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RESUMO 

 

 

O presente trabalho apresenta o papel da Igreja Católica na História da Educação popular e do 

Campo, no Brasil, durante os anos de 1960 a 1980. Inicialmente apresentamos a educação 

jesuítica como espaço nascedouro da educação brasileira, buscando enfatizar que Igreja 

Católica, está diretamente ligada à historia da educação. Por sua vez, compreendendo as 

contradições dentro da própria Igreja durante o decorrer da história, este trabalho escolhe e 

identifica a ala libertadora e suas propostas clarificadas pela Teologia da Libertação que 

culminarão na reestruturação da Igreja e da sociedade de certo modo. As alterações sofridas a 

partir da abertura da Igreja para as necessidades dos sujeitos feitos pobres foram responsáveis 

por incentivar eventos educativos e ao mesmo tempo, gerador de uma consciência crítica, até 

então adormecida, onde é apresentada as Comunidades Eclesiais de Base e o método ver-

julgar-agir por elas utilizadas, como forças propulsoras da educação popular, 

concomitantemente a esses eventos, o Movimento de Educação de Base é apresentado como 

ator principal da educação popular no campo. Desse modo, reconhece a presença da Igreja 

Católica em sua ala libertadora, na história da educação popular no campo. 

 

 

 

Palavras-chave: Igreja Católica. Teologia da Libertação. Educação Popular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

The present work presents the role of the Catholic Church in the History of Popular Education 

and the Field in Brazil during the years of 1960 to 1980. Initially we present the Jesuit 

education as the birthplace of Brazilian education, seeking to emphasize that the Catholic 

Church is directly linked the history of education. In turn, understanding the contradictions 

within the Church during the course of history, this work chooses and identifies the liberating 

wing and its proposals clarified by Liberation Theology that will culminate in the 

restructuring of the Church and of society in a certain way. The changes suffered from the 

opening of the Church to the needs of the poor made subjects were responsible for 

encouraging educational events and at the same time, generating a critical conscience, hitherto 

dormant, where it is presented the Ecclesial Base Communities and the ver- to judge-to act by 

them used as propelling forces of popular education, concomitantly to these events, the Basic 

Education Movement is presented as the main actor of popular education in the field. In this 

way, he recognizes the presence of the Catholic Church in its liberating wing, in the history of 

popular education in the countryside. 

 

 

 

Key words: Catholic Church. Liberation Theology. Popular Education. 
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INTRODUÇÃO 

 

Nesta pesquisa buscamos fazer uma leitura da História da Educação Popular do 

Campo, nos períodos entre as décadas de 1960 e 1980. Identificando eventos pontuais 

onde a Igreja Católica esteve presente no curso da História da Educação Popular, como 

o Movimento de Educação de Base (MEB), os Círculos Populares de Cultura (CPC) a 

proposta pedagógica das Comunidades Eclesiais de Base (CEB’s) influenciadas pelo 

método Ver-Julgar-Agir, o método de alfabetização de Paulo Freire enquanto 

desdobramento das ideias libertadoras desenvolvidas pela Teologia da Libertação. 

O tema que pretendo abordar nessa pesquisa perpassa pela ideia da História da 

Educação e a Igreja Católica em seu segmento libertador, especialmente pelas 

Comunidades Eclesiais de Base (CEB’s) embebidas pelos conceitos da Teologia da 

Libertação (TdL).  Entretanto, essa temática não se trata de um assunto inovador, 

observando que inúmeros autores já se debruçaram sobre temáticas semelhantes 

abordando aspectos que tangem à Educação e Igreja, como Menezes (2009), Mitidiero 

(2008), Stein (2013), Azevedo (2004), Emerick (2010). 

 Estudar tal temática se faz relevante pela recuperação da história das lutas e 

conquistas do povo brasileiro, em busca de uma educação de qualidade, capaz de 

proporcionar a maximização da formação do sujeito político enquanto protagonista da 

própria libertação. Deste modo, observar a história da educação brasileira, não é buscar 

no passado, soluções, métodos, ou formas de se ensinar, é refletir sobre os 

desdobramentos da história da educação, especialmente, nesse caso, na história da 

educação do campo.  

Para isso, teremos como objeto o estudo da presença da Igreja Católica na 

história da Educação Popular, especialmente no Campo. Para isso delimitaremos a 

nossa pesquisa nos períodos entre os anos 1960 e 1980. Onde buscaremos pelo método 

hipotético-dedutivo desvelar a hipótese de que a Igreja Católica possa ter exercido um 

papel relevante nesta área. 

Desta forma, no primeiro capítulo, propomo-nos a identificar o empreendimento 

jesuítico, como momento primeiro, da relação entre a Igreja e a educação brasileira, 
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deste modo, desenvolvendo a ideia de que a Igreja Católica possa ter um papel 

historicamente construído junto à própria história do Brasil. Justificando a hipótese 

central desta pesquisa que se traduz no papel da Igreja Católica na história da educação 

popular e no campo. Contudo é compreendendo que a Instituição Igreja é formada por 

sujeitos sociais que dialogam cada qual com seu tempo, induzindo que a mesma 

instituição se comporte de maneira diferente ao longo do tempo e da história, que se faz 

necessário ainda nesse primeiro capítulo, identificar os aspectos da Igreja que 

pretendemos trabalhar, buscando deixar claro ainda, a possibilidade de possíveis 

divisões entre si. 

Já no capítulo segundo, onde já tendo identificado qual segmento da Igreja 

iremos nos ater, durante a pesquisa, faz-se pertinente adentrar na essência do que seria o 

pensamento filosófico responsável por impulsionar as ideias do segmento da Igreja 

escolhido, o qual identificamos durante a pesquisa, ser intitulado como Teologia da 

Libertação. Partindo da hipótese apresentada no capítulo um, ou seja, de que a Igreja 

tenha desempenhado um papel historicamente construído; no capítulo segundo, veremos 

como a filosofia que guia este segmento da Igreja se deu na história, buscando 

evidenciar ainda o seu método de trabalho e algum possível desdobramento da mesma. 

No terceiro capítulo, propomo-nos a perceber que a partir das mudanças de 

postura, tanto da instituição Igreja e consequentemente, por seu poder historicamente 

construído, também exerce mudanças na sociedade de uma maneira geral, 

especialmente no que se refere à educação popular, buscaremos compreender o 

Movimento de Educação de Base, enquanto instrumento de educação crítica, 

conscientização e politização dos povos do campo. 

Por fim, nas considerações finais, sintetizaremos a ideia central desta pesquisa, a 

partir das relações apresentadas nos capítulo anteriores, chegando à percepção de que a 

Igreja Católica em sua ala libertadora esteve presente na história da educação popular 

do campo no Brasil durante os períodos que envolvem os anos de 1960-1980. 
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1 O PAPEL HISTÓRICO DA IGREJA 

 

Antes de me propor a trabalhar diretamente com as questões que envolvem a 

Igreja Católica, em sua ala libertadora, via Teologia da Libertação, na história da 

educação popular e no campo, faz-se necessário perceber que a Igreja Católica, como 

definido por Azevedo (2004, p. 111) possui “um papel historicamente construído” e 

legitimado durante um longo processo que permeia a própria história do Brasil. É 

possível perceber este fato quando observamos que a primeira presença da Igreja 

Católica na educação se dá durante o período colonial, através dos jesuítas. Segundo 

Ghiraldelli (2009, p. 25) a expansão dos colégios, administrados pela Companhia de 

Jesus, obteve êxito devido à gratuidade do ensino, contabilizando, no final do século 

XVI, um total de 372 colégios. 

     

O Brasil nasceu à sombra da cruz. Não apenas da que foi plantada na praia do 

litoral baiano, para atestar o domínio português, ou da que lhe deu seu nome – Terra de 

Santa Cruz -, mas da que unia Igreja e Império, religião e poder. (PRIORE e 
VENANCIO, 2016, p. 28) 

 

 

Segundo Fávero (2008), A Igreja Católica sempre teve grande sensibilidade para 

a questão social e interesse especial para com a educação, não só pelo grande número de 

escolas por ela mantidas, mas também pela preocupação com a alfabetização e a 

educação do povo. Massimi (2001, p. 625) afirma que apesar das contradições internas e 

externas em torno da Igreja Católica, como por exemplo, durante o período colonial, a 

mesma Igreja plasmada nos jesuítas, “constituíram-se numa presença cultural e social 

significativa”, que por sua vez, é o direcionamento da hipótese que este trabalho se 

propõe a iluminar, ou seja, a presença da Igreja Católica na Educação Popular no 

Campo nos períodos entre os anos 60 e 80.  

Segundo Azzi (2008) a Igreja Católica possui um papel expressivo na 

implantação do Serviço Social no País, podendo citar ainda as casas de misericórdia, 

orfanatos, escolas e outras instituições de cunho social, destinadas ao atendimento da 

população. Deste modo, pode-se perceber que a Igreja passa a ganhar prestígio, Gohn 
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(2011, p. 230) afirma que a Igreja Católica possui uma presença marcante na América 

Latina.  Emmerick (2010) ratifica que essa presença marcante também nas políticas 

públicas, onde podemos citar a criação do sistema único de saúde, as políticas de acesso 

à terra, moradia, alimentação, trabalho e etc. 

Os caminhos trilhados durante essa pesquisa, nos leva a perceber a instituição 

Igreja Católica possui uma considerável participação na história do Brasil, contudo, o 

caminho que pretendemos seguir daqui para frente se aproximará, de fato, da história da 

educação popular brasileira, especialmente no “campo”, dado o seu papel 

historicamente construído. 

Considerando a afirmação de Levy (2009, p. 178) “Em muitos sentidos, a Igreja 

Católica Progressista foi o ator social mais importante do período de formação da 

sociedade civil brasileira contemporânea.” E segundo Stein (2013, p. 209) “No Brasil a 

Igreja Católica teve papel relevante para a construção da cidadania, educação e 

formação das camadas populares rurais da população.”. Ratifico junto com estes 

autores, que a Igreja possui um papel histórico relevante na história da educação popular 

brasileira, que por sua vez motiva essa pesquisa em torno desse tema. Fausto (1996) 

apresenta ainda a relevância da Igreja no período colonial enquanto instituição 

colaborativa do estado.  

As duas instituições básicas que, por sua natureza, estavam destinadas a organizar a 

colonização do Brasil foram o Estado e a Igreja Católica. Embora se trate de instituições 

distintas, naqueles tempos uma estava ligada à outra. [...] Nesse sentido, o papel da Igreja 
se tornava relevante. Como tinha em suas mãos a educação das pessoas, o "controle das 

almas" na vida diária, era um instrumento muito eficaz para veicular a ideia geral de 

obediência e, em especial, a de obediência ao poder do Estado. Mas o papel da Igreja não 
se limitava a isso. Ela estava presente na vida e na morte das pessoas, nos episódios 
decisivos do nascimento, casamento e morte. (FAUSTO, 2015, p. 54) 

 

Sendo assim, é possível afirmar, que se faz pertinente analisar o papel 

desempenhado pela Igreja Católica na história da educação popular brasileira, com isso, 

para ilustrar este papel, retrocedo brevemente à educação jesuítica1, no título seguinte, 

                                                             
1 A história da educação no Brasil carrega, portanto, a marca indelével do projeto de colonização 
planejado por Portugal e desenvolvido pela Companhia de Jesus. Acredita-se que a proposta pedagógica 
dos jesuítas teve papel fundamental para que o projeto de colonização português pudesse ir além do 
período do descobrimento. Desde o primeiro momento das investidas lusitanas no Novo Mundo, a 
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como meio de apresentar a estreita ligação que se estabeleceu entre a Igreja e a 

Educação brasileira. Deixando claro que, neste trabalho, não me proponho a fazer 

nenhum juízo de valor sobre os fatos relacionados à educação jesuíta, apenas utilizá-lo 

como marco temporal para atestar a existência de um vínculo entre a Igreja e a 

Educação brasileira.  

Partindo do pressuposto de que o fenômeno educacional não é um fenômeno 
independente e autônomo da realidade social de determinado momento histórico, 

devemos analisar o projeto jesuítico levando-se em conta o desenvolvimento social e 

produtivo da época colonial. Assim, pode-se supor que o modelo educacional proposto 

pelos jesuítas, que pretendia formar um modelo de homem, baseado nos princípios 
escolásticos, era coerente com as necessidades e aspirações de uma sociedade em 

formação na primeira fase do período colonial brasileiro (NETO & MACIEL, 2008, p. 
169) 

 

Durante a história da Igreja no Brasil, é possível identificar presenças outras da 

instituição Católica, reafirmando o seu papel histórico, Riolando Azzi (2008) em sua 

obra “História da Igreja no Brasil” elenca a expressiva multiplicação das escolas 

católicas até os anos 1950, motivado especialmente pela tentativa de conter o avanço 

das entidades leigas e protestantes, que neste momento podem ser percebidas como 

ameaças para a soberania da Igreja Católica. Ao contrário dos eventos que foram 

iluminados pela teologia da libertação, já nos anos 60 até meados dos anos 80.  

