e testemunhando o que o 

governador fazia de ruim para os favelados.11 

 

 

Dessas vivências surgiram concomitantemente, nestes territórios paroquiais, 

iniciativas de organização de pastorais sociais com foco de atuação no conflito fundiário 

urbano, como torna explícita a elaboração de uma análise interna sobre a situação fundiária 

do Rio elaborada pela CNBB em 1981 e a qual obtive acesso através de uma triagem dos 

arquivos da Pastoral de Favelas. O documento aponta o surgimento, em 1976, de duas 

Pastorais Sociais com essa finalidade, uma na Zona Sul (que seria a Pastoral de Favelas), e 

outra na Zona Oeste, que não existe mais. 

 

 

Ao redor de 1976 surgiu a partir de várias partes e outros agentes de pastoral, um 

movimento [grifo meu] que passou a chamar-se pastoral de favelas. Esse 

movimento tinha na paróquia de Santa Cruz o seu ponto referencial mais forte. 

No mesmo ano surgiu no outro extremo da cidade, em Campo Grande, um 

movimento similar, com forte participação da Igreja. Esse movimento passou-se a 

chamar ‘Terra e Habitação’, que devido a conflitos de grupos que o compunham, 

levou os agentes pastoral (sic) a criar um movimento próprio com o nome de 

Pastoral de Habitação. Essa pastoral tem o seu ponto de apoio mais forte no 

Vicariato Episcopal da região em que atua. (CNBB, 1981, p.5) 

 

 

 Aponta ainda o historiador Mário Brum que “desde 1976, o padre Ítalo Coelho 

vinha promovendo reuniões com antigas lideranças faveladas na zona sul do Rio, afastadas 

pela repressão que se abateu sobre este movimento” (BRUM, 2005, s/p). O documento 

aponta o surgimento da Pastoral de Favelas em 1976, no entanto, a referência ao seu 

surgimento põe em ênfase a ação de criação do movimento, entendido naquele contexto 

como movimento de base, promotor de ações sócio-políticas junto aos moradores. O padre 

Ítalo Coelho, primeiro pároco da igreja de Santa Cruz de Copacabana, criada em 196112, 

organizava no local reuniões com um grupo de engenheiros, advogados, e outros 

                                                           
11 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=cQ9aCE3lpSc>. Acesso em 28 de novembro de 2019. 
12 Para mais informações, ver: <http://paroquiasantacruzcopacabana.blogspot.com/>,  Acesso em 9 de outubro 

de 2019. 

https://www.youtube.com/watch?v=cQ9aCE3lpSc
http://paroquiasantacruzcopacabana.blogspot.com/
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profissionais voluntários de ações sociais dirigidas por ele no morro dos cabritos, no 

entorno da Lagoa Rodrigo de Freitas13, de jurisdição de sua paróquia.  Esse grupo é 

apontado por todas as fontes como o marco zero da pastoral, mas sua atuação tinha como 

ponto referencial um território paroquial, como torna explícito o documento. Próximo dali, 

um novo conflito fundiário, envolvendo a comunidade do Vidigal, iria impactar 

decisivamente a história dessas pessoas e das ações da Igreja sobre as políticas de moradia 

urbana na cidade. Conflito que, por sua vez, passou a ser apontado como o marco de 

criação formal da atual Pastoral de Favelas e da expansão de sua atuação para outras 

regiões, até, por fim, abranger todo o município14. 

 No dia 24 de outubro de 1977, o Estado do Rio de Janeiro, gerido na ocasião por 

Faria Lima, do extinto ARENA (partido de sustentação à ditadura empresarial-militar), 

emitiu uma notificação de despejo a 320 casas da comunidade do Vidigal. O comando da 

Prefeitura era, à época, de nomeação do governo do Estado, e o prefeito era Marcos 

Tamoyo (1975-1979), também do ARENA. A comunidade se localiza em um elevado ao 

lado do Bairro do Leblon, na Zona Sul do município, em um dos metros quadrados mais 

caros do país. Alegando a “inconveniência” da permanência dos moradores na região, a 

notificação estabelecia aos moradores o prazo de até 8h do dia seguinte para que retirassem 

seus pertences dos imóveis. Destaco a seguir três fundamentações da ordem de despejo:15 

 

 

a) causa danos às obras de estabilização de encostas; 

b) agrava o risco de novos deslizamentos, notadamente em períodos que se 

caracterizam pela frequência e intensidade de chuvas; 

c) põe em imediato perigo a integridade física e mesmo a vida dos próprios 

moradores, bem como de outras pessoas que ali se encontram, ou que por ali 

transitam. 

 

 

 Impactados pela ordem, um grupo de representantes da Associação de Moradores 

saiu em busca de apoios jurídico e político que garantissem a permanência de suas 

moradias no local. À época, o presidente da associação era Armando Almeida Lima, que, 

                                                           
13 Em meados de 1970, realizou-se uma tentativa de remoção dos moradores do entorno da Lagoa Rodrigo de 

Freitas, como torna explícito o relato da socióloga Lícia do Prado Valladares: “Na mesma época [1970], na 

Zona Sul do Rio de Janeiro, finalizava-se uma grande operação de remoção das favelas situadas na orla da 

Lagoa Rodrigo de Freitas (Catacumba, Praia do Pinto, Ilha das Dragas, etc.)”(VALLADARES, 1980,p.13). É 

sobre esses conflitos que o grupo de Pe. Ítalo dirigia seu auxílio pastoral aos moradores. 
14 Com a extinção da Pastoral da Terra, a Pastoral de Favelas passa a ser a única e principal frente de atuação 

da Igreja Católica sobre conflitos fundiários, com atuação na região municipal. 
15Dados disponíveis no despacho de 9 de janeiro de 1978, do juiz José Aloysio Ribeiro de Souza, responsável 

pelo caso. Uma cópia do despacho está inserida nos anexos no final deste trabalho. 
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em entrevista sobre o episódio ao jornal O Globo, em 2017, conta que: “armaram um golpe 

e nos deram menos de 24 horas para resolver. Como iríamos nos defender? Resolvemos 

pedir ajuda”16. Além de buscarem apoio junto a parlamentares estaduais e municipais, os 

moradores se dirigiram também ao grupo de Pe. Ítalo, que tinha como integrante, na época, 

a advogada Eliana Hathayde. Em entrevista concedida para o documentário de quarenta 

anos da Pastoral de Favelas, Eliana narra como, cientes da ordem de despejo e na iminência 

de sua concretização, os moradores do Vidigal recorreram ao grupo católico como forma de 

suporte e apoio político: 

 

 

Nós nos reuníamos sempre na paróquia Santa Cruz, que era a do Pe. Ítalo, e 

estávamos nessa ocasião em uma reunião onde nós tínhamos chamado inclusive 

outras pessoas para participar, para ampliar o grupo da Pastoral [grifo meu], 

quando surgiu um grupo de representantes da associação de moradores do 

Vidigal pedindo socorro porque estavam sendo ameaçados de remoção naquele 

momento. [...]17 

 

 

 A narrativa de Eliana, em consonância com as fontes anteriormente expostas, torna 

explícito que já havia consolidada uma ação pastoral. No entanto, em provável decorrência 

da iminência do despejo, a partir desse momento, Dom Eugenio Sales é acionado. O 

arcebispo articulou uma comissão de técnicos composta por importantes juristas católicos, 

como Sobral Pinto e Bento Rubião, e arquitetos que ficaram responsáveis por aferir o risco, 

ou não, do solo na comunidade do Vidigal – uma vez que a Prefeitura não havia 

apresentado nenhum estudo técnico que o comprovasse, como frisaria posteriormente a 

decisão judicial. A primeira medida do grupo foi entrar com um pedido de liminar para 

garantir a permanência dos moradores no local até a conclusão dos estudos e resolução do 

impasse, o que foi acatado judicialmente. 

 Meses depois, elaborados pelo departamento de assistência social da Fundação 

Leão XIII, à época já exclusivamente de jurisdição do Estado, são entregues aos moradores 

comunicados de despejo mesmo com a conclusão dos estudos apontando a inexistência de 

riscos de deslizamento na área demarcada para remoção. Neles, o levantamento do serviço 

social da fundação descreve no campo destinado ao nome da favela apenas “Av. 

                                                           
16Disponível em :<https://oglobo.globo.com/rio/quando-vidigal-venceu-estado-ha-40-anos-favela-sofreu-

tentativa-de-remocao-21974869>. Acesso em 30/10/2019. 
17 Entrevista de Eliana Hathayde. A entrevista e a íntegra do documentário de quarenta anos da Pastoral de 

Favelas está disponível pelo link: <https://www.youtube.com/watch?v=cQ9aCE3lpSc>. Acesso em 16 de 

dezembro de 2019. 

https://oglobo.globo.com/rio/quando-vidigal-venceu-estado-ha-40-anos-favela-sofreu-tentativa-de-remocao-21974869
https://oglobo.globo.com/rio/quando-vidigal-venceu-estado-ha-40-anos-favela-sofreu-tentativa-de-remocao-21974869
https://www.youtube.com/watch?v=cQ9aCE3lpSc
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Niemeyer”, demarcando o foco da remoção no privilegiado trecho da avenida em frente ao 

mar. De todos os documentos encontrados18, apenas um descreve a área de remoção pelo 

nome da comunidade Vidigal. Os documentos abaixo foram emitidos ao longo dos meses 

de dezembro de 1977 e janeiro de 1978. Ao todo, a ordem judicial previa o despejo de 320 

habitações da comunidade. 

 

 

 

Figura 3. Comunicado relativo ao despejo da comunidade do Vidigal. Fonte: APF. 

 

 

                                                           
18 Os documentos foram encontrados por esta pesquisa nos arquivos da PF.  
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Determinando a data de5 de janeiro de 1978 para que os moradores pusessem seus 

pertences na rua, apenas dois dias desde o comunicado, o levantamento apresenta ainda o 

nome dos moradores responsáveis pela unidade habitacional, a quantidade de moradores na 

referida residência e o destino da nova moradia: o conjunto Antares. As famílias que 

habitavam uma região de localização privilegiada pela facilidade de locomoção e oferta de 

empregos seriam removidas para a longínqua Zona Oeste, à época ainda mais afetada pela 

escassez de mobilidade urbana. Na data prevista, manu militari (remoção com suporte de 

força armada) e com suporte operacional dos caminhões da CELURB (atual COMLURB), 

desenhava-se o desfecho trágico. Os relatos obtidos descrevem que, no momento em que se 

preparava o início das remoções, a equipe de advogados mobilizada por Dom Eugênio 

conseguiu um despacho judicial sustando a operação.  

A decisão do juiz José Aloysio Ribeiro de Souza, responsável pelo caso, atendia a 

solicitação do grupo de advogados católicos e decretava a concessão de medida cautelar de 

não remoção dos moradores.  O documento de 9 de janeiro de 1978 – que trago nos anexos 

desse trabalho – é uma cópia da decisão do juiz do pedido da Prefeitura de reconsideração 

do despacho concessivo de medida cautelar. Destaco dele dois pontos da argumentação do 

magistrado: 

 

 
a) Não há prova técnica conclusiva de permanente necessidade de remoção, não 

passando de mera alegação o fato de que a permanência dos requerentes causa 

danos às obras de estabilização e agrava o risco de novos deslizamentos.[...] 

e) Causa espécie, por outro lado, a súbita preocupação da Municipalidade com a 

integridade física e a segurança dos requerentes, preocupação tanto mais 

estranhável quanto, existindo a favela no local, comprovadamente, há mais de 

vinte anos, coincide com a também repentina valorização imobiliária da região, 

preferida das redes internacionais de hotéis de luxo e similares. 

 

 

Em 2017, ao completarem-se 40 anos desse episódio, assim trazia em destaque uma 

reportagem do jornal O Globo: 

 

 
Era fim de tarde, no dia 24 de outubro de 1977, quando Armando Almeida Lima, 

então presidente da Associação de Moradores do Vidigal, recebeu uma 

notificação do Governo do Estado: no dia seguinte, às 8h, 320 barracos seriam 

despejados do morro. A razão alegada era o risco de deslizamento, mas logo veio 

à tona o real motivo da remoção. As empresas Rio-Towers e Sincorpa 

planejavam construir cerca de 50 casas de luxo no local e já tinham pagado 28 

milhões de cruzeiros para aquisição de uma faixa de terreno ao longo da encosta. 
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A partir daí, iniciou-se uma batalha que envolveu o Estado, o Município, o 

Legislativo e até a Igreja. [...] Foi Bento Rubião, advogado do escritório de 

Sobral Pinto, que descobriu o projeto de construção de residências de luxo no 

Vidigal. O croqui era assinado por Oscar Niemeyer. Confrontado com a evidência 

de que o empreendimento seria o motivo da remoção, o então governador, Faria 

Lima, negou o fato. “No Vidigal não haverá nem barracos, nem palácios”, 

declarou, na época.19 

 

 

Com a ação do jurídico católico, a comunidade conseguiu permanecer no local, e as 

remoções foram por fim suspensas. Em 1980, três anos depois do início desse conflito, 

outro evento importante marcaria o histórico entre a comunidade do Vidigal e a Pastoral de 

Favelas. A primeira visita de um Papa ao Brasil culminou em sua passagem pelo Rio, com 

uma visita do recém empossado Papa João Paulo II ao Vidigal, onde foi recepcionado por 

Armando Almeida Lima, o presidente da associação que recorreu aos padres católicos. A 

ida de João Paulo II ao Vidigal é contada em entrevista de Maria Cristina Sá, ex-

colaboradora da PF, como fruto de uma reivindicação de Dom Eugênio junto aos militares. 

A articulação política passava a mensagem de que a Igreja estava atenta àqueles territórios 

e que os tinha sob proteção. A interferência política de Dom Eugênio também apareceu em 

reportagem especial do jornal Extra, que afirmava: 

 

 

Não foi à toa a escolha do Vidigal para receber a visita de João Paulo II. 

Envolvido na luta pelo terreno dos moradores do morro, Dom Eugênio Sales 

mexeu os pauzinhos para que a comunidade fosse escolhida para receber o papa. 

Um dos responsáveis por guiar o pontífice pelas vielas foi Armando20 

 

 

                                                           
19Disponível em:<https://oglobo.globo.com/rio/quando-vidigal-venceu-estado-ha-40-anos-favela-sofreu-

tentativa-de-remocao-21974869>. Acesso em 30/10/2019. 
20 Disponível em: <https://extra.globo.com/noticias/rio/quando-vidigal-venceu-estado-ha-40-anos-favela-

sofreu-tentativa-de-remocao-21974847.html>. Acesso em 30/10/2019. 

https://oglobo.globo.com/rio/quando-vidigal-venceu-estado-ha-40-anos-favela-sofreu-tentativa-de-remocao-21974869
https://oglobo.globo.com/rio/quando-vidigal-venceu-estado-ha-40-anos-favela-sofreu-tentativa-de-remocao-21974869
https://extra.globo.com/noticias/rio/quando-vidigal-venceu-estado-ha-40-anos-favela-sofreu-tentativa-de-remocao-21974847.html
https://extra.globo.com/noticias/rio/quando-vidigal-venceu-estado-ha-40-anos-favela-sofreu-tentativa-de-remocao-21974847.html


 

43 

 

 
Figura 5- João Paulo II ao lado de religiosos, políticos e moradores na comunidade do Vidigal. 

Fonte: O Globo. 

 

 
Figura 6 - Dom Eugênio Sales em coletiva de preparação da visita papal com lideranças políticas e militares. 

Fonte: Jornal Extra. 

 

 

 

Figura 7. Reunião de preparação da visita do Papa com os moradores do Vidigal. 
 Fonte: APF. 
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Como demonstram as documentações e as entrevistas obtidas, o conflito que se 

originou em 1977 e se estendeu até o ano seguinte é um marco da luta política fundiária 

carioca e do processo de abertura democrática. O caso Vidigal demonstrava aos demais 

moradores de favelas e à população em geral que já era possível se opor ao Estado (e, por 

conseguinte, ao regime), inclusive por vias legais, que já vinham sendo reconhecidas pelos 

poderes públicos como vias legítimas, como salienta Valladares (1980). Também é 

apontado por Alex Magalhães (2010) como possivelmente a primeira conquista de não 

remoção por via judicial do Rio. Alçaria, ainda, a própria comunidade do Vidigal a uma 

espécie de símbolo da proximidade de convivência territorial entre ricos e pobres, projeto 

que já havia sido um dos nortes políticos de Dom Helder Câmara com a Cruzada São 

Sebastião. Para o historiador Mário Brum (2005), a Pastoral de Favelas passou a ser o 

principal meio de organização dos movimentos comunitários de favelas da década de 1970 

em diante. 

 No entanto, se vimos que alguns relatos e documentos apontam a existência de uma 

ação pastoral anterior ao caso Vidigal, por outro lado, o manual comemorativo publicado 

em 2018 pela própria pastoral apresenta a criação dessa força-tarefa articulada por D. 

Eugênio como sendo o marco de seu próprio surgimento. 

 
 

Assim surgiu a Pastoral, através da criação de uma ‘força tarefa’. O serviço 

jurídico da pastoral foi institucionalizado em meados de 1977, a partir do ‘Caso 

Vidigal’, onde os advogados Sobral Pinto, Bento Rubião, Eliana Athayde e Maria 

Alice Adão Antunes tiveram uma brilhante atuação. Contando também com a 

participação de alguns outros leigos como: Maria Cristina Sá, Ana Maria 

Noronha, Candido Feliciano Pontes e TiborSulik. Foi a partir desse fato e desse 

ano que passamos a usar o nome Pastoral de Favelas.(Manual PF, 2018, p.10) 

 

 

 O relato acima exposto representa um conjunto de outros relatos iguais que obtive 

tanto em entrevistas, quanto em conversas informais com os atuais agentes da Pastoral de 

Favelas, em que o caso Vidigal aparece como marco fundacional.Vale destacar que nenhum 

dos atuais membros da pastoral fizeram parte do seu período de criação. Vale ressaltar 

ainda que, embora a sede da pastoral possua um conjunto considerável de arquivos 

documentais, muitos dos documentos mais antigos foram perdidos em decorrência do 

episódio de expulsão das pastorais sociais da sede da Igreja durante a gestão do polêmico 
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ex-Arcebispo Dom Eusébio Oscar Scheid (2001-2009). Na ocasião, não apenas as Pastorais 

Sociais foram expulsas, como parte de seus arquivos e até mobílias foram destruídas. Do 

que restou, pude encontrar um documento que aponta a formalização do serviço jurídico da 

Pastoral de Favelas como parte da Arquidiocese do Rio apenas em março de 1978. O 

historiador Mário Brum também aponta essa data. Segundo o autor:  

 

 

em 1978, a Pastoral, baseada no episódio do Vidigal, onde a assistência jurídica 

foi fundamental para o desfecho favorável aos favelados, criou o Serviço de 

Assistência Jurídica, conduzido por advogados ligados à Igreja, como Sobral 

Pinto, Bento Rubião, Eliana Athayde, entre outros, como forma de auxiliar as 

comunidades na luta pela posse da terra. (BRUM, 2005, s/p) 

 

 

No entanto, ao invés de analisar os desencontros entre relatos de distintas fontes 

como contradições em si, percebo na combinação de ambos a construção de um processo 

narrativo que põe em foco não a precisão dos dados, mas a construção de uma identidade 

coletiva. Diante da reconstrução do histórico pelo conjunto das fontes, teríamos uma 

sequência cronológica de eventos que se dá, partindo da articulação dos grupos de base 

desde o começo da década de 1970, como o grupo de Pe. Ítalo em 1976, passando pelo 

conflito do Vidigal em 1977 e, por fim, com a formalização de um serviço jurídico, 

contratado pela Arquidiocese do Rio em 1978. No entanto, a transmissão oral através das 

gerações de trabalhadores da Pastoral de Favelas aparenta, neste caso, atribuir um peso 

significativo para a consolidação do caso Vidigal como um marco fundacional. 

 O surgimento da Pastoral de Favelas é uma história recorrentemente lembrada por 

seus membros e pelo conjunto das pessoas que acompanham ou fazem parte da história da 

pastoral. Como salienta o antropólogo e linguista Keith Basso, a memória do passado é 

uma reconstrução imperfeita de eventos, mediada pela mente com as contingências do 

presente, ou, em suas palavras: “Os lugares do passado são revisitados pela memória, que 

os reescreve em um processo de criação que, ao mesmo tempo em que ajuda a manter esse 

passado vivo no presente, o transforma em outra coisa completamente nova e diferente do 

que foi” (BASSO, 1996, p.13, tradução pessoal). 

Se analisarmos os relatos orais enquanto partes de uma estrutura narrativa que tem 

como eixo a história de vida dos sujeitos que participaram do processo de construção de 

uma organização social, temos ainda o desafio de analisar essas histórias de vida não 

apenas do ponto de vista da singularidade dos sujeitos que narram, mas da interação entre a 
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memória narrada, dentro de suas contingências, e o quadro sócio-político que conforma e 

contextualiza o olhar do narrador. Para a antropóloga Ruth Behar, este trabalho se apresenta 

da seguinte forma: 

 

 
A história de vida deve permitir ver como um ator faz uma história culturalmente 

significativa, como a história é produzida em ação e nas reflexões retrospectivas 

do ator sobre essa ação. Uma narrativa de história de vida deve permitir ver o 

subjetivo mapeamento da experiência, a elaboração de uma cultura e um sistema 

social que é frequentemente obscurecido em uma descrição tipificada. (BEHAR, 

1990, p.225, tradução pessoal)21 

 

 

 Nesse sentido, o relato da advogada Eliana Athayde pode nos ajudar nessa tarefa. 

Eliana fazia parte do grupo de voluntários de Pe. Ítalo antes do caso Vidigal e, no mesmo 

relato oral (apresentado no início deste tópico) em que apresenta a existência de uma ação 

pastoral de favelas antecessora ao conflito na comunidade, mais adiante, aponta esse 

conflito como marco da consolidação da pastoral: 

 

 

E, quando estavam em uma madrugada, uma madrugada meio que terrível, em 

que a polícia cercou a favela, muita polícia, camburão, uma série de coisas. E a 

comunidade muito estressada e apavorada com o que estava acontecendo, quando 

nós chegamos então com o documento jurídico [despacho do Juiz] que permitia a 

permanência da comunidade no local. E nesse momento então foi consolidada a 

ação Pastoral das Favelas da Arquidiocese do Rio de Janeiro. [grifo meu] 

 

 

O jurídico católico, na figura dos advogados anteriormente listados, tornou-se parte 

central da ação do grupo, que se consolidou como a principal frente de intervenção da 

Igreja Católica para os conflitos fundiários no Rio, sob a insígnia da Pastoral de Favelas. 

Bento Rubião (que dá nome à fundação Bento Rubião) passou a ser uma figura de destaque 

na história da pastoral após esse episódio. Trabalhava, à época, no escritório de Sobral 

Pinto, que era conhecido como “Senhor Justiça” por advogar em defesa de presos políticos 

na ditadura empresarial-militar. Vale lembrar que o método de ação a que se propunham as 

recém-surgidas pastorais sociais – no bojo da Teologia da Libertação de interface com a 

sociedade civil – tinha como espinha dorsal o empoderamento das populações pobres e 

marginalizadas quanto a seus direitos sociais violados. Nesse sentido, a interface com a 

ação jurídica passa a ser um ponto fulcral de construção de identidade. 

                                                           
21Do original: “A life history narrative should allow one to see the subjective mapping of experience, the 

working out of a culture and a social system that is often obscured in a typified account.” (BEHAR, op. cit.) 
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Do exposto, depreendo que a ação de articulação entre as duas frentes de 

intervenção (jurídica e pastoral), sob a supervisão institucional direta do então Arcebispo 

do Rio, é apresentada pelos sujeitos que fazem ou fizeram parte da pastoral como um marco 

de uma forma de agir. Essa forma não era mais a ação isolada de um grupo de base da 

Igreja nem, por outro lado, a imposição de uma estrutura hierárquica da IC, era o encontro 

dessas duas dimensões, intercambiando ainda o fazer jurídico com o fazer pastoral. Temos 

que “construções da realidade refletem concepções da realidade, os significados das 

paisagens e os atos de fala são manifestações personalizadas de uma perspectiva 

compartilhada sobre a condição humana” (BASSO,1996, p. 73, tradução pessoal)22
 

Nesse sentido, o caso Vidigal, operando e operacionalizado pelos sujeitos enquanto 

mito fundacional, explicita a centralidade da ação jurídica para a identidade do grupo 

pastoral. Um marco da articulação formal do grupo de pessoas que passaria a atuar 

posteriormente em diversas comunidades, por toda a cidade, sob a dupla inserção: jurídica e 

pastoral,contribuindo, por seu turno, na conformação de uma nova realidade político-

eclesial, como veremos mais detalhadamente nos próximos capítulos.     

 

  

                                                           
22 Do original: “constructions of reality that reflect conceptions of reality, the meanings of landscapes and acts 

of speech are personalized manifestations of a shared perspective on the human condition.”(op. cit.) 
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CAPÍTULO 2.  A IGREJA E O FENÔMENO URBANO CARIOCA 

 

Neste capítulo, abordarei o histórico de intervenções públicas sobre os territórios de 

favelas na cidade do Rio. Para tanto, me deterei, em respeito ao objeto desta pesquisa, 

apenas às intervenções das quais a Igreja Católica foi partícipe, ou àquelas que nos ajudarão 

a compreender elementos importantes das articulações entre Igreja, Estado e sociedade 

civil, relativas à moradia popular urbana carioca. Serão focos de análises tanto os principais 

projetos habitacionais, como também as transformações no cenário eclesial (ou na política 

interna da Igreja) que tiverem peso sobre as mudanças de postura de seus agentes no que 

diz respeito à questão habitacional. 

 Em um primeiro tópico, analisarei as experiências da Fundação Leão XIII e da 

Cruzada São Sebastião e demonstrarei os aspectos históricos e também as diferenças e 

similitudes entre as perspectivas políticas e eclesiais que nortearam cada uma delas, e 

também o impacto da relação entre Igreja e Estado para a produção do espaço urbano 

carioca. Em um segundo tópico, apresentarei as transformações no cenário político e 

eclesial onde, sob influência do Cristianismo da Libertação, destaca-se a intervenção 

jurídica-pastoral via Pastoral de Favelas. Analiso, nesse ponto, seu caráter de ruptura em 

relação às duas experiências anteriores implementadas pela Igreja Católica e o papel 

estratégico do setor jurídico da Pastoral de Favelas para a construção do posicionamento de 

setores dirigentes da Igreja acerca da questão fundiária urbana no período que compreende 

o final da década de 1970 até o final dos anos 1980. 
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2.1.  Histórico de intervenções nas favelas do Rio: Fundação Leão XIII e Cruzada São 

Sebastião. 

 

Constituída historicamente como um verdadeiro laboratório das políticas 

habitacionais urbanas, a cidade do Rio de Janeiro apresenta um amplo panorama de 

transformações dessas intervenções que, de certa forma, reflete as próprias transformações 

do ambiente político e das percepções sobre os territórios urbanos e seus habitantes. A 

aplicação de dois padrões de interferência nas políticas públicas habitacionais em favelas 

consolidou-se ao longo da história da cidade, ora privilegiando as remoções, ora 

favorecendo a urbanização (MAGALHÃES, 2013), ou mesmo fazendo coexistiras duas 

frentes, como aponta Machado da Silva (2016). Desses processos, a Igreja Católica se fez 

presente de distintas formas, ora apoiando uma forma de intervenção, ora apoiando outra,  

em um histórico de disputa interna dos projetos eclesiais hegemônicos e mutações da 

relação entre Igreja e Estado (ESQUIVEL, 2004). 

Para Leeds e Leeds (1978), a crise de urbanização relacionada à moradia consolida-

se no Brasil seguindo a mesma característica internacional, surgindo com o crescimento das 

cidades em desproporção ao investimento em habitação, consolidando um padrão de déficit 

habitacional com ênfase nas camadas mais pobres. No entanto, a intensidade e as formas 

como a crise se apresenta dependem, em parte, dos padrões e da infraestrutura estabelecida 

em cada lugar como norma para a “habitação de interesse social” (LEEDS e LEEDS, 1978, 

p.186). Essa métrica, salientam os autores, é estabelecida pelos extratos sociais de renda 

superior, uma vez que controlam historicamente os interesses de construção e as políticas e 

instituições urbanas. É dentro desse contexto que, na cidade do Rio, a Igreja Católica se 

inseriu e se estabeleceu como ator importante na disputa dessa métrica habitacional.   

Para os autores supracitados, os problemas de habitação popular urbana aparecem já 

na década de 188023, mas ganham expressividade em termos de volume apenas na década 

de 1940 e tornam-se urgentes a partir de 1950, demarcando um vertiginoso crescimento das 

favelas e desafiando a promoção de políticas públicas. Nessa direção, Machado da Silva 

(idem) aponta que a moradia popular urbana já se apresentava como uma preocupação nas 

principais cidades brasileiras desde o início do século passado, referindo-se principalmente 

                                                           
23 A primeira favela surgiu no Brasil em 1897, conhecida como “Morro da Providência”. Contudo, outros 

tipos de habitação popular de baixa renda eram já bastante comuns, como os cortiços. 
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a dois focos: a necessidade de abrigar a força de trabalho especializada do período de 

industrialização e as condições degradantes de habitações coletivas existentes nas classes 

populares, sendo as primeiras intervenções de cunho basicamente sanitaristas.  

Por outro lado, em um período de fortalecimento no catolicismo romano dos ideais 

de oposição à modernidade e ao “primado do poder civil”, com a ascensão do conservador 

Papa Pio IX, a hierarquia da Igreja no Brasil e no mundo operaria uma tentativa de 

cristalização, em seus membros, de uma postura de negação quanto aos ideais 

modernizantes. Eram tempos da encíclica quanta cura, do “catálogo de erros modernos” 

(ESQUIVEL, 2004, p. 200). Com o avanço das revoluções comunistas e o agravamento da 

precarização das condições de habitação e vida do proletariado urbano no mundo, a Igreja 

se posicionou sobre o tema através da encíclica Rerum Novarum (1891) do Papa Leão XIII, 

intitulada “sobre a condição dos operários”. A encíclica inaugurou um conjunto documental 

conhecido como “encíclicas sociais” e direcionava aos estados diretrizes para uma 

intervenção voltada à “proteção do proletariado, do trabalho e da propriedade, e 

conclamava o associativismo dos operários católicos de forma a fazer frente ao avanço 

comunista” (GONÇALVESet. all, 2010, p.98). 

Nos primeiros anos do século XX, a administração da capital federal por Pereira 

Passos (1902-1906) marcou um período de intensa reforma urbanística, com a promoção de 

remoções em massa de cortiços e habitações de baixa renda. Contudo, foi também nesse 

período, segundo apontam os Leeds (idem), que surgiram os primeiros documentos a 

indicarem a resolução do problema como de competência federal, dada sua massificação 

em todo o território nacional.  