 

1.1.  EDUCAÇÃO JESUÍTICA  

 

A Igreja Católica possui um papel fundamental na história da educação 

brasileira, Segundo Giles (1987, p. 285) “o processo educativo no Brasil deve suas 

origens e estrutura fundamental à obra da Companhia de Jesus”2, aos jesuítas. Tal 

estrutura nasce no ano de 1549, quinze dias após a chegada dos missionários jesuítas 

                                                                                                                                                                                   
campanha jesuítica esteve à frente do projeto educacional, que teve início no século XVI, e que levou a 
colonialização a atingir seu pleno desenvolvimento no século XVIII. (COELHO & SÁ, 2013, p. 2) 
2 A Companhia de Jesus foi criada por Inácio de Loyola e reconhecida pelo Papa em 1540. Surgida de 
pequeno grupo de homens, em pouco tempo alcançou extensão e influencia extraordinárias. Foi a mais 
poderosa organização que a Igreja possuiu para a educação durante muito tempo e ainda hoje exerce 
influencia considerável. (LUZURIAGA, 1972, p. 118) 
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sob liderança de Manoel de Nóbrega3 na cidade de salvador, intitulada como a escola de 

“ler e escrever”, sendo o marco histórico do início do processo de criação das escolas no 

Brasil (Aranha, 1996, p. 99) 

A educação brasileira teve seu início propriamente dito com o fim do regime de 

capitanias. O Brasil ficou sob o regime e capitanias hereditárias entre 1532 e 1549. Tal 

regime terminou quando D. João III criou o Governo Geral. Na primeira administração 
deste, com Tomé de Souza, aportaram aqui o Padre Manoel da Nóbrega e dois outros 
jesuítas. Eles foram nossos primeiros professores. (GHIRALDELLI, 2009, p. 24) 

 

 

As primeiras escolas criadas pelos jesuítas4, às chamadas “escolas de ler e 

escrever” tinham como público alvo os filhos dos índios, para isso de maneira 

estratégica a atrair as crianças, segundo Saviani (2011, p. 43) “se mandou vir de Lisboa 

meninos órfãos”, desta forma seria possível atrair as crianças indígenas os chamados 

“curumins”5 para que por meio deles fosse possível atingir seus pais, deste modo 

facilitando o processo de catequização6. Além do ensino das letras, lhes eram ensinados 

cantos e o uso de instrumentos musicais, que poderiam ser utilizados nas liturgias, onde 

segundo Almeida (2014, p. 455) “tendo terminado a doutrina da tarde, os meninos 

deviam dar uma volta na aldeia cantando o Credo e os Mandamentos”. 

Não conseguindo agir diretamente sobre os adultos, os padres conquistam os 

filhos dos índios, os curumins (também columins ou culumins). Inicialmente os curumins 
aprendem a ler e a escrever com os filhos dos colonos. Anchieta usa diversos recursos 

para atrair a atenção das crianças: teatro, música, poesia, diálogos em versos. Os meninos 

representam e dançam e, aos poucos, vão aprendendo a moral e a religião cristã. 
(ARANHA, 1996, p. 100-101) 

                                                             
3 D. João nomeia primeiro-secretário da Educação o padre jesuíta Manoel de Nóbrega. Este tem a 
incumbência de formar um sistema de ensino público e gratuito, como também de catequizar os 
brasileiros (GILES, 1987, p. 285)    
Dele dependeria [...] o êxito da arrojada empresa colonizadora; pois que, somente pela aculturação 
sistemática e intensiva do elemento indígena aos valores espirituais e morais da civilização ocidental e 
cristã é que a colonização portuguesa poderia lançar raízes definitivas (Mattos, 1958, p. 31 apud 
RIBEIRO, 2010, p. 8) 
4 Segundo Azevedo (1976), a atuação jesuítica na colônia brasileira pode ser dividida em duas fases 
distintas: a primeira fase, considerando-se o primeiro século de atuação dos padres jesuítas, foi a de 
adaptação e construção de seu trabalho de catequese e conversão do índio aos costumes dos brancos; 
já a segunda fase, o segundo século de atuação dos jesuítas, foi de grande desenvolvimento e extensão 
do sistema educacional implantado no primeiro período (NETO e MACIEL, 2008, p. 174) 
5 Kunumy-miry, crianças do sexo masculino até 7-8 anos (SAVIANI, 2011, p. 36) 
6 As meninas indígenas eram ensinadas a tecer e fiar algodão, capaz de vestir os jovens nus (PRIORE e 
VENANCIO, 2016 p. 30) 
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Entretanto apesar de inicialmente as crianças indígenas terem seu processo 

educativo junto dos filhos dos colonos, a tendência do sistema de ensino jesuíta era 

separar os “catequizados” dos “instruídos”. Já que segundo Aranha (1996, p. 101) aos 

índios caberia a “cristianização e a pacificação, tornando-os dóceis ao trabalho”. 

 

Para a coroa, o objetivo principal era integrar os índios à sociedade colonial, 
tornando-os aliados, súditos cristãos do rei de Portugal, para garantir a soberania sobre 

seus territórios, defendendo-os dos estrangeiros e índios hostis. Além disso, as aldeias 

cumpriram também a função de assegurar aos colonos, aos missionários e às autoridades 

a mão de obra necessária aos mais diversos tipos de trabalho (ALMEIDA, 2014, p. 442-
443) 

 

 Aos filhos dos colonos, os ditos “instruídos”, a estes lhes eram fornecido o 

ensino para além da escola de ler e escrever, estendendo-se para a formação de 

indivíduos letrados e eruditos.  Segundo Giles (1978) o sistema escolar idealizado por 

Manoel de Nóbrega tratar-se-ia de uma transcrição dos moldes europeus, comum às 

escolas jesuíticas na metrópole portuguesa, onde a formação prevista se encaixa no 

padrão culto da época. Para Giles (1987) o processo educacional se eximia de fornecer 

qualificação profissional, já que se destinava à formação de uma elite7.  

Assim, os padres acabaram ministrando, em princípio, educação elementar para a 

população índia e branca em geral (salvo as mulheres), educação média para os homens 

da classe dominante, parte da qual continuou nos colégios preparando-se para o ingresso 

na classe sacerdotal, e educação superior religiosa só para esta ultima. A parte da 
população escolar que não seguia a carreira eclesiástica encaminhava-se para a Europa, a 

fim de completar os estudos, principalmente na Universidade de Coimbra, de onde 
deviam voltar os letrados. (ROMANELLI, 2012, p. 35) 

                                                             
7 A atuação jesuítica na Colônia pode ser compreendida em duas fases distintas: a primeira corresponde 
ao período de adaptação e construção de seu trabalho de catequese e conversão do índio aos costumes 
dos brancos. Já a segunda fase, que corresponde ao segundo século de sua atuação, foi um período de 
grande desenvolvimento do sistema educacional implantado no primeiro período, ou seja, foi a fase de 
consolidação de seu projeto educacional. Inicialmente os padres jesuítas dedicaram-se à catequização e 
à conversão do gentio à fé Católica, mas com o passar dos anos começaram a se dedicar, também, ao 
ensino dos filhos dos colonos e demais membros da Colônia, atingindo num último estágio até a 
formação da burguesia urbana, constituída, principalmente, pelos filhos dos donos de engenho. Esses 
jovens, que após o término de seus estudos no Brasil partem para estudarem na Universidade de 
Coimbra, vão impulsionar muito mais tarde o espírito nacionalista. Por meio de seu ensino e sua 
metodologia, os jesuítas exerceram grande influência sobre a embrionária sociedade brasileira, 
constituída pelos filhos da classe burguesa (NETO e MACIEL, 2008, p. 182) 
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Desta forma, o programa educacional implementado pelos jesuítas8 foi cedendo 

lugar à formação de uma elite, de acordo com Paiva (2015) viriam a serem padres ou 

advogados e ocupariam os cargos de prestígio público. Desta maneira exercendo grande 

influência sobre a sociedade brasileira, transformando-se em “educação de classe” 9 

capaz de distinguir a aristocracia rural brasileira. Segundo Giles (1987) o esquema 

educacional ganha prestígio e se solidifica no período colonial, transpassando o império 

e se estendendo até o período republicano. Por sua vez, esse esquema objetificará o 

acadêmico como o homem bem-sucedido e a escola como instrumento de ascensão 

social. 

Nesse sentido, onde percebemos a educação como instrumento de ascensão social, 

destacamos brevemente a figura do negro escravizado. Rosário & Silva (2004, p. 3) 

afirma que “os jesuítas se opunham à escravidão e à mortandade em massa dos naturais 

da terra”, enquanto Fausto (2015, p. 48) afirma que ordens religiosas como os 

beneditinos eram possuidores de grande número de escravizados. Desta forma percebe-

se que a pessoa do negro escravizado esteve inserida dentro de conflitos sociais, do qual 

destacamos o processo educacional no período jesuítico. 

De acordo com Wissenbach (2018, p. 293) “os escravos e forros, africanos e 

crioulos, foram mantidos distantes das escolas e da aprendizagem formal das primeiras 

letras”, contudo afirma ainda o apreço destes pela escrita. 

Também não é preciso supor que fosse excepcional a existência entre eles de 

escribas, ou seja, dos que se especializavam na escrita e na leitura, competências que, no 
geral, lhes chegavam por meios não institucionais. Os pesquisadores têm localizado 

provas textuais de uma cultura escrita entre os escravizados datadas dos inícios da 

colonização e do trafico atlântico, mas que se avolumam no século XIX. No ultimo 
século da escravidão brasileira, e ganhando formas distintas de expressão, a escrita 

aparece algumas vezes em tratados políticos encomendados pelos escravizados na busca 

do reconhecimento dos seus direitos; outras, na correspondência feita de próprio punho 
por escravos e forros, geralmente confiscada pela polícia, uma vez que o letramento era 
indício de atitudes e práticas suspeitas. (WISSENBACH, 2018, p. 293) 

                                                             
8 O método educacional jesuítico foi fortemente influenciado pela orientação filosófica das teorias de 
Aristóteles e de São Tomás de Aquino, pelo Movimento da Renascença e por extensão, pela cultura 
europeia. Apresentava como peculiaridades a centralização e o autoritarismo da metodologia, a 
orientação universalista, a formação humanista e literária e a utilização da música (NETO e MACIEL, 
2008, p. 180) 
9 Cf. Romanelli, 2012, p. 36 
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Contudo Fausto (2015, p. 46) afirma ainda que os “colonizadores tinham 

conhecimento das habilidades dos negros, sobretudo por sua rentável utilização na 

atividade açucareira”. Desta forma podemos perceber que os escravizados estavam 

inseridos no processo de educação para o trabalho, como anteriormente identificamos 

também os indígenas.10  

Com isso, é possível perceber que a construção da história do Brasil é impregnada 

de exclusão dos sujeitos oprimidos e feitos pobres, escravizados de uma sociedade que 

lhe imprime características de subalternidade, residente no Brasil desde o 

empreendimento da educação jesuítica.  

  Esse empreendimento se prolonga durante 210 anos, até a expulsão dos jesuítas 

do Brasil11, em 175912 deixando 20 colégios, 12 seminários, além de um colégio e um 

internato para meninas. Segundo Romanelli (2012, p. 36) a partir da expulsão dos 

jesuítas houve um desmantelamento da estrutura educacional brasileira, transcorrendo 

um lapso de 13 anos até as primeiras providências serem tomadas a fim de solucionar o 

desmonte causado pelas reformas pombalinas13. Quando o “estado” é induzido a 

                                                             
10 Nesse sentido, os caminhos trilhados por esta pesquisa, mostram que os jesuítas haviam algum 
interesse na formação para o trabalho desses sujeitos, de certa forma tidos como inferiores para os 
padrões da época, deixando claro uma certa hierarquização dos saberes. Com isso é possível fazer uma 
leitura dos comportamentos de subalternidade infligidos sobre as categorias institucionalizadas como as 
inferiores aos detentores de poder. Sendo de algum sentido um prenuncio da exclusão por essas 
camadas sofridas no decorrer da história. Deste modo, é possível perceber as alterações do 
comportamento da Igreja ao longo da história, enquanto na educação jesuítica esses sujeitos eram 
deixados à margem da educação, a partir da década de 1950 eles passarão a ser o centro da atenção da 
Igreja. 
11 As causas da expulsão dos jesuítas do Brasil podem ser categorizadas: políticas e ideológicas – a 
Companhia de Jesus tornara-se um empecilho aos interesses do Estado Moderno, além do que era 
detentora de grande poder econômico, cobiçado pela Coroa portuguesa; e educacional – as 
transformações sociais advindas do movimento Iluminista e dos princípios liberais requeriam a 
formação de um novo homem, o homem burguês, o comerciante, e não mais o homem cristão (NETO e 
MACIEL, 2008, p. 183) 
12 Segundo Rosário & Silva (2004) A influência da educação jesuítica não se restringiu apenas ao período 
que por aqui se estabeleceram (1549 – 1759), ultrapassou períodos e, em todos eles encontra-se em 
menor ou maior quantidade reminiscências dessa educação, ou seja, marcou profundamente nossa 
educação, principalmente no tocante à orientação religiosa no ensino brasileiro, uma vez que a política 
colonizadora foi ao mesmo tempo religiosa e regalista (ROSÁRIO & SILVA, 2004, p. 4) 
13 A violenta expulsão dos padres da Companhia, em 1759,foi uma vitória do movimento de laicização 
da sociedade lusitana, proposta pelo iluminismo pombalino, sobre a concepção de cristandade herdada 
da Idade Média. Dessa forma, o controle do Estado sobre a Igreja foi tal, que chegou a ser comum que o 
governo se apropriasse de bens eclesiásticos; imóveis ou não. E em alguns momentos, pôde decretar 
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reestruturar todo o corpo docente que fora composto pelos jesuítas e que agora seriam 

substituídos por padres do clero secular. 

Devemos observar atentamente a possibilidade de que a Igreja nesse momento 

tenha agido de maneira impositiva, tal imposição é evidenciada por Almeida (2014, p. 

446) ao dizer que o processo de colonização/catequização “ocorria em um contexto de 

violência e desigualdade”, já que a finalidade do ensino era a catequização, 

“arrecadação” de fiéis para a Igreja, já que se fazia parte do projeto colonizador, 

expresso no Regimento de Tomé de Souza que a conversão à fé Católica era 

justificativa para se povoar as terras do Brasil, “integrando os índios à sociedade 

colonial, tornando-os aliados, súditos cristãos do rei de Portugal” (Almeida, 2014, p. 

442). 