A primeira república marcava ainda a consolidação da separação do vínculo formal 

entre Igreja e Estado, com a confirmação do rompimento do sistema de padroado pela 

constituição. Por um lado, a Igreja Católica no Brasil se via livre das amarras do poder 

político, que, ao tempo que lhe conferia status de religião oficial e a intervenção eclesiástica 

nos assuntos de moral familiar e educação (dentre outros), também sufocava sua 

centralização e crescimento institucional, submetida aos interesses desse poder. Por outro 

lado, se via, dessa forma, forçada a se voltar para a sociedade civil por força das 

circunstâncias e a reorganizar sua intervenção em todos os setores da vida social, incluindo 

a política (ESQUIVEL, op. cit). 
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 Com a nova dinâmica social iniciada com a revolução de 1930 no Brasil, o 

crescimento das favelas no Rio, então capital federal, ganharia maior impulso – em função 

do fortalecimento da industrialização e da criação de um intenso processo de urbanização 

(MACHADO DA SILVA, 2016). É concluído, no início dessa década, o projeto de 

planejamento urbanístico “Cidade do Rio de Janeiro, remodelação, extensão e 

embelezamento”, conhecido como “Plano Agache” em homenagem ao seu autor, o 

urbanista Francês Donat-Alfred Agache. Inspirado no urbanismo francês, além dos aspectos 

de “embelezamento” urbano, apresentava a cidade como um “organismo vivo”, que deveria 

ser sustentado por uma espinha dorsal que era a região central. Os bairros seriam ligados 

por vias de transportes eficientes, que, por sua vez, deveriam ser conectados por toda a 

cidade através de avenidas principais, entendidas como artérias centrais. Em relação à 

habitação, a proposta do urbanista era a transformação dos subúrbios em bairros operários 

integrados à cidade pelo sistema ferroviário, operando, para tanto, a remoção das favelas e 

a transferência de seus habitantes para os novos bairros (REZENDE, 2015). 

Os distintos planos urbanísticos desenvolvidos para a cidade, tais como Agache 

(1930) e Doxiadis (1965), demarcavam ainda um caráter experimental de sucessivas 

tentativas de adaptação do espaço físico urbano sob dimensões planejadas que não apenas 

excluíam o elemento humano (frize-se de baixa renda) como item de composição central, 

como foram retalhados ou só parcialmente implementados pelas sucessivas gestões 

(REZENDE, idem).  

É desse período a criação do Código de Obras (1937), durante a primeira era 

Vargas. Apontado como o primeiro documento legal tanto em reconhecer a existência das 

favelas, quanto em propor a sua eliminação (LIMA,1989), passou a lhes conferir, pela 

primeira vez, o status da ilegalidade (que se expressa até os dias de hoje na percepção 

pública sobre as favelas). Paralelo a isso, havia a proibição de construções de novas casas 

nesses territórios considerados ilegais e também de melhorias nas já existentes. O código 

previa a extinção total das favelas existentes e a substituição pelo que ficou conhecido 

como “núcleos de habitação de tipo mínimo”. É apontado também como a primeira política 

governamental formal voltada para a moradia de favelas e se caracterizava por um 

autoritarismo administrativo, que via a favela como uma doença social. Essa política se 

baseava na ideologia populista do Estado Novo Varguista e tinha como método de 

intervenção o fascismo europeu do Estado corporativo (LEEDS e LEEDS,1978, p.192). 
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A revolução de 30 do séc. XX mudaria ainda as bases da relação institucional entre 

Igreja e Estado, por meio da operacionalização de um projeto de reconstrução da identidade 

nacional onde Estado e Igreja atuariam novamente em conjunto. Por um lado, havia o 

esforço do clero em reatar sua posição privilegiada na formulação da política nacional; por 

outro, o Estado se beneficiaria da força da tradição cultural do catolicismo para moldar uma 

classe trabalhadora domesticada. Para Esquivel:  

 

 
A articulação entre duas figuras estelares – D. Sebastião Leme, do campo 

religioso, e Getúlio Vargas, do político – solidificou uma aliança que aproximou 

novamente a Igreja do Estado, mas numa modalidade diferenciada da traumática 

experiência imperial. Sob a condução do cardeal Leme a Igreja impulsionou a 

estratégia de penetrar as estruturas do Estado para, desde lá, impor sua visão do 

mundo e garantir uma presença social estendida. Propôs-se envolver a população 

de uma unidade cultural e religiosa, a qual daria sentido e filiação a todos os 

âmbitos da vida comunitária. O projeto do catolicismo da neocristandade deixou 

transparecer a continuidade de um agir católico atrelado ao poder político. 

(ESQUIVEL, 2004, p.201) 

 

 

Ressalta-se, contudo, a continuidade da perspectiva pastoral marcada por uma 

oposição à divisão do trabalho, notadamente contrária à subordinação da Igreja a questões 

estritamente religiosas e a “secularização” da sociedade, com uma consequente valorização 

da sociedade civil. Nessa mesma década, o Papa Pio XI apresentou uma nova encíclica, 

intitulada Quadragéssimo Anno, em comemoração aos 40 anos da Rerum Novarum 

Leonina. O documento ressaltava e reafirmava a orientação da Igreja em se opor aos 

“ídolos do liberalismo”, ao mesmo tempo em que se opunha a ideologias em que “não 

existem espaços para a religião”, exaltando o que classificava como “os princípios da 

sociologia católica” (GONÇALVES et. all. p. 100). Orientado pelas encíclicas sociais, o 

Arcebispo D. Sebastião Leme criou o Instituto de Educação Social e Familiar, em 1937, 

que passou a atuar dentro de organismos assistenciais do município, com foco nos 

territórios de favelas (op. cit. p.106). 

Foi no bojo dessa política estadonovista que se realizaram os primeiros censos 

sistemáticos em 14 favelas, dirigidos pelo médico Victor Tavares de Moura. Os resultados 

apontavam realidades frontalmente contrastantes com diversos mitos sobre estes territórios, 

que eram lidos como espaços de depravação moral de populações que, “adeptas da 

malandragem”, se recusavam a adaptar-se ao “ritmo ordenado da produção capitalista” 

(LIMA, 1989,p.41). Uma das principais evidências a que chegava o censo era a 



 

53 

 

organização dos moradores, inseridos em uma “pujante vida associativista” (LEEDS e 

LEEDS op. cit.). Ainda que tenha inspirado parte do código de obras, segundo a urbanista 

Vera Lúcia Rezende – que sinaliza uma opção desde 1920 na produção do espaço urbano 

por meio de legislação e dos zoneamentos, em detrimento do planejamento – o Plano 

Agache foi só parcialmente implementado, sendo abandonado em 1936 na gestão do 

prefeito Pedro Ernesto. 

No começo da década de 1940, foram criados os parques proletários, classificados 

como meio “seguro” para a extinção das favelas. Eles são apontados como a primeira 

consequência prática dessa nova orientação Varguista. A proposta de seu idealizador, o 

médico Vitor Tavares, acentuava a importância da construção de habitações higiênicas e 

padronizadas na mesma zona urbana das favelas. Esse entendimento levava em 

consideração a preparação da população das favelas para atuarem como mão de obra nos 

postos de trabalho ao redor do local de moradia. Para tanto, os parques proletários inseriram 

uma dinâmica de controle e fiscalização intensas sobre a rotina e os hábitos dos moradores, 

como torna explícito o relato a seguir: 

 

 
A autoridade da administração sobre os moradores era total. Todos os moradores 

tinham carteiras de identificação, que apresentavam a noite nos portões guardados 

que eram fechados às 22 horas. Toda noite, às nove, o administrador dava um 

‘chá’ (‘chá das nove’), quando ele falava num microfone aos moradores sobre 

acontecimentos do dia, e aproveitava a oportunidade para as lições ‘morais’ que 

eram ‘necessárias’ (M.F de MOURA, 1969,p.4 apud LEEDS e LEEDS, 1978, 

p.196-197) 

 

 

Igreja e escolas são apontadas como partes importantes do sistema de controle 

vigente nos parques, uma vez que as políticas implementadas no período tinham como foco 

uma “recuperação moral” do favelado, ainda que permanecessem os discursos higienistas 

herdados da administração Pereira Passos. No entanto, o fim da ditadura Vargas e a 

redemocratização levaram ao abandono dessa política em 1945, embora continuassem as 

restrições previstas no Código de Obras de 1937. O projeto dos parques previa inicialmente 

a construção de moradias temporárias, até que a estrutura permanente estivesse concluída. 

O que acabou ocorrendo, contudo, foi que as estruturas temporárias tornaram-se 

permanentes, e um novo processo de construções desordenadas foi se consolidando. Os três 

parques construídos não atingiram numericamente muitos habitantes. Juntos, o Parque 

Proletário nº 1, na Gávea, o Parque Proletário nº 2, no Caju, e o nº 3, na Praia do Pinto, 
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absorveram cerca de 7 a 8 mil pessoas, frente a uma população estimada na época em cerca 

de 130.000 moradores de favelas (LIMA, op. cit.). Sua maior relevância passou a ser o 

significado político e a institucionalização de uma práxis nas intervenções públicas na 

moradia popular urbana, da qual a Igreja Católica se tornou herdeira privilegiada. 

 Com a abertura política e o retorno das eleições no governo do general Dutra 

(1946-1951), o rígido e centralizado controle moral-administrativo do período Vargas 

cedeu espaço a uma relação clientelista, marcada pela troca de “favores” políticos pelo voto 

dessas populações. Escolas de samba, associações de favelas e até biroscas foram inseridas 

na nova dinâmica social e tornaram-se novos instrumentos de controle social pulverizado, 

cuja influência foi alvo de disputa por distintos políticos (cf. LEEDS e LEEDS, idem). A 

reabertura favorecia também a expansão dos trabalhos de base do Partido Comunista, que 

conquistou votações expressivas, tendo sido o terceiro partido mais votado nas eleições 

constituintes de 1945 no DF, formando a maioria na Câmara dos Vereadores nas eleições 

de 1947. 

Para Lima (idem), a presença de militantes e da propaganda comunista era bastante 

significativa nas principais favelas da cidade, principalmente como reflexo da relevância da 

atividade sindical do partido na indústria têxtil e na construção civil. A dimensão dessa 

influência fica explícita no relato a seguir: 

 

 
(...) há favelas que os comunistas são fortes e seu apoio ou oposição podem 

decidir o voto da maioria. Na Rocinha, por exemplo, segundo estimativa de um 

cabo eleitoral, dos 4.300 eleitores cerca de 2.500 seriam comunistas. Os 

comunistas votam em massa naquele que o partido indicar. As indicações do PC 

chegam apenas 72 horas antes da eleição. O nome apoiado se espalha pela favela 

sem se saber, como é confirmado pela Imprensa Popular. (Relatório SAGMACS, 

1960, Parte Específica: 17 apud LIMA, 1989,p.56). 

 

 

Para fazer frente a esse avanço do Partido Comunista, entraria em cena formalmente 

a Igreja Católica, por meio da Fundação Leão XIII. A prefeitura do Distrito Federal era, na 

época, de indicação do presidente e, com a posse de Dutra, assumiu, por sua indicação, 

Hildebrando de Góis. Foi durante seu curtíssimo tempo à frente da Prefeitura (fevereiro de 

1946 a junho de 1947) que se iniciou o projeto da fundação: 

 

 
A criação da Fundação Leão XIII foi, além de seus aspectos de bem estar social, 

um barômetro preciso das pressões políticas no Brasil do pós guerra. A ideia de 
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sua criação nasceu de um acordo entre Hildebrando de Góis e o conservador 

Cardeal D. Jaime de Barros Câmara para tentar ‘recuperar os favelados’. 

Explícito nesse pensamento inicial estava o controle da ‘infiltração comunista’, 

que era vista por muitos como uma enorme ameaça, numa época em que o 

Partido Comunista tinha seu maior apoio popular.(LEEDS e LEEDS, 1978, 

p.198) 

 

 

 Criada por decreto presidencial em 22 de janeiro de 1947 como pessoa jurídica 

privada, a fundação possuía estatuto e recursos próprios e funcionava administrada por uma 

junta de representantes da arquidiocese, da Prefeitura e do abrigo Cristo Redentor24 

(GONÇALVES op. cit. p.107), com cláusula que previa a destinação de seus recursos à 

prefeitura do DF em caso de sua dissolução (LEEDS e LEEDS, 1978; LIMA, 1989). 

Apresentava como meta a intervenção no conjunto das favelas cariocas por meio da ação 

social promovida por seus assistentes sociais e da implantação de infraestruturas, como a 

criação de clínicas, escolas, centros sociais etc.  

Para preparar os moradores para os processos de reurbanização – entendidos aqui 

como construção de equipamentos urbanos com base em normas técnicas planejadas em um 

determinado território –, a Leão XIII fundamentava-se em uma orientação prática-

ideológica de um tipo específico de entendimento de “bem-estar” que norteava as escolas 

de serviço social à época. Segundo essa métrica, os moradores deviam ser incentivados a 

adquirirem uma consciência política e moral “corretas”, conscientizando-se da necessidade 

de promoverem melhorias higiênicas em suas habitações e na comunidade e mudanças nos 

padrões de sociabilidades.  

A noção de envolvimento comunitário era bastante significativa para esse método 

de intervenção, que promovia a ideia de que os próprios moradores eram capazes de 

resolver seus problemas, desde que contassem com a orientação “adequada” para atingirem 

seus objetivos. Com isso, a Leão XIII estimulava os moradores a realizarem melhorias 

higiênicas e estruturais em suas habitações e nas comunidades, por meio da promoção de 

mutirões entre os próprios residentes. Dessa forma, tirava o foco da responsabilização do 

Estado na promoção das obras estruturais, como saneamento, iluminação, dentre outras. 

Por outro lado, promoveu a instalação de centros de ações sociais no interior das 

comunidades com o objetivo de torná-las espaços de planejamento, organização e 

administração das ações da Leão XIII nesses locais (ROBAINA, 2013). Os centros foram 

                                                           
24 Abrigo criado em 1936 por Raphael Levy Miranda, conhecido como “Apóstolo da Assistência Social no 

Brasil e amigo do presidente Getúlio Vargas” (GONÇALVES op. cit.). 
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importantes promotores de assistência médica, odontológica e de suprimento de carências 

sociais gritantes entre as populações residentes nas favelas cariocas. As dimensões das 

ações de assistência, somente em seus anos iniciais, são evidenciadas em documento da 

própria fundação: 

 

 
Assim, as ações médicas no interior das favelas configuraram-se de maneira 

significativa, tanto do ponto de vista qualitativo como do ponto de vista 

quantitativo, visto que, segundo os dados estatísticos da Fundação Leão XIII, no 

período compreendido entre 1947 e 1954, por exemplo, foram atendidos 

1.486.018 pessoas nos serviços médicos e distribuídas 4.782.924 mamadeiras nos 

lactários. Desse modo, podemos afirmar que [as] ações da Fundação 

promoveram, significativamente, uma melhoria nas condições de vida e nos 

aspectos de saúde das populações moradoras dos morros e favelas assistidas. 

(ROBAINA, 2013, p.189) 

 

 

Em referência às dimensões da ação social desenvolvida pela Leão XIII enquanto 

ainda subordinada à Igreja, o relatório SAGMACS25 também aponta: 

 

 
Nas favelas onde trabalha a Fundação Leão XIII, há no Centro Social, um serviço 

médico cuja extensão varia com o tamanho da favela. No Cantagalo, o Centro 

tem dois médicos, embora não muito assíduos, uma enfermeira, de tempo 

integral, e 5 visitadoras. Os médicos encaminham ao posto clínico geral e aos 

serviços médicos já articulados com a Fundação. O centro tem telefone e o 

serviço é equipado com uma padiola. Para os casos urgentes, chamam o pronto 

socorro do ‘Miguel Couto’. No São Carlos, para uma população de 28.000 

favelados, só há o centro da Fundação e, em caso de urgência o pronto socorro do 

Hospital Souza Aguiar. Na Rocinha, o serviço médico tem lactário e farmácia; 

possui dois clínicos, um pediatra, dois dentistas, duas enfermeiras, uma dietista, 

dois auxiliares de dentista e um responsável pela farmácia. Esse serviço médico 

atende a mais ou menos 15.000 pessoas, correspondendo às 3.000 famílias 

matriculadas no Centro. (Relatório SAGMACS, 1960, p.25)26 

 

 

A fundação passou a criar raízes em um conjunto expressivo de favelas, com foco 

naquelas onde residiam os maiores contingentes populacionais. Passando a atuar como um 

órgão auxiliar da burocracia de Estado, promoveu não apenas a criação das infraestruturas 

acima elencadas, mas se tornou uma importante ferramenta de organização e criação de 

associações de moradores nessas localidades. Com isso, focava na promoção de uma 

organização de base que se pautasse em contraponto aos trabalhos promovidos pelo Partido 

                                                           
25 Sociedade para Análise Gráfica e Mecanográfica Aplicada aos Complexos Sociais. Mais detalhes sobre a 

SAGMACS serão tecidos adiante. 
26 Disponível em: https://acervo.estadao.com.br/noticias/acervo,aspectos-humanos-da-favela-

carioca,8706,0.htm 

https://acervo.estadao.com.br/noticias/acervo,aspectos-humanos-da-favela-carioca,8706,0.htm
https://acervo.estadao.com.br/noticias/acervo,aspectos-humanos-da-favela-carioca,8706,0.htm
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Comunista – posto novamente na ilegalidade pelo presidente Dutra no mesmo ano de 

criação da Leão XIII.  

Nessa direção, em análise sobre a atuação estratégica da fundação, Robaina (idem) 

aponta uma dupla intervenção que, ao mesmo tempo em que promovia melhorias 

estruturais nas comunidades, também desenvolvia mecanismos de controle e 

monitoramento das organizações de base dos comunistas. Para os Leeds, é significativo 

desse esforço que as primeiras comunidades escolhidas pela fundação fossem precisamente 

aquelas com os maiores contingentes populacionais do período: “assim, na época, talvez 

100.000 pessoas estivessem sendo ‘salvas’ dos ‘perigos do comunismo’ e um número 

muito maior era influenciado pela fundação” (op. cit. p. 199). 

Vale ressaltar ainda que, embora o Partido Comunista estivesse pujantemente 

presente nas favelas, por meio do trabalho de seus membros de base27, não era possível 

afirmar que esses trabalhos contassem inicialmente com o respaldo e o incentivo da direção 

do partido. Isso porque havia uma tendência no período, tanto política como acadêmica, a 

ler o problema habitacional exclusivamente como um derivado da discussão 

macroeconômica – ou superestrutura, no conceito marxista –, que, para a esquerda marxista 

do período, na esteira dos escritos de Engels (1873) sobre o tema, significava associar os 

habitantes de favelas28 ao lumpemproletariado, portanto, a uma subclasse sem potencial 

revolucionário. 

 Nesse sentido, a aposta dos militantes de base do Partido Comunista no 

fortalecimento da União dos Trabalhadores Favelados (UTF) aparentava ser uma disputa 

em duas frentes. Com a Igreja e o Estado de um lado, e, de outro, com a direção do partido. 

A atuação dos militantes se consumava através de “uma evidente tentativa de evitar, ao 

menos no plano retórico, a separação entre os problemas do trabalho e os da 

                                                           
27Robaina(op. cit.) ressalta ainda a atuação dos Comitês Democrático Populares do Partido Comunista na 

formulação de análises sobre os problemas de água, saúde, qualidade da moradia e outros aspectos do 

cotidiano das favelas. 
28 Engels, obviamente, não escreveu sobre favelas em si, mas o conjunto de seus escritos intitulados “para a 

questão da habitação”, publicados inicialmente de 1872-73 em um jornal, tinham como foco refletir as 

condições das precárias moradias urbanas a partir de uma chave interpretativa do materialismo histórico. Para 

o autor: “A falta de habitação dos operários, e de uma parte dos pequenos burgueses das nossas modernas 

grandes cidades, é um dos inúmeros males menores, secundários, que resultam do modo de produção 

capitalista de hoje. Ela não é, de forma nenhuma, uma consequência directa (sic) da exploração do operário, 

como operário, pelo capitalista. (ENGELS, 1887, s/n) 
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moradia.”(MACHADO DA SILVA 2016,p. 168)29. Evidenciando, dessa forma, as 

dimensões do partido na época, onde mesmo as políticas não consensuais (ou prioritárias) 

entre seus membros gozavam de uma profunda imersão em parcelas expressivas da 

população. 

Durante todo o período anteriormente analisado, as favelas foram alvo basicamente 

de políticas de cunho repressivo e disciplinador. O entendimento do então problema 

“favela” passava por uma intervenção físico-espacial que não tinha como preocupação a 

mediação com as populações locais. As metas eram sempre de erradicação desses 

territórios, considerados patológicos em gênese, e pouca ou nenhuma atenção recaía sobre a 

organização dos moradores, suas opiniões ou mesmo as identidades coletivas agenciadas 

por eles. Um padrão de produção do espaço físico urbano pela tecnocracia insistia na 

supressão da agência dos indivíduos na construção desses espaços, a exemplo do binômio 

entre “espaço idealizado” e “espaço vivido”, de Lefebvre (1974). 

 Nesse contexto, as intervenções levadas a cabo pela Fundação Leão XIII 

apresentaram uma nova concepção e postura a respeito das populações residentes em 

favelas. Substituindo as intervenções das administrações anteriores, que apostaram em uma 

resposta de curto prazo, com a substituição das moradias e o controle moral rigoroso por 

uma resposta em longo prazo, por meio da “promoção humana” do favelado. O 

fortalecimento das associações de moradores como atores importantes inseriu ainda um 

novo elemento no trato político das favelas. Ainda que a sua mediação com os moradores 

herdasse bastante do traço de tutela moral, característico do Estado Novo Varguista 

(marcadamente na relação entre seus assistentes sociais e os moradores), as intervenções 

públicas passaram de uma postura fortemente impositiva e verticalizada para o que 

Machado da Silva chama de “controle negociado”.  

Vale ressaltar que nem todas as dimensões dessa nova postura foram passivamente 

aceitas por todas as administrações do DF, que entraram, por sucessivas vezes, em conflito 

com a Leão XIII, sob acusação de que a fundação estaria, dessa forma, atuando para a 

perpetuação das favelas. Na gestão de Mendes de Morais (1947-1950), por exemplo, foi 

criado o Serviço de Extinção das Favelas, em uma clara demonstração da desarticulação 

entre os órgãos da administração municipal (LEEDS e LEEDS, 1978, p.200).  

                                                           
29 Lima (op. cit.) destaca também um caráter moralizador na aposta do nome União dos Trabalhadores 

Favelados, uma vez que visava distinguir seus representados do estereótipo de “malandragem”, que imperava 

sobre os habitantes de favelas à época. 
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Contudo, a autopromoção da população de favela, agenciada pela Fundação, era 

vista com bons olhos por boa parte dos setores de direita e influenciaria o teor da campanha 

intitulada “Batalha do Rio”, iniciada pelo na época apenas jornalista Carlos Lacerda. Ao 

focar na responsabilidade individual do morador de favela pela melhoria de sua condição 

de habitação, atuava-se em contraposição à defesa de que essa responsabilidade era de 

exclusividade do Estado, tal como defendido pelo Partido Comunista. Dessa forma, 

agenciava-seu ma disputa indivíduo-estrutura que demarcava a polarização entre liberais e 

comunistas também nas políticas habitacionais. 

 A volta de Getúlio Vargas à presidência em 1952, por via democrática, com sua 

consequente busca de respaldo político pelas camadas populares, levou o governo a adotar 

uma postura também mais democrática no que diz respeito às políticas habitacionais. É 

nesse processo que a criação do Serviço de Recuperação das Favelas, em 1952, transferiu a 

jurisdição das políticas da Secretaria de Segurança Pública para a Secretaria de Saúde e 

Assistência. Para os Leeds, é nesse período que surge, na discussão pública sobre favelas, a 

ideia de urbanização in loco, que se tornaria um dos motes da futura intervenção da Igreja 

Católica na moradia popular urbana. 

Como se evidenciou a esta altura, a política da Prefeitura do antigo Distrito Federal 

era uma continuidade implementada pelo grupo que estivesse à frente do Governo Federal, 

uma vez que o prefeito era indicado pelo presidente. Nesse sentido, com Kubitscheck na 

presidência (1956-1961), assumiu a Prefeitura Negrão de Lima (1956-1957), criando um 

órgão que se incumbiu da tarefa de unificar as diversas frentes de intervenções públicas na 

moradia popular da capital. Assim, o recém-criado Serviço Especial de Recuperação de 

Favelas e Habitações Anti-Higiênicas (SERFHA) passou a coordenar as ações da própria 

Fundação Leão XIII (LEEDS e LEEDS, idem). A essa altura, ainda vinculada à Igreja, a 

fundação passou a ficar sob subordinação de distintas instâncias do Estado. Nesse novo 

contexto, a fundação perdia cada vez mais relevância política, ainda que estivesse presente 

em um conjunto significativo de favelas. 

O Rio de Janeiro entrava na década de 1950 com 169.300 moradores de favelas. 

Esse total compreendia 7,1% da população total da cidade. Desses moradores: 

 

 
Predominam nas favelas recenseadas, os Católicos Romanos, que representam 

91,05% do total, mais do que no conjunto da população do distrito federal, em 

que sua participação se eleva a 86,86%. Os Espíritas, que na população global se 
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colocam imediatamente depois, com 5,21%, passam, nas favelas, ao terceiro 

lugar, com apenas 1,80%, quando a participação dos protestantes é de 

4,81%.(IBGE, 1953, p.21) 

 

 

Ainda que o catolicismo permanecesse formalmente predominante nas favelas do 

Rio, o crescente inchaço urbano com a consolidação de grandes aglomerados populacionais 

favorecia uma transição das vinculações religiosas nas periferias, com acento privilegiado 

para o pentecostalismo evangélico. Nesse sentido, ainda que o censo indicasse uma 

autodeclaração de católicos acima de 90%, parece haver um entendimento de que estava em 

curso uma transição importante nas formas de vinculação religiosa, no contexto em que são 

agenciadas pelas práticas dos indivíduos, e não necessariamente refletidas nas 

autodeclarações. Para Sanchis (1997), a hegemonia católica na conformação da cultura 

popular brasileira era, pela primeira vez, ameaçada de forma estrutural a partir da 

emergência da ascese pentecostal nas camadas populares, como frisa: 

 

 

O pentecostalismo entrou no Brasil já no início do século, vindo do exterior, e foi 

seu caráter de ruptura com as tradições religiosas brasileiras que logo marcou sua 

visibilidade. Longamente retida, a explosão pentecostal deu-se durante as décadas 

de 50 e 60 [do séc. XX], sob a forma de missões intensivas, verdadeiras ‘cruzadas 

de evangelização’ organizadas a partir mesmo do Brasil. As camadas sociais mais 

densamente atingidas foram desde o início as camadas populares. (SANCHIS, 

1997,p.30) 

 

 

A década de 1950 marcou ainda o início de um importante ponto de transição do 

catolicismo. O contexto de profundas alterações no cenário socioeconômico nacional e 

internacional com forte industrialização e transnacionalização da produção; o 

aprofundamento do empobrecimento da população do campo; inchaço urbano desordenado; 

disputa no campo religioso nacional; escalada da polarização política internacional com a 

Guerra Fria e Revolução Cubana em 1959, dentre outros elementos, tornaram essa década 

um ponto importante também para as reformulações que a Igreja implementaria em seu 

modus operandi.(ESQUIVEL, 2004) 

Para Esquivel (idem), o clero nacional percebeu, na ameaça latente da perda de 

representatividade religiosa e do avanço comunista na região, uma necessidade de 

reformulação urgente. No Rio de Janeiro, Dom Helder Câmara era nomeado Bispo auxiliar 
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da arquidiocese, em 1952. Marcado por uma boa relação com o núncio apostólico30 Carlo 

Chiari e com o apoio e protagonismo dos Bispos do Nordeste, articulou no mesmo ano uma 

investida de organização, modernização e centralização política-administrativa do prelado 

nacional, com a criação da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) tendo Dom. 

Helder como primeiro secretário-geral. 

 Seguindo o desenho organizacional das agremiações laicas (tais como Ação 

Católica, Juventude Operária Católica e Juventude Universitária Católica), constituiu-se 

como uma organização autônoma, ou seja, independente administrativamente da Igreja de 

Roma. A conferência tinha como tarefa mapear os problemas nacionais e propor soluções 

“sem os entraves vindos do Vaticano” (BRITO, G. 2015, p.68), adotando, para tanto, o 

método trilogia pastoral de atuação, desenvolvido pelo cardeal belga Joseph Léon Caridjn 

(1882-1967). Joseph foi criador da Juventude Operária Católica (1924), e a trilogia que se 

fundamentava no método pedagógico conhecido como “ver, julgar e agir” foi vastamente 

utilizada pelo Papa João XXIII, acolhida em alguns documentos do Concílio Vaticano II e 

fortemente assimilada na América Latina (BRITO, G. idem). 

 Refletia, assim, um entendimento da necessidade de estreitamento do diálogo entre 

Igreja e instâncias civis, em um esforço de aproximação entre a fé religiosa e a realidade 

social, a contrapelo da tendência clerical anterior que apostou na ortodoxia doutrinária e 

aprofundamento da romanização (ESQUIVEL, 2004, p.202). A nova postura do clero 

nacional refletia, ainda, as influências das experiências do frei dominicano e economista 

francês Louis-Joseph Lebret, responsável pela criação, na França, do movimento Economia 

e humanismo (1941), que estabeleceu as bases de uma metodologia sociológica para as 

formulações da Igreja Católica sobre questões sociais. O movimento iniciado por Lebret 

postulava que, para melhor entender e se posicionar sobre temas econômicos e sociais, a 

Igreja precisava entendê-los a partir de dados empíricos que expusessem caminhos seguros 

de atuação. Nesse sentido, desenvolveu uma série de pesquisas de campo na Ásia, África, 

Oriente Médio e América Latina sobre temas como pobreza e desigualdades.  

 As pesquisas fundadas em métodos quantitativos primários e qualitativos se 

propunham a mapear a conformação dos problemas socioeconômicos dessas populações e a 

fornecer alternativas em diálogo com os habitantes, baseadas em uma política de 

                                                           
30 Os Núncios Apostólicos são espécies de diplomatas do Estado do Vaticano, nos países com os quais possui 

relações políticas. 
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“autodesenvolvimento” integrada à ideia de economia e humanismo (cf. LEBRET, 1961, 

apud GONÇALVES et. all. 2010, p.101). Foi no bojo dessa empreitada que Lebret veio ao 

Brasil pela primeira vez, em 1947, e passou a morar em São Paulo, onde deu aulas no curso 

de Economia Humana na Escola Livre de Sociologia e Política (ELSP) e montou um 

escritório da Sociedade de Análises Gráficas e Mecanográficas Aplicadas aos Complexos 

Sociais (SAGMACS), uma filial da Société pour l'application du graphisme et de 

lamécanographie à l’analyse (SAGMA), fundada em Paris. Nesse sentido “o método 

Economia e Humanismo se baseava, entre outras premissas, no planejamento como 

estratégia de mudanças, apoiado na formação de militantes, técnicos e lideranças 

originárias das próprias localidades onde se visava intervir”. (Lamparelli, 1995, apud 

GONÇALVES op. cit.) 

Como ressaltou Valladares (2005), Dom Helder Câmara e frei Lebret aparentam 

terem estabelecido desde o início um diálogo em virtude de suas afinidades eclesiais e 

políticas, tendo Dom Helder solicitado à SAGMACS de SP, já em 1947, um estudo sobre 

habitação operária. Em meio à Guerra Fria a ascensão de João XXIII (1958-1963) ao 

comando da Igreja Católica, trazia consigo o desafio da reforma institucional a nível global. 

Com essa missão, o novo Papa articulou o concílio Vaticano II, com destaque em dois 

aspectos: ecumenismo e ação pastoral (LIBÂNIO, 1999 apud BRITO, 2015, p. 76). Assim, 

estabeleceu as bases de uma intervenção pastoral progressista, voltada aos problemas 

sociais e à reaproximação da Igreja com as camadas pobres, flageladas pela “desigualdade 

capitalista” e vulneráveis ao “perigo comunista”. O novo papado incentivava e endossava 

as transformações da Igreja no Brasil, abrindo campo para um novo momento eclesial no 

continente. 

 
 

O certo é que, de forma concomitante com o processo de aculturação da realidade 

brasileira, a condução da Igreja deixava de lado o viés romanizado que a tinha 

caracterizado desde finais do século XIX. As primeiras declarações e documentos 

da CNBB abordaram a problemática econômica e social como parte intrínseca do 

labor pastoral. Os pronunciamentos a favor da reforma agrária testemunhavam 

esta virada no discurso episcopal. Em 1954, um comunicado da cúpula 

eclesiástica declarava que ‘as exigências de justiça social (...) estão a chamar por 

uma reforma de base e de métodos no atual sistema de vida rural’. A partir de 

então, o catolicismo brasileiro viu transfigurada sua fisionomia como instituição. 

O eixo da ação pastoral girou ao redor da promoção social, deixando num 

segundo plano as questões de ortodoxia doutrinária. Esse perfil da política 

eclesiástica foi legitimado pelo papa João XXIII.  (ESQUIVEL, 2004, p.204) 
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É nesse contexto que a Igreja articulou ainda outra frente de intervenção na moradia 

urbana. Inspirado na experiência e no diálogo entre Padre Lebret e Abbé Pierre (fundador 

do movimento Emmaüs, na França) e nas articulações do 36º Congresso Eucarístico 

Internacional realizado em setembro de 1955 no Rio de Janeiro (GONÇALVES op. cit. p. 

103), Dom Helder articulou, no mesmo ano, a criação da chamada “Cruzada São 

Sebastião”, constituída como uma associação civil sem fins lucrativos. Em seu estatuto de 

fundação, constam como metas:  

 
 

1. promover, coordenar e executar medidas e providências destinadas a dar 

solução racional, humana e cristã ao problema das favelas do Rio de Janeiro; 

 

2. proporcionar, por todos os meios ao seu alcance, assistência material e 

espiritual às famílias que residem nas favelas cariocas; mobilizar os recursos 

financeiros necessários para assegurar, em condições satisfatórias de higiene, 

conforto e segurança, moradia estável para as famílias faveladas; 

 

3. colaborar na integração dos ex-favelados na vida normal do bairro da cidade; 

 

4. colaborar com o Poder Público e com entidades privadas em tudo aquilo que 

interessar à realização dos objetivos acima enunciados; 

 

5. colaborar em providências para o retorno ao campo de imigrantes de áreas 

subdesenvolvidas, atraídos pelas luzes da cidade e aqui transformados em 

favelados. (Estatuto Cruzada São Sebastião apud GUIMARÃES s/a p.9) 
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Figura 6. Estatuto Cruzada São Sebastião. Fonte: Acervo Amarante do Núcleo de Memória da PUC-RIO, apud GUIMARÃES s/a p.8. 

  

 

A Cruzada São Sebastião se diferiu da Fundação Leão XIII fundamentalmente pela 

aposta nas políticas de urbanização in loco. Enquanto a fundação, sob forte interferência do 

governo, se via cada vez mais refém das políticas implementadas pelas gestões de plantão, 

que cada vez mais tendiam para a implementação de remoções em massa e para o apoio aos 

crescentes processos de judicialização do conflito fundiário, com crescimento de ações de 

reintegração de posse. 
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Em consonância com as novas diretrizes pastorais, o projeto da cruzada colocava 

em evidência a ação social na moradia popular e tinha como meta estabelecer um ambiente 

social onde ricos e pobres compartilhassem a experiência de moradia nos mesmos 

territórios. Nessa ideia, estava contida, por um lado, a suposição de superação da divisão de 

classe pelo fomento à alteridade nos territórios de moradia; por outro, buscava garantir ao 

trabalhador urbano sua permanência no local onde fosse melhor garantida sua fonte de 

trabalho e renda. Nesse sentido, a Cruzada apostou nos projetos de reurbanização in loco, 

promovendo a construção de edifícios habitacionais onde se localizavam as favelas. Dos 

projetos de reurbanização efetuados total ou parcialmente, destacam-se o do Leblon, 

recebendo os moradores da favela da Praia do Pinto (que ficou conhecido como “bairro São 

Sebastião”), e um no Flamengo, recebendo parte dos moradores do Morro Azul.31
 

Para ter direito aos apartamentos, os moradores eram acompanhados e fichados 

pelos assistentes sociais e tinham de se comprometer a assumir, por um lado, novos 

compromissos jurídicos com o pagamento de prestações diluídas em quinze anos a taxas de 

8% a 15% do salário mínimo à época (ao final, recebendo o título de propriedade do 

apartamento), além de impostos como taxas de água e luz, dentre outros (despesas que, em 

geral, não possuíam). E, por outro lado, compromissos morais-religiosos, uma vez que 

“celibatários e concubinários não poderiam pleitear um imóvel no Bairro São Sebastião” 

(GONÇALVES op. cit. p. 110). Após admitidos, os moradores eram inseridos em um 

rígido controle moral que, a exemplo dos parques proletários, contava com toque de 

recolher a partir das 22h, dentre outras formas de controle aplicadas pela assistência social.  

No entanto, o projeto da Cruzada buscava atuar em uma frente muito mais ampla do 

que somente a construção de conjuntos habitacionais, uma vez que entendia o problema da 

moradia urbana como consequência de um conjunto maior de problemas sociais. Dessa 

forma, a Cruzada teve como meta atuar desde a instalação de redes elétricas em diversas 

comunidades, até: 

 
 

a) criação, nas unidades federadas mais atingidas pelo êxodo rural, de núcleos 

coloniais que atuem como centro de atração e fixação dos migrantes 

nacionais;  

                                                           
31 Um interessante relato etnográfico de Carlos Nelson (1981) detalha as nuances da relação entre o padre 

local e os moradores da comunidade do Morro Azul no processo de seleção e organização dos moradores, 

dentre aqueles que não foram realocados para o conjunto habitacional da Cruzada, para receberem melhorias 

em seus barracos com organização de mutirão de construção e captação de verbas internacionais.  
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b) criação, ao longo de vias naturais de acesso, como Rio São Francisco e a 

Estrada Rio-Bahia, de núcleos que procurem conter os migrantes nacionais;   

c)  criação, na barreira do Distrito Federal, de hospedarias de imigrantes que, 

além de assegurarem assistência espiritual e social aos migrantes nacionais, 

tentem, uma última vez, encaminhá-los para a Baixada Fluminense ou para a 

zona rural do Distrito Federal. (Revista Visão, 27/12/1957 apud Gonçalves 

et. all. 2010, p. 109) 

 

 

Além da captação de recursos privados, inclusive internacionais, a Cruzada também 

mobilizou recursos com a criação da Feira e do Banco da Providência, contudo, dependia 

em grande medida do apoio político e financeiro do Estado. Com o intuito de viabilizar os 

projetos de urbanização, a Cruzada recebeu o direito de preferência ao aforamento32 de 

terras baixas da Marinha, à margem da Avenida Brasil. Em 1956, como fruto das 

negociações de Dom Helder, o presidente Café Filho doou Cr$ 50 milhões para as obras de 

aterro e terraplanagem dos terrenos onde foi construído, por exemplo, o Mercado São 

Sebastião. Consolidava-se assim a continuidade do atrelamento institucional entre Igreja e 

Estado e a existência de duas frentes de intervenção na moradia urbana, subordinadas à 

Igreja Católica. 

 

 

Parece ter havido, na ocasião, reflexos de divergências político-partidárias no 

espaço da Igreja. Efetivamente a Fundação Leão XIII recebeu desde o seu 

nascimento o apoio de políticos ligados a UDN, enquanto que a Cruzada se 

viabilizou graças ao apoio do pacto populista dominante representado pelo 

Partido Social Democrata e o Partido Trabalhista Brasileiro, (PSD/PTB), ainda 

que a ideia tivesse sido acolhida, inicialmente, pelo governo Café Filho. (Valla et 

all, 1981, p. 81 apud  LIMA, 1989 p.67) 

 

 

Para a socióloga Nísia Trindade, em consonância com Valla et all (1981), a criação 

de uma nova frente de intervenção na moradia popular subordinada à Igreja Católica 

representava, além de divergências político-partidárias, uma resposta da Igreja à “perda da 

capacidade de mobilização da Fundação Leão XIII, bastante associada às funções de 

controle social”(LIMA op. cit.). É importante frisar, contudo, que as duas intervenções 

expressavam também, de forma muito contundente, a divisão dos projetos pastorais no 

interior da Igreja. Por um lado, a Leão XIII representava as articulações políticas e eclesiais 

agenciadas pelo Arcebispo Dom. Jaime de Barros Câmara, figura associada à ala 

                                                           
32 Aforamentos são instrumentos jurídicos de concessões de direito de uso de terrenos ou construções a 

outros, sob a contraprestação de pagamento de taxas em dinheiro ou serviços. 
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conservadora da Igreja. Por outro, a Cruzada expressava um projeto inicial de renovação da 

ação católica agenciada por Dom Helder Câmara, à época, Bispo auxiliar do Rio. 

Contudo, a bibliografia especializada aponta unanimemente diversos dispositivos de 

continuidade nas formas de intervenção das duas experiências – marcadamente, no caráter 

moralizador da intervenção promovida por seus assistentes sociais, no atrelamento às 

estruturas de Estado e no fortalecimento e criação de experiências associativistas (comitês e 

associações de moradores), em contraponto às organizações de base comunistas. Em 

janeiro de 1957, o conjunto das organizações de base, sob tutela da Igreja, realizou o 

“Congresso Geral de Representantes das Favelas Cariocas”, tendo como foco dos discursos 

a contraposição ao populismo eleitoral e à influência comunista. O discurso de abertura, a 

encargo de Dom Helder, demarcava o contexto: 

 

 

Não estamos numa sessão política ou religiosa. Não somos iguais aos candidatos 

que aparecem e prometem antes de cada eleição e somem depois, sem cumprir. 

Somos homens que querem se unir em torno de um ideal, homens católicos, 

protestantes, espíritas ou lá o que seja, decididos a melhorar de situação a vida de 

milhares. Eu só tenho medo dos que não acreditam em Deus, dos comunistas. 

Cuidado, porque para eles quanto mais miséria existir, haverá mais campo a ser 

explorado. (Tribuna da Imprensa, 7/1/57: 5 apud.  LIMA, 1989 p.69) 

 

 

A citação a outras vertentes religiosas demarcava a nova diretriz pastoral com 

enfoque no ecumenismo estratégico. A alusão aos políticos que somem depois das eleições 

era uma referência ao populismo eleitoral nos territórios de favela, e o discurso 

anticomunista demarcava um inimigo em comum. Vale ressaltar que tanto as associações 

de moradores, quanto outras entidades organizativas gerais, como a FAFERJ (Federação de 

Favelas do Rio de Janeiro), tiveram, em alguma medida, suas criações influenciadas pelas 

políticas dos setores da Igreja atentos à questão da moradia urbana e da organização social 

de bases. No entanto, como aponta o historiador Mário Brum (2005), esses instrumentos 

organizativos tornaram-se alvos de políticas populistas33, tais como as dos chamados 

“chaguistas”34, que disputavam suas lideranças em troca de apoio estatal. Nesse sentido, ao 

tempo que se alinhava aos esforços da Leão XIII na disputa dos instrumentos de base com 

                                                           
33 Para uma análise da produção acadêmica sobre o populismo brasileiro e os movimentos urbanos ver 

Weffort(1978); Di Tella (1974); Moises (1978); Lima (1989), dentre outros. 
34 Termo que designava o movimento no entorno das políticas do governador do então Estado da Guanabara, 

Chagas Freitas, entre os anos de 1971 a 1975, e posteriormente, Governador do Rio de Janeiro, entre os anos 

1979 a 1983. 
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lideranças comunistas, a Cruzada passava a compreender também como central a denúncia 

ao populismo eleitoral nas periferias e favelas, como aponta Machado da Silva (2016). 

Em 1960, a primeira grande pesquisa sobre os territórios de favelas foi publicada. O 

estudo da SAGMACS, coordenado pelo sociólogo José Arthur Rios e intitulado “Aspectos 

Humanos das Favelas Cariocas”, se tornou uma referência para toda a produção acadêmica 

do período. O estudo foi encomendado pelo jornal O Estado de São Paulo, que o publicou 

em suplemento especial e que iniciava uma campanha contra Juscelino e o projeto de 

construção de Brasília. Uma das estratégias era demonstrar que o dinheiro gasto na obra 

poderia ser melhor aplicado em problemas sociais já existentes (LIMA, 1989). 

 A pesquisa concluiu, dentre outros pontos, que a maioria das políticas públicas 

implementadas para resolver o “problema favela” foram, por si mesmas, um agravante do 

problema. Apresentava a necessidade de uma proposição técnica e humana para a resolução 

do “problema favela”, que só poderia se viabilizar a partir da neutralização dos usos 

político-eleitorais em cima das necessidades dos moradores. No que concerne às 

experiências da Fundação Leão XIII e da Cruzada São Sebastião, o estudo contestou as: 

 

 

formas usuais de tratamento da população favelada tanto pelo Estado como pelas 

organizações criadas pela Igreja, que se alternavam entre medidas de cunho 

“repressivo” ou “paternalista”. Defendeu-se centralmente a proposta de 

autopromoção da população favelada, criticando-se, por exemplo, no relatório a 

construção do Conjunto São Sebastião pela Cruzada: ‘O apartamento aburguesa o 

favelado, sem educá-lo’. (SAGMACS, 1960, PT. I: 39 apud LIMA,1989, p. 97) 

 

 

Com a criação da nova capital, Brasília, o antigo Distrito Federal passou a se 

chamar e a ser gerido enquanto Estado da Guanabara, o que concedeu maior autonomia e 

visibilidade aos governos locais no que concerne também às políticas habitacionais. A 

ascensão de João Goulart ao Governo Federal com uma política dirigida às camadas 

populares, e de Carlos Lacerda ao governo do Estado – já com sua guinada à direita 

consolidada – acentuaram uma disputa política no Rio de Janeiro que pôs novamente em 

evidência a Leão XIII. Vale frisar que Artur Rios atuou ainda como coordenador de 

Serviços Sociais no início do governo Lacerda, onde implementou uma postura 

administrativa, segundo ele mesmo, inspirada no modelo de economia e humanismo de 

Lebret (LIMA, 1989, p.98). Com foco na autopromoção dos moradores e incentivando os 

sistemas de mutirão, Rios teve uma boa receptividade por parte dos moradores de favelas, 
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mas foi demitido por Lacerda após este iniciar uma reformulação administrativa no Estado 

com enfoque e incentivo às remoções. (MACHADO DA SILVA 2016. LIMA, idem)  

A cidade se viu, então, marcada pelo fortalecimento das remoções em larga escala 

após as experiências de implementação de distintos programas, culminando com a criação 

da Companhia Estadual de Habitação (COHAB),que foi singular para a efetivação de uma 

política de remoções em massa. Com a extinção do SERFHA e a criação da COHAB, que 

incorporou a Leão XIII, Lacerda iniciou uma reestruturação administrativa e resgatou o 

status jurídico de pessoa privada da fundação, que lhe permitia, dentre outras coisas, a 

captação de recursos internacionais. 

 A criação da COHAB é apontada pelos Leeds como uma reação de Lacerda à 

criação do Conselho Federal de Habitação, em 1962, por Goulart. Para os autores, o 

fortalecimento de uma frente de intervenção na moradia popular subordinada ao próprio 

Lacerda era estratégico para a construção de seu capital político com vistas à disputa 

eleitoral da presidência e tinha como desafio fortalecer financeiramente o Estado. Foi nesse 

ponto que entrou em destaque novamente a fundação (incorporada à COHAB), como forma 

de captação de recursos internacionais, tais como o acordo do Fundo de Trigo Brasil-

Estados Unidos35 (LEEDS e LEEDS, 1978, ps.215-216). Nesse sentido, era imperativo o 

controle total da fundação pelo grupo de Lacerda, o que se tornou viável em negociação 

com o Arcebispo D. Jaime de Barros de Câmara. 

Portanto, a Fundação Leão XIII permaneceria vinculada à Arquidiocese do Rio do 

ano de sua fundação até 1962, quando o então governador Carlos Lacerda conseguiu 

transferi-la, por meio da Secretaria de Serviço Social do recém-criado Estado da 

Guanabara, para a tutela exclusiva do Estado. Enquanto vinculada à Igreja Católica, a Leão 

XIII atuou em 33 favelas da cidade do Rio (ROBAINA, 2013), promovendo uma 

intervenção de cunho político-assistencialista. A partir do período Lacerda a Fundação 

passou a ser usada como um braço de suporte às remoções articuladas pela COHAB e 

CISAM. A Fundação permanece existindo no presente; agora, no entanto, subordinada à 

Vice Governadoria do Estado do Rio, com uma intervenção basicamente assistencialista e 

pouca relevância política. 

                                                           
35 O acordo previa a destinação de “um bilhão de cruzeiros obtidos pela venda de produtos agrícolas ao Brasil 

[que] seriam usados para a urbanização completa da favela de Vila da Penha e a construção de um posto de 

saúde em Madureira. O Estado da Guanabara contribuiria com 3% de sua receita tributária, conforme 

determinava a constituição, e o organismo definido pelo governador para implementar os programas foi a 

Fundação Leão XIII”. (cf. Leeds e Leeds, 1978: 252, apêndice II, apud LIMA, 1989, p. 105) 
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Por sua vez, os projetos da Cruzada entraram em declínio na década de 1960, por 

uma série de fatores que vão desde o racionamento financeiro ao projeto – em decorrência 

da construção de Brasília –, passando pela transferência de Dom Helder para Olinda em 

março de 1964 – marcada por articulações feitas pelo Arcebispo Dom. Jaime – até a 

eclosão do golpe militar no mesmo ano, com apoio da maioria do episcopado católico e o 

início de mais uma profunda transformação nas relações institucionais entre Igreja e 

Estado, que analisaremos no próximo tópico.  
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2.2. Pastoral de Favelas e a intervenção jurídica católica como novo método de ação. 

“Pai nosso dos pobres marginalizados 

Pai nosso dos mártires, dos torturados 

 

Teu nome é santificado 

Naqueles que morrem defendendo tua vida 

Teu reino é glorificado 

Quando a justiça é a nossa medida 

Teu reino é liberdade 

Da fraternidade, paz e comunhão 

Maldita toda a violência que devora a vida pela opressão. 

 

Queremos fazer tua vontade 

És o verdadeiro Deus libertador 

Não vamos seguir as doutrinas 

Corrompidas pelo poder opressor 

Pedimos-te o pão da vida 

O pão da segurança 

 O pão das multidões 

O pão que trás a humanidade 

Que constrói o homem ao invés de canhões. 

 

Perdoa-nos quando por medo 

Ficamos calados diante da morte, 

Perdoa e destrói os reinos 

Em que a corrupção é a lei mais forte, 

Protege-nos da crueldade 

Do esquadrão da morte dos prevalecidos, 

Pai nosso revolucionário 

Parceiro dos pobres, Deus dos oprimidos.” 

 

Pai nosso dos mártires, cântico da Teologia da Libertação.  

Composição: Cirineu Kuhn 

 

 

A relação entre Ciências Sociais e o estudo do catolicismo no Brasil tem seu foco 

inicial marcado pela análise da tensão entre tradição e modernidade. Caracterizado pelos 

estudos do catolicismo popular, rural e dos movimentos messiânicos, o catolicismo e a 

Igreja são retratados a partir de um polo da tradição e aversão da adaptação à modernidade, 

reforçados pelas posturas institucionais da Igreja entre o final do séc. XIX e o início do séc. 

XX. São representantes desta perspectiva, ainda que de pontos muito diferentes, Thales de 

Azevedo (1955), Emílio Willems (1967), Maria Isaura Pereira de Queiroz (1965), Rui Facó 

(1976), dentre outros. 



 

72 

 

A emergência dos grandes conglomerados urbanos e suas periferias viu emergir 

também a explosão de novas filiações religiosas, onde, além das religiões de matriz 

africana, cresciam os números de kardecistas e, sobretudo, de evangélicos. Os estudos do 

catolicismo passaram, então, a chamar atenção ao fenômeno do pluralismo religioso, ou 

mercado religioso (MONTEIRO, 1977. SANCHIS, 1997, dentre outros), caracterizado pela 

emergência de um fenômeno onde a pluralidade das ofertas e das possibilidades de vínculos 

religiosos distintos levava a uma nova vinculação das pessoas em relação à profissão de fé, 

em que a “hereditariedade” nas adesões religiosas (de pais para filhos) sedia espaço a uma 

adesão religiosa de escolhas individuais e conscientes,ao passo que o “batismo no espírito 

santo” promovia uma ruptura com a cultura religiosa sincrética nos indivíduos convertidos. 

As abordagens teóricas ao tempo que associavam o catolicismo à tradição de um 

“Brasil encantado”, marcado pelos sincretismos, viam na emergência da ascese pentecostal, 

nas periferias das grandes cidades, um polo oposto, da emergência de elementos 

modernizantes, demarcando ainda as religiões de conversão como uma “resposta religiosa à 

crise individual e social” (STEIL. HERRERA, 2010, p.366). Contudo, na emergência dos 

anos 1970, de uma transformação nas práticas pastorais entre clero e grupos sociais 

marginalizados de um lado (com a ascensão da Teologia da Libertação) e, de outro, o 

sufocamento das relações institucionais entre Igreja e Estado, reformulou-se o interesse dos 

estudos sobre catolicismo, passando a vigorar: “um enfoque sobre o papel político que a 

instituição e as práticas católicas vão desempenhar no âmbito da sociedade civil, frente ao 

autoritarismo da ditadura militar.”36 (idem, p. 380). 

Nesse contexto, enquanto autores brasilianistas como Ralph Della Cava (1975), 

Bruneau (1974), dentre outros, chamavam atenção para as formas como a Igreja se moldava 

ao quadro mais geral de mudanças da sociedade, intelectuais como Cândido Procópio de 

Camargo (1973) – autor que estabelece o vínculo de pesquisas entre o Cebrap e a 

Arquidiocese de São Paulo – passaram a chamar atenção ao fenômeno de transformação da 

função do cristianismo na sociedade brasileira, principalmente:  

 

                                                           
36 Paula Monteiro também chama atenção para a divisão de especializações de estudos sobre o campo 

religioso no período, cabendo à “sociologia Weberiana ocupar-se das religiões protestantes, a marxista das 

relações entre Igreja Católica, Estado e sociedade, enquanto à Antropologia dedicar-se à análise dos ritos, 

crenças e práticas da religiosidade dita ‘popular’ [...] as religiões afro-brasileiras [...] e o catolicismo 

(MONTEIRO, 1999, p.330 apud STEIL. HERRERA op.cit.). 
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Em relação ao seu papel como um fator de individuação e democratização. 

Assim, tanto por meio da diversificação interna do campo religioso, que produzia 

a possibilidade da opção religiosa racional para os indivíduos, quanto das 

transformações que ocorreram no âmbito do catolicismo com o Concílio Vaticano 

II (1965), e da Teologia da Libertação, que leva a Igreja Católica a pregar a 

defesa dos Direitos Humanos e o compromisso com as classes populares, há uma 

transformação da religião que, segundo Procópio, precisa ser analisada e 

compreendida em seu desdobramento social e político. (STEIL. HERRERA, 

2010, p.373) 

 

 

 Neste novo contexto, as articulações de base do catolicismo da libertação não 

apenas imprimiam uma nova função e dinâmica à operacionalização do cristianismo na 

vida dos indivíduos e na dinâmica política mais geral, como situaram o próprio catolicismo 

nas dinâmicas da modernidade. Essa mobilização operou-se, porém, de uma forma 

aparentemente oposta à individualização da fé (agenciada inicialmente pelos segmentos 

evangélicos), como ressalta Löwy:  

 

 

É enquanto narrativa da manifestação de Deus na história que o Antigo 

Testamento é essencial para a teologia da libertação. Mas, para compreender a 

sua leitura do Antigo Testamento, é preciso primeiro circunscrever a sua 

concepção da história atual, que a uma só vez comporta aspectos antimodernistas 

— crítica da modernidade capitalista, nostalgia da comunidade orgânica — e 

aspectos radicalmente modernistas: valorização da liberdade, da igualdade, da 

democracia, do socialismo. Longe de se contradizerem, esses aspectos acabam 

por se tornar complementares no seio de um procedimento coerente e original... 

(LÖWY, 1988, p.50) 

 

 

 Vale ressaltar, neste ponto, que as práxis nas religiões de matriz cristã, como bem 

ilustrou Weber37 em A ética protestante e o espírito do capitalismo (1987), se 

fundamentam em distintas formas de interpretação dos textos que servem como bases 

doutrinárias, ou seja, dos textos bíblicos e, no catolicismo em particular, nos escritos de 

figuras de proa da instituição. Nesse sentido, a noção de pastoreio na Igreja Católica – que 

fundamenta toda a intervenção clerical – é objeto de distintas interpretações teológicas que, 

por sua vez, estão na base das divisões internas da instituição operacionalizadas nesse 

período. Dessa forma, na fundamentação da ação Pastoral Social surgida com a Teologia da 

                                                           
37 Afirma Weber: “Antes de mais nada, a ideia da vocação no sentido religioso era suscetível de interpretações 

muito diversas em seu significado na conduta secular. – O efeito da reforma, como tal, em contraste com a 

concepção católica, foi aumentar a ênfase moral e o prêmio religioso para o trabalho secular e profissional. O 

desenvolvimento ulterior da concepção de vocação, manifesta por ela, passou a depender do desenvolvimento 

da religiosidade, na forma em que, daí por diante, foi-se dividindo nas várias igrejas reformadas. A autoridade 

da Bíblia, da qual Lutero acreditava retirar a autoridade de sua concepção de vocação, favorecia em seu todo 

uma interpretação tradicionalista. Especialmente o Velho Testamento.” (Weber, 1987, 5ª ed. p.55) 
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Libertação, o pastoreio foi reafirmado com uma fundamentação prático-filosófica que 

remetia aos textos de São Gregório Magno38, considerado um dos pilares da Igreja Católica 

do ocidente. A interpretação levava em consideração a interação entre contemplação e 

compaixão, entendidas como sinônimos e interface entre fé e ação. Portanto, o pastoreio 

nas Pastorais Sociais ganhava dimensão de condução individual e coletiva com fins à 

libertação de opressões também físicas, e não apenas espirituais, assim fundamentada:  

 

 

É preciso colocar em evidência duas categorias trabalhadas por Gregório: 

contemplação e compaixão.[...] Essa contemplação não é, porém, alienada. Ela é 

comprometida. [...] Às vezes, esta compaixão se faz serviço concreto de ‘carregar 

o fardo’, ‘curar os doentes na planície’, mas também é compaixão o processo de 

conduzir o povo pelo deserto, em direção à terra prometida, com todas as 

dificuldades próprias deste caminho, com todas as objeções, contradições e 

oposições que o líder precisa enfrentar na construção conjunta do processo de 

libertação. (CNBB, 2008, ps. 59-60)  

 

 

 Os chamados “progressistas”, ligados à Teologia da Libertação, fundamentaram, em 

parte, suas atuações em uma releitura do velho testamento, com foco na noção de êxodo 

como emancipação do povo através de sua própria luta, ainda que as leituras 

neotestamentais e a cristologia prevalecessem no conjunto da teologia libertária,como 

aponta Löwy (1988). 

 O autor supracitado resgatou as análises de Weber sobre a ética protestante para 

destacar os traços da “racionalidade ética católica” e ilustrar as raízes de uma oposição 

estrutural com as bases da sociabilidade capitalista. Em seguida, destacando a atualização 

dialética exercida pela Teologia da Libertação entre modernidade e conservadorismo, 

apontou a chave da equação na forma como a nova teologia operacionalizava um 

deslocamento na oposição entre a racionalidade ética católica e a racionalidade econômica 

do capital. Löwy apontou uma adaptação em quatro pontos: 

 

 

a) ao radicalizá-la e ao generalizá-la para todo o capitalismo; 

b) ao juntar à leitura moral do capitalismo uma análise econômica; 

c) ao passar do conceito de caridade ao de justiça social;[grifo meu] 

d) ao não valorizar um modelo passado, mas promover uma caminhada 

para o futuro (utopia social).  (LÖWY, 1988, p. 51) 

 

 

                                                           
38 Também conhecido como Papa Gregório I, chefiou a Igreja entre os anos 590 a 604. 
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 A análise empreendida pelo autor é central para explicitar as raízes de uma oposição 

entre ascese católica e a mentalidade capitalista pré-crítica marxista. Dessa forma, ao 

acentuar uma transformação das chaves interpretativas promovidas por essa nova teologia, 

tornou explícito ser um movimento distinto do materialismo histórico proposto em Marx, 

mas também distinto das formas pré-modernas de contraposição entre ética capitalista e 

ética católica. O enfoque passou a ser não mais a negação da relação entre mundo físico e 

mundo espiritual, mas uma negação à forma capitalista de individualização e atomização 

das experiências da fé religiosa. Em Löwy (1991), reforça-se o fato de não se poder afirmar 

que a Teologia da Libertação tenha aderido totalmente à teoria marxista, principalmente no 

que se refere à filosofia materialista e à ideologia ateia; no entanto, esta tendência foi 

responsável pela defesa no interior da Igreja da crítica marxista ao caráter sagrado de 

justificação da exploração capitalista. 