 Com isso podemos alcançar a percepção de que, o sistema educacional jesuíta, 

composto por um caráter altamente diretivo, mostrou-se eficaz, tanto no 

empreendimento catequizador quanto na formação de uma classe “burguesa”. Tal 

sistema se caracterizou eficaz pela magnitude da estrutura administrativa jesuíta. Já que 

de acordo com Aranha (1996, p. 134) a reforma pombalina, naquilo que se refere à 

educação brasileira, foi prejudicial o desmantelamento da estrutura educacional 

construída pela Companhia de Jesus. Para Azevedo (1971, p. 547) apud Saviani (2011, 

p. 41) “o evento não foi uma reforma de ensino, mas pura destruição e simples de todo 

sistema colonial do ensino jesuítico”. 

Nesse sentido é possível perceber que Azevedo (1971) descreve de maneira 

romantizada os eventos decorrentes das reformas pombalinas, entretanto, não é de 

interesse dessa pesquisa, avaliar os acontecimentos históricos do período colonial, mas 

apenas servimo-nos deste como marco temporal referencial, deste modo evitando 

qualquer tipo de anacronismo, apenas referenciar o Ensino Jesuíta como evento 

nascedouro da Educação brasileira. 

 

 

                                                                                                                                                                                   
que nenhum bispo poderia deixar sua diocese sem a estrita permissão das autoridades imperiais. (SILVA, 
2006, p. 20) 
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Pela atuação constante até o século XVIII, não só entre os índios, mas, sobretudo na 

sociedade colonial, podemos dizer que os jesuítas imprimiram de forma marcante o 
ideário católico na concepção de mundo dos brasileiros e consequentemente na tradição 
religiosa do ensino que perdurou até a República (ARANHA, 1996, p. 102) 

 

Sendo assim é possível afirmar que a educação brasileira não somente possui um 

vínculo com a Igreja Católica, como tem sua gênese a partir dela, com os jesuítas. 

Durante esta pesquisa, pudemos perceber que outras ordens religiosas como os 

franciscanos, beneditinos, carmelitas, mercedários, oratorianos e os capuchinhos14, 

também se destacaram por terem desenvolvido alguma atividade educativa. Sendo 

assim é correto afirmar que a Igreja possui um papel historicamente construído, 

especificamente na criação da educação brasileira legitimado pela própria história.  

 

1.2 POSICIONAMENTOS CONFLITANTES  

 

Reconhecer a presença da Igreja Católica na história da educação e do Brasil, é de 

suma importância para uma boa compreensão das relações entre Igreja e Educação 

popular no Brasil, que trabalharemos posteriormente. Como vimos anteriormente a 

educação jesuíta foi responsável por formar a elite letrada do Brasil, essa mesma elite, 

de acordo com Mitidiero (2008, p. 80) a “elite nacional dominante” é responsável por 

imprimir caráter nacionalista e patriótico sobre a população, apoiado pela Igreja 

Católica. Para Mitidiero (2008, p. 80) ambos os aspectos são responsáveis por impedir a 

estruturação de “movimentos civis revolucionários”.  

A leitura da Bíblia, a prática religiosa, as formas de organização sócio-político-

administrativa e as leis que regem a sociedade são construções vindas dos dominadores e 

aceitas por todos. Tudo leva o oprimido a crer na sua inferioridade no plano religioso e, 

contraditoriamente, a ter uma ilusão de igualdade jurídica no plano da organização do 
Estado (MITIDIERO JUNIOR, 2008, p. 9) 

 

                                                             
14  Os dois capuchinhos mais conhecidos na história colonial do Brasil foram os franceses Claude 
D’Abbeville e Yves Evreaux. Ambos chegaram ao Brasil em 1612, na trilha aberta por André Thevet [...] 
Além de jesuítas e franciscanos, as duas outras ordens religiosas clássicas também atuaram no Brasil: os 
carmelitas e os beneditinos. Vieram a pedido dos próprios colonos, que traziam de Portugal as devoções 
predominantes em suas regiões de origem.  Os carmelitas se estabeleceram oficialmente no Brasil em 
1580: chegaram acompanhando a expedição de Frutuoso Barbosa, que conquistou a Paraíba. Os 
beneditinos vieram no ano seguinte e fundaram uma abadia na Bahia, em 1584 (BUENO, 2012 p. 60) 
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Este evento evidencia uma postura da Igreja fechada para os movimentos de 

cunho sociais, incapaz de contestar as injustiças sociais estabelecidas pelo poder 

dominante15, o qual segundo Menezes Neto (2007, p. 331) a Igreja esteve “quase 

sempre vinculada”. Durante os anos 1950 identificamos as estruturas sociais passando 

por um processo de polarização do qual também a Igreja foi influenciada, e segundo 

Lanza (2008, p. 1) se dividiu em duas alas, sendo a primeira ala “moderada e 

conservadora” de caráter assistencialista e outra ala que se referia a “Igreja dos pobres” 

que, segundo o pensamento de Gustavo Gutiérrez (1985) apud Lanza (2008, p. 1), 

assumia uma posição nítida em relação à luta de classes. Enquanto Mitidiero (2008, 

p.81) em uma análise mais aprofundada identifica ao invés de apenas duas alas, três alas 

a quem ele ilustrará como: “Igreja conservadora, progressista e libertadora”. 

 

1.2.1 Igreja Conservadora 

 

 
A Igreja Conservadora, avessa a qualquer tipo de transformação social e porta-voz da 

passividade, apoiava as ditaduras militares e a condução pelas elites do capitalismo 

selvagem que se estabelecera no continente. Essa Igreja tinha como lema “a ordem, o 

progresso e a fé”, não importando as condições sociais em que grande parte das 
sociedades se situava. Organizaram a “Marcha da Família com Deus pela Liberdade” e 

revigoraram um segmento ultraconservador dos católicos chamado “Tradição, Família e 

Propriedade” (TFP) (MITIDIERO JUNIOR, 2008, p. 10) 
 

 

Segundo Alves (1979, p. 38) o olhar da Igreja estava direcionado a atender as 

necessidades da classe dominante, coibindo qualquer tipo de comportamento que fosse 

considerado nocivo ao funcionamento da estrutura eclesiástica, como o divórcio, 

controle de natalidade, pornografia e ideias socialistas. Chegando a apoiar o Golpe 

Militar de 1964 que, segundo Azzi (2008), “foi saudado como uma vitória contra o 

                                                             
15 Durante toda a Era Vargas, Estado e Igreja Católica procuraram andar lado a lado no que diz respeito a 
uma possível união política. A preocupação de ambas as partes era com a manutenção do poder na 
sociedade. Enquanto a Igreja dava amparo político, muitas vezes pedindo a seus fiéis que apoiassem o 
então presidente do país, Vargas, por sua vez, dava fortes indícios que não iria abandonar aquela 
instituição que congregava a maioria dos brasileiros e estava presente no território nacional desde a 
chegada dos primeiros europeus (SILVA, 2012, p. 1300) 
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comunismo16”. Essa aproximação das classes dominantes, consequentemente resultou 

no afastamento e no abandono das classes populares, na qual a Igreja passa a atuar 

apenas como mero assistencialista17. Azzi (2008) contesta perfeitamente este caráter 

assistencialista ao questionar a falta de consciência crítica sobre a realidade brasileira, 

nessa ala da instituição.   

Deste modo a Igreja passa a perder prestígio junto à classe trabalhadora. De 

acordo com Alves (1979, p. 38) as questões sociais não eram a preocupação da 

hierarquia da Igreja naquele momento, já que havia um empenho maior em solidificar a 

sua base, ou seja, os membros da elite, e combater comportamentos considerados 

subversivos à estrutura da Igreja, como o protestantismo e as religiões de matriz 

africana18, a maçonaria e o ateísmo. 

 

1.2.2. Igreja Progressista  

 

 Segundo Azevedo (2004, p. 112) é somente a partir da década de 1960 que a 

Igreja terá um olhar direcionado para o pobre. Já de acordo com Alves (1979, p. 40) é a 

partir da morte de Pio XII e durante o Concílio Vaticano II que a Igreja abrirá espaço 

para novas correntes teológicas. O trabalho pastoral de mero assistencialismo, contudo, 

                                                             
16 Em 1922, foi fundado o Partido Comunista do Brasil, que pregava a tomada do poder por meios 
revolucionários, atribuindo o comando da luta contra o sistema capitalista ao partido, centralizado e 
hierarquizado (LUCA, 2016, p. 472)  
17 Segundo Boff & Boff (2001) No assistencialismo a pessoa se comove diante do quadro de miséria 
coletiva: procura ajudar os carentes. Em função disto organiza obras assistenciais, como pão dos pobres, 
campanha do cobertor, chá beneficente, Natal da periferia, fornecimento gratuito de remédios etc. tal 
estratégia ajuda os indivíduos, mas faz do pobre objeto de caridade, nunca sujeito da sua própria 
libertação. O pobre é considerado como aquele que não tem. Não se percebe que o pobre é um 
oprimido e feito pobre por outros: não se valoriza aquilo que ele tem, como força de resistência, 
capacidade de consciência de seus direitos, de organização e de transformação de sua situação. 
Ademais, o assistencialismo gera sempre dependência dos pobres, atrelados às ajudas e decisões dos 
outros, não podendo ser sujeitos de sua própria libertação (BOFF & BOFF, 2001, p. 16-17) 
18 Trazidas para a América com os negros escravizados, as religiões afro constituíram uma das 
expressões mais fortes de resistência cultural contra o domínio a que estavam submetidos. Laënnec 
Hurbon insiste nesse aspecto, afirmando: “os negros tiveram que encontrar em si mesmos, no seio da 
própria cultura e de seu próprio sistema religioso, os recursos para recuperar a dignidade humana”. 
Souberam dessa forma “interpretar muitos elementos do catolicismo (calendário, símbolos, imagens, 
doutrinas) e organizar sua integração no seio de criações culturais”, entre os quais “o candomblé e a 
macumba no Brasil dão ainda testemunho vivo”. (DUSSEL, Enrique (org). História liberationis – 500 anos 
de história da Igreja na América Latina. São Paulo: Paulinas, p. 541. apud AZZI, 2008, p. 84) 
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não era comportamento adotado por todos os clérigos e religiosos. Alves (1979, p. 38) 

afirma que apenas um “pequeno punhado de padres se importavam com a perda de 

influência junto aos pobres”, gerando assim uma atitude de distanciamento do 

comportamento clerical daquele momento e se aproximando dos pobres. Sendo assim, 

dentro da polarização da Igreja identificada e descrita por Lanza (2008, p. 1) como 

“Igreja dos pobres”, Mitidiero (2008, p. 81) descreverá a segunda ala como “Igreja 

Progressista”.  

A Igreja Progressista, que criticava abertamente os resultados perversos do capitalismo 

e as posições e privilégios da Igreja Conservadora, também criticava a ideia de revolução 

proletária e de sociedade comunista. Ao mesmo tempo em que condenava os efeitos 
perversos do modo de produção dominante, defendia a “Aliança para o Progresso” e a 

proposição do “Estado do Bem Estar Social” (MITIDIERO JUNIOR, 2008, p. 10). 

 
 

Em contraposição à ala Conservadora, a Igreja progressista possui um olhar 

direcionado para as questões sociais, especialmente as relacionadas ao homem do 

campo, sendo em 195019 o marco histórico onde a CNBB20 divulga o primeiro 

documento que aborda a questão agrária no Brasil, intitulado “conosco, sem nós ou 

contra nós se fará a reforma rural”21. Segundo Mitidiero (2008, p. 81) esta ala tinha 

como ícone Dom Helder Câmara22. Entretanto esta ala conservava uma postura 

                                                             
19 Sob o estímulo das lideranças leigas, a partir dos anos 1950 se observou uma maior abertura de 
bispos e padres com relação às questões sociais do país; mesmo assim, o atendimento a essas 
necessidades apresenta-se com frequência como forma de contraponto ao avanço dos comunistas e 
socialistas. Paradoxalmente, o medo ao comunismo constitui tanto um elemento de freio como de 
estímulo para as reformas sociais (AZZI, 2008, p. 352) 
20 A fundação da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil constituiu um verdadeiro marco histórico 
para o catolicismo o Padre Helder Câmara teve um papel pioneiro e destacado, não apenas contribuindo 
para o seu surgimento, como também para o seu desenvolvimento, durante os primeiros doze anos. A 
ideia da CNBB surgiu durante o período de assessoria dado por Helder ao Núncio Carlo Chiarlo [...] de 14 
a 18 de outubro de 1952, houve no Rio de Janeiro uma reunião dos arcebispos metropolitanos para a 
criação da conferência. Os cardeais do Rio de Janeiro e de São Paulo ressaltaram que as reuniões dos 
arcebispos, os únicos que tinham então voz ativa na assembleia, seriam realizadas sem prejuízo dos 
encontros regionais dos bispos, propostos pela Ação Católica Brasileira, com o apoio da nunciatura. A 
primeira reunião ordinária da CNBB realizou0se de 17 a 20 de agosto do ano seguinte, para estudar os 
seguintes pontos: 1º) estatutos da Ação Católica e atividades dos leigos; 2º) o problema do espiritismo; 
3º) A Igreja e a reforma agrária (AZZI, 2008, p. 625) 
21 Este documento foi elaborado por Dom Inocêncio Engelke, Bispo de Campanha- MG.  Apresentada na 
primeira semana ruralista. Dizia o documento que a Igreja já havia perdido os operários e não poderia 
perder os camponeses.  Este documento descreve a situação de pobreza a que os camponeses estavam 
submetidos e incita a Igreja para que ela lidere um grande movimento para melhorar a vida desses 
trabalhadores, pois, do contrário, estas pessoas poderiam ser “vítimas de revolucionários” (BALDUÍNO, 
2006, apud MENEZES NETO, 2009, p. 2) 
22 Ele mesclava, contraditoriamente, denúncias às injustiças sociais causadas pelo desenvolvimento do 
capitalismo com proposição de teses desenvolvimentistas. Dizia ele: “tenho meu modo de lutar contra o 
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anticomunista, segundo Alves (1979, p. 55) a utilização de meios de comunicação para 

delatar atividades comunistas era essencial, para Stein (2013) a formação de lideranças 

militantes que fossem capazes de atuar nos sindicatos também era uma tentativa 

indispensável de controle do comunismo.  

 

A exemplo disso em 1961 a CNBB retorna a trabalhar a questão agrária, 

propondo-se a defender a modernização e o desenvolvimento do campo, convidando a 

Ação Católica Rural, Juventude Agrária Católica (JUC) e da Liga Agrária Católica 

(LAC) a atuarem diretamente com as questões do homem do campo, levando a frente à 

sindicalização rural, como instrumento de combate ao comunismo e às ligas 

camponesas23. (BALDUÍNO, 2006 apud MENEZES NETO, 2009, p. 3).  

 

Durante a Primeira República, a posição do episcopado se orientava contra a 
influência do positivismo e do agnosticismo na sociedade brasileira. Progressivamente, as 

ideias socialistas e comunistas começaram a ter maior penetração no país. Segundo os 

bispos, o comunismo era um inimigo mais perigoso ainda, não só pela profissão do 

ateísmo mas pelo projeto de subversão da ordem social. Por essa razão, os prelados 
procuravam cerrar as fileiras ao redor das autoridades constituídas, na luta contra os que 

pretendiam alterar o status quo (AZZI, 2008, p. 352). 

 

 

1.2.3. Igreja Libertadora 

 

Em contrapartida, temos o posicionamento de evangélicos e católicos de esquerda, 

juntamente com comunistas que se declaram a favor dos camponeses, oprimidos e das 

classes marginalizadas que, segundo Wanderley (1984, p. 43), sente a necessidade de 

recuperar a identidade da Igreja dos primeiros cristãos24 constituída de pobres. Para 

Boff (1990, p. 16) “a realidade dos pobres é altamente conflitiva, pois eles são feitos 

                                                                                                                                                                                   
comunismo: lutando contra o subdesenvolvimento”; por outro lado, denunciava: “um perigo maior que 
o comunismo ameaça  o mundo, o responsável é o regime capitalista”. (DURSSEL, 1981, p. 66 apud 
MITIDIERO, 2008, p. 11) 
23 A Igreja Católica procurou contrapor-se a esses movimentos de esquerda, oferecendo uma  melhor 
assistência social aos camponeses e atuando progressivamente na esfera de fundação dos sindicatos 
católicos. (AZZI, 2008, p. 363) 
24 A literatura bíblica no livro dos Atos dos Apóstolos, capitulo 2, vers. 42, 44-46. Define a igreja primitiva 
como “A primeira comunidade cristã. Eles mostravam-se assíduos ao ensinamento dos apóstolos à 
comunhão fraterna, à fração do pão e às orações [...] todos que tinham abraçado a fé reuniam-se e 
punham tudo em comum: vendiam suas propriedades e bens e dividiam-nos entre todos, segundo as 
necessidades de cada um. Dia após dia, unânimes, mostravam-se assíduos no Templo e partiam o pão 
pelas casas, tomando o alimento com alegria, e simplicidade de coração” 
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pobres por mecanismos econômicos, relações sociais e discriminações que ofendem a 

justiça”. Que será por fim, a terceira ala ilustrada como “Igreja Libertadora”.  

 
A Igreja Libertadora representa uma crítica radical à atuação e à hierarquia da Igreja 

Católica e também à chamada “Teologia do Desenvolvimento” dos teólogos progressistas 
e, principalmente, ao modo capitalista de produção visto como pecado, como uma afronta 

à obra de Deus. Esse segmento elaborou uma teologia própria– a Teologia da Libertação 

– fazendo aproximações entre religião e ciência, entre marxismo e política (socialismo), o 
que os levou a produzir um discurso político-religioso com o objetivo de intervir na 

realidade (MITIDIERO, 2008, p. 11) 

 
 

Para Oliveros (1990, p. 17) a Teologia da Libertação (TdL) nasce a partir da 

experiência de injustiça e pobreza a qual inúmeros latinoamericanos estavam sujeitos a 

viver, a partir disso, uma pequena  parte da Igreja progressista direciona seu olhar aos 

povos pobres, as ditas “camadas populares” da sociedade. Para Michael Löwy (1991) 

apud Mitidiero (2008, p. 105), a Teologia da Libertação é um pensamento religioso que 

utiliza conceitos marxistas e inspira lutas de libertação social, como o marxismo faz25. 

 
No final dos anos 1960 e inícios de 1970, expressivos setores da Igreja no Brasil e na 

América Latina como um todo deram uma guinada radical para a esquerda. Foi o 

surgimento daquilo que Eric Hobsbawm definiu como os padres-católicos-marxistas. 
Religiosos que se utilizando do instrumental analítico oferecido pelo marxismo desejaram 

associar à sua práxis cristã a luta por sociedades mais justas ou com menos desigualdades 

(SILVA, 2006, p. 16) 
 

Ao ver a situação dos sujeitos oprimidos, a ala libertadora da Igreja, julga 

necessária a ação de instrumentalização destes, para que assim possam agir como 

sujeitos da libertação. Para isso se utiliza de organismos de organização popular que 

seriam capazes de fornecer a força mobilizadora para a articulação da Teologia da 

Libertação. Para Westphal (2011, p. 72) seriam os movimentos JAC (Juventude Agrária 

Católica), a JEC26 (Juventude Estudantil Católica), JOC27 (Juventude Operária 

                                                             
25 O fato de existir uma teologia que tem como um dos seus fundamentos o materialismo histórico 
dialético, demonstra, por outro ângulo, as franquezas que a concepção marxista clássica tem sobre a 
religião. Ou seja, o marxismo raso, limitado e vulgar sempre se apresentou de forma dogmática reduzida 
ao exacerbado materialismo e ao anticlericalismo. Tudo que representava fé ou Deus era considerado 
essencialmente mal e alienante (MITIDIERO,  2008, p. 106) 
26 Os bispos presentes à Segunda Semana Nacional de Ação Católica, realizada no Rio de Janeiro, em 
junho de 1946, recomendaram para que a JEC fosse introduzida em todos os colégios católicos. Mas 
faziam a ressalva importante: “Desde o início deve-se formar no espírito dos jecistas a noção de que a 
Ação Católica não é uma associação do colégio, mas uma organização própria da Igreja, e constitui um 
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Católica), JUC28 (Juventude Universitária Católica), o MEB (Movimento de Educação 

de Base) e as CEB’s29 (Comunidades Eclesiais de Base), para Silva (2006, p. 17) é a 

partir dessa Igreja que surge a identificação com os camponeses expropriados do acesso 

à terra e com o proletariado, morador das favelas e subúrbios pobres.  

A esta ala dedicaremos posteriormente um estudo mais aprofundado, pois será a 

partir desta que trabalharemos a relação entre Igreja e educação popular. A análise de 

Mitidiero (2008) contribui de maneira significativa a identificar que tipo ou de qual ala 

da Igreja estaremos trabalhando. Evidenciando que neste trabalho estarei me eximindo 

de qualquer análise metafísica a respeito da Igreja, mas sim como instituição social. 

Para isso, trabalharei a percepção de Igreja defendida por Chabalgoity (2015, p. 230) 

“as Igrejas não existem como instituições divinas na Terra, situadas em um vazio. Não 

são entidades abstratas, mas feitas por homens e mulheres no curso da história”.30  

Desde logo é preciso esclarecer que o termo Igreja significa realidades distintas. 

Encarando-a aqui como realidade sociológica, ela aparece como uma instituição social 

que exerce certas funções na sociedade, [...] Apesar de seu campo específico se situar na 
instancia ideológica, ela pervade os demais planos da realidade social. (Wanderley, 1984, 
p. 65) 

 

                                                                                                                                                                                   
dever da vida cristã, que deve ser continuado com entusiasmo sempre crescente após os estudos”. 
DALE, Romeu. A Ação Católica Brasileira apud AZZI, (2008, p. 160) 
27 A Juventude Operária Católica foi um movimento fundado pelo sacerdote belga José Cardijn em 1923. 
No início da década de 1930 surgiram no Brasil os primeiros grupos de JOC. Em fortaleza o movimento 
foi iniciado em 1931 pelo Tenente Severino Sombra, que em seguida passou a direção para o Padre 
Helder Câmara. [...] no que se refere à realidade brasileira, o movimento só se tornou importante a 
partir de 1946, com a divisão da Ação Católica por setores especializados, sendo nomeado o Padre José 
Távora, auxiliar do Cardeal do Rio de Janeiro, como assistente eclesiástico da JOC. Sua principal missão 
era conquistar e convencer os jovens operários (AZZI, 2008, p. 111-112) 
28 Enquanto o PDC (Partido Democrata Cristão), como uma organização autônoma, não despertava 
muito interesse por parte do clero, o mesmo não se pode dizer da JUC, uma entidade vinculada 
diretamente à instituição eclesiástica, prestigiada e incentivada por um grupo significativo de padres e 
até mesmo por alguns bispos. [...] Com a redemocratização do país após o Estado Novo houve uma 
reformulação dos estatutos da Ação Católica e a JUC ganhou maior expressão com a realização de uma 
semana nacional do movimento em São Paulo, em 1947. A partir de então a JUC passou a ter maior 
participação na política estudantil, embora numa posição conservadora. (AZZI, 2008, p. 258)  
29 La teología de la liberación ha fecundado a los movimientos eclesiales de base, sirviéndoles de 
aliciente en su vivencia comunitaria de la fe, de ayuda en su reformulación del mensaje cristiano y de 
interpelación en su compromiso con los pobres. (TAMAYO, 1990, p. 74) 
30 Cf. CHABALGOITY (2015, p. 230) 
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Ao trabalharmos a ala libertadora é fundamental adentrarmos na essência do 

pensamento filosófico31 que conduzirá não somente este grupo da Igreja, mas também 

os movimentos sociais populares, assim também como as ideias pedagógicas de Paulo 

Freire e o Movimento de Educação de Base, sendo o (MEB) identificado como o único 

movimento que sobreviveu ao Golpe Militar de 64. A este movimento, ou pensamento 

filosófico, a Teologia da Libertação, será o tema do capítulo seguinte. 

Contudo, ao final deste primeiro capítulo, pudemos perceber que, de fato, a Igreja 

Católica possui um papel historicamente construído no Brasil, estando fortemente 

vinculado à própria história da educação brasileira, como foi possível evidenciar pela 

educação jesuítica. Compreendemos que durante a história do Brasil, a Igreja Católica 

se comportou de diferentes maneiras ao lidar com os sujeitos oprimidos, a exemplo 

disso, nesse capítulo identificamos a partir das obras apresentadas durante a pesquisa, 

três tipos de posicionamentos distintos ao longo do período dos anos 1950 a 1980. 

Nesse sentido pudemos reconhecer a ala libertadora como aquela que se destacou, ao 

perceber os oprimidos como sujeitos de sua própria libertação. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
31 A teoria filosófica organicamente comprometida com o processo de ruptura do povo é filosofia da 
libertação. A filosofia da libertação na América Latina seria um movimento amplo, uma aliança 
estratégica do pensamento crítico, que se define em função prática em vista da libertação das nossas 
nações e classes oprimidas. Esta filosofia não se define por uma opção teórica, mas prático-política. 
Permite uma diversidade teórico-filosófica, a partir de uma unidade prática. A filosofia da libertação 
deve saber pensar os temas conjunturais essenciais definidos desde o processo estratégico de onde 
assume sua fisionomia. (DUSSEL, 1977, p. 217) 
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2  TEOLOGIA DA LIBERTAÇÃO 

 

Essa pesquisa nos mostrou que a Teologia da Libertação (TdL) constitui a 

essência da Igreja Libertadora32, a qual fora responsável por suscitar a existência de um 

povo oprimido, que por sua vez necessitava libertar-se das situações de injustiça e 

miséria, os quais estavam historicamente inseridos. O processo de libertação por sua 

vez, se dá a partir da tomada de consciência da situação de opressão, transcendendo à 

crítica a causa desta opressão, perpassando pela necessidade de mudança da realidade 

que lhe fora imposto historicamente. 

Libertação [...] é a negação de negação; isto é, se a prisão, opressão e 

dependência sob a dominação é negação de liberdade, a libertação – como ato de 
afirmação – é a negação da opressão (DUSSEL, 1977, p. 215) 

 

 Desta forma qualquer análise que verse sobre a Igreja e as demandas sociais, 

como a própria educação popular e no campo, devem adentrar profundamente na 

história, especificamente no período pós Segunda Guerra Mundial33, e se tratando de 

demandas sociais, deve-se observar os atores fundamentais que impulsionam estas 

demandas: os trabalhadores, os camponeses, os pobres, os oprimidos, os 

marginalizados, os favelados, todo e qualquer indivíduo que por qualquer natureza é de 

alguma forma é invisibilizado da sociedade.  

                                                             
32 Para Boff (1982) A Igreja Libertadora seria a “porta de entrada (do ponto de vista do povo) para a 
política com engajamento e prática buscando o bem comum e a justiça social. O cristianismo é a religião 
do povo; a partir dela tudo entende e organiza; um cristianismo que se articula com as expectativas e 
demandas dos oprimidos emerge como libertário e a comunidade eclesial de base como libertadora. 
Percebe-se que nas comunidades o capital simbólico da fé constitui fonte, quase única, de motivações 
para o compromisso político; o Evangelho e a vida de Jesus levam à libertação das injustiças. Convém, 
entretanto, advertir de que se trata apenas de um primeiro passo; depois dele virá o passo analítico e 
então a política emerge como campo em sua autonomia relativa; a fé não fica demissionada; adquire 
sua verdadeira dimensão de mística de animação que aponta para uma libertação que transcende a 
história e permite vê-la já antecipada historicamente no processo libertador da sociedade gestando 
formas menos iníquas de convivência” (BOFF, 1982, p. 189) 
33 A partir do término da Segunda Guerra Mundial a instituição Católica começa a mostrar-se atenta aos 
problemas rurais e ao processo de evasão dos camponeses para os centros urbanos. Na pastoral coletiva 
de 1945 os bispos do Brasil constatam que as populações rurais tinham sido até então “pouco 
beneficiadas pelas leis locais”, vivendo “geralmente em condições de existência muito inferiores ao que 
exige a dignidade da família e da pessoa humana (Boletim Eclesiástico da Arquidiocese de São Paulo, ano 
23, jul-ago./ 1945, p. 201. Apud AZZI, 2008, p. 97-98) 
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Neste processo de identificação dos sujeitos “feitos pobres”34 a Igreja 

libertadora, possui um papel de suma importância, sobre tudo, a Teologia da Libertação, 

que profusamente disseminou a necessidade de  perceber não só a pessoa do pobre, mas 

também de identificar e denunciar as estruturas de poder, que eram responsáveis por 

fazê-los pobres, assim como a própria Igreja Católica o fora durante algum tempo. 