Nesse novo cenário teológico, agenciou-se, como destacado acima, uma intervenção 

voltada para a promoção da justiça social entendida como a própria promoção da justiça 

divina, em oposição à caridade desvinculada da crítica às estruturas que conformam a 

condição da pobreza social. Neste cenário, a interação e a parceria com segmentos da 

sociedade civil se constituíam como elemento estratégico central. Outro aspecto importante 

das reformulações agenciadas nesta nova conjuntura teológica foram as adaptações na 

perspectiva comunitária, em contraposição ao processo de privatização e individualização 

da fé. A nova investida comunitarista, ao tempo que resgatava a defesa das comunidades 

orgânicas tradicionais pré-modernas, as atualizava em um contexto de adesão moderno, 

como torna explícito: 

 

[...] elas não são a simples reprodução de relações sociais pré-modernas. Como 

observa muito pertinentemente Harvey Cox, elas constituem um aspecto de 

"escolha individual" que é tipicamente moderna, gerando formas de 

"solidariedade" novas que nada têm a ver com as estruturas arcaicas tribais ou 

aldeias. Por esse aspecto moderno, pode-se considerá-las como agrupamentos 

voluntários utópicos, no sentido que Jean Seguy dá a esse conceito, isto é, 

agrupamentos de que os membros participam com adesão total, e que visam 

(implícita ou explicitamente) a transformar — de maneira radical — os sistemas 

sociais globais existentes. [grifo meu] (LÖWY, 1988, p.53). 

 

 

Esses grupos comunitaristas tiveram uma rápida expansão em todo o continente 

latino-americano a partir da década de 1970. Popularizaram-se assumindo diversos 
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formatos e nomes, como Comunidades Eclesiais de Base, Círculos Bíblicos, Assembleias 

de Pastorais, Pastorais Sociais, dentre outros. Inserida nesse contexto, a Pastoral de Favelas 

se situa dentro do campo das chamadas Pastorais Sociais (ou Pastorais de Fronteira) da 

Igreja, que são os grupos pastorais que tiveram como meta atender e organizar grupos 

sociais marginalizados ou em situação de vulnerabilidade social.39 Esses grupos 

encontraram guarida, inicialmente, na metodologia pedagógica da trilogia pastoral 

anteriormente apresentada, fundada nos passos “ver, julgar e agir”, acentuando uma 

racionalidade metodológica dialógica entre contemplação e ação. Posteriormente, o 

conjunto das chamadas pedagogias Paulo Freireanas seria incorporado, especialmente no 

Brasil. 

 O método de ação das Pastorais Sociais foi sintetizado em forma de manual em 

2008 pela CNBB, que o apresenta tendo como premissa que todo marginalizado é credor de 

uma “dívida social”. Como tal, as Pastorais Sociais são apresentadas tendo como norte de 

atuação a promoção de uma consciência social crítica e coletiva nos sujeitos sobre os 

direitos sociais que lhes são negados. Com isso, visam distinguir suas atuações da 

promoção do assistencialismo – ainda que o assistencialismo não seja negado nem rejeitado 

enquanto prática. 

 

 
Percebe-se que existem, hoje, possibilidades diferentes das encontradas por Jesus: 

a dimensão de direito, que tem raiz na dignidade da própria pessoa, e a dimensão 

de cidadania, [...] por isso, torna-se perigosa redução citar as expressões como dar 

água a quem tem sede... pão a quem tem fome... como tentativa de justificar 

ações que se limitam ao socorro e, às vezes, nem isso conseguem realizar, por se 

tratarem de ações isoladas, sem conseqüências. Ao se dar pão ou água, hoje, 

pode-se agir no sentido de mobilizar – evidentemente, respeitando o processo 

possível – as pessoas, as comunidades e a sociedade para assumirem seu poder de 

cidadania, exigindo as mudanças necessárias para que não hajam pessoas sem os 

direitos sociais básicos atendidos.(CNBB, 2008, p. 70) 

 

 

Estabelecendo a promoção e difusão da conscientização popular sobre direitos 

sociais como estratégia assumida, se voltaram para a sociedade civil como parceira 

privilegiada em detrimento da relação institucional com o Estado, que demarcou as duas 

intervenções anteriormente analisadas. Por outro lado, na esteira da nova teologia, o 

método Pastoral Social é apresentado como objetivando a promoção de uma evangelização 

                                                           
39 A Igreja Católica conta, contudo, com outras pastorais, com metodologias de ação diversas. Ao conjunto 

das pastorais existentes, denomina-se “Pastoral de Conjunto”. 
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libertadora em duas frentes: tanto para fora da Igreja, quanto para dentro. Portanto, ao 

reconhecer um campo em disputa, posiciona-se também como mecanismo de 

transformação intrainstitucional.  

 Nesse sentido, a transição entre as décadas de 1960 e 1970 marcou o início de uma 

profunda divisão interna da Igreja Católica. Por um lado, respaldados pelas resoluções do 

Concílio Vaticano II e da Conferência Episcopal Latino-Americana de Medelín (1968)40, a 

CNBB se consolidava como um importante instrumento de produção de análises sociais e 

promoção de ações político-eclesiais progressistas, que tinham nos Bispos do Nordeste seu 

maior ponto de apoio (LÖWY, 1988. BRITO, G. 2015, dentre outros). Por outro lado, a 

eclosão do golpe empresarial-militar em 1964, que contou com respaldo político e 

engajamento da maioria do episcopado católico (a exemplo das famosas marchas da família 

com Deus pela liberdade), aprofundou a aglutinação das tendências conservadoras41 da 

Igreja em outros organismos, como o complexo IPES/IBAD (1959, 1961, respectivamente). 

Esse complexo é considerado o principal espaço de articulação da oposição a Goulart e do 

golpe de 1964, por fomentar:  

 

 

uma abrangente campanha que visava impedir a solidariedade das classes 

trabalhadoras, conter a sindicalização e a mobilização dos camponeses, apoiar as 

clivagens ideológicas de direita da estrutura eclesiástica [grifo meu], desagregar 

o movimento estudantil e bloquear as forças nacional-reformistas no Congresso e, 

ao mesmo tempo, mobilizar as classes médias como a ‘massa de manobra’ da 

própria elite orgânica. Ainda, as manobras táticas faziam-se necessárias por uma 

outra razão fundamental: conduzir a estrutura social a um ponto de crise onde as 

Forças Armadas, cujo apoio foram simultaneamente e intensivamente aliciado, 

seriam levadas a intervir sob uma liderança coordenada. (DREIFUS, 1986, p.281 

apud BRITO, G. 2015, p. 36). 

 

 

                                                           
40 Löwy ressalta a importância dessa conferência na massificação do movimento. Para o autor: “embora 

nascido no começo dos anos 60, o novo movimento só se tornou um fenômeno maciço depois da conferência 

dos bispos latino-americanos em Medelin (1968), quando simultaneamente se desenvolvem as comunidades 

de base e, a partir da publicação do livro de Gutierrez em 1971, a teologia da libertação.” (LÖWY, op. cit.) 
41Michael Löwy (2000) propõe o termo “tendências orgânicas do catolicismo”, fundamentado nos estudos de 

Gramsci (2001). Para o autor, as tendências presentes na Igreja demarcam as diferenças de interação social e 

de presença desses grupos na sociedade. Embasado por essa leitura de Löwi, Sofiati (2013) descreve da 

seguinte forma as tendências do catolicismo Brasileiro: “com base no referencial de Löwy e Gramsci para 

análise da Igreja Católica, as tendências do catolicismo brasileiro podem ser classificadas inicialmente em: 1) 

tradicionalistas: compostos pelos movimentos Opus Dei, Tradição Família e Propriedade e Arautos do 

Evangelho; 2) modernizadores conservadores (sic): setor no qual se insere o Movimento de Renovação 

Carismática Católica; 3) reformistas: entre os quais predominam as congregações que trabalham diretamente 

com educação, como lassalistas, salesianos e maristas; 4) radicais: compostos pelos setores ligados à Teologia 

da Libertação, como as CEBs, Pastorais Sociais”. (SOFIATI, 2013, p. 218) 
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 Uma vez instaurado o regime ditatorial, esse promoveria uma política de 

continuidade em relação às intervenções remocionistas fomentadas na gestão Lacerda 

(1960-1965), com a criação do Banco Nacional de Habitação (BNH - 1964) e (CHISAN -

1968). Também Negrão de Lima, sucessor de Lacerda no governo do Estado, ainda que 

tenha sido eleito com propostas de urbanização, teve seu mandato marcado por intensas 

remoções, cenário em que se privilegio um programa de “desfavelamento” e a construção 

de conjuntos habitacionais na periferia do Rio de Janeiro. Abaixo, podemos ver alguns 

dados das remoções promovidas até o ano de 1974, um ano antes da criação da Pastoral de 

Favelas: 

 

 

A atuação da CHISAM consistiu basicamente no desenvolvimento de um 

programa de remoção de grande parte das favelas localizadas na zona sul da 

cidade do Rio de Janeiro (Jóquei Clube, Ilha das Dragas, Macedo Sobrinho, Rio 

Rainha, Alto Solar, Praia do Pinto e Catacumba). Levantamentos estatísticos 

realizados pela COHAB-GB revelam que 63.910 moradores foram removidos no 

período de 1968-71, número reduzido para 26.665 no período de 1971-74. (cf. 

Valladares, 1978: 39 apud LIMA, 1989, p. 130) 

 

 

 As remoções tinham como foco as comunidades localizadas em áreas consideradas 

estratégicas, fosse por motivos de interesse público nos terrenos42 ou porque as 

comunidades estavam inseridas em área de extrema valorização imobiliária43. Em paralelo, 

promoveu-se um intenso controle das associações de moradores por meio de perseguições a 

lideranças e intervenções estatutárias (LIMA, idem). Esse cenário de remoções como 

política pública privilegiada foi característico de uma transição apresentada pelos Leeds 

(idem) em que a política de desenvolvimento mudou de uma abordagem institucionalista 

para uma abordagem monetarista, que se refletiu também nas políticas habitacionais. Os 

dados destacados pelo historiador Mário Brum dão um vislumbre quanto ao volume das 

remoções: “De 1968 a 1973 a Chisam removeu 175 mil moradores de 62 favelas (remoção 

total ou parcial), transferindo-os para novas 35.517 unidades habitacionais nos conjuntos 

habitacionais, estando a maioria nas Zonas Norte e Oeste” (BRUM, 2018, p.417). Essa 

política se estendeu até meados de 1976, quando o autor supracitado aponta uma 

                                                           
42 A exemplo da favela do esqueleto, localizada onde foi construída a então Universidade do Estado da 

Guanabara. 
43 A exemplo do morro do Pasmado, removido com os barracos incendiados para a construção de um centro 

turístico privado. 
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transformação no enfoque das políticas públicas do regime, superando o enfoque 

remocionista (ainda que ocorressem casos específicos de remoções).  

Nesse cenário, a eclosão do conflito do Vidigal em 1977, analisado no primeiro 

capítulo, e a conquista da não remoção por via judicial de forma inédita fizeram com que o 

novo Arcebispo do Rio, Dom Eugênio Sales (1971-2001), percebendo o contexto e a 

demanda social para aquele grupo, articulasse uma nova frente de intervenção, voltada para 

a moradia popular urbana. Tendo como base atuar no suporte jurídico com fins à não 

remoção das comunidades (ou promover a reurbanização in loco) e impulsionar a 

mobilização para o empoderamento político local como método de ação pastoral, 

estabelecia, assim, uma nova dinâmica de ação em relação às experiências da Fundação 

Leão XIII e a Cruzada São Sebastião. Para Maria Alice, ex-colaboradora da Pastoral de 

Favelas, a ação de criação da pastoral teve como fundo a eclosão de uma série de conflitos 

envolvendo a moradia popular urbana, que levaram a Igreja Católica a articular uma nova 

intervenção, mais organizada. 

De fato, a partir do conflito do Vidigal, iniciado em 1977, é possível encontrarmos 

uma série de documentos que dão conta de articulações da Igreja para profissionalizar sua 

intervenção junto aos moradores das favelas, de forma diferente das intervenções levadas a 

cabo anteriormente. Nesse sentido, em 1978, o novo Arcebispo do Rio promoveu um 

encontro de formação, pondo em contato diferentes atores sociais com envolvimento nos 

problemas fundiários, dentre representantes políticos e moradores de favelas. Com base 

nesse encontro, no ano seguinte, um estudo produzido pelo Secretariado de Pastoral da 

Arquidiocese do Rio, com parceria do Núcleo de Estudos Sociais Para Habitação e 

Urbanismo da PUC-Rio, apresentou um panorama dos problemas fundiários cariocas que 

apontava formas de intervenções a serem exploradas pela Igreja. A apresentação ficou a 

encargo do próprio Dom Eugênio, que assim o introduziu: 

 

 

Dentro do V plano de Pastoral, promove a Arquidiocese do Rio de Janeiro uma 

atuação junto aos homens que detêm parcelas de poder decisório. Dando 

continuidade a esse programa de evangelização, reuniu, no Centro de Estudos e 

Formação do Sumaré, 8 e 9 de dezembro de 1978, diversos líderes responsáveis 

por vastas áreas da atuação política habitacional, juntamente com representantes 

dos usuários de mais baixa renda e de suas associações. O encontro, 

despretensioso sem dúvida, mas fecundo em questionamentos, teve como 

resultado concreto esse material de estudos que agora está em suas mãos.  [...] 

Não pretende ser a solução, mas tão somente um apelo – apelo fraterno, mas 

também veemente. (Arq. Rio.1979) 
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Com leituras embasadas na bibliografia acadêmica da época, nas experiências de 

seus instrumentos de base e na experiência acumulada das intervenções da Cruzada e da 

Fundação Leão XIII, o estudo apresentou uma análise sobre as formas de uso e ocupação 

do solo urbano, financeirização da terra e especulação imobiliária, apontando como norte 

de atuação uma estratégia de promoção da dignidade humana violada pela “precariedade 

das moradias e a violência das remoções”. Com ampla análise sobre o caso Vidigal, 

enfatizou a criação de uma frente jurídica com foco de trabalho no suporte aos moradores  

de favelas, tendo como embrião a recém-criada Pastoral de Favelas. Decorridos dois anos 

de existência da Pastoral de Favelas, o estudo trazia o seguinte balanço de sua atuação: 

 

 
Mais recentemente, sobretudo pela ação da Pastoral de Favelas, a Igreja tem 

desenvolvido crescente atividade de apoio e defesa dos moradores de habitações 

pobres. Em consequência do desenvolvimento desta ação pastoral, impôs-se a 

criação de um serviço de assistência jurídica[grifo meu] exclusivamente voltado 

para a solução dos problemas da fixação do homem à terra, através de atuação 

sobre os problemas relacionados com os  direitos a propriedade, posse e 

habitação das camadas sociais de menor renda. [...] As ações ajuizadas tem uma 

ação reflexa nas comunidades para as quais se dirigem, já tendo beneficiado, 

desta forma, cerca de 10.000 famílias (Vidigal, Conjunto Cardeal Câmara, 

Senador Camará, Cantagalo, Morro São Bento, Loteamento Santa Rosa, Morro 

dos Cabritos, Chácara do Céu, Vigário Geral, Morro da Formiga). Os acordos, 

bem como as orientações para as comunidades, beneficiaram mais cerca (sic) de 

20.000 famílias (Vila Aliança, Catiri, Oswaldo Cruz, Rocinha, Dona Marta, 

Jardim Bangu, Casa Branca, Chapéu Mangueira, Vila Kennedy, Catumbi, 

Lagartixa, Morro da Matriz, Conjunto Coqueiro). (Arq. Rio. 1979, p. 150-151) 

 

 

Para Mário Brum (2005), a atuação jurídica da pastoral era central em um período 

em que a sociedade clamava pelo restabelecimento do “Estado de direito” e pela 

redemocratização. Nesse sentido, o autor destaca que o serviço jurídico da Pastoral de 

Favelas pode ser entendido como seu “núcleo orgânico” durante seus primeiros anos, 

atuando estrategicamente em duas frentes: de um lado, através do “pronto socorro”, serviço 

em que os advogados atuavam em casos emergenciais, como ordens de despejo e similares. 

De outro lado, pelo serviço “preventivo”, com a realização de estudos, encontros, 

formações, debates e similares, com enfoque na questão habitacional.  

O serviço jurídico tinha como estratégia organizar uma formação para as 

comunidades sobre os aspectos legais de seus direitos, agenciando, para tanto,a tradução da 

linguagem jurídica para uma forma mais popular e compreensível. Em consequência de 
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diversas assembleias realizadas pelo grupo com as comunidades, os moradores 

apresentavam sínteses de que seus maiores desafios diziam respeito à “insegurança da 

fixação na terra e a condição de moradia”. Em 1979, foi realizado o primeiro encontro de 

advogados, onde foram traçadas metas e formas de atuação. Nesse encontro, delimitou-se a 

necessidade da formação de comissões jurídicas nas próprias comunidades, a serem 

compostas pelos moradores com respaldo técnico da Pastoral de Favelas. Dentre as 

atribuições das comissões, estavam: 

 

o levantamento de como estava a questão da posse da terra em cada favela, a 

assessoria às associações de moradores ou a criação destas onde não houvesse, e 

a disputa onde estas estivessem sob influência do chaguismo, tendo sido, em 

diversas favelas (como Catumbi, Rocinha, etc.), organizadas chapas de oposição 

que exigiam das juntas governativas que estas fizessem uma prestação de contas e 

convocassem a eleição para uma nova diretoria. Em três anos, a Pastoral havia 

organizado comissões jurídicas em 33 favelas (ou conjuntos habitacionais), entre 

elas, estavam grandes e/ou tradicionais favelas cariocas, tais como: Chapéu 

Mangueira, Cantagalo, Vidigal, Formiga, São Carlos, Salgueiro, Catumbi, 

Mangueira, Vila Cruzeiro, Acari, Alemão, Liberdade (hoje Turano), entre outras. 

Sempre no intuito de mobilizar o maior número de pessoas possível, estas 

comissões eram eleitas em assembleias realizadas nas favelas. (BRUM, 2005, 

s/p) 

 

Por outro lado, sua atuação é apontada também dentro de uma frente de disputa 

contra a cooptação de lideranças comunitárias pela estrutura da Fundação Leão XIII (já 

subordinada exclusivamente ao Estado) e o clientelismo político. Dentre seus pontos de 

maior atrito junto às lideranças comunitárias, estavam as disputas com os chamados 

“chaguistas”44. Esse cenário demarcou também outra diferença de atuação em relação à 

Leão XIII (enquanto ligada à Igreja Católica) e à Cruzada, uma vez que não havia mais 

intenção de disputa com as lideranças de esquerda; ao contrário, muitas dessas lideranças 

buscaram na estrutura da pastoral uma guarida de atuação em face das perseguições do 

regime.  

Vale destacar que a década de 1970 é marcada também pelo primeiro momento da 

história do Brasil em que se registra um decréscimo da população rural (IBGE, 1970), 

caracterizado por uma acelerada migração interna (BRITO, F. 2006. BAENINGER, 2012, 

dentre outros) que diminuiu em mais de 2 milhões de habitantes em termos absolutos, em 

                                                           
44 Termo que designava o movimento populista no entorno das políticas do governador do então Estado da 

Guanabara, Chagas Freitas, entre os anos de 1971 e 1975, e posteriormente governador do Rio de Janeiro 

entre os anos 1979 e 1983. 
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comparação ao censo da década anterior. O inchaço urbano em contexto de desarticulação 

das políticas estatais de moradia durante essa etapa do regime, ao lado da perseguição às 

lideranças comunitárias (que passaram a só encontrar guarida de atuação no guarda-chuva 

da Igreja),conferiam ainda mais centralidade às ações da Igreja Católica sobre os problemas 

da moradia popular.  

Como analisado anteriormente, o surgimento da Pastoral de Favelas se dá no início 

do período de articulação das primeiras iniciativas de criação de Pastorais Sociais da Igreja 

Católica, tendo como marco a criação da Pastoral da Terra em 1975, dois anos antes. Em 

1979, a Conferência Episcopal Latino-Americana de Puebla, no México, ratificou e 

endossou a nova linha teológica-pastoral para o episcopado do continente, afirmando uma 

“opção preferencial pelos pobres”. Nesse cenário, a Igreja, no Brasil se debruçava na 

formulação de uma série de análises de conjuntura, com fins de entender a estrutura dos 

principais problemas sociais do país e como se posicionar em relação a cada um deles.  

 Assim, em 1980, a CNBB trouxe como eixo de sua Assembleia Geral uma análise 

sobre o problema da terra no campo, aprovando o documento final “Igreja e Problemas da 

Terra”. Sinalizando já no ponto 4 de sua introdução uma perspectiva quanto à inter-relação 

entre os conflitos rurais e os conflitos urbanos, apresentou, no corpo de suas conclusões, as 

seguintes passagens:  

 

 

100. 5º – Empenhamo-nos em defender e promover as legítimas aspirações dos 

trabalhadores urbanos – muitos deles expulsos do campo – em relação aos 

direitos necessários a uma existência digna da pessoa humana, especialmente no 

que se refere ao direito a terrenos e moradia, alterando o regime de propriedade 

urbana e da especulação imobiliária, e ao direito fundamental ao trabalho e justa 

remuneração. [...]  

102. 7º – Renovamos nossos compromissos de aprofundar nas comunidades 

eclesiais, rurais e urbanas, a vivência do Evangelho – convictos da sua força 

transformadora – como maneira mais eficaz de a Igreja colaborar com a causa dos 

trabalhadores. (CNBB, 1980, p. 14) 

 

 

 No ano seguinte, uma comissão de estudos incitada pela conferência iniciou a 

elaboração de um levantamento das condições de habitação urbana e seus contextos 

socioeconômicos. O documento síntese desse levantamento, intitulado “Uso do solo 

urbano” foi encontrado nesta pesquisa por meio de uma triagem nos arquivos da Pastoral de 

Favelas. Em sua introdução, cita a colaboração de diversas pessoas da Pastoral, em especial 
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de sua então advogada Eliana Attayde. Citando dados da Fundação Rio o estudo apresentou 

o seguinte panorama da moradia de favelas no Rio: 

 

 

A Fundação Rio em estudo realizado em 1980, e por nós consultado, localizou 

309 (trezentos e nove) favelas em área superior a 17.000.000m² (dezessete 

milhões) com 10.000.000 (dez milhões) de áreas construídas, e ocupação 

individualizada média de 25 a 30m² cada. População estimada entre 1,650.000 e 

2,000.000 de pessoas que, por cálculos diversos, se convencionou fixar em 

1,740,818 habitantes. A natureza jurídica das áreas ocupadas por favelas é como 

segue: 96 favelas estão situadas em áreas públicas; 72 em particulares; 21 em 

propriedade em parte pública e em parte particular, e finalmente 44 cujas 

situações jurídicas não foi possível identificar. Esses dados são tirados de uma 

tabela nominal de 233 favelas indicando, para cada uma delas, além da situação 

jurídica do solo, o número de barracos, população, serviços públicos ( luz, água, 

esgoto), características do barraco [...]. Estando a maioria das favelas localizadas 

em terrenos públicos, esse dado é importante para uma linha de atuação que vise 

à situação do problema urbano, como se verá mais adiante (CNBB, 1981, ps.2-3) 

 

 

 O estudo ainda estabeleceu uma caracterização de distintos estilos de ocupações do 

solo urbano pela moradia popular, com destaque para loteamentos, conjuntos habitacionais, 

triagem (também denominada de caixote ou vagão), áreas de posso, dentre outras; além de 

analisar o histórico das políticas públicas habitacionais empreendidas até aquele momento e 

a quantidade de habitações construídas pelo poder público. Afirmou que o conjunto desses 

fatores criava condições “favoráveis ao desemprego, criminalidade, violência, fuga do 

menor de casa”, dentre outros fatores de vulnerabilidade social, o que só poderiam levar a 

Igreja a adotar uma postura de compreensão quanto “a luta do favelado pela fixação na 

terra”(idem). 

 Traçando ainda uma análise sobre o histórico das intervenções promovidas pela 

Arquidiocese do Rio, se deteve mais minuciosamente sobre o modelo de atuação do setor 

jurídico da Pastoral de Favelas e propôs linhas de atuação para o futuro nas seguintes 

frentes: 

 

 

1- Urbanização das favelas:  

2- Humanizar os programas governamentais de habitação popular; 

3- Ampliar a presença e atuação da Igreja nas favelas, conjuntos habitacionais e 

loteamentos. [grifo meu], [Neste ponto estabeleceram a seguinte 

ressalva:]convém ser evitado: querer por um entusiasmo exagerado e uma 

concepção errada resolver de fora para dentro todos os problemas dos favelados, 

conjuntos, loteamentos. Os principais protagonistas deverão ser sempre os 

próprios interessados. Substituí-los nesse papel seria paternalismo e seria uma 

mera utopia pensar poder resolver os problemas dessa forma. 

4- Lutar pela observância das leis (direitos humanos) pela reformulação das que 

estão caducas e pela criação de novas sempre que necessário. Esta meta de 
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atuação se subdivide em outros planos de intervenção em face de sua 

centralidade, sendo eles: 

4.1- A nível de governo: 

a) Federal:  

-Gestões no sentido do Banco Nacional de Habitação atender as prioridades já 

previstas na lei de criação, ouvidos os interesses das comunidades, em suas 

especificidades; 

-medidas concretas que minimizem a especulação imobiliária, propostas a partir 

das dificuldades encontradas na prática de defesa das comunidades carentes, ou 

de baixa renda; 

-alterações legislativas com vistas à compatibilização ao dispositivo 

constitucional que declara a função social da propriedade; 

- revogação do princípio da inalienabilidade das terras públicas ocupadas por 

comunidades carentes ou de baixa renda com regulamentação específica [...]; 

- redução do tempo prescricional de aquisição das áreas de interesse social; 

- adoção do direito de superfície para áreas de interesse social, concessão, direito 

real de uso; 

- preferência para o aforamento das terras públicas às comunidades carentes ou de 

baixa renda. 

b) Estadual e Municipal: 

- desapropriação por interesse social; 

- alteração do código de obras e tributário com constatação de zonas especiais 

para os locais de baixa renda, ao nível das facilidades para legalização das 

construções, como de tributação da área; 

- criação de tributos especiais sobre o solo não utilizado com mecanismos de 

facilitação ao posseiro; 

- incentivo a magistratura no teatro das causas de interesse social; 

- desafetação das áreas públicas (como praças p. ex.) para concedê-las ao uso de 

pessoas de [ilegível]; 

-desenvolver mecanismos de incentivo aos processos naturais de autourbanização 

das comunidades carentes; 

- regulamentação da concessão de uso real das áreas públicas com contratos 

estudados e decididos em comum com o povo que vai firmar. 

4.2 - A nível da CNBB: 

- conseguir recursos externos para execução de pesquisas sobre a situação 

fundiária dos grandes centros urbanos [grifo meu]; 

-deslanchar uma campanha nacional em torno também da função social da 

propriedade urbana; [grifo meu] 

- aproveitar a campanha da fraternidade deste ano que tem como tema “saúde 

para todos”. As condições de higiene e urbanização adequadas têm muito haver 

com a saúde do povo. 
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Figura 7. Doc. Uso do solo urbano. Fonte: APF. 

 

 

Esse estudo se mostra importante do ponto de vista dos objetivos que agenciou. Ao 

detectar o volume de terras públicas ocupadas pela moradia popular, apontou para o 
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Estado sua intervenção prioritária – porém não mais como parceiro, e sim como setor a 

ser provocado – e estabeleceu um conjunto de metas a serem trabalhadas com vistas a 

esse segmento. Por outro lado, traçou metas para a própria Igreja, estabelecendo a 

perspectiva de captação de recursos externos para estudo e fomento das atividades na 

área. Essa meta foi suprida a partir do mesmo ano de sua produção, quando a Fundação 

Ford passou a financiar a Pastoral de Favelas através de aportes que, segundo Brum 

(idem), foram destinados à manutenção e expansão do setor jurídico, mas também à 

produção e distribuição de seu jornal próprio, chamado “O Favelão”. 

Outra meta que quero destacar é quanto à ampliação da presença da Igreja nas 

comunidades, que, desta vez, se operacionalizou não pelo viés de grandes intervenções 

urbanísticas, mas pela delimitação de uma intervenção estratégica afinada com a 

identificação de uma “identidade coletiva” dos territórios de favela. Ao concluir que a 

identidade do favelado se operacionalizava pela “fixação e posse da terra”, o estudo se 

alinhava com interpretações acadêmicas que estabeleciam que a formação de uma 

“identidade do favelado” – ou da construção social da favela como uma representação 

coletiva (a partir de seus moradores) – não surgia nem da problemática da pobreza em si 

(perspectiva vinculada às chaves interpretativas da Igreja nas duas experiências 

anteriores), nem da qualidade de inserção no mercado produtivo (agenciada pelo Partido 

Comunista), mas sim da posse e fixação à terra urbana como condição para habitar a 

cidade e como forma de pertencimento social coletivo (ROLNIK, 2015). 

Como ressaltou Machado da Silva, “a referência central de sua autoimagem não 

foi nem a pobreza em geral, nem o trabalho ou a inserção ao processo produtivo, mas 

antes a condição de moradia definida heteronomamente a partir de critérios jurídicos 

institucionais (clandestinidade, ilegalidade) e morais.” (op.cit. p.167), uma vez que, diante 

da pujante pluralidade sociocultural existente nos territórios de favelas, o único elemento 

em comum a todas elas era a ocupação ilegal do solo (VALLADARES, 1980, p. 31), não 

lhes sendo dada nenhuma alternativa de respaldo jurídico, devido ao seu caráter de 

“transgressão legal”. Ou, ainda, como salientou a socióloga Alba Zaluar: 

 

 

A instabilidade no emprego, na própria ocupação vivida por esses trabalhadores, 

que podem passar de operários da construção civil a biscateiros ou trabalhadores 

por conta própria em diversas fases do seu ciclo de vida, nos leva a crer que é 

principalmente no local de moradia que experimentem a formação de uma 
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coletividade. É na vizinhança, portanto, e não com os colegas de trabalho que 

vivenciam formas de solidariedade, de construção de identidade comuns e do 

sentimento, ainda que fragmentário e frágil, de pertencer a um ‘nós’ distintivo”. 