A mudança interna toca o conjunto da Igreja Católica: é o desenvolvimento, 
desde a Segunda Guerra Mundial, de novas correntes teológicas, principalmente na 

Alemanha (Bultmann, Moltmann, Metz, Rahner) e na França (Calvez, Congar, Lubac, 

Chenu, Duquoc), de novas formas do cristianismo social (os padres-operarios, a 

economia humanista do padre Lebret), de uma abertura crescente às interrogações da 
filosofia moderna e das ciências sociais. O pontificado de João XXIII e o Concílio do 

Vaticano II ( outubro de 1925 a dezembro de 1965) vão legitimar e sistematizar essas 

novas orientações, constituindo assim o ponto de partida para uma nova época na história 
da Igreja (LÖWY, 1991, p. 33). 

 

A Teologia da Libertação traz consigo uma roupagem nova para Igreja. Ilustrada 

por Boff (1982) como “eclesiogênese35”. Tal teologia, ganha considerável prestígio por 

denunciar por primeiro, a própria Igreja Católica e sua hierarquia. Fazendo assim que a 

mudança tenha início de dentro para fora.36 E em segundo Alves (1979, p. 40) atesta 

ainda o considerável prestígio ganho pela Teologia da Libertação decorrente da 

“crescente tomada de consciência política das massas oprimidas”. 

                                                             
34 A realidade dos pobres é altamente conflitiva, pois eles são feitos pobres por mecanismos 
econômicos, relações sociais e discriminações que ofendem a justiça. A compreensão da sociedade, das 
Igrejas e da Teologia a partir deles se apresenta outrossim conflitiva, pois permite ver a cumplicidade de 
todas as instancias com sua opressão e também sua solidariedade com suas lutas por vida e liberdade  
(BOFF, 1990, p. 16) 
35 Significativa porção da Igreja-instituição, a partir de uma meditação evangélica e de uma leitura 
Teológica dos sinais dos tempos, compreendeu os desafios que são lançados à fé cristã e tenta 
responsavelmente respondê-los. Assiste-se um pouco por toda a parte ao surgimento de uma Igreja 
nova, gestada no coração da velha; comunidades de base, nas periferias das cidades, igreja dos pobres, 
feitas de pobres, inserimento de bispos, padres e religiosos nos meios marginalizados, centros de 
evangelização, levada e feita por leigos etc. é uma Igreja que renunciou definitivamente ao poder 
político, o eixo centralizador reside na ideia de Igreja- Povo- de- Deus, peregrino, aberto à aventura 
histórica dos homens, participando de todos os riscos e se alegrando com as pequenas conquistas, com 
um sentido muito profundo de seguimento de Jesus Cristo, identificado com os pobres os tresmalhados 
e desertados da terra. Essa Igreja se constrói dia a dia, abrindo-se a novos ministérios consoante às 
necessidades da comunidade, dimensionada para a totalidade da vida humana e não mais voltada para 
o espaço e o gesto cultural, inserida no mundo do trabalho e vivendo no coração do mundo secular o 
sentido e inaudita alegria da ressurreição (BOFF, 1982, p. 106) 
36 A instabilidade do momento forçou a hierarquia Católica a fazer uma série de constatações que iriam 
provocar transformações institucionais, políticas e ideológicas na Igreja. A instabilidade determinou 
também o aparecimento de novos agentes, padres e leigos, cujo comportamento será progressivamente 
independente do da Hierarquia, muitas vezes em contradição com ela e algumas vezes determinante 
para o conjunto da Igreja (ALVES, 1979, p. 44) 
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Organizacionalmente, tratou de descentralizar a sua presença, incentivando a formação de 

núcleos eclesiais independentes da assistência permanente de padres ou de freiras ou 
favorecendo a criação de instituições, oficialmente desligadas da sua estrutura, 

comprometidas na luta pela transformação dos métodos de exploração econômica e de 

repressão política. (ALVES, 1979, p. 53) 
 

 

Nesta pesquisa identificamos que os movimentos que gravitam em torno de ações 

populares, como o Movimento de Cultura Popular (MCP), o Movimento de Educação 

de Base (MEB) os Circulos de Cultura Popular (CCP), a campanha “De pé no chão 

também se aprende a ler”, assim como alguns movimentos sociais, possuem 

antecedentes na teologia da libertação, dado esse fato, percebemos a necessidade de 

trazermos também como parte integrante desse trabalho, uma vez que, como pudemos 

perceber, a Teologia da Libertação está diretamente ligada à ala Libertadora da Igreja 

Católica. 

 

 

2.1. HISTÓRICO DA TEOLOGIA DA LIBERTAÇÃO 

 

A reflexão da situação das pessoas da América Latina37, como evidenciado por 

Oliveros (1990, p. 17) é a força propulsora da Teologia da Libertação. Durante esta 

pesquisa tentei identificar a gênese da Teologia da Libertação, contudo tal tentativa se 

apresentou como inconclusa, pois esta percepção libertadora da teologia possui 

antecedentes na Igreja primitiva sendo ilustrado pelo Apóstolo Paulo em sua carta aos 

Gálatas “Cristo nos libertou para que desfrutemos a liberdade”. E como afirma 

Mitidiero (2008)  

Nenhum dos teólogos e autores mais importantes da Teologia da Libertação, entre eles 

Gustavo Gutiérrez (1981), Leonardo Boff (1980, 1992, 1998, 2000, 2004), Frei Betto 
(1981, 1998), Enrique Dussel (1981, 1987, 2007), Clodovis Boff (1987, 1989, 1991) José 

                                                             
37 O mundo atual vive profunda e acelerada transformação sócio-cultural que, entretanto não se opera 
uniformemente, mas por suas realizações e efeitos vem diferenciando países e regiões através do 
planeta. O homem contemporâneo, por outro lado, tem tomado consciência desse processo desigual de 
transformação, de suas bases econômicas e dos elementos relacionais que concorrem para determinar 
situações e perspectivas. [...] O fenômeno de tomada de consciência das diferenças entres países, 
característico de nossa época devido ao aumento dos meios de comunicação, é particularmente agudo 
nos países menos favorecidos pela evolução da economia mundial, nos países pobres, onde vive a 
imensa maioria da população mundial. Os homens destes países têm consciência das condições 
inaceitáveis em que vivem a maior parte de seus conterrâneos e afirmam a evidência de que as 
desigualdades nascem do tipo de ralação que muitas vezes lhes foi imposto (GUTIÉRREZ, 1979, p. 28) 
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Comblin, (1983, 1996, 2002, 2003), João Batista Libânio (1982, 1984, 2001), Sírio Lopez 

Velasco (1991), arrisca datar o surgimento dessa nova interpretação do Evangelho. [...] 
nenhum deles precisa uma data ou um fato criador dessa teologia, mas todos deixam 

pistas do processo formador da Teologia da Libertação (MITIDIERO, 2008, p. 77) 
 

 A esta libertação corresponde, nas palavras de Gutiérrez (1979, p. 44) 

“aspirações das classes sociais e dos povos oprimidos sublinhando o aspecto conflituoso 

do processo econômico, social e político que os opõe às classes opressoras e aos povos 

opulentos”. Entretanto é a partir da década de 1960, onde a Teologia passa a adquirir 

um caráter de reflexão crítica, esboçando assim os primeiros passos da Teologia da 

Libertação enquanto práxis38. É nesse momento, na década de 60 onde, segundo Boff 

(1982, p. 23) em quase todos os países da América Latina tem-se início o processo de 

conscientização sobre os mecanismos de produção de subdesenvolvimento, logo, de 

desigualdade. 

O pensamento da Teologia da Libertação prevê que a essência do seu trabalho 

pastoral se concretiza no inverso do processo colonizador, ou seja, o trabalho pastoral é 

feito a partir do oprimido39 e não do opressor. Dussel (1977, p. 20) reconhece tratar-se 

da necessidade da libertação do imperialismo norte-americano40 que pesa sob os países 

                                                             
38 A teologia da libertação deve ser um pensamento crítico de si mesmo, de seus próprios fundamentos. 
Só esse pode fazer dela um discurso não ingênuo, consciente de si, em plena posse de seus 
instrumentos conceptuais. Mas não só a este aspecto, de caráter epistemológico, fazemos alusão ao 
falar da Teologia como reflexão critica. Referimo-nos também a uma atitude lúcida e crítica com relação 
aos condicionamentos econômicos e socioculturais da vida e reflexão da comunidade cristã: não toma-
los em consideração é enganar-se e enganar os outros. Além disso e sobretudo, porém, tomamos essa 
expressão como a teoria de determinada prática. A reflexão Teológica seria então, necessariamente, 
uma crítica da sociedade e da Igreja. (GUTIÉRREZ, 1979,  p. 23) 
39 Esta dimensão libertadora da evangelização só emerge se nos situarmos na mesma posição em que 
Jesus se situou, do lado dos últimos e do reverso da história. Evangelizar as culturas significa então partir 
das culturas oprimidas e marginalizadas e daí procurar entender o porquê da existência de culturas 
dominantes e como estas devem ser atingidas pela mensagem evangélica para que deixem de ser 
opressoras e junto com outras cultura se constituam em forças construtoras de uma humanidade 
convival, numa democracia que inclua o cosmos cujos elementos sejam considerados e respeitados 
como irmãos e irmãs. (BOFF, 1990, p. 125-126) 
40 Chegada a Segunda Guerra Mundial, emerge um novo poder mundial. Os Estados Unidos repartem o 
mundo em Yalta. Repartem-se então as colônias do império inglês e o que resta do Frances e de outras 
nações europeias. [...] O novo imperialismo fruto da terceira revolução industrial (se a primeira foi 
mecanicista, a segunda financeira monopolista, a terceira é a da gestão internacional das multinacionais 
que estruturam por dentro suas colônias), divide o mundo em duas partes. A partir de Yalta, a periferia 
não depende da Rússia, por isso sua luta enfrentará os Estados Unidos. Agora, pela primeira vez, o 
imperialismo tem necessidade de não perder os mercados. Uma nação que passe para o âmbito 
contrário, já é um mercado que não pode ser explorado pelas multinacionais. Estas já não ocupam os 
territórios com seus exércitos nem criam burocracias. Agora são proprietários das empresas chaves, 
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periféricos, fazendo com que estes espaços, especificamente a América Latina, sejam 

um terreno fértil para o crescimento da Teologia da Libertação, Para Gutiérrez (1979) os 

moldes impostos pelo imperialismo norte americano, “não interessam” aos países 

pobres, cuja consciência de que a situação dos países de centro é fruto de injustiça. 

Atesta ainda necessidade de superar as situações de miséria. Gutiérrez (1979) 

La teología de la liberación se presenta como un discurso teológico no 
estructurado miméticamente a partir del europeo, sino elaborado desde la propia 

realidad latinoamericana, con unas señas de identidad propias, con una realidad 

latinoamericana, con una metodología original, y quiere responder, desde la fe 

interpretada en clave libertadora, a los desafíos políticos, socio-económicos, culturales y 
religiosos de América Latina (TAMAYO, 1990, p. 51) 

 

Trata-se de uma teologia desenvolvida fora do padrão eurocêntrico, exterior aos 

centros do saber, ela se desenvolve nos espaços onde os processos de libertação são 

eminentes, para Tamayo (1990, p. 54) um elemento diferencial desta teologia é “ruptura 

epistemológica con los viejos modos de conecer, que no son capaces de dar cuenta de 

los problemas proprios del tercer Mundo”.  Clodovis Boff (1990, p. 89) defende que a 

Teologia da Libertação aparece como “nuevo espíritu teológico”, um novo modo de se 

fazer teologia. Michael Löwy (1991, p. 34) afirma que esta teologia, nasce da periferia 

para o centro, especialmente a exemplo do Brasil, onde está teologia entra na cúpula do 

poder eclesiástico no Brasil41, a CNBB. 

Nesta pesquisa conseguimos perceber também que Teologia da Libertação é a 

práxis da literatura bíblica, Clodovis Boff (1990, p. 109) afirma que a libertação 

político-religiosa que a Teologia da Libertação propõe, está diretamente ligada à mesma 

libertação dos escravos descrita no livro do êxodo. A proposta de denúncia e de 

contestação da ordem estabelecida segue a proposição profética na intransigente 

revindicação dos direitos dos humildes e da liberdade o qual foram criados. Leonardo 

Boff (1982) afirma que a fé cristã visa à liberdade, esta por sua vez, inclui as libertações 

                                                                                                                                                                                   
direta ou indiretamente, que produzem as matérias-primas, as indústrias e os serviços da periferia. Além 
disso, tal imperialismo controla politicamente as suas neocolonias, os seus exércitos. Mas, o que nunca 
tinha acontecido, o império possui uma política de produção dos desejos, das necessidades. Isso o leva, 
pela publicidade dos meios de comunicação de massa, a dominar os povos periféricos, suas próprias 
oligarquias nacionais. Trata-se também de um imperialismo ideológico (DUSSEL,  1977, p. 20)   
41 A Igreja brasileira é um caso único na América Latina, na medida em que ela é a única Igreja do 
continente onde a Teologia da Libertação e seus adeptos pastorais conquistaram uma influencia decisiva 
(LÖWY, 1991, p. 51) 
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históricas e sociais como antecipação da libertação ultima. Leonardo Boff (1990, p. 86) 

apresenta ainda o caráter evangélico da Teologia da Libertação, tendo na figura de 

Jesus42 o exemplo da prática libertadora, de contestar os poderosos de seu tempo, 

propondo para além da denúncia a formação e informação. No livro dos Atos dos 

Apóstolos, se caracteriza o aspecto comunitário da Teologia da Libertação, ao retratar a 

comunidade cristã livre e libertadora.  

Enfim, a teologia considerada deste modo, ou seja, em sua ligação com a práxis, 

cumpre a função profética, enquanto faz uma leitura dos acontecimentos históricos com a 
intenção de lhes descobrir e proclamar o sentido profundo. [...] a teologia da libertação 

nos propõe talvez não tanto novo tema para a reflexão quanto novo modo de fazer 

teologia. A teologia como reflexão crítica da práxis histórica é assim uma teologia 
libertadora, teologia da transformação libertadora da história da humanidade, portanto 

também da porção dela – reunida em eclesia – que confessa abertamente Cristo. Teologia 

que não se limita a pensar o mundo, mas procura situar-se como um momento de 

progresso através do qual o mundo é transformado: abrindo-se – no protesto ante a 
dignidade humana pisoteada, na luta contra a espoliação da imensa maioria dos homens, 

no amor que liberta, na construção da imensa maioria dos homens, no amor que liberta, 
na construção de nova sociedade, justa e fraterna – (GUTIÉRREZ, 1979, p. 25; 27) 

 

Como dito anteriormente o caráter libertador da teologia parece residir na Igreja 

primitiva. Contudo, metodologicamente se faz necessário refinar o objeto de estudo, que 

nesse caso, é a Teologia da Libertação. Não me atrevendo a identificar uma data 

precisa, mas os períodos históricos e como esta Teologia se comporta. Para isso, assim 

como Roberto Oliveros (1990, p. 30) percebo a necessidade de elencar quatro fases43 

                                                             
42 A primeira aparição pública de Jesus na sinagoga de Nazaré (lc 4, 16-19) mostra esta inequívoca 
tendência libertária da mensagem de Jesus. [...] Jesus mostra-se extremamente atento às rupturas 
existenciais, aos conflitos que dilaceram as pessoas e afetam o tecido social. Aqui se descortina a 
importância das curas, do atendimento aos pobres e pecadores públicos, da tomada de defesa 
permanente dos marginalizados, daqueles que socialmente não são. O mundo para Jesus não é róseo 
nem isento de conflitos. Ele não mantém equidistância, insensível ao drama humano, especialmente dos 
impotentes. Entra no conflito do lado dos que sofrem a coerção religiosa e a dominação social. A opção 
de Jesus pelos pobres constitui parte de seu compromisso com o Pai e com a mensagem do Reino. Não 
há dor que não o afete, nem grito de súplica que fique inatendido (BOFF, 1990, p. 86) 
43 Gibellini (1998) apud Noronha (2012) considera que a história da Teologia da Libertação é composta 
por três etapas distintas. Essas etapas seriam: a preparação, a formulação e a sistematização. Já para 
Boff (1996, p. 18-19) apud Noronha (2012) a história da Teologia da Libertação seria agrupada em 
quatro fases, a primeira: gestação e gênese, a segunda difusão e crescimento a terceira; consolidação e 
a quarta: revisão e novo impulso. Apesar de serem apresentadas nomenclaturas distintas para os 
momentos da Teologia da Libertação por estes três autores, Oliveros (1990), Gibellini (1998) e Boff 
(1996), não cabe aqui fazer juízo de qual seria a forma mais correta de se elencar tais fases, mas 
necessariamente é colocar de maneira clara os passos dados pela (TdL). Deste modo, prefiro trabalhar a 
partir das quatro fases descritas por Oliveros (1990, p. 30). 
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desta Teologia, que seria a gestação, a gêneses, o crescimento e a consolidação. 

Restrinjo-me a somente as duas fases iniciais por ele elencadas, pois é no contexto 

histórico em que elas ocorrem, onde virei a trabalhar a relação da Igreja Católica, 

especificamente a Teologia da Libertação e o seu método, com a educação no campo. 

  

2.1.1.  Gestação 

 

Mitidiero (2008, p. 83-84) afirma que o Teólogo Joseph Comblin acredita ser já 

nos anos 1940 o início do pequeno conflito, “sob um clima de revolta”, no interior da 

Igreja. Rubio (1977, p. 15) afirma ser o apoio da Igreja às elites dominantes, 

especificamente sua “solidariedade com o poder econômico-político estabelecido” o que 

teria motivado este conflito. Contudo é em 1960, quando clérigos ao irem estudar 

teologia na Europa, que nasce uma reflexão sobre a situação da América Latina.  

Westphal (2011, p. 72) descreve essa reflexão como a criação de uma consciência 

sociológica que a situação de riqueza do primeiro mundo identificado por Novak (1988, 

p. 152) como os países de Centro, sendo eles “Japão, Estados Unidos, e a Europa 

Ocidental, no lado capitalista; e, no lado socialista, a União Soviética e parte da Europa 

do Leste.” Se dá sob a situação de pobreza dos países de terceiro mundo, onde Novak 

(1988, p. 152) descreve como periferia, sendo composto pelos países da “América 

Latina; o mundo árabe; a África negra; a Índia e o Sudeste Asiático; e a China”. Esta 

consciência sociológica exige a ruptura da dependência dos países de centro dos países 

periféricos.   

Esse modelo de desenvolvimento beneficiou a burguesia e promoveu o favelamento dos 

setores mais fracos, desenvolvendo um capitalismo dependente dos países do centro. Essa 

situação gerou a mobilização das massas populares que lutavam por mudanças na 
estrutura social e econômica (WESTPHAL, 2011, p. 71) 

 

Grandes ícones da Teologia da Libertação como, Gutiérrez, Boff entre outros 

fundadores, ao retornarem da Europa, trazem consigo a percepção crítica da situação de 

miserabilidade e opressão do povo latino-americano. Comblin (2002, p. 93) apud 
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Mitidiero (2008, p. 84) ressalta ainda, o espírito descolonizador que estes teólogos 

trazem em sua formação. Westphal (2011, p. 73) atesta que estes teólogos que haviam 

estudado na Europa, se serviram da sociologia como instrumento para descrever a 

realidade e, por conseguinte compreende-la. Dussel (1985, p. 180) apud Westphal 

(2011, p. 71) afirma ainda que “em meio a todo esse processo, ocorre a revolução 

socialista em Cuba e a derrubada do ditador F. Batista. Assim, Fidel Castro e “Che” 

Guevara se tornam símbolos da libertação em âmbito mundial.”, sendo responsáveis 

pelo nascimento de alguns movimentos em busca de libertação no mundo. 

É entre os anos de 1959-1964, que Westphal (2011, p. 73) descreve como “clima 

favorável” e propício para que a dita esquerda Católica, assim como os protestantes44 de 

mesma linha, em suas publicações já apontam para a Teologia da Libertação. Mas é no 

Concílio Vaticano II45 (1962-1965) convocado por João XXIII46 que será sistematizado 

as orientações da Teologia da Libertação. Este Concílio pode ser considerado um marco 

não só para a Teologia da Libertação, mas para toda a Igreja Católica. Westphal (2011)  

O Concílio Vaticano II pode ser visto como ponto de chegada de um longo 
processo, em que a fé procurava dar respostas aos desafios da época moderna.[...].Na 

América Latina, o Concílio não funcionou apenas como ponto de chegada, mas também 

como ponto de partida de uma nova consciência de ser Igreja. De acordo com esta 
análise, a Igreja latino-americana realizou uma “recepção criativa” do Concílio à luz da 

realidade latino-americana, na perspectiva dos pobres a solidariedade como o homem de 

hoje torna-se solidariedade com os pobres, e a teologia que acompanha com reflexão este 

caminho é a teologia da libertação. Gibellini (1998, p. 369-70) apud Noronha (2012, p. 
187) 

 

                                                             
44Sendo alguns deles: Emílio Castro, Júlio de Santa Ana, Rubem Alves e José Miguez (WESTPHAL, 2011, p. 
73) 
45 Juan XXIII inauguró el concilio Vaticano II en 1962 para poner al día a la Iglesia y su misión. Entonces 
los episcopados latinoamericanos, por su escasa participación en el Concilio, fueron denominados la 
Iglesia del silencio. Las preocupaciones y problemática de los grupos europeos dominaron la temática. 
Pero el Concilio abría puertas y ventanas para que las regiones e iglesias locales se preguntaran sobre 
cómo evangelizar desde su propia situación (OLIVEROS, 1990, p. 30) 
46 En enero de 1959 el papa Juan XXIII convoca al concilio Vaticano II, y en ese mes Fidel Castro entra en 
La Habana triunfante. Es una nueva época. La renovación Católica mundial, y muy especialmente 
latinoamericana, coincide con la muerte de Stalin y con el XX Congreso del Partido en Moscú (1956), 
bajo el liderazgo de Krutschev. La crisis del populismo (Vargas, Perón, Rojas Pinillas, etc.) lleva consigo la 
de la Acción Católica. La JOC y la JUC, especializadas, tienen oídos más atentos a los nuevos tiempos. En 
el Nordeste del Brasil surge el Movimiento de Educación de Base. En 1959 un grupo universitario 
cristiano funda la Acción Popular en São Paulo que por primera vez se declara de inspiración socialista 
(DUSSEL, 1990, p. 117) 



37 
 

 
 

Oliveros (1990, p. 30) vai tentar datar o período de gestação da Teologia da 

Libertação entre os anos de (1962-1968) tendo como marco referencial o sínodo de 

Medellín. Contudo naquilo que se refere ao momento inicial da gestação da TdL, entro 

em desacordo com Oliveros (1990) acredito que a experiência da gestação se dá já na 

década de 195047, pois é possível identificar alguns comportamentos da Igreja que 

precederiam à formulação desta teologia, assim como a conscientização das massas 

populares. Desta forma é correto afirmar que seria impreciso datar o início da Teologia 

da Libertação, mas pode-se dizer que se dá no período pré conciliar, até o início do 

Concílio Vaticano II, especificamente no Sínodo de Medellín48. 

A conferência de Medellín modificou alguns temas fundamentais em relação ao 
Vaticano II: na primeira questão, a posição do Vaticano II defende a postura 

desenvolvimentista a partir dos países ricos. Enquanto isso, Medellín aborda a questão do 

subdesenvolvimento a partir dos países pobres e define isso como colonialismo e 

opressão. Na segunda problemática, o Vaticano II postula pela Igreja no mundo, 
suavizando os conflitos sociais. Medellín diminui a distância entre a Igreja e o mundo, 

inclusive o mundo no qual a Igreja está inserida encontra-se em ebulição revolucionária. 
(WESTPHAL, 2011, p. 75) 

 

 

2.1.2.  Gêneses  

 

Os trabalhos desenvolvidos a partir do CELAN (Conselho Episcopal Latino 

Americano) realizado em Medellín (1968), nas palavras de Oliveros (1990, p. 33) 

“vinieron a cristalizar en el libro de Gustavo Gutiérrez49” as primeiras ideias da TdL. 

Para Westphal (2011, p. 78) é em meio ao “turbilhão de (1968) que a Teologia da 

Libertação é formulada de maneira estruturada pela primeira vez, quando Gutiérrez 

coloca a TdL como alternativa à Teologia do desenvolvimento. Como apresentado 

                                                             
47 A isto Michel Löwy (1991, p. 33) atesta  que as “primeiras ondas de radicalização (principalmente no 
Brasil) são bem anteriores ao Concílio.” 
48 O Vaticano II representa o pensamento da teologia desenvolvimentista. Para Medellín, o 
subdesenvolvimento não é mais uma fatalidade, mas consequência do abuso de poder e das estruturas 
profundamente injustas. O subdesenvolvimento seria uma forma de violência institucionalizada, e o ser 
humano deve ser responsabilizado por isso. (WESTPHAL, 2011, p. 75) 
49 Teologia da Libertação Perspectivas, a primeira edição deste livro, data de 1971 em Lima (Peru), para 
as citações neste trabalho, utilizarei a terceira edição, datada de 1979, conforme consta na bibliografia 
deste trabalho. 
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anteriormente no item 1.2.3 deste trabalho, alguns protestantes também se destacaram 

nesse empreendimento, como Rubem Alves. 

Segundo Boff, em 1969, por ocasião de um reencontro em Cartigny, na Suíça, 

estariam sendo colocados os primeiros delineamentos para a teologia da libertação. Em 
1970, na cidade de Bogotá, acontece o primeiro congresso sobre teologia da libertação, 

que se repete em 1971. Congressos são organizados no âmbito protestante em Buenos 

Aires entre 1970 e 1971. Então, em dezembro de 1971, G. Gutiérrez lança o livro cujo 

título, “Teologia da libertação, perspectivas”, emprestou o nome à articulação teológica 
emergente. Na mesma época, Leonardo Boff publica o livro “Jesus Libertador”. Juan 

Luis Segundo já publicara, em 1970, o seu “De la sociedad a la teologia”, Lucio Gera, 

em 1970, o seu “Apuntes para una interpretación de la Iglesia Argentina” e Hugo 
Assmann, em maio de 1971, publicava o livro coletivo “Opressión-liberación: desafio de 
los cristianos” (WESTPHAL, 2011, p. 78) 

 

Para Oliveros (1990, p. 33) a publicação do livro de Gutiérrez foi um marco 

referencial na gênese da teologia da Libertação, capaz de marcar o período da gestação 

e da gênese da TdL, trazendo novos conceitos para o “pobre” e a “pobreza”, 

“libertação” e “salvação”, reorientando também a dimensão política no trabalho de 

contestação da situação de injustiça e opressão. Oliveros (1990, p. 34) ressalta ainda o 

caráter temporal da publicação de Gutiérrez, em situar a teologia da libertação em um 

espaço geográfico (América latina) e em um Tempo histórico (pós Guerra Fria). 