(Zaluar, 1985, p. 62) 

 

 

 É relevante ressaltar que as experiências de organização de moradores de favelas 

por meio da ação jurídica antecedem o caso Vidigal com a Pastoral de Favelas. Um 

exemplo disso é apresentado pela socióloga Nísia Trindade, que destacou a relevância da 

intervenção do advogado Magarino Torres, junto aos moradores do Borel, já na década de 

1950. Ameaçados de remoção por meio de ação de despejo movida pela BorelMeuren Ltda. 

(Seda moderna), os moradores recorreram a diversos advogados, encontrando guarida em 

Magarino, que os aconselhou a se organizarem por meio da criação de uma associação. 

Desse movimento inicial, surgiu a União dos Trabalhadores Favelados (UTF), com forte 

presença do Partido Comunista – do qual Magarino veio a fazer parte. A ação se espalhou 

por diversas comunidades que buscavam esse respaldo jurídico, como torna explícito o 

relato: 

 

 

A União dos Trabalhadores Favelados, idealizada como experiência cooperativa 

dos moradores do Borel destinada a fazer frente aos custos necessários à ação 

judicial, transforma-se rapidamente em entidade de abrangência supralocal, 

congregando moradores de diferentes favelas, unidos em torno de uma 

reivindicação principal: a desapropriação dos terrenos ocupados pelas favelas. 

(LIMA, 1989, p. 79) 

 

 

 Diante do número de comunidades com ordens de despejo, a UTF articulou, em 

1954, uma intensa campanha de mobilização que culminou com uma ocupação da Câmara 

Municipal pelos moradores, mobilização política que conseguiu suspender o despejo do 

Borel (LIMA, idem).  

Nesse sentido, é importante destacarmos a destreza estratégica da inserção da 

Pastoral de Favelas nas comunidades pela via jurídica-pastoral. Por um lado, a Pastoral de 

Favelas atingia seu propósito teológico-pastoral agenciando novas formas de coletivismos 

(tal como analisamos no início deste tópico). Por outro, sua atuação por via judicial incidia 

diretamente em um ponto fulcral da construção identitária das populações residentes em 

favelas, o que já havia se mostrado uma estratégia assertiva e que lhe garantiria uma rápida 

identificação e acolhimento entre os moradores.  
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Para Alex Magalhães (2010), o conflito do Vidigal,tendo culminado com a primeira 

conquista de não remoção por via judicial, tornou-se um ponto de referência e constituiu-se 

como: “um dos mais relevantes indicadores do crescente processo de juridificação dos 

interesses dos moradores de favelas” (MAGALHÃES, Alex.2010, p.206). Essas duas 

nuances de sua intervenção não apenas atualizaram o modus operandi na interação Igreja-

favela em relação às experiências anteriores, como, colateralmente ou não, acabaram por se 

tornar uma forma de reoxigenação da presença católica no cotidiano dessas favelas, feito 

que nem a Fundação Leão XIII, nem a Cruzada lograram em iguais dimensões de êxito.  

 Outro objetivo traçado pelo estudo seria concretizado um ano depois, quando, em 

1982, a 20ª Assembleia Geral da CNBB, transcorrida em São Paulo, aprovava o documento 

intitulado “Solo urbano e ação pastoral”. Nele, é possível encontrarmos os eixos centrais 

das análises produzidas tanto pela Arquidiocese do Rio de Janeiro em 1979, quanto pelo 

próprio estudo da CNBB em 1981. 

 

 

A especulação imobiliária, mantendo fora do mercado uma proporção elevada de 

lotes, aumenta a demanda. Assim se autoalimenta, acarretando consequências 

lamentáveis para a cidade. A soma do capital nacional, altíssimo, investido na 

especulação imobiliária, tem outra consequência negativa: a infraestrutura e os 

serviços urbanos, que circundam os lotes vazios e lhes conferem valor, não são 

devidamente utilizados. Esta subutilização da infraestrutura aumenta os custos da 

produção da economia em geral e reduz a capacidade de investimentos 

produtivos. 

29. A contribuição de melhoria, que poderia corrigir essa forma de especulação, é 

letra morta em nossa Constituição. O fato se explica não só por tratar-se de 

instrumento jurídico de difícil aplicação, mas, certamente, também por contrariar 

interesses poderosos. (CNBB, 1982, p. 3-4) 

 

 

  O documento agencia ainda uma fundamentação do código de direito canônico e de 

diversas resoluções papais como forma de embasar e aprofundar sua análise sobre direito à 

propriedade e ao bem comum a partir de uma perspectiva teológica que acentua a defesa da 

dignidade humana sobre a especulação financeira da terra urbana. Destaco a seguir algumas 

das principais passagens da fundamentação empreendida: 

 

 

73. O ensinamento da Igreja sobre o direito de propriedade é bem definido por 

Santo Tomás de Aquino, que o enuncia em dois princípios. Primeiro: Deus 

destinou os bens a todos os homens. Segundo: é necessária a partilha tanto para a 

boa gestão dos bens como para a paz, pois a falta de partilha é fonte de conflitos. 

Nesta perspectiva, vê se que o primordial no direito de propriedade é garantir a 

distribuição dos bens e, portanto, da terra, para todos, e não sua concentração nas 

mãos de alguns. 
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74. Em anos recentes, esse ensinamento foi reiterado por Paulo VI que, na 

“Populorum Progressio”, afirma: “A terra foi dada a todos e não apenas aos 

ricos.Quer dizer que a propriedade privada não constitui para ninguém um direito 

incondicional e absoluto. 

75. João Paulo II, em sua encíclica “Laborem Exercens” afirma enfaticamente, 

referindo-se ao direito de propriedade: “A tradição cristã nunca defendeu tal 

direito como algo absoluto e intocável, pelo contrário, sempre o entendeu no 

contexto mais vasto do direito comum de todos a utilizarem os bens da criação 

inteira: o direito à propriedade privada está subordinado ao direito ao uso comum, 

subordinado à destinação universal dos bens”. 

76. Mais adiante, na mesma encíclica, João Paulo II referindo-se à propriedade 

dos meios de produção ensina: “Estes não podem ser possuídos contra o trabalho, 

como não podem ser possuídos para possuir porque o único título legítimo para 

sua posse – e isto tanto sob a forma de propriedade privada, como sob a forma de 

propriedade pública ou coletiva – é que eles sirvam ao trabalho, tornem possível a 

realização do primeiro princípio desta ordem, que é a destinação universal dos 

bens e o direito ao seu uso comum”. 

83. Ao direito de moradia pode se aplicar o princípio geral enunciado pelo 

Concílio Vaticano II: “Deus destinou a terra com tudo o que ela contém para uso 

de todos os homens e povos, de modo que os bens criados devem chegar 

equitativamente às mãos de todos, segundo a justiça, secundada pela caridade 

(...). De resto, todos têm o direito de ter uma parte de bens suficientes para si e 

suas famílias (...). Aquele, porém, que se encontrar em extrema necessidade, tem 

direito a tomar, dos bens dos outros, o que necessita. 

84. Tendo presente a lição de João Paulo II, segundo a qual sobre toda 

propriedade particular pesa uma hipoteca social, concluímos que o direito natural 

à moradia tem primazia sobre a lei positiva que preside à apropriação do solo. 

Apenas um título jurídico sobre uma propriedade não pode ser um valor 

absoluto,acima das necessidades humanas de pessoas que não têm onde instalar 

seu lar. (op.cit. p. 9-10 [grifos meus]). 

 

 

 Os trechos destacados explicitavam a tônica do discurso eclesial com acento à 

garantia de direitos sociais acima dos processos econômicos de especulação fundiária, 

ressalte-se, mesmo quando existindo a posse de título jurídico de propriedade privada. 

Criticavam ainda a ausência de instrumentos jurídicos eficientes capazes de se contraporem 

aos “interesses políticos poderosos” (idem). Como síntese das análises produzidas, a Igreja 

apostou no fortalecimento dos instrumentos de organização dos moradores e na defesa de 

seus direitos com a garantia de suporte jurídico; elegeu como defesa prioritária a garantia 

da posse da terra pelos moradores de baixa renda, pondo-se favorável às políticas de 

urbanização em detrimento das remoções; enfatizou ainda a promoção de melhorias no 

padrão habitacional como uma responsabilidade do Estado, e não mais dos indivíduos 

particulares (como defendido nas duas experiências anteriores).  

Em paralelo a este processo, enquanto o clero latino-americano aprofundava sua 

experiência nos grupos comunitaristas de base, esgarçavam-se cada vez mais as relações 

institucionais entre a Igreja Católica e o regime militar. Mesmo entre os membros do 
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episcopado inicialmente favoráveis ao golpe militar, crescia a contrariedade, em virtude de 

o recrudescimento do regime ter ocasionado a perseguição e assassinato de diversos 

membros do clero45 (ESQUIVEL, idem). Nessa esteira, a atuação da Pastoral de Favelas 

estendeu uma longa marca nas favelas da cidade do Rio e entorno. Sua intervenção jurídica 

formou um conjunto considerável das lideranças políticas comunitárias da cidade e foi uma 

frente importante de resistência democrática, apontada em muitos contextos como a única 

na organização das lideranças políticas de favelas em um período marcado pelo 

recrudescimento ditatorial. No contexto de reabertura democrática, esteve no centro das 

principais disputas pelos instrumentos representativos de favelas até meados do final da 

década de 1980. 

 
 

 

 

Figura 8: Assembleia setorial da PF em 1980. Fonte: APF. 

 

 

                                                           
45 É sabido hoje que tentativas de reaproximação foram feitas desde 1970 com a criação da comissão bipartite. 

Para mais detalhes sobre a comissão, ver: “Diálogos na Sombra: bispos e militares, tortura e justiça social na 

ditadura”, de Kenneth Serbin (2001). 
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Figura 9: Cerimônia de Posse de diretoria da associação de moradores da comunidade Mangueirinha, na capela Santo Antônio, em 1979. 

Fonte: APF. 

 

 

Contudo, juntamente com a consolidação da reabertura democrática, diversos 

fatores passaram a contribuir para um cenário de progressivo esvaziamento da Pastoral de 

Favelas. Dentre eles, o fim do financiamento da Fundação Ford, que operou de 1981 até 

1986 e imprimiu consequências importantes para a manutenção do serviço jurídico que 

havia se expandido e sobre a própria estrutura da Pastoral (BRUM, 2018). A PF veria 

ainda, nessa data, uma cisão no serviço jurídico, com a saída dos principais nomes desde 

sua criação. Os membros da cisão, por sua vez, criaram a Fundação Centro de Defesa dos 

Direitos Humanos Bento Rubião (FCDDH-BR), que se instituiu como ONG explicitando 

não possuir “alinhamento religioso nem político-partidário”46 e assumiu parte das 

comunidades atendidas pela Pastoral. Por outro lado, o surgimento de novos partidos e o 

retorno da possibilidade associativa mais livre esvaziaram os espaços da Igreja como um 

todo enquanto “guarda-chuva” institucional de ação democrática. Nesse novo contexto, as 

lideranças comunitárias que antes atuavam pela frente da Pastoral de Favelas passaram a 

organizar-se em espaços representativos múltiplos. 

                                                           
46 Para mais informações, acessar: <http://www.bentorubiao.org.br/institucionais/historico/>. Acesso em 

01/02/2020. 

http://www.bentorubiao.org.br/institucionais/historico/
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 A gradual reabertura democrática acendeu uma nova frente de reorganização das 

favelas em torno das associações de moradores. As reivindicações acerca da qualidade de 

vida nestas localidades foram ganhando, aos poucos, mais espaço no debate público, 

passando a explicitar a necessidade da construção de uma nova mentalidade relacionada ao 

trato com as favelas e consolidando a necessidade de um retorno das políticas públicas de 

caráter urbanizador. Essa nova mentalidade ganhou força com a eleição de Leonel Brizola 

em março de 1983 para o governo do Estado, que adotou duas posturas marcantes e 

interconectadas, segundo aponta Alexandre Magalhães (2013): o respeito aos Direitos 

Humanos (incluindo como medida a proibição de incursões policiais) e a criação e 

revitalização de infraestruturas nas favelas. Desse modo: 

 

 

O governo Brizola poderia ser compreendido, aqui, como simultaneamente, 

resultando e produzindo este repertório da urbanização, na medida em que 

expressava um momento do debate (conformado pelo aspecto que o conflito 

social assumia então), levado a cabo por diversos atores coletivos, especialmente 

as associações de moradores e movimentos pela reforma urbana, em que a 

urbanização passaria a figurar como uma medida vista como necessária 

(MAGALHÃES, Alexandre. 2013, p. 61) 

 

 

 O período Brizola se tornou central para a consolidação de uma percepção social 

negativa quanto às políticas públicas de remoção. Essa percepção pública foi, em parte, um 

fator estabilizador e de contenção das políticas de remoção em massa ao longo da década 

de 1990, ainda que, pontualmente, algumas comunidades fossem ameaçadas. O novo 

enquadramento operou de forma tão profunda que as remoções passariam a ser apontadas, 

segundo o autor supracitado, como um “tabu” que se estendeu durante todos os governos 

seguintes, chegando a termo apenas após a eleição de Eduardo Paes, em 2009, com a 

retomada deste tipo de intervenção em caráter sistemático. 

Contudo, outra transformação operava-se ainda no cenário intrainstitucional da 

Igreja Católica. Se a aposta pastoral que fundamentou a Teologia da Libertação contou com 

o incentivo dos Papas João XXIII e Paulo VI, com a subida de João Paulo II ao comando da 

Igreja em 1978, sua gestão passou a imprimir uma nova marca pastoral. Com João Paulo II, 

o enfoque retornava para a liturgia intraeclesial, em detrimento das articulações de base de 

perfil coletivista progressista.  
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Em 1984, Roma se posicionou através da Instrução sobre alguns aspectos da 

Teologia da Libertação, assinada pela Sagrada Congregação Para a Doutrina da 

Fé, dirigida pelo cardeal Ratzinger [futuro papa Bento XVI], acusando a TL de 

ser um novo tipo de heresia, pela utilização de conceitos marxistas. A contestação 

dos teólogos latino-americanos foi imediata e, no ano seguinte, Roma publicou 

nova instrução, a Liberdade e libertação cristã, em que recuperou alguns temas 

da TL, despindo-os, naturalmente, de qualquer caráter revolucionário. Seu 

objetivo era reafirmar seu controle e hegemonia sobre as Conferências 

Episcopais.(JURKEVICS, 2013, p. 248) 

 

 

 

Durante seu papado, a Teologia da Libertação foi acusada de corromper os 

princípios da Igreja e, por meio da Congregação para a Doutrina da Fé – instância interna 

da Igreja usada para aferição e investigações sobre a conduta de seus membros –, advogou 

a excomunhão e expulsão de diversos membros. Diversas instâncias de base passaram a ser 

suprimidas ou reduzidas, Bispos e membros do clero foram substituídos hierarquicamente. 

Nesse sentido, a reabertura democrática no Brasil e na América Latina veio acompanhada 

de uma tendência oposta na Igreja Católica, agora sob forte recrudescimento para os setores 

progressistas. O contexto eclesial que se conformou imprimiu ainda uma aposta no 

pentecostalismo (ou carismatismo) católico – a exemplo dos movimentos Renovação 

Carismática e Toca de Assis, que passaram a ganhar cada vez mais força tanto dentro 

quanto fora da Igreja.  

O conjunto desses elementos mudou profundamente a práxis da Pastoral de Favelas. 

Ela não deixou de imprimir uma atuação relevante, mas, cada vez mais, se viu refém de um 

contexto tanto intrainstitucional quanto sócio-político que a constrangia em relação ao seu 

perfil fundacional de aposta em uma transformação social radical. Um exemplo desse 

processo é que, em 1993, a campanha da Fraternidade da CNBB trazia como lema 

“moradia e fraternidade” [grifo meu], demarcando o novo enfoque pastoral para o tema. 

No mesmo ano, essa transição foi apresentada por Brum (idem) no interior da Pastoral, ao 

relatar que:  

 

 

em um ‘Encontro de Agentes da Pastoral de Favelas’ realizado em 1993, os 

objetivos da Pastoral são apresentados em dois itens: ‘1- Buscar o Reino de Deus 

e buscar o homem; 2- Descoberta de Deus na vida dos homens e descoberta dos 

homens na vida de Deus’. Fechando os objetivos, temos: ‘A Pastoral de Favelas 

busca evangelizar’. (BRUM, 2018, p. 429) 
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Nesse sentido, por fim, a emersão da Teologia da Libertação e a consolidação do 

serviço jurídico da Pastoral de Favelas tiveram papel proeminente na consolidação do 

posicionamento da Igreja Católica sobre a questão habitacional do final da década de 1970 

ao final de 1980. Destaco ainda, diante o exposto nos dois tópicos deste capítulo, que as 

formas de interação e intervenção entre os segmentos católicos e as políticas habitacionais 

marcaram uma longa experiência de contatos e adaptações entre Igreja, atores locais e o 

Estado. Se, por um lado, esses contatos e adaptações foram moldados por imposições das 

conjunturas políticas nacional e local (e como resposta à agência dos moradores de favelas), 

por outro, respondiam às transformações no interior do próprio catolicismo. 

Estas experiências e adaptações impactaram de forma profunda a produção do 

espaço urbano carioca e a delimitação do problema habitacional. Refletiram e respaldaram 

também o agenciamento de narrativas identitárias em relação aos habitantes de favelas, 

expressando as transformações nas formas de relacionamento entre os distintos atores da 

Igreja e estes habitantes ora vistos como massa de pobres flagelados e moralmente 

pervertidos – a quem o Estado deveria dirigir políticas de controle e educação moral –,ora 

acentuados como operários e trabalhadores – a quem o Estado deveria dirigir políticas de 

proteção e promoção (além do controle moral) –,ora vistos como sujeitos espoliados de 

direitos, uma classe a ser organizada e empoderada. 
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CAPÍTULO 3. “É NECESSÁRIO MUDAR PARA PERMANECER O MESMO”(D. 

HELDER CÂMARA) 

Nesse capítulo, apresentarei e analisarei aspectos da atual intervenção jurídica-

pastoral agenciada via Pastoral de Favelas nas comunidades do Rio. Serão analisadas as 

transformações nos cenários eclesial e fundiário e de que forma a ação pastoral se relaciona 

com os novos contextos em seu fazer. Destaco o agenciamento de novas agendas 

programáticas, que ao tempo que atualizam o fazer pastoral, resgatam estruturas e 

redimensionam a interação entre Igreja e comunidades.   

Em um segundo tópico, analisarei as dimensões do conflito na relação entre religião 

e produção do espaço urbano. O conflito é apontado pela CNBB (2008) como constitutivo 

da identidade das Pastorais Sociais. Assim, estabeleço uma análise da dimensão conflitual 

na interação entre religião e política. Filiando-me ao conceito de sociação de Simmel, 

busco analisar o conflito como gerador de relações positivas, e não apenas negativas, a 

partir da interação dialética entre múltiplos atores em situação de conflito fundiário urbano. 
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3.1. Novos contextos nas políticas fundiária e eclesial e a atualização da intervenção 

jurídica-pastoral. 

 Como vimos no capítulo anterior, durante o papado de João Paulo II, os setores 

vinculados à Teologia da Libertação passaram por um processo de sufocamento 

institucional com cerceamento e excomunhão de figuras internas. Durante o papado de 

Bento XVI (2005-2013), não apenas esse processo se manteve, como, em paralelo, 

verificou-se a consolidação de uma readequação das leituras históricas promovidas por 

alguns dos principais nomes da Teologia da Libertação, como apontou Sofiati (2013). A 

partir dos anos 1990, iniciou-se, no interior dessa tendência, um processo de adaptação da 

chave interpretativa dos problemas sociais, com a diluição do significado de “opção pelos 

pobres” a partir da incorporação de críticas ambientalistas e identitárias em paralelo ao 

distanciamento da noção de classe presente anteriormente47, como frisa:  

 

 
Em princípio, há uma reconfiguração das tendências no interior do catolicismo. 

Aparentemente, com a ampliação da noção de ‘opção pelos pobres’ para questões 

ecológicas, étnicas, feministas, houve uma diluição da chave de interpretação 

marxista, como já afirmamos. Diferentemente de diversos setores do movimento 

social, com a ampliação da noção de classe a partir de sua diversificação e do 

horizonte marxista para além de uma leitura economicista, a ideia de classe social 

contida nas análises dos teólogos da libertação deixou de ser visível. O 

significado do que ficou conhecido como “opção pelos pobres”, sublinhado nas 

Conferências Episcopais Latino-Americanas de Medellín (1968) e Puebla (1979), 

sofreu alterações em consequência das conclusões das conferências de Santo 

Domingo (1992) e Aparecida (2007). (SOFIATI, 2013, ps. 218-219) 

  

 

 Para o autor, a movimentação teve como fundo uma adaptação ao cenário de 

sufocamento institucional, visando uma forma de garantir a sobrevivência da tendência no 

interior da Igreja. Destaca ainda que, em decorrência deste deslocamento no interior da 

Teologia da Libertação, seus posicionamentos passaram progressivamente de uma 

abordagem radical e de ruptura para um panorama de conciliação, reposicionando a 

Teologia da Libertação como uma tendência de vertente mais moderada no interior da 

Igreja Católica, ou, em suas palavras, mais próxima dos setores “reformistas”: 

 

 

                                                           
47Importante ressaltar aqui a observação de Löwy (1991) quanto ao fato de não se poder afirmar que a     

Teologia da Libertação tenha aderido totalmente à teoria marxista, principalmente no que se refere à filosofia 

materialista e ideologia ateia. No entanto, essa tendência foi responsável pela defesa no interior da Igreja da 

crítica marxista ao caráter sagrado de justificação da exploração capitalista. 
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Quando a Teologia da Libertação amplia a “opção pelos pobres” para questões de 

gênero, étnica e, principalmente, ecológica, não diversifica a noção de excluídos, 

mas, sobretudo, esmaece a explicação das diferenças sociais. Ao abordar a 

questão ecológica em seus debates, setores ligados à Teologia da Libertação 

passam a assumir a noção de pobre numa perspectiva mais próxima do 

significado de pobreza para setores reformistas da Igreja Católica. As 

consequências desse processo é (sic) o retorno para uma ação intraeclesial da 

Teologia da Libertação, ou seja, a ação volta-se para o interior do catolicismo e 

assume-se uma perspectiva ligada a temas acerca da espiritualidade. (SOFIATI, 

2013, p.231) 

 

 

Neste sentido, em 2008, durante o papado de Bento XVI,uma análise produzida pela 

CNBB sinalizou a concretização de um importante ponto de transição para as Pastorais 

Sociais. Essa transição foi apresentada a partir da realização da V Conferência Geral do 

Episcopado Latino-Americano e do Caribe, realizada em maio de 2007 na cidade de 

Aparecida do Norte (SP - Brasil). O texto final dessa conferência foi apontado pela CNBB 

como o primeiro da história das conferências a citar nominalmente o trabalho das Pastorais 

Sociais, em uma demonstração de “reconhecimento progressivo”, como explicita: 

 

 
Apesar da grande abertura à dimensão social, presente nos documentos de 

Medellín, não há menção explícita às Pastorais Sociais. O documento e Puebla 

(1979), muito renovador, que menciona várias vezes a opção preferencial pelos 

pobres, também não fala delas. O documento de Santo Domingo (1992) não 

menciona a pastoral de conjunto, nem fala das Pastorais Sociais. Fala apenas dos 

pastores. O documento de Aparecida (2007) representa um importante avanço. 

Há no capítulo VIII ‘Reino de Deus e promoção da dignidade humana’, uma 

parte inteira intitulada: ‘uma renovada pastoral social para a promoção humana 

integral’. É a primeira vez que um documento do Episcopado Latino-Americano 

e Caribenho dedica uma parte especial às Pastorais Sociais. (CNBB, 2008, p.85) 

 

 

 Seguiu ainda contextualizando a consolidação do cenário interno desfavorável às 

Pastorais Sociais com a necessidade de suas remodelações frente às mudanças na própria 

sociedade: 

 

 
As Pastorais Sociais, em alguns momentos, enfrentaram dificuldades para serem 

reconhecidas, apesar de haverem conclusões nos documentos do Concílio 

Vaticano II que incentivam o diálogo da Igreja com a sociedade. Aos poucos, a 

opção pelos pobres, assumida em Medelín e Puebla, foi discretamente deixada de 

lado na ação pastoral de muitas paróquias ou dioceses. Em alguns lugares, 

‘despolitizadas’ e sem a perspectiva de construção do Reino, algumas Pastorais 

Sociais tornaram-se mais assistencialistas do que proféticas. [...] Espera-se que a 

renovada opção pelos pobres no Documento de Aparecida, que abre novos 

horizontes, seja traduzida concretamente em renovadas Pastorais Sociais em 

todas as dioceses, paróquias e comunidades. A evolução da sociedade explica 

também a evolução das Pastorais Sociais.(CNBB, 2008, p. 86) 

 

 



 

98 

 

A própria produção desse material pela CNBB, em 2008 (um ano após a 

conferência), foi apresentada como uma tentativa de sistematização e organização de uma 

revalorização das pastorais. Nesse sentido, aponta-se já naquela época uma reoxigenação 

do protagonismo das Pastorais Sociais na organização de frentes de intervenções política e 

institucional, atuando também como sociedade civil no interior de estruturas representativas 

de Estado e destacando eixos norteadores para essa intervenção: 

 

 
Vale mencionar ainda a participação crescente de membros das Pastorais Sociais 

e organismos nos Conselhos de Direitos municipais, estaduais e nacionais. Esses 

Conselhos são bastante variados, mas aos poucos vão se organizando, com 

iniciativas das Pastorais, especialmente através de cursos de capacitação para 

neles haver uma participação mais qualificada. Na organização e nas lutas 

populares, as Pastorais Sociais dão uma contribuição específica, reconhecida e 

apreciada pelo conjunto dos movimentos sociais. Destacam-se, em particular: 1) a 

promoção de uma metodologia democrática participativa, em que os principais 

protagonistas sejam os agentes de base; 2) a construção da unidade entre atores 

que têm objetivos gerais comuns ou próximos, mas que, muitas vezes, 

implementam estratégias e perspectivas divergentes; 3) a consolidação de 

valores humanos e espirituais nas lutas [grifo meu]; 4) o fortalecimento do 

espírito de ajuda e serviço aos interesses do povo. (CNBB, 2008, p. 89) 

 

 

 Apresenta-se o desafio de reposicionamento da intervenção estratégica das Pastorais 

Sociais, com base em novas chaves interpretativas sobre os problemas sociais e a aposta em 

novas frentes de ação, com enfoque na construção de alianças estratégicas ampliadas: 

 

 

Um desafio pode ser assim formulado: como promover uma educação e uma 

pastoral popular libertadora que incentive a economia solidária e a cidadania ativa 

com consciência de soberania num tempo de ‘aquecimento do Planeta’? Trata-se 

de produzir e gerar desenvolvimento, mas em cooperação com a Terra, evitando o 

uso de combustíveis poluentes, promovendo um consumo responsável. Tendo 

presente que a construção de um ‘outro mundo possível’ é obra de toda a 

humanidade, as Pastorais Sociais são desafiadas a aprofundar o macro-

ecumenismo: como aprofundar o diálogo e a ação em conjunto de cristãos com 

pessoas, comunidades e povos com culturas e religiões diferentes? Como 

relacionar-se e atuar conjuntamente com pessoas e grupos que decidem sua 

prática a partir de ideologias diferentes, mas que buscam o bem da humanidade? 

(CNBB, 2008, p. 26) 

 

 

 Outra transformação importante é concretizada no interior da Igreja Católica com a 

eleição, em 2013, do argentino Jorge Mário Bergóglio (Papa Francisco) ao comando da 

instituição. A eleição do primeiro pontífice latino-americano da história da IC se deu em 

um contexto de profundas tensões no interior da Igreja acerca de temas como corrupção e 

pedofilia envolvendo membros do clero. Este cenário se consumava em paralelo a uma 

crise acentuada de perda de fiéis, tendo na América Latina um de seus contornos mais 
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agudos. Nesse sentido, a eleição do pontífice argentino vinha acompanhada de uma 

profunda expectativa popular por reformas no interior da Igreja.  

Essas ebulições políticas no interior da Igreja, ao lado do aprofundamento da crise 

econômica internacional iniciada em 2008, favoreceram a adoção de uma agenda 

progressista pelo novo papado com maior abertura aos setores sociais da Igreja ligados à 

Teologia da Libertação (setor com maior penetração na América Latina) e à defesa de uma 

economia subordinada ao cuidado com o meio ambiente. Esse movimento é simbolizado no 

eixo central dado à Carta Encíclica Laudato Si por meio do termo “sobre o cuidado da casa 

comum”, onde emerge a sintonia desse direcionamento com as reformulações teológicas 

agenciadas no interior da Teologia da Libertação.  

Já em sua carta apostólica misericórdia et misera – apresentada pelo Vaticano após 

o final do chamado “ano santo da misericórdia” em 2016 (quarto ano de seu pontificado) –, 

instituiu a realização do “dia mundial do pobre”, com forte apelo à ação pastoral e retorno 

da Igreja às bases populares, territórios e populações em situação de vulnerabilidade social: 

“Além disso este Dia (sic) constituirá uma forma genuína de nova evangelização (cf. Mt 11, 

5), procurando renovar o rosto da Igreja na sua perene ação de conversão pastoral para ser 

testemunha da misericórdia.” (FRANCISCO, misericordia et misera, 2016, p.17). Este 

conjunto documental, ao lado de outros, institucionalizou uma nova agenda, que, no papado 

de Francisco, tem se chamado de “Igreja em saída”. Essa nova agenda introduziu, por seu 

turno, novos direcionamentos para a reformulação na intervenção das Pastorais Sociais que 

já vinha se operacionalizando desde o papado anterior. 

Dentro do contexto das novas diretrizes, podemos encontrar, nos materiais de 

apresentação da Pastoral de Favelas, a elaboração de treze eixos norteadores de sua ação. 