Estes dois primeiros momentos da Teologia da Libertação, que caminham nos 

anos 196050, são fundamentais para dar sequência nesse trabalho, tendo em vista que é 

compreendendo o que seria o fenômeno da Teologia da Libertação, que será possível 

                                                             
50 Não é apenas no Brasil e no Chile que se observa, no curso dos anos 1960, um processo de 
radicalização de certos meios cristãos (clero e/ou laico): sob formas diversas, acontecimentos análogos 
se desenrolam em outros países: o mais conhecido é certamente o de Camilo Torres, que, após haver 
organizado um movimento popular combativo se engaja nas fileiras do ELN ( Exercito de Libertação 
Nacional), guerrilha castrista colombiana em 1965; morto por ocasião de uma confrontação com os 
militares (1967), seu martírio terá um impacto emocional e político profundo sobre os cristãos latino-
americanos, provocando a emersão de uma corrente que se considera sua herdeira. Por outro lado, vê-
se grupos de padres radicalizados se constituindo um pouco por parte – Sacerdotes Para o Terceiro 
Mundo na Argentina (1966), ONIS no Peru (1968), Golconda na Colômbia (1968) – enquanto um numero 
crescente de cristãos se engaja ativamente nas lutas populares. Reinterpreta-se o Evangelho à luz dessas 
praticas e por vezes  descobre-se no marxismo uma chave para a compreensão da realidade e um guia 
para a ação libertadora. Toda essa efervescência, num contexto de renovação que se segue ao Concílio 
Vaticano II, acaba por sacudir o conjunto da Igreja do continente e, por ocasião da Conferencia da Celam 
em Medellín em (1968), resoluções novas são adotadas as quais, pela primeira vez não apenas 
denunciam as estruturas existentes como fundadas sobre a injustiça, violação dos direitos fundamentais 
da população e a violência institucionalizada, mas também reconhecem ( em certas circunstancias) a 
legitimidade da insurreição revolucionaria e se solidarizam com a aspiração do povo à libertação de toda 
servidão (LÖWY, 1991, p. 39) 
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interpretar com clareza a relação entre a Igreja libertadora e a educação popular. Deve-

se considerar também a que neste mesmo período, a efervescência das comunidades 

eclesiais de base, através do método da teologia da libertação são instrumentos 

fundamentais para a formação da massa oprimida.  

Concluímos assim, que a ala da Igreja que temos como objeto de estudo, se situa 

no período que entre as décadas de 60 e 70 do século passado. Deste modo, para que 

não caiamos no anacronismo, se faz pertinente entender como funciona o instrumental 

utilizado por esta ala libertadora da Igreja, que tinha como essência a Teologia da 

Libertação e seu método “ver-julgar-agir”. Sobre este método, sua funcionalidade e 

aplicabilidade, buscaremos apresentar no título seguinte. Não podendo deixar de lado 

que, tanto a Teologia da Libertação e seu método, fazem parte do processo de formação 

humana, não estando estanque da história da educação. 

 

2.2. O MÉTODO “VER-JULGAR-AGIR” 

 

De acordo com Clodovis Boff (1990, p. 101) o método Ver-julgar-agir é a 

aplicação pastoral da Teologia da Libertação, para Mitidiero (2008, p. 85) é através 

deste método onde os sujeitos começavam a observar a realidade que os envolvia e em 

comunidade faziam a análise desta mesma realidade, a fim de confrontá-la com os 

ensinamentos bíblicos, como o próprio sentido de liberdade, e a partir da análise dos 

fatos, buscar estratégias coletivas que possibilitassem a resolução das situações 

adversas. 

Um dos meios mais utilizados pela Igreja Libertadora no processo de educação popular 

foi o método “Ver-Julgar-Agir.” Esse método pressupunha a seguinte sequência lógica na 

conscientização das comunidades: observação da realidade seguida de reflexão sobre os 
fatos observados; crítica da realidade; produção do saber popular e organização da ação 

transformadora (MITIDIERO JUNIOR, 2008, p. 362) 

 

 

A estrutura deste método consiste em “ver” a realidade, nisto é possível atestar o 

caráter físico, objetivo, do método. A Teologia da libertação, ao trabalhar com este 

método, reafirma que a Igreja deve atuar no mundo concreto e real, não apenas no 
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mundo subjetivo. Boran (1977) afirma que “o ver também é importante porque 

aprendemos a trabalhar com fatos e não com subjetividade”. Ao fazer o exercício de 

“VER” é que se consegue perceber os problemas que nos circundam.  

Para Boran (1977) “quase todos os problemas que as pessoas enfrentam hoje, 

estão dentro de sete grandes áreas”, sendo elas Mundo Pessoal, onde estão envoltos 

assuntos da psicologia humana, como desenvolvimento sexual, namoro, machismo e 

feminismo; Mundo Familiar, onde perpassam assuntos correlatos à moradia, menor 

abandonado, harmonia conjugal, preconceitos e etc.; Mundo Escolar, onde desenvolve 

aspectos educacionais como a educação para a libertação, para a mão de obra, 

participação do aluno, deveres e direitos dos alunos, ralações entre professor e alunos e 

etc.; Mundo Político, que englobam questões como o voto, censura, direitos humanos, 

violência, movimentos populares; Mundo Sócio-Econômico, onde serão desenvolvidas 

questões em torno de salários baixos, favelas, desemprego, drogas, falta de atendimento 

médico.; Mundo Religioso, onde as questões permearão a evangelização libertadora, 

tradicional, os sacramentos, formação das comunidades (BORAN, 1982) 

 

Tendo percebido as situações e identificado possíveis problemas, o passo seguinte 

consiste no “julgar”, ou seja, analisar aquilo que foi visto, identificando o certo e o 

errado, percebendo o que está ajudando ou atrapalhando, para que tendo visto as 

situações que nos rodeiam, façamos juízo das mesmas, para que a partir do juízo de 

valores possa dar o prosseguimento para o “agir”. A ação, neste caso o “agir” do 

método, consiste na transformação da situação identificada na primeira parte do método, 

no “ver”. Boran (1982)  

Para além do método ver-julgar-agir enquanto aplicação pastoral da Teologia da 

Libertação, Boff C. (1990, p. 91) atesta ainda, a forma profissional desta mesma, 

atribuindo o caráter científico ao método, descrevendo-os em três níveis, sendo eles 

“mediação sócio-analítica; mediação hermenêutica e por fim a mediação prática”. 

La elaboración de la teología de la liberación se desarrolla en tres momentos 
fundamentales, que  corresponden a los tres tiempos del conocido método pastoral: ver, 

juzgar y obrar. En teología de la liberación se habla de tres mediaciones principales: 

mediación socio-análitica, mediación hermenéutica y mediación práctica. Se hablan 
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“mediaciones” porque representan medios o instrumentos de construcción  teológica  
(BOFF C., 1990, p. 101) 

 

Por certo, a estrutura do “ver-julgar-agir” enquanto aplicação pastoral da Teologia 

da Libertação se equipara à aplicação profissional desta mesma Teologia. Desta forma, 

o “ver” do método é a mediação sócio-analítica “contempla el lado del mundo del 

oprimido. Procura entender por qué el oprimido es oprimido”. (BOFF C., 1990, p. 

101). O “ver” ou a mediação sócio-analítica busca perceber como se dá a opressão, não 

da maneira empirista51, nem da maneira funcionalista52, mas de maneira dialética, onde 

segundo Boff C. (1990, p. 103) “la pobreza como opresión. Entiende la pobreza como 

fruto de la propia organización económica de la sociedad, que a unos explota […] y a 

otros los excluye del sistema de producción.” . 

A estrutura do “Julgar” consiste no fazer juízo, contudo, deve-se observar a partir 

de onde se fará juízo, ou de quem, ou qual referencial será a o norte deste julgamento. A 

cientificidade do método no “julgar” equivale à mediação hermenêutica, que tendo 

compreendido os fatores que levam à reprodução da desigualdade e da opressão, esta 

etapa do método, leva os sujeitos a fazerem juízo destes fatores a partir da literatura 

bíblica53. Para Boff C. (1990, p. 108) esta leitura deve ser feita a partir dos pobres, tendo 

                                                             
51 La pobreza como vicio. Es una forma de explicar la pobreza de manera corta y superficial. Atribuye las 
causas de la pobreza a la indolencia, ignorancia o simplemente a malicia humana. No se ve el aspecto 
colectivo o estructural de la pobreza: que los pobres son masas enteras y que aumentan cada vez más. 
Es la concepción vulgar de la miseria social y la más fundida de la sociedad. La solución lógica de esa 
visión a la cuestión de la pobreza es el conocido asistencialismo, que va desde la limosna hasta las más 
diversas campañas de ayuda a los pobres. El pobre es tratado aquí como un “infeliz” (BOFF C., 1990, p. 
102) 
52 La pobreza como atraso. Es la interpretación liberal o burguesa del fenómeno de la pobreza social. 
Esta se atribuye al simple atraso económico y social. Con el tiempo, gracias al proprio proceso de 
desarrollo, favorecido en el Tercer Mundo, por préstamos y tecnología extranjeros, el “progreso” habrá 
de llegar y el hambre desaparecerá; así piensan los funcionalistas. La salida social y política es aquí el 
reformismo, entendido como mejora creciente del sistema vigente. El pobre aparece aquí como 
“objeto” de la acción de la cumbre. Lo positivo de tal concepción es que ve la pobreza como fenómeno  
colectivo, pero desconoce su carácter conflictivo (BOFF C., 1990, p. 102) 
53 Clodovis Boff e Leonardo Boff (2001, p. 61) apresentam os textos bíblicos preferidos pela TdL, sendo 
eles: o Êxodo, porque desenvolve a gesta libertação político-religiosa de uma massa de escravos que se 
torna, pela força da Aliança divina, Povo de Deus; Os Profetas, por sua intransigente defesa do Deus 
libertador, sua denúncia vigorosa das injustiças, reivindicação dos direitos dos pequenos e anúncio do 
mundo messiânico; Os Evangelhos, evidentemente, pela centralidade da pessoa divina de Jesus, com a 
mensagem do Reino, sua prática libertadora e a sua morte e ressurreição; Os Atos dos Apóstolos, por 
retratarem o ideal de uma comunidade cristã liberta e libertadora; O Apocalipse, por descrever um 
termos coletivos e simbólicos a luta imensa do Povo de Deus perseguido contra todos monstros da 
História (BOFF & BOFF, Como fazer Teologia da Libertação, 2001, p. 61-62) 
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com referencial o seu projeto de libertação. Clodovis Boff e Leonardo Boff no livro 

“como fazer Teologia da Libertação” elencam três traços da hermenêutica libertadora: 

1- A hermenêutica libertadora lê a bíblia como um livro de vida e não como um livro de histórias 

curiosas. Busca-se nela o sentido textual, sim, mas em função do sentido atual. 

2- A hermenêutica libertadora busca descobrir e ativar a energia transformadora dos textos 

bíblicos, trata-se finalmente de produzir uma interpretação que leve à mudança da pessoa 

(conversão) e da história (revolução) 

3- Finalmente, a releitura teológica-política da Bíblia acentua sem reducionismo, o contexto 

social da Mensagem. Coloca cada texto em seu contexto histórico para assim fazer uma 

tradução adequada, não literal, dentro de nosso próprio contexto histórico. Assim, por 

exemplo, a hermenêutica da libertação enfatiza (não exclusiva) o contexto social de opressão 
em que viveu Jesus e o contexto marcadamente político de sua morte na cruz. É evidente que, 

assim equacionado, o texto bíblico ganha particular relevância no contexto de opressão do 

Terceiro Mundo, onde a evangelização libertadora possui imediatas e graves implicações 

políticas (BOFF & BOFF, Como fazer Teologia da Libertação, 2001, p. 59-61) 

 

Por fim, o “Agir” ou a “Mediação Prática”. C. Boff e L. Boff (2001, p. 67) 

atestam que: “da análise da realidade do oprimido, passa pela Palavra de Deus para 

chegar finalmente à prática concreta”. Para C. Boff e L. Boff (2001, p 69) Esta ação 

deve ser racional e prudente, de modo a prever as consequências decorrentes da ação. 

 Sendo assim, a Teologia da Libertação, tanto no seu nível profissional através da 

“mediação sócio-analítica, mediação hermenêutica e mediação prática”, quanto no nível 

pastoral através do método “ver-julgar-agir”, se utilizam do instrumental marxista a 

qual, segundo L. Boff e C. Boff (2001, p. 50-51) não se faz obrigado a prestar contas do 

uso correto ou não das ideias marxistas, utilizando apenas algumas “indicações 

metodológicas” que proporcionam uma maior compreensão da situação dos oprimidos. 

Ou seja, o marxismo é simples instrumento sociológico para leitura e compreensão da 

situação de opressão dos sujeitos feitos pobres54. 

 Dussel (1990, p. 129) diz que: “Al marxismo se le encuentra también 
indirectamente, entre las ciencias sociales pertinentes, como instrumento para descubrir 

y describir el hecho de la pobreza del pueblo latinoamericano y los procesos de 
liberación concretos”.  