São eles: 

 

 
1- Realizar reuniões mensais nas diversas favelas para fortalecer a ação dos 

núcleos; 

2- Fomentar a animação e organização comunitária, nos núcleos, capacitando-os 

para ações que favoreçam a integração e a cidadania; 

3- Incentivar as comunidades; 

4- Formar agentes e lideranças capazes de multiplicarem a mensagem recebida; 

5-Integrar com as Pastorais Sociais, pondo em prática as conclusões do Fórum 

Social Arquidiocesano; 

6- Estreitar a comunicação entre a coordenação - Padres – agentes; 

7- Organizar encontros com os agentes e lideranças comunitárias para a 

reflexão de temas atuais à luz do evangelho; 

8-Promover encontros com o poder público e as comunidades, fortalecendo o 

diálogo; 

9- Publicação de subsídios ( DVD, cartilhas, jornal e folders); 
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10- Participar das comunidades eclesiais de base e/ou Círculos Bíblicos; 

11-Promover o respeito e a preservação do meio ambiente; 

12- Apoiar a organização de assembleias comunitárias, incentivando-as para uma 

tomada de consciência; 

13- Lançar mão de instrumentos legais para resolução dos problemas das 

comunidades. [grifos meus]48 

 

 

Em entrevista realizada para essa pesquisa, o Cônego Manuel Manangão 

(coordenador-geral do Vicariato Episcopal para a Caridade Social e Cáritas da Diocese do 

Rio) aponta a “Igreja em saída” como uma tentativa de articular um retorno da Igreja aos 

territórios periféricos sem desvincular a sua ação social da sua intervenção religiosa. Essa 

leitura é empreendida por parte do clero progressista local como uma resposta ao 

distanciamento da Igreja desses territórios e à percepção de que os moradores dissociam a 

ação social da Igreja Católica de sua intervenção religiosa, como veremos nos relatos a 

seguir: 

 

 
Breno: Monsenhor, em um mapeamento decorrente de uma pesquisa realizada 

pela UFF49, constata-se que os territórios periféricos do Rio representam os 

territórios com menor expressividade de católicos, portanto os territórios onde 

houve as maiores perdas de fiéis católicos no município. Com o início do papado 

de Francisco, é possível dizer que existam novas ferramentas – uma vez que ele 

tem falado muito em Igreja em saída – de articulação do diálogo entre a Igreja e 

as periferias? Que ferramentas poderiam ser essas e que tipos de novos diálogos 

são possíveis de serem abertos nesses territórios? 

 

Côn. Manangão: Na verdade, não tenho acompanhado atualmente como a 

distribuição da fé está presente na cidade do Rio de Janeiro... Porque, quando a 

gente fala na cidade do Rio de Janeiro, a presença da Igreja Católica ainda está 

relativamente em um nível mais baixo do que antigamente, mais ainda de 

predominância. Quando você vai para a área metropolitana, você começa a ver 

uma defasagem maior. Eu confesso que me vêm à memória, talvez não como 

resposta nem como justificativa, mas como vislumbre... Porque houve um 

determinado momento em que a realidade da fé e a realidade social nem sempre 

foram muito bem articuladas. Eu me lembro de uma frase, visitando presídios, em 

que isso ficou muito claro. Um preso dizia: “Quando a gente quer rezar, a gente 

vai à igreja evangélica; quando a gente quer ação social, a gente vai à Igreja 

católica.” Então a gente vai percebendo isso; quer dizer, não foi trabalhado de 

uma forma unitária, ainda que isso teoricamente seja falado, mas, na prática, nem 

sempre a ação social da Igreja esteve se manifestando como o braço concreto da 

fé. Uma coisa que, por exemplo... Em um documento de Bento XVI, ele 

lembrava uma frase de Santo Agostinho: “Quando você vê a dimensão da 

caridade, você vê a trindade.” Parece que, em algum momento da nossa história, a 

agente acabou rompendo um pouco isso. Mas, de qualquer maneira, pelo menos 

na Diocese do Rio de Janeiro, em que também esse perfil foi aparecendo em 

alguns dados, em alguns momentos, a gente vêm tentando reverter isso. O que me 

                                                           
48 Dados disponíveis no panfleto oficial de apresentação da Pastoral de Favelas. s/a. Cópia disponível nos 

anexos do trabalho. 
49 Dados produzidos através do projeto de pesquisa e extensão intitulado “Promoção e Defesa da Liberdade 

Religiosa”, vinculado à Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal Fluminense e coordenado pela 

Prof.ª Dr.ª Christina Vital da Cunha. 
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parece ser a resposta que o Papa Francisco dá sobre nós precisarmos ser uma 

Igreja em saída! É o que foi dito por Dom Orani e é dito por todo mundo dentro 

da Igreja [a entrevista foi realizada após um evento na PUC-Rio, com a presença 

do Arcebispo do Rio, Dom. Orani Tempesta], então temos que ser uma Igreja em 

saída. E o que significa isso? Que a gente tem que ser uma Igreja em saída 

enquanto a gente leva a fé, mas também enquanto leva a ação que visibiliza essa 

fé. [...] Você deve estar lembrado, provavelmente já leu alguma coisa desse 

aspecto, que também é dito em um dos últimos documentos da Igreja Latino-

Americana [referência à CELAM50], que a Igreja nossa é muito acomodada. Quer 

dizer, ficou naquela história de que, em time que está vencendo, não se mexe, e a 

gente foi perdendo a mobilidade que a vida vai exigindo. Lembro de uma frase de 

um morador do morro do Alemão em uma atividade de missão popular que foi 

realizada a um ou dois anos atrás, em que ele dizia assim: “poxa, há quanto 

tempo que vocês não aparecem”... Então me dá a sensação de que a gente, em 

algum momento, se contentou com as Igrejas que estão cheias, e, de fato, elas 

realmente estão, mas a gente não vai ao lugar onde não tem Igreja, não vai às 

periferias. Vai a ação social, mas não vai a realidade da transmissão e da vivência 

da fé. Então isso talvez seja um elemento que propõe essa realidade.[...] Agora, 

eu digo assim: quanto mais a Igreja é transparente com as relações que ela vai 

estabelecendo ao seu redor, mais ela ganha as pessoas. Não para dizer que somos 

os maravilhosos, não. Mas a gente vai convencendo as pessoas de que a fé cristã 

católica tem algo a dizer. Agora, é como estou dizendo, o elemento de presença 

religiosa às vezes precisa ser acompanhado do lado social; o religioso tem que 

estar presente. [grifos meus]51 

 

 

Em seguida, o Cônego resgata a experiência dos núcleos de base operacionalizados 

no início da Teologia da Libertação como uma referência para o modelo de Igreja em saída, 

tecendo, contudo, ressalva quanto à necessidade de atualização e reorganização das práticas 

desses grupos: 

 

 
Côn. Manangão: Mas, se a gente quiser pensar em longo prazo, por exemplo, a 

Diocese do Rio de Janeiro começou uma atividade já tem cinquenta anos – para 

ver como é que o tempo vai –, que são os trabalhos de pequenas células, quer 

dizer, pequenos grupos de fé que se reúnem para rezar a palavra de Deus e, a 

partir da oração, encontrar os elementos e os problemas comuns para tentarem 

solucionar. No Rio de Janeiro, chamou-se de círculos bíblicos; em outras 

localidades, chamaram-se de CEBs52, né. O nome não tem muita importância, 

mas qual era a preocupação? A preocupação era unir a fé à realidade da vida. 

Então esse trabalho é no que a gente acredita e é o que eu acho que é a Igreja em 

saída. 

 

Breno: Pois é, o senhor citou as CEBs, e eu gostaria de explorar mais esse ponto, 

porque elas foram um dos elementos, digamos assim, estruturais do diálogo que a 

Igreja tinha com as periferias e comunidades e que passaram por um processo de 

esvaziamento. De toda essa articulação política que o senhor tem feito, porque o 

trabalho também não deixa de ser um pouco político, o senhor nota que há algum 

reavivamento, depois do papado de Francisco, desses instrumentos? Eles têm se 

reanimado ou eles continuam ainda existentes, mas dentro de uma limitação? 

 

                                                           
50 Conselho Episcopal Latino-Americano. 
51 Entrevista realizada em 23/09/2019 na PUC Rio. 
52 Comunidades Eclesiais de Base. 
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Côn. Manangão: Tem uma frase de Dom Helder Câmara que ele usava para 

explicar a maneira como a Igreja e o ser humano deveriam agir. Ele costumava 

dizer assim: “É necessário mudar para permanecer o mesmo.”, e, às vezes, a 

Igreja não consegue fazer isso. Quer dizer, ela tem, às vezes, muita dificuldade de 

perceber de imediato aquilo que precisa ser transformado. Acho que os círculos 

bíblicos e as comunidades de base acabaram ficando em uma época, o tempo 

passou, e elas não conseguiram dar uma resposta imediata e atual para esse 

processo. Hoje, a gente vem começando a pensar de que maneira as CEBs podem 

ter uma valorização, de que maneira novamente a realidade dos círculos bíblicos 

pode ter uma valorização. Porque a sociedade acabou mudando e, hoje, ela tem 

uma dificuldade de perceber o elemento do político envolvido nessa formação 

toda. Então, muitas vezes, a população quer se distanciar, talvez pelas decepções 

que vai tendo no mundo da política à esquerda e à direita. Ela acaba resistindo 

muito a qualquer coisa que cheire um pouco a isso do elemento político. Ela é 

política, mas ela acaba tentando fugir um pouco desses ambientes. Já ouvi muita 

gente dizer “Eu venho à missa para rezar eu, não venho à missa para ouvir 

discurso político.” [grifos meus] 

 

 

Destaco, dos trechos acima, a reflexão em relação à necessidade de estabelecer 

mudanças na forma de atuação da Igreja Católica, sobretudo na interface com as bases 

sociais. Em consonância com o que nos apresenta o Côn. Manuel Manangão,os religiosos 

que ocupam cargos de direção da Igreja no Rio de Janeiro têm sinalizado a importância da 

reformulação das Pastorais Sociais. Na mesa de abertura do Dia Mundial do Pobre, de 2018 

– instituído pelo Papa Francisco –, o então Bispo auxiliar da Arquidiocese do Rio, Dom 

Joel Portela – eleito em 2019 secretário-geral da CNBB –, afirmava a esse respeito que: “O 

caminho das Pastorais Sociais é manter-se firme, mas entender que o mundo está mudando 

e talvez algumas posturas precisem se remodelar nos métodos. Hoje o mundo funciona em 

rede, as pastorais devem portanto agir mais coletivamente”.53 

Novos recursos discursivos são ativados, como a noção de “Igreja em saída”, 

visando ao reposicionamento do foco de intervenção institucional para uma agenda de 

integração e cooperação tanto interna(entre seus instrumentos de base), quanto externa à 

Igreja, promovendo uma reaproximação entre os elementos da ação social e da ascese 

católica (ou “fé católica”, no termo nativo). Uma dimensão dessa reformulação pode ser 

percebida dentro da dinâmica dos conflitos fundiários cariocas e da atuação da Pastoral de 

Favelas no interior da instância de representação civil denominada de “Conselho Popular”, 

como analisarei a seguir. 

Como vimos no capítulo anterior, um padrão de percepção pública favorável às 

políticas de urbanização se consolidou a partir da reabertura democrática e, de forma mais 

enfática, a partir da administração de Brizola. Contudo, as primeiras décadas deste século 

apresentaram um crescimento nos conflitos por moradia em decorrência do volume de 
                                                           
53 Relato durante o Dia Mundial do Pobre, realizado na Mitra Episcopal do Rio de Janeiro em 2018. 
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remoções levadas a cabo, principalmente, no período que compreende as gestões de 

Eduardo Paes à frente da Prefeitura (2009-2017). Para Alexandre Magalhães (2013), o 

início das preparações para os megaeventos esportivos (Copa do Mundo de 2014 e 

Olimpíadas de 2016) e a gestão de Eduardo Paes agenciaram o fim deste padrão de 

percepção pública em vigor anteriormente. O autor aponta a ocorrência de uma redefinição 

da gramática de remoção empreendida nesse período, com a revalorização da ênfase pró-

remocionista baseada em novos agenciamentos discursivos, tais como a “proteção 

ambiental” de áreas ocupadas pela moradia popular em encostas e áreas verdes, e a 

“necessidade” de remoção para os megaeventos esportivos. 

 Contabilizando um montante de 22.059 famílias e totalizando 77.206 pessoas 

removidas somente durante os anos de 2009 a 2015 (JUSTIÇA GLOBAL, 2015, p. 20), as 

gestões de Eduardo Paes são apontadas como as de maior volume de remoções da história 

do Rio de Janeiro (AZEVEDO. FAULHARBER, 2015). Formou-se também uma 

compreensão de que essas remoções se inseriam em um contexto mais geral de 

reorganização do modelo de planejamento das cidades. Nesse sentido, Santos J. e Santos 

(2012) avaliam que, para além das remoções, estavam em curso transformações mais 

profundas da dinâmica urbana das cidades, que “envolvem, de um lado, novos processos de 

mercantilização da cidade, e de outro, novos padrões de relação entre o Estado e os agentes 

econômicos e sociais.” (SANTOS J. e SANTOS, 2012,p.288).  Essa visão se liga à análise 

de David Harvey (2005), que sugeriu um deslocamento dos mecanismos de gestão das 

cidades: 

 

 

O autor sustenta que estar-se-ia assistindo a uma “reorientação das posturas das 

governanças urbanas adotadas nas últimas duas décadas nos países capitalistas 

avançados”, onde “a abordagem administrativa, tão característica da década de 

1960”, estaria dando “lugar a formas de ação iniciadoras e empreendedoras, nas 

décadas de 1970 e 1980”. (HARVEY, 2005, p. 167 apud SANTOS J. e 

SANTOS, 2012, p. 290) 

 

 

Para a urbanista Raquel Rolnik,ex-relatora especial da ONU, para a moradia 

adequada, vivenciamos uma crise global de insegurança da posse marcada por diversos 

fatores econômicos, jurídicos, políticos e ambientais (ROLNIK, 2013, p. 148). Essas 

análises buscam compreender um panorama mais geral das transformações ocorridas no 

processo de organização e gestão das áreas urbanas, dando aos eventos “localizados”, como 

as remoções, uma perspectiva de compreensão quanto as suas possíveis causas estruturais. 
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Desse modo, as análises conclamam a reflexão sobre os impactos de uma economia 

globalizada contemporânea na produção do espaço urbano.  

É nesse contexto que o “repertório da remoção” de que fala Magalhães (2013) se 

remodela de forma mais contundente durante a gestão de Eduardo Paes. Além das 

políticas implementadas pela gestão municipal, o autor analisa as incursões midiáticas 

impulsionadas pelo jornal O Globo, apontando uma retórica favorável à retomada da 

intervenção estatal sobre os territórios de favelas a partir de uma perspectiva favorável às 

remoções. Isso implicaria disputar simbolicamente a forma como eram percebidas essas 

ações por parte da sociedade em geral. Uma das estratégias adotadas pela Prefeitura foi 

apontar a existência de um tabu sobre o tema das remoções. Esse teria sido construído em 

gestões anteriores, nas quais ações supostamente populistas foram tomadas, como a 

proibição de operações policiais nesses territórios e a permissão para a expansão dos 

mesmos, agravando, com isso, o “problema favela”. 

A nova postura adotada na gestão Paes foi a retomada das remoções agora 

sustentadas, como dito acima, em um novo leque de alegações que iam desde o “legado 

olímpico” até a proteção de áreas de preservação ambiental. Para tal, era preciso 

transformar a percepção negativa sobre as remoções e encará-las como parte de uma 

intervenção “necessária”, muito embora essa necessidade nem sempre fosse 

empiricamente comprovada.  

 

 
Neste sentido, gostaria de destacar que o processo de redefinição da remoção de 

favelas como um problema público, ora em análise, envolve a mobilização de 

um repertório discursivo que sustenta as justificações que (re)legitimam esta 

prática. (MAGALHÃES, A. 2013, p. 78) 

 

 

Inicia-se, a partir daí, um conjunto de remoções que inseriram este período na 

história das políticas habitacionais do Rio. O dossiê promovido em maio de 2013 pelo 

Comitê Popular Rio Copa e Olimpíadas apontava que “cerca de três mil famílias situadas 

na cidade do Rio de Janeiro já foram removidas, e outras oito mil estão ameaçadas.”(2013, 

p. 20). Na publicação SMH 2016: remoções no Rio de Janeiro olímpico, podemos 

encontrar o mapeamento das remoções referentes ao período da primeira gestão do 

prefeito Eduardo Paes, onde vemos que, somente durante os anos 2009 e 2013, foram 

removidos mais de 65 mil pessoas, número maior que as gestões de Pereira Passos e 

Carlos Lacerda juntos (AZEVEDO. FAULHARBER, 2015). Outros dados desse processo 
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são trazidos pelo relatório anual de conflitos urbanos, produzido pelo Observatório de 

Conflitos Urbanos na Cidade do Rio de Janeiro. Em 2014, o observatório registrou o 

maior número de conflitos por moradia em 22 anos de sua existência: 

 

 

A insatisfação com a política de remoção dos governos Estadual e Municipal 

para a realização dos megaeventos (Copa do Mundo e Olimpíadas) e elitização e 

gentrificação da cidade é crescente e tem se manifestado, principalmente, na 

forma de manifestação em praça pública. Esse padrão se manteve e se 

intensificou durante o ano de 2014, culminando com o maior número de 

conflitos registrados durante os 22 anos de análise. (2015, p. 58) 

 

Este novo cenário que emergiu com o acirramento dos conflitos fundiários, nas 

dimensões acima expostas, corroborou também para a retomada de tentativas de criação e 

fortalecimento de articulações políticas antirremocionistas. Foi nesse contexto que começou 

a se articular em 2006, em decorrência da realização dos jogos Pan-Americanos realizados 

no Rio em 2007, a instância de representação civil denominada de Conselho Popular. O CP 

foi inicialmente pensado como uma instância de articulação de representantes e moradores 

de comunidades, respaldados por assembleias e votações locais e em articulação com 

parceiros estratégicos que estiveram presentes desde os primeiros momentos de sua 

fundação. Foi idealizado por um grupo de lideranças comunitárias e algumas figuras 

engajadas na luta política antirremocionista carioca, como o procurador Miguel Baldez, um 

grupo de defensores ligados ao Núcleo de Terras da Defensoria Pública e o próprio jurídico 

da Pastoral de Favelas54, dentre outros. Em seu manifesto de fundação, apresentou-se a 

criação do Conselho como uma resposta à “crise de credibilidade que atravessa a 

representação política institucional”.  

 

                                                           
54 A advogada era, na época, Maria Alice, que esteve junto à pastoral desde o caso Vidigal em 1977, e a atual 

advogada, Eliane Oliveira, atuava como voluntária, além de ser membro dos núcleos de base da pastoral. 
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Figura 10. Charge do cartunista Latuff em homenagem ao Conselho Popular. Esta charge é usada também como logo do grupo na 

produção de seus materiais. 

Já em seus anos iniciais, o Conselho Popular atuou ativamente em conjunto com 

diversas organizações da sociedade civil e representantes de distintas comunidades, 

promovendo atividades diversas que iam desde a organização de atos em locais públicos até 

a promoção de estudos técnicos relativos à situação fundiária das comunidades. Em seu 

primeiro estatuto55, revela-se como o modelo organizacional adotado pela Igreja Católica e 

pela Pastoral de Favelas inspirou aquele adotado pelo Conselho. Um exemplo dessa 

influência é a forma de distribuição territorial adotada estatuariamente, baseada nas regiões 

administrativas dos Vicariatos Territoriais adotadas pela Igreja do Rio. Outro elemento que 

demarca a relevância da Pastoral de Favelas e da Igreja Católica para as dinâmicas do 

Conselho Popular é que, por ausência de sede própria, suas reuniões funcionam até hoje na 

Mitra Episcopal56 e, em alguns casos específicos, podem também ser realizadas nas 

próprias comunidades.   

Nesse sentido, a proposta inicial fundava-se na existência de conselhos locais, ou 

seja, em instâncias representativas distribuídas por regiões da cidade. Cada região elegendo 

representantes de suas comunidades, que, por sua vez, teriam direito a voto no Conselho 

Popular. Seu estatuto previa ainda, inicialmente, o estabelecimento de “câmaras de apoio”, 

sendo elas divididas em três grupos: “câmara de apoio técnico político (ONGs); câmara de 

                                                           
55Uma cópia do estatuto está disponível nos anexos deste trabalho. 
56 Sede administrativa da Arquidiocese do Rio, também conhecida como Mitra. 
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apoio institucional (Ministério Público Estadual da área de direito humanos, Defensoria 

Pública, ITERJ57); e Câmara de apoio parlamentar”58. Estabelecendo o corpo técnico e os 

agentes externos às comunidades como sendo “apoiadores”, buscava-se acentuar a 

prevalência dos moradores de comunidades nas tomadas de decisão e na dinâmica do 

grupo.  

O Conselho Popular passou por alguns momentos de refluxo, tendo, inclusive, 

deixado de funcionar no período de 2012 a 2015. Após esse período,o funcionamento do 

Conselho é retomado em razão do contexto de remoções implementadas com a 

proximidade das Olimpíadas de 2016. O CP voltou, então, a se organizar em reuniões 

periódicas mensais, contudo, sem a dinâmica de criação dos conselhos locais e das eleições 

de representantes. Esse novo modelo de funcionamento é menos institucionalizado, e, na 

prática, perde-se a estrutura formal de um Conselho, o que talvez explique alguns de seus 

membros se referirem ao Conselho Popular na atualidade como um “coletivo”.  

 Existem distintas formas de moradores e representantes de comunidades envolvidas 

em conflitos fundiários acessarem o Conselho Popular, seja por indicação dos distintos 

agentes individuais ou coletivos que acompanham o Conselho, seja por iniciativa dos 

próprios moradores em procurarem essa instância. Essa multiplicidade de “portas de 

acesso” contribui, por sua vez, para a expansão do contato da Pastoral de Favelas com as 

comunidades do Rio, a partir do ponto em que se assume a incapacidade de abrangência a 

todas elas, como torna explícito o relato da advogada da pastoral, Eliane Oliveira, em 

entrevista concedida para esta pesquisa:  

 

 

Breno: Eliane, qual é a importância, atualmente, do Conselho Popular para a 

dinâmica da pastoral? 

 

Adv. Eliane: Como a gente não tem pernas pra ir a todas as comunidades, o 

conselho às vezes trás comunidades novas para a gente, pra gente poder orientar, 

porque é isso que a gente quer, né, o atendimento das comunidades que estão 

vulneráveis. Porque o Nuth59 encaminha para o conselho. Os vereadores que são 

nossos parceiros, quando vão às comunidades, eles mandam também para o 

conselho, então fica melhor, o nosso trabalho. 

 

 

 Podemos observar uma multiplicidade de formas de uma comunidade ou grupo de 

moradores terem contato com o Conselho Popular. Uma vez que funciona em esquema de 

                                                           
57 Instituto de Terras e Cartografias do Estado do Rio de Janeiro, órgão vinculado ao governo do Estado. 
58 Manifesto de fundação do Conselho Popular. 
59 Núcleo de Terras da Defensoria Pública. 
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rede de apoio, solicitei à advogada que relatasse um passo a passo do processo de 

acompanhamento de uma comunidade pela Pastoral de Favelas, desde o primeiro momento 

em que a pastoral tem notícia de um conflito envolvendo a comunidade. Ao que segue o 

seguinte relato: 

 

 

Adv. Eliane: A primeira coisa é ir à comunidade, reconhecer o campo, o 

problema que eles estão passando e saber exatamente qual é esse problema... 

Olha, muitas pessoas às vezes acham que a Pastoral de Favelas doa casas para as 

pessoas, constrói casas para as pessoas, né [sorri], então, quando chega uma 

demanda, a gente vai lá para saber exatamente que tipo de demanda é essa, se está 

ligada à posse, a  usucapião, regularização fundiária e aos problemas de remoção. 

Porque é nesses pontos que a gente atua especificamente. 

 

Breno: O primeiro passo, então, seria um mapeamento... 

 

Adv. Eliane: Isso, um levantamento da demanda. 

 

Breno: E isso é feito em conjunto com o Nuth? 

 

Adv. Eliane: Não, não. Primeiro, a pastoral vai, reúne os moradores, marca o 

atendimento lá, aí, dependendo da situação, – porque o Nuth só atende acima de 

dez moradores, então, se tiverem poucas famílias, não adianta eu encaminhar para 

o Nuth, eu tenho que arrumar outra forma... 

 

Breno: Que outras formas poderiam ser? 

 

Adv. Eliane: A gente encaminha ou para a Defensoria Pública comum, ou para 

um advogado voluntário que possa dar esse apoio para dar continuidade àquela 

comunidade. 

 

Breno: Então digamos que o primeiro passo é uma espécie de triagem dos casos. 

É isso? Uma equipe da pastoral vai... 

 

Adv. Eliane: Isso, sempre é a advogada e o agente daquela área [agente pastoral], 

porque a gente trabalha por área, por Vicariatos. Então é assim, a gente vai 

primeiro, a gente faz a reunião, levanta toda a demanda. Se já tiver um processo 

judicial, a gente já analisa o processo, aí, sim, entra em contato com a Defensoria 

Pública, convidando ela para ir à comunidade com a gente. Ou então levamos os 

representantes no núcleo deles ali, ao Castelo [na sede do Nuth]. A partir daí, a 

gente, enquanto pastoral, não abandona a comunidade, apesar de ter encaminhado 

para o Nuth. A gente continua unido, junta os dois, a pastoral e o Nuth, dando 

esse atendimento.  

 

 Afirma, ainda, que as dinâmicas de conflitos fundiários que emergiram a partir da 

gestão do prefeito Eduardo Paes, ao lado da criação do Conselho Popular, tornaram-se 

fundamentais para uma reformulação da dinâmica de funcionamento da própria Pastoral de 

Favelas e sua interação com as comunidades: 

 

 

Adv. Eliane: A minha atuação mesmo começou com o início das preparações dos 

jogos. Antes, eu orientava as comunidades em relação à sua posse, à legalização 
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da posse. Era um trabalho bem light no início, bem light mesmo, porque era mais 

orientação, não existia aquela coisa de o poder público estar nas comunidades 

tirando todo mundo. Então eu acabava dando algumas assessorias jurídicas, até 

fora da posse. Uma pessoa que precisasse de aposentadoria, alguma dúvida em 

relação a um processo trabalhista, e eu acabava orientando. Não atuava 

juridicamente, só orientava, e, quando vieram as grandes remoções na época da 

gestão do Eduardo Paes, aí a gente começou a atuar diretamente nas 

comunidades. Eram reuniões intensas, a gente tinha que ir para lá, porque a 

Prefeitura estava removendo arbitrariamente as pessoas, né [...] A gente sentiu 

que as comunidades precisavam estar unidas, porque elas estavam passando por 

um momento de problema. Então assim, a gente faz uma divulgação muito 

grande nas nossas reuniões, de que existe um Conselho Popular, de que é esse 

coletivo que reúne várias comunidades com os mesmos problemas para se 

discutir o que fazer. E, assim, é uma experiência um para o outro. Então a gente 

faz essa divulgação... Tanto que a pastoral sede o espaço da arquidiocese para 

esse Conselho, porque, de certa forma, é uma continuação do trabalho da Pastoral 

reunir os moradores de várias comunidades para a gente tentar lutar contra esse 

poder público aí, que é muito grande. Uma comunidade sozinha lutando é muito 

ruim, então a gente faz isso. E, nesse coletivo do Conselho Popular, a gente tenta 

trazer parceiros, políticos, vereadores... Antigamente vinha o Ministério Público, 

o ITERJ, porque, às vezes, esses outros órgãos podem nos auxiliar, orientando 

essas comunidades sobre o que fazer. Então é importantíssimo a pastoral e o 

Conselho Popular atuarem juntos. 

 

 

 Diante da atuação no interior do Conselho Popular, ocorreram transformações nas 

dinâmicas tanto do setor jurídico, quanto dos agentes de pastoral em relação ao tipo de ação 

promovida anteriormente. A atuação jurídica da Pastoral de Favelas passou de uma 

dimensão mais particularizada – de orientações em casos isolados e específicos – para uma 

atuação em rede, em conjunto com atores institucionais e movimentos sociais diversos que 

se integram nas dinâmicas do Conselho. Por seu turno, os agentes da pastoral passam 

também a direcionar suas intervenções junto às comunidades em uma interlocução direta 

com as dinâmicas do Conselho. 

Um exemplo desse processo vê-se no relato a seguir, feito por mim em diário de 

campo logo após o término de uma reunião do Conselho Popular em 2019, na Comunidade 

da Barrinha, localizada na Zona Oeste do município. Na ocasião, no transcorrer da reunião, 

busquei me aproximar de um grupo de moradoras que aparentavam estar mais engajadas 

em falar em nome da comunidade. Do diálogo que travamos, teci a seguinte anotação: 

 

Em diálogo com três moradoras da comunidade da Barrinha, ambas 

representantes de um comitê interno criado pelos moradores da comunidade, elas 

relatam que começaram a se organizar em 2017, durante a ameaça de remoção 

que a comunidade sofreu. No bojo dessa mobilização interna, ao participarem de 

uma audiência pública na Câmara Municipal em que se debatiam os conflitos 

fundiários, entraram em contato com uma agente da Pastoral de Favelas. A partir 

de então, com suporte dessa agente, passaram a se inserir nas reuniões do 

Conselho Popular e a participar de suas atividades. Durante esse processo, 

relatam que a organização interna da comunidade ganhou mais força com essa 
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aproximação com o Conselho e que o fato de perceberem que outras 

comunidades passavam por processos semelhantes e terem conhecido moradores 

de outras comunidades nessas situações as ajudou a perderem o medo que tinham 

de estarem se organizando internamente.60 

 

 

 

Figura 11. Reunião do Conselho Popular com os moradores da comunidade da Barrinha, Zona Oeste do Rio. Abril de 2019.  Fonte: 

Arquivo pessoal de campo. 

 

 

Ao acentuar a relevância da atuação no interior do Conselho Popular para as 

transformações na própria dinâmica de funcionamento da Pastoral de Favelas, depreende-se 

que esse instrumento contribui para atualizar o próprio modus operandi da ação pastoral. 

Consolida-se uma relação onde a pastoral atua no interior de um instrumento de 

representação civil que, ao tempo que lhe põe em uma nova dinâmica de contato e interação 

com moradores e comunidades, também favorece um renovado canal de diálogo e parceria 

institucional,com distintos agentes individuais e coletivos, como instituições de Estado, 

universidades, técnicos e pesquisadores, movimentos sociais, dentre outros.  

                                                           
60Diário de campo. Reunião do Conselho Popular na comunidade Barrinha em 27 de abril de 2019. 
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Essa nova dinâmica de atuação vem se consolidando mesmo após os megaeventos 

esportivos e o fim da gestão Paes, contexto em que se apresentou um cenário inicial de 

falsa apatia em relação às políticas habitacionais no município, com uma drástica redução 

do volume de remoções. Apesar disso, o Conselho Popular continuou atuando e reunindo as 

comunidades em atividades diversas de formação e proposição de agendas públicas. Em 

artigo publicado no início de 2020,61 me filiei ao conceito de “gramática habitacional” de 

Alexandre Magalhães (2013) para analisar as transformações nas justificativas públicas 

agenciadas nos primeiros anos da gestão Crivella (2017 a início de 2019), a partir do 

bordão “Vamos cuidar das pessoas.”, em contraposição a uma imagem oposta, do descuido, 

creditada à gestão Paes. Abordei a mobilização desse repertório pelos servidores da 

Prefeitura, de forma a justificar um suposto reposicionamento do enfoque estatal, com fins 

a promover – no que diz respeito às políticas habitacionais – uma revalorização do discurso 

pró-urbanização.Contudo, esse agenciamento discursivo entrou em declínio, de forma mais 

enfática, a partir de 2019, quando sucessivas tragédias envolvendo enchentes com 

deslizamentos de pedras e desabamentos de prédios vitimaram comunidades do Rio. 

Nesse sentido, apresentarei a seguir o relato de uma reunião do Conselho como 

meio de ilustrar não apenas alguns contornos do atual cenário de intervenção estatal, como 

também as características que o Conselho imprime na reformulação da intervenção 

jurídica-pastoral para a interlocução da Pastoral de Favelas com as comunidades do Rio. 

Friso ainda que o relato escolhido é bastante singular para a história da pastoral, pois 

envolve um novo conflito com a comunidade do Vidigal (comunidade marco na histórica 

dessa pastoral), que, agora, mais de quarenta anos depois, se vê diante de uma nova ameaça 

de remoção, com contornos semelhantes aos do passado.  

No dia 6 de fevereiro de 2019, um forte temporal na cidade do Rio provocou 

diversos pontos de alagamentos, com diversas comunidades vitimadas por deslizamentos de 

terra. Na comunidade do Vidigal (uma das mais atingidas), um bloco de pedras se soltou do 

morro, atingindo e destruindo diversas casas nas localidades da comunidade conhecidas 

como Jaqueira e Bagulheiro. Após a tragédia, a mobilização de moradores e apoiadores 

externos ajudou a chamar a atenção pública para a situação de emergência no local. 

 Em meio ao debate público, técnicos de universidades foram acionados por jornais 

para avaliar o que poderia ser feito quanto à contenção das pedras, enquanto a Prefeitura era 

                                                           
61 “Atualização da gramática habitacional na cidade do Rio de Janeiro: a eleição de Crivella e a suposta 

retomada do discurso de urbanização” (BOTELHO RIBEIRO, 2020). 
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cobrada a realizar avaliações técnicas e apresentar um plano de ação para a resolução do 

risco de novos deslizamentos no local, além da viabilização de uma alternativa para os 

moradores atingidos. Com um desdobramento cercado por diversas controvérsias entre 

técnicos da Prefeitura e do poder judiciário62 – além de ter sido alvo de uma CPI63 aberta na 

Câmara Municipal com fins a apurar a responsabilização da Prefeitura quanto aos desastres 

–, uma resolução definitiva do problema estende-se sem prazo64.   

 Em novembro de 2019, dez meses decorridos do deslizamento no Vidigal, uma 

reunião de emergência do Conselho Popular foi convocada pelo WhatsApp do grupo, em 

atendimento a uma solicitação de auxílio emergencial dos moradores. Em pauta, o iminente 

risco de despejo de parte dos habitantes das regiões atingidas, que receberam da Prefeitura 

um comunicado de despejo com prazo de execução de 72 horas. O anúncio das remoções 

veio sem que lhes fosse apresentado nenhum projeto definitivo para a região (como havia 

sido prometido) nem a garantia de novas moradias, apenas a promessa de recebimento de 

aluguel social àquelas famílias que assinaram a adesão ao seu recebimento. No dia 27, a 

reunião se realizou na sede da Igreja Católica. Estavam presentes a advogada da Pastoral de 

Favelas, agentes pastorais da PF, membros do Nuth, uma jornalista da RioOnWatch, 

moradores representantes  de 12 comunidades(contando o Vidigal), militantes voluntários 

do Conselho e eu. 

Reunidos em círculo no interior de um auditório, o conjunto dos presentes se 

apresentou um por um. Sentada ao lado de uma mesa que centralizava os computadores e 

alimentos e no entorno da qual se estendia o círculo de presentes, a advogada da pastoral 

iniciou a reunião, que seguiu guiada por ela ao longo de todo seu transcurso, com auxílio de 

uma integrante do Conselho que realizava as inscrições de fala e ata do encontro. O relato 

descritivo que apresentarei a seguir é fruto das transcrições da reunião. A título de preservar 

a identidade dos moradores, seus nomes serão suprimidos. 

A advogada da pastoral iniciou sua fala explicitando que já havia estado no local 

junto à defensora pública para avaliarem a situação. Diz estarem cientes da gravidade do 

caso e que, diante da situação, com casas parcialmente destruídas, realmente alguns 

moradores precisaram sair, pois havia possibilidade de novos deslizamentos. Contudo, 

ressaltou que a atuação da Prefeitura no caso não estava sendo adequada, uma vez que esta 

                                                           
62  Para mais informações, ver: <https://meiahora.ig.com.br/geral/2019/08/5676464-prefeitura-do-rio-

apresenta-laudo-para-tentar-liberar-avenida-niemeyer.html#foto=1>. Acesso em 02/03/2020. 
63 Comissão Parlamentar de Inquérito. 
64 Para mais detalhes, ver: <https://www.bbc.com/portuguese/brasil-47864611>. Acesso em 02/03/2020 

https://meiahora.ig.com.br/geral/2019/08/5676464-prefeitura-do-rio-apresenta-laudo-para-tentar-liberar-avenida-niemeyer.html#foto=1
https://meiahora.ig.com.br/geral/2019/08/5676464-prefeitura-do-rio-apresenta-laudo-para-tentar-liberar-avenida-niemeyer.html#foto=1
https://www.bbc.com/portuguese/brasil-47864611
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vinha generalizando as remoções, anunciando que toda a localidade precisaria ser 

removida, quando não havia evidências técnicas para isso. Afirmou ainda que, a partir 

daquele momento, o Conselho Popular, a Pastoral de Favelas e a Defensoria estariam 

amparando os moradores, uma vez que a Prefeitura os tinha feito assinar documentos cujo 

conteúdo era desconhecido por muitos. 

Em seguida, relatou que conversara, no dia anterior à reunião, com o presidente da 

associação de moradores, e ficou sabendo que seriam removidas cinco casas que já estavam 

desocupadas. Nesse momento, uma moradora do Vidigal a interrompeu afirmando que as 

casas estavam sendo demolidas “agora mesmo”. A moradora relatou ainda que alguns 

moradores haviam sido convencidos, em seguida ao desastre, a assinarem um documento 

de adesão ao aluguel social. Eles acreditaram que poderiam retornar às suas casas após as 

obras de contenção e reforma, conforme os funcionários da Prefeitura haviam prometido, 

segundo a moradora. Contudo, estavam recebendo, naquele momento, um aviso de 

demolição. A advogada perguntou para a moradora se ela havia assinado o termo de adesão 

ao aluguel social, e esta afirmou que nem ela nem seu marido assinaram, mas que o filho 

dele havia assinado. Nesse momento, iniciou-se um diálogo entre os próprios moradores do 

Vidigal. Um deles perguntou a essa senhora se o filho assinou ciente do que estava fazendo, 

ao que ela lhe respondeu que ele não sabia o conteúdo do documento e que, depois, ela e 

seu marido tentaram reverter a situação, mas já não conseguiram. 

Os moradores relataram que a Prefeitura não apresentou nenhum projeto para a 

área, apesar de quase um ano transcorrido desde o desastre. Disseram ainda que tentaram 

dialogar com o órgão, mas não encontraram canal de diálogo. Alguns moradores relataram 

constantes ameaças e terrorismo psicológico por parte de funcionários específicos da 

Prefeitura, que passariam por eles fazendo chacota com as remoções, em tom de ameaça. 

Afirmavam ter medo do aluguel social, pois, além de terem um valor muito baixo, não lhes 

permitindo continuar morando na mesma comunidade, eles poderiam ser retirados a 

qualquer momento e ficariam sem ter onde morar. Relatavam também sobre as dificuldades 

de fazerem o conjunto dos moradores permanecer unido e que muitos deles estavam 

aceitando ser removidos sem garantias suficientes, para não entrarem em conflito com a 

Prefeitura por serem “da Igreja”, em referência à Igreja Universal, da qual o Prefeito 

Marcelo Crivella foi pastor. 

Retomando a palavra, em diálogo com os moradores, a advogada da pastoral 

acentuou que a Prefeitura não lhes tinha esclarecido da forma devida e que, nestes casos, o 
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medo e a desinformação poderiam levar os moradores a assinarem documentos que os 

comprometeriam, sem a garantia da salvaguarda que lhes era devida. Esclarecia ainda que, 

como alguns moradores relataram não terem ciência do conteúdo do documento assinado 

para adesão ao aluguel social, eles poderiam estar abrindo mão de suas casas, e que ela 

tentaria ter acesso ao conteúdo do documento para análise. Eliane comunicou que a 

associação de moradores recebeu um laudo em que constavam cerca de sessenta casas a 

serem demolidas, em um raio de remoções que chegaria próximo à sede da associação, 

porém que não havia nenhum critério que explicitasse como aquele mapeamento havia sido 

realizado.  

Afirmava que era preciso torcer para que o tribunal cassasse a liminar concedida 

para a derrubada das casas, informando, em seguida, algumas medidas técnicas já operadas 

pela Defensoria, como a oficialização da Prefeitura para comprovação da extensão do 

perímetro de remoções. Além de ter entrado com uma liminar em primeira instância, que 

foi negada, mas afirmando que já estaria em curso um agravo de instrumento na segunda 

instância para tentar reverter a decisão. Como a defensora ainda não havia chegado à 

reunião, a advogada da pastoral esclareceu aos presentes que, assim que ela chegasse, 

poderia detalhar melhor as medidas tomadas pela Defensoria.  

Nesse momento, moradores de outras comunidades se inscreviam para falarem, 

seguindo-se discursos que reforçavam a necessidade dos moradores do Vidigal de 

permanecerem organizados. Acentuavam a defesa de que o Conselho só poderia auxiliar a 

comunidade se os próprios moradores do Vidigal estivessem à frente das atividades e com o 

protagonismo na decisão dos passos a serem seguidos. Experiências de outros conflitos iam 

sendo relatadas explicitando a importância da organização comunitária e do suporte 

jurídico e político oferecido pelo Conselho junto à rede de apoiadores que o Conselho 

aglutina. Ao que um dos moradores relembrou a importância do apoio da pastoral e da 

Igreja Católica, relatando que Dom Orani e Mons. Luís Antônio haviam realizado duas 

missas em sua comunidade quando estavam ameaçados de remoção e que só conseguiram 

“segurar a comunidade lá” graças a essa rede de apoiadores. 

Retomando a palavra, a advogada da pastoral afirmou que esse caso do Vidigal era 

muito emblemático para a Pastoral de Favelas, pois o grupo surgira, havia mais de quarenta 

anos, como fruto de uma resistência à primeira tentativa de remoção da comunidade. Os 

agentes da PF relembraram a visita do Papa à comunidade e como foi importante a unidade, 

naquela ocasião, para evitar que o Vidigal fosse removido. Nesse momento, uma intensa 
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conversa paralela se estabelecia, e moradores mais antigos do Vidigal e de outras 

comunidades relembravam relatos do período. 

Como resolução desse encontro, foram deliberadas três ações principais. A primeira 

foi solicitar uma audiência pública na Câmara de Vereadores, com apoio dos vereadores 

parceiros do Conselho,65 na qual a Prefeitura foi convocada a prestar esclarecimentos. A 

segunda, a visita de uma equipe do Conselho ao Vidigal. Essa equipe foi composta por 

moradores de outras comunidades, pela advogada e a agente da pastoral da região e por 

mim, para avaliar o local junto a alguns moradores, ocasião em que aproveitamos para 

realizar uma panfletagem no Vidigal, convocando seus moradores para a audiência pública. 

A terceira seria um ato público com os moradores, que acabou não acontecendo. Ambas as 

atividades concretizadas transcorreram em dezembro de 2019. Outras visitas e atividades já 

foram organizadas pelo Conselho Popular para o Vidigal após essa primeira.  

 

 

Figura 12. Visita e panfletagem do Conselho Popular no local dos deslizamentos de pedras na comunidade do Vidigal. Dezembro de 

2019. Fonte: Arquivo pessoal de campo. 

                                                           
65Em geral, um parlamentar e militante católico do PT é o mais atuante, mas, eventualmente, outros 

parlamentares de outros partidos colaboram ou enviam representantes para as reuniões do Conselho Popular. 
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Figura 13. Agente da Pastoral de Favelas em panfletagem na comunidade do Vidigal. Dezembro de 2019. Fonte: Arquivo pessoal de 

campo. 

 

 

 

Figura 14. Audiência pública na Câmara Municipal do Rio de Janeiro sobre o conflito do Vidigal. Dezembro de 2019. Fonte: Arquivo 

pessoal de campo. 
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Figura 15. Mesa de representantes na audiência pública. Presentes: Eliane Oliveira (adv.PF), Nuth e vereador Reimont (PT), procuradora-
geral do município e moradora. A Prefeitura, apesar de convocada, não enviou nenhum representante. Dezembro de 2019. Fonte: Arquivo 

pessoal de campo. 

 

 

Atualmente, o Conselho funciona com reuniões fixas uma vez ao mês; em sua 

maioria, como dito anteriormente, realizadas na Mitra Episcopal. Com base na dinâmica 

exposta e no conjunto do campo por mim analisado, depreendo que, ao se inserir no 

Conselho, a comunidade passa a receber suporte técnico com a condução jurídica de seus 

casos pelos defensores do Nuth. O jurídico da Pastoral fornece orientações legais aos 

moradores, com base nos estudos de cada caso e em parceria com os defensores, mas não 

os advoga. Há também um aparato de urbanistas, sanitaristas e demais profissionais 

voluntários que podem atuar eventualmente em algumas comunidades a convite da pastoral 

e do Conselho. Como exposto, essa rede técnica se mescla e se complementa com a atuação 

política agenciada pelos demais moradores das comunidades e membros do Conselho.  

Nesse sentido, além do exemplo relatado, uma análise sobre o conjunto das 

dinâmicas de atuação do Conselho torna perceptível que, atualmente, consolida-se uma 

intervenção voltada para duas frentes: uma política e uma técnica. Na frente política, 

articulam-se atividades diversas de mobilização comunitária, organização de atos públicos, 

panfletagens, debates, encontros de formação, dentre outros. Na frente técnica, agencia-se a 

tentativa de resolução jurídica e urbanística dos conflitos fundiários enfrentados pelas 
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comunidades assistidas. Nesse ponto, é central a atuação e a presença, no Conselho, de 

representantes institucionais de organismos oficiais de Estado, tais como o Núcleo de 

Terras da Defensoria e o Instituto de Terras e Cartografias do Estado do Rio, mas também 

da assessoria jurídica da pastoral, do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio, de 

urbanistas e pesquisadores de universidades como UFF e UFRJ, dentre outros agentes que 

são classificados dentro do Conselho como “apoiadores”. Ainda que, na prática, sejam 

esses agentes os mais propositivos na dinâmica do grupo. 

Dos agentes coletivos externos, ou seja, dessas organizações enquadradas como 

“apoiadoras”, os mais ativos atualmente são a Pastoral de Favelas e o Nuth, mas é possível 

verificar uma flutuação quanto à constância e atuação dentro do Conselho de outros órgãos. 

Vale frisar que a participação e engajamento dos organismos de Estado no interior do 

Conselho Popular – tais como o ITERJ, o Ministério Público e o próprio Nuth – variam de 

acordo com as correlações políticas que conformam as suas distintas direções e chefias, 

além da existência de interlocutores internos abertos ao diálogo com o Conselho. O 

conjunto destes apoiadores, ou corpo técnico, atua em forma de rede de suporte para os 

moradores, mas também confere ao Conselho Popular certa credibilidade institucional, que, 

em diversas ocasiões, o legitima perante o poder público na interlocução com os 

moradores. 

Essa dinâmica se diferencia da antiga atuação do setor jurídico da Pastoral de 

Favelas em diversas frentes. Primeiro, a redução do quadro de profissionais após o racha 

que originou a Fundação Bento Rubião e o sufocamento institucional das Pastorais Sociais 

resumiram seu quadro funcional a apenas uma advogada. Para continuar atuando 

juridicamente no suporte às comunidades e diante da demanda originada pelas remoções a 

partir dos megaeventos esportivos, a atuação em esquema de rede de colaboração junto ao 

Ntuh e aos demais parceiros estratégicos no interior do Conselho Popular torna-se 

essencial. Nesse sentido, se, durante as décadas de 1970 e 1980, o setor jurídico da Pastoral 

de Favelas promovia a criação de núcleos de formação jurídica e política em cada 

comunidade assistida, e, nas décadas de 1990 e início de 2000, promovia uma intervenção 

particularizada e isolada; atualmente, a partir dos megaeventos esportivos e das 

reformulações no interior da Teologia da Libertação e da Igreja , a Pastoral de Favelas 

ampliou sua capilaridade de atuação. Contudo, transferiu sua principal ação política para 
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uma intervenção construída a partir de uma rede suprainstitucional de representação civil, 

na qual é apenas mais uma das integrantes, ainda que de extrema relevância. 

 Nesse contexto, o Conselho Popular funciona como um catalisador e aglutinador de 

distintas comunidades, que recorrem ou que são encaminhadas a essa instância em casos de 

conflitos fundiários, principalmente onde a remoção é iminente ou prevista. Ao entrarem 

em contato com o Conselho, essas comunidades passam a contar com uma rede de apoio 

técnico e político que atua nas duas frentes anteriormente analisadas. Por outro lado, por 

meio do Conselho Popular, a Pastoral de Favelas operacionaliza ainda uma nova roupagem 

para a intersecção entre a ação social e a fé católica, preservando, contudo, sua defesa 

tradicional do ecumenismo, como torna explícito o relato a seguir de sua advogada: 

 

 

Adv. Eliane: Apesar de a gente trabalhar de uma forma ecumênica, a Pastoral de 

Favelas...Olha, a gente já fez reunião dentro de um centro espírita, dentro de uma 

igreja evangélica... Agente atende qualquer pessoa, mas tem gente que diz 

assim:“Ah,é a Pastoral de Favelas da arquidiocese? Então é só pra católico...” 

Então a gente tenta desfigurar isso, porque a gente atende qualquer pessoa que 

tiver necessidade em relação à regularização fundiária. E é um meio de a gente, 

todo mês, fazer com que, mesmo as comunidades que nós não atendemos, 

estejam aqui reunidas [em referência à sede da IC no Rio] para informações, para 

eventos de que têm que participar, então é bom ter eles próximos, porque a 

gente... A Pastoral de Favelas reúne as comunidades de três em três meses lá no 

santuário da Penha, como você já participou. Teve agora domingo, né, que foi até 

uma ação social, foi muito bom.Tinha médico, psicólogo, nutricionista... tinha 

todo mundo lá. Então assim, de três em três, a gente acaba ficando muito longe de 

todo mundo, e o conselho popular já é mensal, então é bom que eles estejam aqui, 

dentro da nossa casa também, entendeu? 

 

Breno: É uma forma de garantir essa proximidade então. 

 

Ad. Eliane: Com as comunidades... 

 

 

 O encontro trimestral da Pastoral de Favelas no santuário da Penha, relatado acima, 

é um espaço dedicado ao envolvimento das comunidades assistidas pela pastoral com os 

chamados elementos da “fé católica”. Nesse sentido, embora sua ritualística de condução 

possa variar, o mais comum é que inicie sempre com um lanche compartilhado – comum 

em quase todos os encontros da pastoral e com foco pedagógico na ritualística de grupo, 

tradicional da Teologia da Libertação.Em seguida, uma missa é realizada pelo coordenador-

geral da pastoral, Monsenhor Luís Antônio. Na ritualística tradicional das missas católicas, 

um espaço intitulado homilia é destinado para o padre tecer alguma consideração pessoal e 

espontânea ao conjunto dos presentes. Para esses momentos, as reflexões de homilias dos 
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encontros da Pastoral de Favelas abordam sempre temáticas vinculadas ao contexto social 

das periferias ou temáticas de cunho social da Igreja.  

Por diversas ocasiões, essas considerações são tecidas em diálogo com temáticas 

climáticas, a defesa da “casa comum”, a “justiça social”, por meio da ação coletiva e da 

“fraternidade”. É principalmente nesses momentos que as agendas da chamada “Igreja em 

saída” são reforçadas pelo coordenador da Pastoral de Favelas para o conjunto de seus 

membros e de sua base social.  Por fim, os presentes dividem-se em grupos para debaterem 

algum tema, que pode variar bastante, indo desde “a reforma da previdência” (com 

palestras de convidados) até um balanço das atividades do ano e o planejamento das do ano 

seguinte. Debates e organização de grupos de trabalho sobre atividades do conjunto da 

Igreja também podem ocorrer, como o planejamento para eleição de representantes 

católicos em conselhos municipais. 

Nem todos os moradores e membros do Conselho Popular participam dessas 

atividades mais vinculadas à dinâmica religiosa da Pastoral de Favelas, mas, não raro, 

encontramos pessoas que, após ingressarem em um espaço, participam do outro. Nesse 

sentido, vale frisar, nesta altura, que a dinâmica de atuação da Pastoral de Favelas no 

interior do Conselho Popular aparenta vir de encontro com as demandas de reformulação 

das estratégias de atuação das Pastorais Sociais – reformulação explicitada desde o final do 

papado de Bento XVI, como abordado anteriormente, mas também em consonância com as 

agendas da “Igreja em saída”, fomentada a partir do papado de Francisco. 

Outra frente que vislumbra essa transformação na ação sociorreligiosa empreendida 

pela Pastoral de Favelas se dá por meio dos círculos bíblicos organizados por seus agentes. 

Os círculos bíblicos, de acordo com relatos informais de alguns membros da pastoral, 

haviam sido transformados em encontros exclusivamente litúrgicos – em decorrência do 

sufocamento institucional pelo qual passaram as Pastorais Sociais –, fato que teria 

favorecido o afastamento de lideranças comunitárias tradicionais das atividades da Pastoral 

de Favelas e da própria Igreja Católica. Ao final de um encontro de formação e 

confraternização em dezembro de 2018, realizado no santuário da Penha, uma moradora do 

Vicariato Oeste me relatava que “eu me afastei com o racha [em referência à interferência 

da diocese66]. Agora que a pastoral tá resgatando o modelo antigo, eu tô gostando mais, 

voltei até a frequentar.” 

                                                           
66 O processo de perseguição e sufocamento institucional imposto às Pastorais Sociais no Rio teve seu ponto 

auge durante a gestão do ex-Arcebispo Cardeal Dom Eusébio Oscar Scheid (2001-2009), período em que as 

Pastorais Sociais foram expulsas da arquidiocese, tendo suas mobílias e parte dos arquivos destruídos. Sem 
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 Recentemente,esse instrumento vem se reorganizando, tendo contado inclusive com 

a publicação,em 2018,de um manual inédito, com instruções para abertura e condução de 

círculos bíblicos em comemoração aos 41 anos da Pastoral. O manual estimula os agentes a 

tecerem um diálogo direto com os principais problemas sociais enfrentados em cada 

comunidade, em reflexão com os preceitos católicos. Segundo relato informal do 

coordenador-geral da Pastoral de Favelas, esse manual é o primeiro material da PF nesse 

formato produzido com o apoio editorial da diocese. Atualmente, com o “resgate” (ou 

reformulação) dos círculos bíblicos organizados pela pastoral, seus membros disputam  

adesão de padres, paróquias, lideranças comunitárias e comunidades a esta ferramenta, em 

consonância com a sexta diretriz estipulada em sua carta de objetivos, apresentada no início 

deste capítulo67.Os chamados círculos bíblicos são reuniões comunitárias que aglutinam 

moradores de uma determinada área para debaterem questões pertinentes às dinâmicas 

políticas e sociais locais, que se atrela a uma ritualística própria da ascese católica, com 

cânticos e orações.  

Para essas atividades, a pastoral produz um encarte especial, dentro de seu jornal, O 

Favelão, publicado a cada três meses. A cada edição, o jornal aborda uma temática 

diferente, que é trabalhada pelos agentes da pastoral nessas reuniões com as comunidades. 

Nesse sentido, o encarte trás um passo a passo que é lido e debatido pelos presentes através 

da mediação de um membro da pastoral. Nesse ponto, reforça-se uma interseccionalidade 

entre elementos do cotidiano das comunidades (trechos literários sobre problemas de 

saneamento, saúde etc.) e as ritualísticas tradicionais do catolicismo (orações, cânticos, 

leituras de trechos da bíblia etc.), o que estimula uma reflexão desses problemas a partir de 

um ponto de vista do cristianismo da libertação e da “fé católica”. 

 Assim, se a temática do círculo bíblico for sobre a campanha da fraternidade, por 

exemplo, “fraternidade e políticas públicas”, o jornal trará uma narrativa que aborda as 

necessidades das comunidades, a leitura de uma passagem bíblica que enseje a reflexão 

sobre o tema e, em seguida, ele orienta os moradores sobre formas de se organizarem para 

reivindicarem por essas políticas para a comunidade. Essas reuniões podem tanto ocorrer 

em uma capela, como na residência de moradores. Em algumas ocasiões, os agentes da 

pastoral me relataram que essas reuniões já foram realizadas inclusive em templos de outras 

                                                                                                                                                                                 

sede própria e financiamento, muitas delas passaram a funcionar em paróquias pequenas, com uma estrutura 

precária e reduzida, ou mesmo deixaram de funcionar. Este cenário manteve-se até a posse do atual arcebispo, 

Cardeal Orani João Tempesta (2009 - atual), quando então as Pastorais Sociais são realocadas na Mitra 

Episcopal e voltam a receber o suporte da arquidiocese.  
67 Que delimita como objetivo: “Estreitar a comunicação entre a coordenação - padres - agentes”(op.cit.) 
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religiões, ocasiões em que passam por uma adaptação, demarcando um caráter ecumênico 

da ação pastoral, em consonância com as diretrizes traçadas pela CNBB de aposta no 

fortalecimento das parcerias estratégicas e no macroecumenismo, tal como demonstrado 

anteriormente. 

 

 
Figura 16. Jornal O Favelão. Encarte destinado aos círculos bíblicos. Fonte: Arquivo pessoal de campo. 

 

 

Já as reportagens presentes no jornal abordam sempre temas presentes no cotidiano 

das comunidades, mas podem ser também sobre projetos ou atividades específicas, 

realizadas por organismos ou indivíduos parceiros da pastoral e que tenham temáticas 

correlatas à moradia popular urbana como foco. Assim, podemos encontrar desde 

reportagens sobre projetos urbanísticos desenvolvidos pelo Conselho de Arquitetura e 
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Urbanismo, até a convocação e análise de debates e audiências públicas promovidas por 

parlamentares ou pesquisadores. 

O setor jurídico também participa da elaboração de conteúdos para o jornal, com 

textos informativos sobre procedimentos específicos a serem adotados pelos moradores em 

situações que vão desde a ameaça de remoção, até flagrante de crimes eleitorais nas 

comunidades. As informações jurídicas no jornal orientam os moradores sobre como 

proceder em cada caso, detalhando a função de órgãos específicos como o Ministério 

Público e outros parceiros estratégicos a que os moradores possam recorrer. 

Nesta nova roupagem, as comunidades são instadas a se organizarem enquanto 

sociedade civil, acentuando os discursos de garantia de direitos sociais constitucionais com 

foco em ações coletivas sempre dentro dos marcos da legalidade constituída. Ocorre o 

deslocamento do enfoque dado pela ação pastoral quanto à dimensão conflitual, perdendo 

de vista um discurso que acentua a luta de classes e, por conseguinte, a superação da 

estrutura capitalista como foco prioritário de ação. Vale frisar que, no dia a dia de atuação 

dos membros da pastoral, em suas reflexões sobre as dinâmicas e as realidades das 

comunidades assistidas, não são suprimidas críticas às consequências do modelo capitalista 

de organização social. Contudo, no bojo das transições operadas pela Teologia da 

Libertação e reafirmadas na doutrina social da Igreja por meio do corpo documental 

produzido, principalmente, a partir do papado de Francisco, operacionalizam-se novas 

abordagens resolutivas, como a “defesa da casa comum” e um enfoque, como dito acima, 

dentro dos marcos da legalidade constitucional (ou democrática). 

 É importante frisar que essa abordagem explicita um duplo processo de organização 

dos moradores para atuação enquanto sociedade civil organizada que, ao tempo que agencia 

novas roupagens, também conserva traços tradicionais da Teologia da Libertação. Nesse 

sentido, se, por um lado, fomenta-se a organização dos moradores para atuação no interior 

de organismos e estruturas seculares de Estado e da sociedade civil – tais como os distintos 

conselhos (tutelar, popular etc.) –, promovendo, agora, o menor distanciamento possível 

entre a ação social e a afirmação da fé católica; por outro, a afirmação dessa fé ainda 

resguarda os elementos do coletivismo tradicional da Teologia da Libertação – ao menos, 

no que diz respeito à Pastoral de Favelas. Em entrevista para esta pesquisa, o coordenador-

geral da PF discorre sobre o tema: 
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Breno: Monsenhor, a disputa de narrativas em que você apresenta “as formas de 

narrativa do indivíduo e a forma de narrativa do coletivo”... É possível dizer que, 

por meio delas, a pastoral se diferencia e disputa territórios com as igrejas 

evangélicas? Isso é uma ação pensada também?Isso está colocado para a pastoral, 

ou é secundário? 

 

Mons. L.A:Eu acho que é bom você me questionar essas coisas, porque também 

me obriga a refazer ou fazer e refazer meu pensamento, o pensamento da 

Pastoral... O que acontece muitas vezes com a própria igreja católica, 

ou,especificamente, com as Pastorais Sociais? Tem pessoas que procuram a igreja 

católica para receber alimento, mas vão à igreja evangélica para rezar. A igreja 

católica tem a marca da caridade, e a igreja evangélica utiliza [inaudível], então, 

mesmo que seja para dar alimento, medicamento... Olha, eu distribuo todos os 

dias na minha paróquia, ou na periferia da minha paróquia...Em duas favelas em 

que pessoas morrem de fome, eu distribuo todos os dias 400 pratos de sopa. 

Quem é que vai lá buscar? São as crianças e idosos, eu só dou para criança e 

idoso. Mas a metade dessas crianças e idosos é católica, e a outra metade é 

evangélica, e eu fico pensando... pergunto para aquelas pessoas: “O seu pastor 

não dá nada para vocês?” Eu pergunto até... e eles respondem “Não, ele só 

reza.”... e eu digo “Então, mas aqui a gente reza.”, e eles dizem “Não, mas aqui 

eu só quero a sopa, e lá eu só quero rezar.” 

 

Breno: E como você vê essa relação? 

 

Mons. L.A: Eu acredito assim, que a oração que nós fazemos não é aquela 

oração... ainda que, na igreja católica, também tenha essa dimensão pentecostal. 

Eu não tenho essa vertente pentecostal porque sempre me dediquei a uma 

Pastoral Social, desde seminarista. Não é agora, com 63 anos, que eu vou 

aprender. Não sei ouvir a voz de Deus, não sei a tonalidade que Deus tem na voz, 

se é grossa, fina, rouca... Ele nunca me falou no ouvido [sorri], mas Ele me fala 

através dos pobres. [...] Então, nesse sentido, vai ter pessoas que as igrejas 

evangélicas, as igrejas pentecostais... Porque a metodista, a anglicana, a luterana, 

sofrem da mesma coisa que nós estamos sofrendo, a evasão, então tem gente que 

diz assim: “Então vamos fazer igualzinho a eles, que nós vamos trazer, deles, 

gente pra dentro da igreja.” [em alusão ao carismatismo católico] Estamos 

trazendo, mas pessoas individualistas. 

 

Breno: Então é possível dizer que a ação da pastoral não tem um foco numérico. 

Seria uma intervenção mais qualitativa... 

 

Mons. L.A: Eu diria assim: nós não estamos preocupados com a quantidade de 

pessoas, mas estamos preocupados com a necessidade das pessoas... Quem sabe, 

através do nosso testemunho, aquelas pessoas passem a fazer parte da igreja 

católica. 

 

 

O relato acima explicita que esse deslocamento da afirmação religiosa na ação 

social não exclui a manutenção de fronteiras tradicionais de distinção entre a ação Pastoral 

Social e os segmentos pentecostalizados no interior do catolicismo. Ao contrário, agencia-

se uma adequação histórica no fazer pastoral que, se, por um lado, se desvencilha das 

chaves marxistas da luta de classes como via única de superação das desigualdades sociais, 

reforçando discursos de solidariedade, de superação de conflitos (por meio da justiça 
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restaurativa)68, de defesa do meio ambiente, dentre outros; reforça, por outro lado, a 

afirmação da fé católica em resposta à crítica histórica dirigida à Teologia da Libertação (de 

que esta suplantava a fé pela crítica social) reafirmando essa fé, todavia, a partir do 

coletivismo e da cooperação, em oposição à fé individualizada, base das correntes 

pentecostalizadas dentro e fora da Igreja Católica.  

Dessa forma, ao menos no que diz respeito ao objeto em tela, as novas dinâmicas da 

intervenção sócio-pastoral, ao tempo que operam deslocamentos, também reafirmam 

fronteiras tradicionais. Um movimento em que adaptações ao fazer pastoral são promovidas 

em, ao menos, duas escalas aparentes: como adequação teológica e institucional (frente ao 

cenário de perseguição interna) e como resposta à agência dos indivíduos nos territórios: 

“Aqui eu só quero a sopa, e lá eu só quero a reza”. Um movimento dialético que, ao mesmo 

tempo, renova e preserva elementos tradicionais do cristianismo da libertação. 

 

 

                                                           
68 A formulação das noções de justiça restaurativa tem início em meados de 1970, de autoria creditada ao 

psicólogo Albert Eglash, que trabalhava com detentos nos Estados Unidos e se contrapõe à concepção 

tradicional da justiça criminal, a justiça punitiva-retributiva. Seu foco está no entendimento de que o crime 

viola a pessoa e a sociedade, e a resolução passa pelo estabelecimento da restauração do infrator em 

consonância com a parte lesada e a sociedade; ao contrário da justiça punitiva-retributiva, onde o crime é 

entendido como um ato violador das leis do Estado. No Brasil, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) tem 

incentivado sua difusão por meio do protocolo de cooperação para difusão da justiça restaurativa, assinado 

em agosto de 2014 com a Associação de Magistrados Brasileiros e com representantes da sociedade civil, 

dentre eles, a Igreja Católica. A justiça restaurativa vem sendo vastamente utilizada pelas Pastorais Sociais no 

Rio, através da formação de lideranças comunitárias, para atuarem como mediadores nas parcerias com o 

Tribunal de Justiça e no interior de conselhos representativos, como o Conselho Tutelar. A justiça restaurativa 

foi ainda um dos temas principais no Dia Mundial do Pobre de 2018, data fundada pelo Papa Francisco, como 

analisamos anteriormente nesta dissertação. Para mais informações sobre justiça restaurativa, ver: 

https://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/62272-justica-restaurativa-o-que-e-e-como-funciona . Acesso em 17 de 

setembro de 2019. 

 

 

https://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/62272-justica-restaurativa-o-que-e-e-como-funciona
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Figura 17. Capas de duas edições do Jornal O Favelão, do ano de 2018. Embora suas edições tragam capas em formatos muito diversos, é 

muito recorrente encontrarmos também, nelas, a intersecção entre os dois elementos: a fé e a ação social. Nos exemplos acima, a bíblia e 

a igreja na parte superior complementam as imagens da parte inferior, que ilustram a ação social da IC. No lado esquerdo, vemos uma 
reunião comunitária para entrega do título de posse a uma comunidade assistida pela Patoral. No jornal do lado direito, a imagem de uma 

urna remete às eleições, tema abordado nas reportagens no interior desta edição do jornal e nas reuniões de círculos bíblicos junto às 

comunidades. 

 

 

Como analisado anteriormente, percebe-se que a dinâmica de atuação em rede no 

interior do Conselho Popular ganha contornos expressivos para a nova atuação da Pastoral 

de Favelas, fundamentalmente no que diz respeito à mediação de conflitos fundiários. 

Contudo, outra frente de reformulação da intervenção jurídica-pastoral da Pastoral de 

Favelas pode ser percebida por meio da execução de projetos em esquema de cooperação 

institucional. Destacam-se, nesse processo, os projetos executados pela pastoral por meio 

de editais de financiamento concedidos pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU-

RJ) e por meio do esquema de cooperação internacional católica. Para os projetos 

desenvolvidos por meio de edital de financiamento do CAU, a pastoral conta com apoio de 

assistentes sociais da PUC-Rio e de arquitetos e urbanistas parceiros da pastoral. Por meio 

do financiamento do CAU, foi executado o projeto ATHIS, que teve como foco o 

fornecimento de assistência técnica para a construção do condomínio social da comunidade 
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Chácara do Catumbi, na região central, após a assessoria jurídica da pastoral ter 

conquistado o usucapião coletivo para essa comunidade69. 

O usucapião coletivo, garantido em 2018, é considerado uma conquista jurídica 

inédita no que diz respeito aos conflitos fundiários tanto urbanos quanto rurais, uma vez 

que, aparentemente, não existe precedente para essa modalidade de regularização que tenha 

chegado até a fase de inclusão no Registro Geral de Imóveis (RGI).Um novo projeto com 

financiamento do CAU (projeto Itanhangá) está em andamento, com previsão de construção 

de um sistema de saneamento ecológico na comunidade Vila da Lagoa, na região da Barra 

da Tijuca. Para esse projeto, a Pastoral acionou uma rede de técnicos sanitaristas 

voluntários, vinculados à Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ). 

Já no esquema de cooperação internacional católica, foram executados projetos com 

financiamento da fundação católica Alemã Adveniat70.Esses projetos, executados a partir de 

2016, atuam em frentes distintas do conflito fundiário propriamente dito e se voltam para 

demandas sociais múltiplas das comunidades assistidas pela pastoral. Os financiamentos 

são para as áreas de esporte e lazer, para o fornecimento de caixas de água,projetos sociais 

com crianças e para o fornecimento de cursos de informática em diversas comunidades, 

dentre outras frentes. Ao todo, foram executados, até o término desta pesquisa, cinco 

projetos por meio da cooperação internacional católica com essa fundação.  

                                                           
69As comunidades com processo de regularização fundiária por usucapião coletivo atendidas pelo jurídico da 

Pastoral de Favelas eram atendidas inicialmente pela Fundação Bento Rubião (advogados que já foram 

ligados à PF e que se afastaram após um racha interno abordado no capítulo anterior). Com a iminência de 

fechamento da fundação por falta de financiamento, o jurídico da pastoral se comprometeu a assumir os 

processos jurídicos já em curso. Esses são os únicos casos em que o setor jurídico da Pastoral de Favelas 

advoga oficialmente os processos; em todos os demais, incluindo os do Conselho Popular, a pastoral atua 

através de orientações técnicas e encaminha os casos para os distintos parceiros institucionais ou individuais. 
70 Para mais detalhes sobre o mecanismo de cooperação internacional católica, ver: “Cooperação internacional 

católica: entre a política dos movimentos sociais e o ativismo da fé em ação” (VIANA, 2015), e  “Católicos 

alemães e a política de cooperação transnacional: gênese da fundação e expansão da instituição Misereor” 

(FRANZEN, 2015). 
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Figura 18. Panfleto permanente da Pastoral de Favelas, em que podemos ver referência aos parceiros estratégicos e às redes de 

financiamento alemãs. Fls.1, Fonte: APF. 

 

 

Portanto e por fim, como pudemos ver, a readequação das formas de intervenção 

agenciadas pela Pastoral de Favelas passam, por um lado, pelo estabelecimento de parcerias 

em esquema de rede de apoio técnico-político, com fins a viabilizar tanto serviços quanto 

uma organização política dos moradores enquanto sociedade civil organizada. Por outro 

lado, reoxigena e amplia o contato da pastoral com as comunidades e seus moradores, 

consolidando ainda uma nova dinâmica ao “fazer pastoral”. Ou seja, compondo o conjunto 

das Pastorais Sociais que surgiram no modelo de coletivismo analisado por Löwi (1988), 

como proponentes de uma ruptura social no passado, se reformula no presente a partir da 

aposta de ampliação do campo de diálogo político e institucional, com fins à promoção de 

serviços e organização social dentro dos marcos da chamada democracia participativa 

enquanto “sociedade civil organizada”. 

A readequação das fundamentações pastorais agenciadas no interior da Teologia da 

Libertação, em que perde-se de vista o conflito de classes como única chave explicativa dos 
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conflitos sociais, introduziu um novo repertório de legitimação da ação social por meio de 

um reforço aos elementos da fé e da ritualística católica. Por outro lado, este deslocamento 

no fazer pastoral não apagou seu perfil comunitarista tradicional – em oposição aos 

agenciamentos da fé individualizada, típica dos grupos carismáticos –, mas agregou novos 

recursos discursivos em afinidade com novas agendas programáticas. Nessas novas 

agendas, reforça-se os valores de cooperação e unidade – a construção da “casa comum”, 

como acentua o discurso do Papa Francisco –, com enfoque nas dimensões ambientais e na 

justiça social por meio da superação de conflitos nos marcos da legalidade democrática.
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3.2 O conflito como sociação. 

O histórico traçado até aqui torna visível os impactos do fenômeno urbano sobre a 

moradia popular no Rio. Para George Simmel (1900), os bens materiais de cultura – obras 

de arte, máquinas, aparelhos etc. – são a expressão de nossa própria vontade e sentimentos, 

desdobrados por ideias. Essa vontade e esse sentimento refletem a transformação das 

coisas, mas também “forma a relação do homem com seus semelhantes e consigo próprio” 

(SIMMEL, 1900, p.2). Línguas, costumes, religião, direito etc. são expressões desse 

processo. Nesse sentido, os centros urbanos imprimem formas e contornos particulares para 

a relação e a dinâmica que se cria no entorno dos conflitos fundiários , e a posição da Igreja 

Católica no acompanhamento técnico-político destes assumem conotações muito 

particulares e distintas das verificadas, por exemplo, em relação aos conflitos de terra em 

ambiente rural, também acompanhados pela IC – como no caso da Pastoral da Terra. 

 As dinâmicas próprias da cidade e suas demandas, mas também as formas como os 

sujeitos se relacionam com a cidade individual e coletivamente, exigiram da Igreja Católica 

uma permanente adequação de instrumentos. Daí, por exemplo, a criação de distintas 

Pastorais Sociais, para atender essas demandas específicas e essas sociabilidades típicas do 

meio urbano. Cito, por exemplo: a Pastoral do Menor Abandonado, Pastoral da População 

em Situação de Rua e a própria Pastoral de Favelas. Tem-se que “todo estilo de vida de 

uma comunidade depende da relação da cultura tornada objetiva, com a cultura dos 

sujeitos” (SIMMEL, 1903, p.51).  

A partir de Lefebvre (1974), temos mais nítida a noção do espaço como uma 

produção social por excelência. A tríade conceitual proposta pelo autor, que articula os 

espaços percebido, concebido e vivido, aplica-se em nosso caso na dinâmica própria dos 

espaços de favelas, onde a pastoral é um dos elementos importantes – que, há mais de 

quarenta anos, vem tanto teorizando a favela, quanto vivenciando esses territórios –, 

conformando um tipo específico e privilegiado de produção desse espaço e de si.  

Partindo da afirmativa de Simmel em A metrópole e a vida mental, segundo a qual 

“os problemas mais graves da vida moderna derivam da reivindicação que faz o indivíduo 

de preservar a autonomia e a individualidade de sua existência, em face das esmagadoras 

forças sociais, da herança histórica, da cultura externa e da técnica de vida.” (SIMMEL, 

1903, p.11). Compreendo, em paralelo a esta noção, que os laços e articulações dos 
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moradores no entorno de grupos como a Pastoral de Favelas e o Conselho Popular se dão, 

em grande medida, como forma de garantir a manutenção da singular individualidade do 

ato de morar e do local de moradia frente às remoções. Não se trata, obviamente, do mesmo 

enfoque dado pelo autor, que se debruçava sobre o novo indivíduo oriundo da urbanização 

e das recentes grandes cidades, mas capta dele a busca dos indivíduos pela manutenção de 

algo que lhes é particular frente ao meio urbano e, dessa forma, concorre para uma 

produção do espaço singular para aqueles moradores, um espaço físico, mas também 

simbólico, social, religioso etc.  

Contudo, desde Simmel, vimos também que a sociedade é o campo de interação no 

qual é possível o surgimento do conflito como algo positivo. O conflito é parte da 

possibilidade de transformação do espaço, transformação que exige dos sujeitos uma 

constante mobilização no entorno de questões que lhes pareçam mais emergenciais, mais 

próximas. Em uma cidade como o Rio, historicamente marcada por processos de remoções 

e políticas públicas experimentais no campo do urbanismo, que nem sempre surtiram bons 

resultados para os moradores mais carentes, o conflito assume uma dimensão sempre 

presente quando se trata de moradia popular.  

 Nessa direção, o conflito é também parte constitutiva da identidade e da forma de 

intervenção das Pastorais Sociais, como aponta a própria CNBB: 

 

 

A Pastoral Social é uma pastoral de conflito, porque atua no meio do conflito e 

com aqueles(as) que vivem no conflito. Optar pela vida e contra a morte provoca 

conflitos, é preciso assumi-los como oportunidades de transformação. [...] Nas 

Pastorais Sociais o conflito não pode ser negado. Ele deve ser vivido 

evangelicamente, sem posturas neutras, agressivas e violentas como também sem 

posturas passivas, triunfalistas, em que a paz literalmente se resume à ausência de 

“guerras”.(CNBB, 2008, p.32) 

 

 

 A conformação social que gerou a larga extensão de moradias precárias ou em 

situação de irregularidade favoreceu o extenso histórico de confrontos, articulações, 

conquistas e derrotas que envolveram e envolvem distintos atores sociais, sejam eles 

moradores, agentes do Estado, iniciativa privada, ONGs e mesmo as igrejas. Esses 

conflitos, no entanto, se revestem da tônica singular do espaço urbano. A disputa fundiária 

urbana é uma disputa que, por diversos momentos, ultrapassa a própria questão fundiária, e 

o histórico de intervenções de organizações como a Igreja Católica é um típico exemplo 

disso. Ali está em jogo, como esteve no passado, muito mais do que o “simples” fato de 
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permanecerem em suas terras: está em jogo uma disputa também pela concepção de 

sociedade, de espaço, de urbano e, não menos importante, de fé. Disputa essa, como 

demonstrado, que também se estabelece no interior da própria Igreja. 

 Por outro lado, pensar esses conflitos exclusivamente do ponto de vista das 

articulações institucionais ou da passividade dos indivíduos frente aos distintos projetos é 

negar uma parcela fundamental da realidade das dinâmicas desses territórios. Estes não 

apenas operam resistências individuais mesmo nas situações mais adversas, expressando 

assim uma rica demonstração de agência dos indivíduos – como inúmeros trabalhos já 

exploraram (LEEDS e LEEDS 1978; MACHADO DA SILVA, 2016, VALLADARES 

1980, dentre outros) –, como as redes de interações mobilizadas com eles e por eles 

expressam a execução de laços coletivistas pujantemente renovados, e que envolvem 

múltiplos atores sociais, sejam eles grupos ou indivíduos, dentre pesquisadores, 

parlamentares, religiosos e movimentos sociais. 

 As mutações nas formas de resistência ao longo dos anos demonstram, para além de 

um caráter de adaptação às contingências históricas, um acúmulo de experiências 

sociabilizadas entre os distintos atores sociais envolvidos nos conflitos. Novos contextos 

geram novas formas de representação, criando identidades forjadas nas relações: 

 

 

A classificação mais abrangente da ciência das relações humanas deve distinguir, 

ao que parece, as relações que constituem uma unidade, isto é, as relações sociais, 

no sentido estrito, daquelas que neutralizam a unidade. Deve ser percebido, no 

entanto, que ambas as relações podem geralmente encontrar conflito em cada 

situação histórica concreta. O indivíduo não atinge a unidade de sua 

personalidade exclusivamente por uma harmonização exaustiva, de acordo com 

as normas da lógica, objetivas, religiosas ou éticas, do conteúdo de sua 

personalidade. Ao contrário, contradição e conflito não apenas precedem esta 

unidade, mas são nele operativos a cada momento de sua existência. Da mesma 

forma, não existe provavelmente nenhuma unidade social onde as correntes 

convergentes e divergentes entre os seus membros não estejam inseparavelmente 

entrelaçadas. Um grupo absolutamente centrípeto e harmonioso, uma pura 

“unificação” (‘Vereinigung’), não só se apresenta como empiricamente irreal, 

como não representa nenhum processo concreto da vida. (SIMMEL, 2011, p. 

570) 

 

 

 Aproximo-me, nesse sentido, das análises da microssociologia promovida por 

Simmel, para quem o conflito é parte de um processo também benéfico porque favorece a 

tomada de consciência dos indivíduos. O autor formula o conceito de sociação para tornar 

explícito o processo por meio do qual as interações entre os indivíduos – requisito de toda 
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vida social – estabelecem uma relação de troca e interdependência em que, no contato entre 

A e B, A sempre deixa algo para B, como B deixa algo para A. Essa relação de troca e 

interdependência, contudo, não pressupõe que ambos os sujeitos inseridos na interação 

tenham interesses totalmente convergentes.  

 

 

É próprio do conflito resolver a tensão entre contrastes. O fato de que visa à paz é 

apenas um dos possíveis contrastes, uma expressão especialmente óbvia de sua 

natureza: a síntese de elementos que trabalham tanto contra e um para o outro. 

Essa natureza aparece mais claramente quando se percebe que ambas as formas 

de relação – a antitética e a convergente –, são fundamentalmente distintas da 

mera indiferença de dois ou mais indivíduos ou grupos. Se isso implica a rejeição 

ou a rescisão de sociação, a indiferença é puramente negativa. Em contraste com 

tal negatividade pura, o conflito contém algo positivo. Seus aspectos positivos e 

negativos, no entanto, estão integrados: podem ser separados conceitualmente, 

porém não empiricamente. (SIMMEL, 2011, p.569) 

 

 

 Na objetivação das características individuais e coletivas, as redes de apoiadores 

apresentam um marco desse processo. Ao eclodirem as ameaças de remoções, um dos 

primeiros passos de quase todas as comunidades é a busca por apoio em pessoas e 

organizações diversas (tal como no caso Vidigal). Ao congregarem uma rede de apoiadores, 

esta, por sua vez, se articula no entorno de uma “causa comum”, em cuja base esses atores 

múltiplos tendem a se reconhecerem, dentro de uma identidade partilhada entre todos ou 

entre partes. Por exemplo: não podemos afirmar que padres e militantes políticos tenham o 

mesmo objetivo ao se ligarem a uma comunidade ameaçada de remoção, mas podemos 

suspeitar que seja necessário um mínimo de identidade partilhada entre Igreja e moradores, 

ou entre militantes e moradores; moradores religiosos e movimentos sociais etc. 

Também não podemos, em contrapartida, dar como impossível a aproximação de 

grupos que não necessariamente compartilham de identidades próximas, no sentido das 

classes prováveis de Bourdieu (1989), em alguns casos até mesmo identidades conflitantes, 

como um padre contrário ao aborto e o “comunismo” e militantes de esquerda, algumas 

feministas. Conforme pude observar em campo, contatos dessa natureza transcorreram, por 

exemplo, na disputa fundiária da Vila Autódromo, onde o padre local, de viés conservador, 

foi um dos principais protagonistas da resistência da comunidade ao projeto de remoção, ao 

lado de uma pujante militância de esquerda que, no bojo das Olimpíadas do Rio, se uniu à 

comunidade. No entanto, ao invés de pensá-las contraditórias, entendo essas aproximações 

como frutos de uma realidade que se funda na interação. Se não há classes impossíveis, mas 
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há classes improváveis a partir da ideia de compartilhamentos (BOURDIEU, idem), penso 

que as relações aparentemente antagônicas, como entre religião e esquerda, nascem do 

improvável pelas relações que se mostraram possíveis, sendo o político dessas relações os 

sujeitos operando sobre as estruturações preestabelecidas para gerar novas estruturações.  

Identidade, nesse sentido, é o lugar aonde se chega após criar-se ação política com 

base em elementos que congreguem diferentes sujeitos, e não o lugar do qual se parte. 

Dessa forma, mais do que pensar as noções de afinidade eletiva weberiana na relação entre 

fé e política, como nos propõe Löwy (2004), o desafio que se apresentou nesta pesquisa, 

para mim, foi pensar como sujeitos com trajetórias e retóricas tão contrapostas conseguem 

se articular em torno de algum ponto comum sem que este suspenda suas diferenças. Dessa 

forma, as redes de mobilizações e articulações costuradas entre moradores, religiosos e 

políticos, por exemplo, ou mesmo as transformações no interior do catolicismo, que geram 

aproximações e distanciamentos inusitados, operam a partir de complexos situacionais que 

prescindem de lógicas preestabelecidas. Compreender essa dinâmica é central para entender 

a possibilidade de renovações de práticas e instrumentos que, se vistos como antagônicos 

outrora, passam a operar no presente como absolutamente possíveis – ou, como cita 

Lorenzo Macagno em referência à reflexão de Weber sobre os “imponderáveis da vida”, ao 

afirmar que “O locus desses imponderáveis situa-se, como diria Max Weber, no ‘momento’ 

em que disputas políticas específicas são capazes de criar sentidos e universos de 

significados inéditos e imprevisíveis.” (MACAGNO, 2014, p. 173) 

Em minha entrada no campo e nesse objeto, pensei estar vendo formas de como a 

Igreja Católica resistia ao avanço do pentecostalismo evangélico. Contudo, durante o 

acompanhamento das atividades da Pastoral de Favelas, entendi não apenas que a Igreja 

está mais em disputa consigo mesma, como também que as formas dessa disputa não 

vestem as mesmas roupas do passado. 

As Pastorais Sociais, principalmente a de favelas – representando uma vertente da 

Igreja ainda mais ligada à Teologia da Libertação –, ao tempo que vêm resgatando 

instrumentos de base alterados anos antes, ou ainda criando novos espaços de interação 

com a sociedade civil, como o Conselho Popular, vem agenciando, também, novas 

narrativas e abordagens que demonstram não apenas sua adaptação a um cenário interno 
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contingencial (com ensaios de abertura após a eleição de Francisco), mas a internalização 

de novos valores programáticos.  

Deparados com a agência dos indivíduos que mobilizam múltiplas formas de se 

relacionarem com as religiões – seja para receber uma sopa ou para realizar uma oração – e 

com o aprofundamento de uma sociedade globalizada – que eleva o planeta ao extremo dos 

níveis de poluição e produção –, as novas narrativas e apostas eclesiais se ligam a novas 

agendas, como a defesa climática (o “cuidado da casa comum”). As velhas narrativas se 

mesclam e intercambiam com os novos contextos, e, assim, se impõem novos desafios de 

alianças e diálogos de forma dialética. 

Esses novos contextos não suprimem a dimensão conflitual; ao contrário, o conflito 

é parte intrínseca da identidade agenciada pelas Pastorais Sociais, pelos moradores de 

comunidades ameaçadas de remoção, pelos territórios urbanos em disputa. O conflito, 

contudo, ao tempo que antagoniza, constrói laços de trocas mesmo entre opostos aparentes, 

que geram, por sua vez, novas identidades e agenciam novas formas de representações 

coletivas e individuais. É nesse processo que a ideia de sociação de Simmel passa a fazer 

absoluto sentido para este estudo, não só na objetivação das identidades individuais, mas 

também das representações coletivas.  
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CONCLUSÕES 

Busquei, nesta dissertação, analisar a interação entre as transformações no interior 

do catolicismo com a questão habitacional na cidade do Rio de Janeiro. Para tanto, 

reconstituí o histórico de intervenções na moradia popular das quais a Igreja Católica se fez 

partícipe, tomando como objeto a mediação exercida pela Igreja, via Pastoral de Favelas, 

nos conflitos fundiários urbanos. 

A análise no primeiro capítulo dos eventos envolvendo o conflito do Vidigal, em 

1977, que culminou com a formalização do setor jurídico da Pastoral de Favelas junto à 

diocese, me possibilitou refletir e demonstrar a importância que a ação jurídica assume para 

os sujeitos que fazem ou fizeram parte da história da Pastoral de Favelas e a relevância que 

o jurídico assume para a conformação da própria identidade do grupo. 

 Analisando as experiências da Fundação Leão XIII (1947) e da Cruzada São 

Sebastião (1955), demonstrei a existência de uma ampla expertise na construção de 

políticas públicas entre Igreja e Estado voltadas à moradia popular urbana. Essas políticas, 

ainda que variando as formas e as justificativas, refletiam e incidiam na conformação de um 

cenário político-eclesial de tutela e controle sobre os moradores de baixa renda.  

A eclosão da ditadura militar e a consolidação da Teologia da Libertação na 

América Latina estabeleceram uma cisão nas relações institucionais entre Igreja e Estado, 

dando início a uma nova experiência de construção de ativismos no campo da moradia 

popular carioca. Ao tempo que a TL modernizava as relações entre Igreja e comunidades, 

mostrei como a consolidação do setor jurídico da Pastoral de Favelas se tornava referência 

para a construção do olhar da Igreja para a questão habitacional urbana do período. 

A gradual reabertura democrática na América Latina, em paralelo ao 

recrudescimento no interior da Igreja Católica aos setores progressistas vinculados à 

Teologia da Libertação, e o agravamento das consequências do modelo capitalista de 

produção para a natureza, contribuíram para uma reformulação das leituras teológicas 

agenciadas no interior dessa teologia. Nesse novo contexto, promoveu-se uma readequação 

das fundamentações pastorais que tiraram de vista o conflito de classes como única chave 
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explicativa dos conflitos sociais e introduziram um novo repertório de legitimação da ação 

social, por meio de um reforço aos elementos da fé e da ritualística católica.  

Com base no trabalho de campo realizado, mostrei como a Pastoral de Favelas 

reorganiza sua forma de atuação, passando a atuar em esquemas de rede de apoio técnico-

político no interior do Conselho Popular, com fins a viabilizar tanto serviços quanto uma 

organização política dos moradores enquanto sociedade civil organizada. Demonstrei como 

sua intervenção jurídica-pastoral, por meio do Conselho, reoxigena e amplia o contato da 

pastoral com as comunidades e seus moradores, consolidando ainda uma nova dinâmica ao 

“fazer pastoral”.  

As formas de interação e intervenção entre os segmentos católicos e as políticas 

habitacionais marcam uma longa experiência de contatos e adaptações entre Igreja, atores 

locais e internacionais e o Estado, com profundos impactos para a produção do espaço 

urbano carioca e para a delimitação do problema habitacional. Se, por um lado, esses 

contatos e adaptações foram moldados por imposições das conjunturas políticas global, 

nacional e local (e como resposta à agência dos moradores de favelas), por outro, 

respondem às transformações no interior do próprio Catolicismo.  

A reconstrução do histórico de envolvimento da Igreja Católica com a questão 

habitacional urbana, em especial nos territórios de favelas do Rio, não apenas torna visível 

uma longa capacidade adaptativa da instituição, como, mediante distintas apostas tanto do 

ponto de vista eclesial, quanto do ponto de vista das políticas públicas agenciadas, 

cooperam para a revitalização da presença católica nesses territórios através do 

agenciamento de uma inserção atrelada à mobilização de pertencimentos identitários, que 

variam ao longo do tempo e das conjunturas político-eclesiais. 

Filiando-me ao conceito de sociação de Simmel, refleti sobre as interações entre os 

múltiplos atores individuais e coletivos envolvidos nas dinâmicas dos conflitos fundiários 

urbanos e compreendi, dessas interações, que o conflito é parte de um processo construtivo, 

e não apenas negativo. Em uma direção oposta às noções de afinidade eletiva weberiana na 

relação entre fé e política, como proposto em Löwy (2004), refleti como sujeitos com 

trajetórias e retóricas tão contrapostas conseguem se articular em torno de algum ponto 

comum, sem que este suspenda suas diferenças. 
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Por seu turno e por fim, o fazer sociorreligioso presente no modelo operacional da 

Pastoral de Favelas expressa uma longa e amadurecida experiência de entrelaçamento entre 

a ação técnico-jurídica e a sócio-pastoral na interação e intervenção desse grupo junto às 

comunidades e favelas do Rio. Ao mesmo tempo que busca se adaptar às mutações no 

cenário das políticas fundiária e eclesial, sendo, em si, um reflexo delas, a Pastoral de 

Favelas acaba por tornar-se um marco e uma referência na interação entre religião e 

produção do espaço urbano. 
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ANEXOS 

1. Despacho judicial de 9 de janeiro de 1978, referente à tentativa de despejo da 

comunidade do Vidigal. 

 

Despacho judicial fl.1 Fonte: APF. 
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Despacho judicial fl.2 Fonte: APF. 
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Despacho judicial fl.3 Fonte: APF. 
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Despacho judicial fl.5 Fonte: APF. 
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Despacho judicial fl.6 Fonte: APF. 
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2.Cartilha de apresentação da Pastoral de Favelas  

 

 Panfleto permanente da Pastoral de Favelas. ObjetivosFls.2, Fonte: APF. 
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Panfleto permanente da Pastoral de Favelas. Objetivos.  Fls.3, Fonte: APF. 
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3.Primeiro estatuto do Conselho Popular 

 

Estatuto do CP. Fls.1. Fonte: APF. 
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Estatuto do CP. Fls.2. Fonte: APF. 
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