 

                                                             
54 O marxismo não seria, portanto, adotado como filosofia em toda a sua plenitude, pois os padres não 
pretenderiam, por exemplo, adotar o ateísmo inerente ao pensamento de Marx, mas apenas admitiam 
conceitos como luta de classes, estrutura e superestrutura, mais-valia; ou ainda dicotomias como 
opressor/oprimido, dominador/dominado, opressão/libertação, para analisar a realidade sócio-política 
da América Latina. O marxismo foi então assimilado como o único instrumental capaz de desvendar os 
males sociais e possibilitar a construção definitiva do Reino de Deus na Terra (SILVA S. R., 2006, p. 47) 
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Os efeitos descritos nesta pesquisa até então, como a crise interna da Igreja 

Católica, apresentada no item “Posicionamento Conflitante”, o ambiente de “gestação” 

da Teologia da Libertação e o “método Ver-julgar-agir”, são responsáveis por iluminar 

as CEB’s (Comunidades Eclesiais de Base) na releitura da bíblia a partir da ótica do 

oprimido. Por fim, tendo concebido o que seria o Método ver-julgar-agir, partiremos 

para o espaço de vivência/ experiência do método, as CEB’s, que por sua vez, pode-se 

ser percebido como o cerne desta pesquisa, tratá-la-ei como o ponto de chegada da 

discussão até então desenvolvida, pois o objetivo de se refinar o objeto de estudo do 

macro – A Igreja Católica – até chegarmos ao micro, ou seja, as – Comunidades 

Eclesiais de Base – que trabalharemos no título seguinte. Onde a partir de então 

trataremos as CEB’s não mais como ponto de chegada, mas como ponto de partida para 

trabalharmos as travessias entre Igreja (CEB’s) e educação no campo. 

 

2.3. AS COMUNIDADES ECLESIAIS DE BASE 

 

As comunidades eclesiais de base CEB’s55 são grupos de pessoas que se reúnem 

para refletir a bíblia. Este “pensar a bíblia” se dá a partir da realidade dos sujeitos 

envolvidos. Estas são pequenas células que compõem uma diocese, para Azevedo 

(2004, p. 109) as CEB’s são reconhecidas como “sendo o alicerce do processo de 

mudança no papel sócio político da Igreja”.  

A comunidade Eclesial de base  é um pequeno grupo de vizinhos que pertencem a um 

mesmo bairro popular, favela, vila ou zona rural, e que se reúne regularmente para ler a 
bíblia e discuti-la à luz da própria experiência de vida [...] pouco a pouco os debates e as 

atividades da comunidade se ampliam, geralmente com ajuda do clero[...] começa a 

assumir tarefas sociais: lutas por habitação, eletricidade e água dentro das favelas, luta 
pela terra no campo (LÖWY, 1991, p. 46) 

 

                                                             
55 As comunidades eclesiais de base (CEB's) são pequenos grupos organizados em torno da paróquia 
(urbana) ou da capela (rural), por iniciativa de leigos, padres ou bispos. As primeiras surgiram por volta 
de 1960, em Nísia Floresta, arquidiocese de Natal, segundo alguns pesquisadores, ou em Volta Redonda, 
segundo outros. De natureza religiosa e caráter pastoral, as CEB's podem ter dez, vinte ou cinquenta 
membros. Nas paróquias de periferia, as comunidades podem estar distribuídas em pequenos grupos ou 
formar um único grupão a que se dá o nome de comunidade eclesial de base. É o caso da zona rural, 
onde cem ou duzentas pessoas se reúnem numa capela aos domingos para celebrar o culto (BETTO, 
1981, p. 7) 
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A experiência pastoral das CEB’s é a projeção da participação direta dos leigos na, 

até então, estrutura rígida da Igreja, pois se pode dizer que é a partir dela que se terá 

maior participação dos leigos nas liturgias. Segundo Barbosa (2007, p. 13), as CEB’s 

representam uma tentativa de descentralização da estrutura eclesiástica. Nesse contexto 

Barbosa (2007) identifica ainda que as CEB’s ganham prestígio, não só pelo 

compromisso social, mas também pela “leitura popular da Bíblia”, responsável por 

aproximar o texto do cotidiano e da realidade de cada comunidade, considerando que 

até este momento, pré-conciliar, a língua vernácula ainda não era permitida nas 

liturgias. 

Segundo Löwy (1991, p. 46) a participação dos sujeitos nas CEB’s era 

responsável por formar politicamente os seus membros. Michel Löwy (1991, p. 47) 

chega a atestar que “muitos dos principais desenvolvimentos da luta de libertação dos 

oprimidos da América latina”, não seriam possíveis se não fosse pelo apoio das CEB’s e 

da Teologia da Libertação56. Para justificar esta afirmação, Löwy (1991) apresenta 

ainda, outros organismos de reivindicação social, como: a Central Única dos 

Trabalhadores (CUT); o Movimento dos Camponeses Sem Terra; as associações de 

bairros pobres; o Partido dos Trabalhadores (PT); sendo estes organismos, “fruto de 

militantes cristãos e de atividades de agentes de pastoral das CEB’s”. Löwy (1991, p. 

51) 

Como dito por Betto F. (1981, p. 9) a Igreja, as Comunidades Eclesiais de Base 

(CEB’s) 57, acabam por se tornar um espaço de “referência ideológica” e também uma 

                                                             
56 A Teologia da Libertação não surgiu por acaso na História da Igreja, no continente americano, não 
nasceu no vácuo; antes, está profundamente enraizada numa determinada conjuntura e surgiu como 
resposta aos impasses de um momento histórico específico. Assim, foi muito mais do que apenas uma 
nova reflexão ou abordagem teológica. Suas origens são o contexto social do continente e seus efeitos 
muito mais amplos do que apenas querelas religiosas. Na verdade, vários movimentos sociais no Brasil, 
por exemplo, estiveram diretamente ligados à Teologia da Libertação, como o Movimento dos Sem 
Terra (MST); o surgimento do Partido dos Trabalhadores (PT); a formação da Central Única dos 
Trabalhadores (CUT); e milhares de Comunidades Eclesiais de Base (CEBs); entre outros. Todos surgiram 
com a participação de católicos engajados. Tanto que Michael Löwy preferiu chamar a Teologia da 
Libertação de Cristianismo de Libertação, destacando as múltiplas facetas e conseqüências desse 
movimento (SILVA S. R., 2006, p. 41) 
57 As comunidades rurais não têm uma consciência política explícita enquanto categorias 
cartesianamente acadêmicas, mas vivem na carne o sofrimento resultante da mais brutal opressão. Por 
isso, não temem a luta por seus direitos, pois já não têm nada a perder. Essa luta é travada pelos 
próprios lavradores: procuram tomar o sindicato das mãos oficiais, expressam seus sofrimentos em 
versos e canções, promovem mutirões para comprovar a força de sua união, fazem manifestações 
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intermediária nos conflitos sociais58. Silva (2006, p.83) adentra mais profundamente no 

papel das CEB’s ao afirmar que foram “um estímulo à construção de uma sociedade 

mais democrática. As comunidades eram espaço de reflexão político-religiosa-social e o 

lugar para o aprendizado de reivindicações e exercício da cidadania.”.  

“Essa foi a grande fecundidade das Comunidades Eclesiais de Base, porque a teologia é o 

cumprimento da missão evangélica de Jesus de Libertação, de construção do Reino. O sonho dele 

é o Reino de Deus, diferente da criação e instituição de uma religião, de uma denominação 
religiosa, de uma Igreja. Jesus preparou os discípulos para ser sal, ser luz no mundo. Esse foi o 

papel das CEB’s, papel que resultou no que há de mais positivo, de organização dos pobres, de 

levantamento desses pobres do chão e começo de uma caminhada” (BALDUÍNO, 2006 apud 

MENEZES NETO, 2009, p. 7) 

 

 

Sendo assim, a partir deste item, nesta pesquisa, começamos a desvelar a hipótese 

central da mesma, que seria o papel da Igreja, na educação popular, mais 

especificamente no espaço do campesinato59, no campo. Tendo como premissa a 

afirmativa de Betto F. (1981, p. 9)  

“é na zona rural que as comunidades de base mais se proliferam. O homem do campo 

– pequeno-agricultor, boia-fria, assalariado rural encontra na Igreja seu principal 

referencial”.  

 

 

                                                                                                                                                                                   
públicas para denunciar a opressão em que vivem. Na consciência das comunidades rurais, a luta é a 
vivência do Evangelho. Elas não perguntam qual a distinção entre evangelização e libertação, que é o 
trabalho supletivo da Igreja ou se o Evangelho é pela violência ou não-violência. Premidas pela 
necessidade, sabem que Deus criou a terra para todos e que a terra deve ser de quem nela trabalha. Por 
isso, resistem ao acelerado ingresso do capitalismo no campo, principalmente aos projetos 
agropecuários das empresas multinacionais, proprietárias de extensões de terras que ultrapassam, às 
vezes, um milhão de hectares (BETTO, 1981, p. 9) 
58 No caso brasileiro, os camponeses, desprovidos de apoio oficial, sem condições de obter crédito 
bancário, vítimas dos intermediários que pagam pouco pelo produto que depois revendem caro, não 
têm como se defender senão através do sindicato rural e das comunidades de base. Betto F. (1981, p. 9) 

59 Segundo Costa & Carvalho (2014) Campesinato é o conjunto de famílias camponesas existentes em 
um território. As famílias camponesas existem em territórios, isto é, no contexto de relações sociais que 
expressam em regras de uso (instituições) das disponibilidades (biomas e ecossistema) e culturais ( 
capacidades difusas internalizadas nas pessoas e aparatos infraestruturais tangíveis e intangíveis) de um 
dado espaço geográfico politicamente delimitado (COSTA & CARVALHO, 2014, p. 113)  
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Barbosa (2007, p.23) ao apresentar a multiplicidade de sujeitos envolvidos nas 

CEB’s60, prova o potencial mobilizador que elas possuíam. E ainda afirma: “Vários 

estudos sociais desta época apontam as Comunidades Eclesiais de Base como berço dos 

movimentos sociais mais diversos”, justificando assim a hipótese levantada por essa 

pesquisa.  

O espírito de mudança social que envolvia a Igreja nesse momento, percebe que a 

necessidade de um outro tipo de trabalho junto das classes populares. As considerações 

teológicas, mesmo que com caráter político, já não bastavam, era necessário uma 

formação para além desta, uma formação que instrumentaliza-se e ao mesmo tempo 

fosse  capaz de politizar os sujeitos. Com isso, podemos citar a experiência de educação 

popular da Igreja Católica, chamada de MEB (Movimento de Educação de Base), que 

veremos no título seguinte. 

Ao final desse segundo capítulo, podemos chegar a compreender o que seria a 

Teologia da Libertação, como ela se deu e como foi gradativamente apresentada ao 

longo dos seus dois períodos iniciais, evidenciando o método ver-julgar-agir utilizado 

pelas Comunidades Eclesiais de Base, como instrumento para o processo de formação 

da consciência crítica dos sujeitos, especialmente dos sujeitos do campo, desse modo 

sustentando a hipótese de que a Igreja Católica, agora identificada em seu segmento 

libertador, iluminado pela Teologia da Libertação, está diretamente ligada à história da 

educação popular do campo, e possui grande força propulsora naquilo que se 

transmutará nos movimentos sociais. 

 

 

 

 

                                                             
60 As CEB’s reuniam todo tipo de interessados, não importando o sexo, a classe social, o grau de 
escolaridade e muitas vezes nem a profissão de fé, pois em vários momentos se declarava ecumênica na 
realização de suas lutas políticas cotidianas. Todos se reuniam em prol de reivindicações sociais que 
movimentaram o cenário político dos anos 70 e 80. (BARBOSA, 2007, p. 23) 
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3.  IGREJA E EDUCAÇÃO POPULAR  

 

No período a que esse estudo se dedica, é possível perceber um projeto de 

mudança social por parte da Igreja Católica, a conscientização das massas oprimidas, 

especialmente os camponeses, se torna efetivo através das CEB’s, pelo seu projeto 

pedagógico61 de diálogo com a realidade a partir da literatura bíblica, almejando a 

politização dos sujeitos envolvidos.   Segundo Santos (2002, p. 59) o período entre 1961 

e 1964, os programas de “educação das massas”, geram um ambiente de “grande 

efervescência cultural”, atestando ainda a contribuição dada por experiências como o 

MEB (Movimento de Educação de Base), o MCP (Movimento de Cultura Popular), a 

Campanha “De pé no chão também se aprende a ler” e o CPC (Centro Popular de 

Cultura), para o desenvolvimento da educação popular.  

As raízes da educação popular são as experiências históricas [...] as lutas por 
independência na América Latina, a teoria de Paulo Freire, a Teologia da Libertação e as 

elaborações do novo sindicalismo e dos centros de Educação e Promoção Popular 
(PALUDO, 2016, p. 281) 

 

Nesse sentido, apresentaremos brevemente o MEB (Movimento de Educação de 

Base) por exatos dois fatores, o primeiro por ser o único que perdurou pós-golpe de 64; 

em segundo lugar, por ter uma ligação direta com a Igreja, em virtude de ser uma 

iniciativa da CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil). O MEB por sua vez, 

pode ser percebido como o maior dos movimentos de educação popular no campo desse 

momento histórico, sua proposta pedagógica rende até hoje pesquisas devido a sua 

significância. 

 

3.1. MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO DE BASE 

 

O MEB (Movimento de Educação de Base) é criado oficialmente em 21 de 

março de 1961, pelo Decreto 50.370. Segundo Barbosa (2007, p. 52) o MEB é fruto de 

                                                             
61 Este projeto pedagógico, segundo Santos (2002, p. 59) é plasmado nos documentos finais da 
Conferencia Episcopal de Medelín, intitulada “educação libertadora” 
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um acordo entre o então presidente Jânio Quadros e Dom José Távora. Segundo 

Wanderley (1984, p. 48) o acordo previa que o Governo Federal financiasse62 o 

programa que seria transmitido pelas emissoras de radio católicas, que funcionariam em 

um primeiro momento nas zonas Norte, Nordeste e Centro-Oeste do país. 

Segundo Barbosa (2002, p.51) o MEB chega a ser o programa de educação 

popular mais importante, o qual também tenho acordo. Este movimento foi responsável 

por promover a conscientização política, fazendo com que o povo pudesse ter uma visão 

panorâmica dos problemas sociais.  

O Movimento de Educação de Base (MEB), iniciado em 1961, consistia em alfabetizar 

principalmente moradores das áreas rurais por meio de transmissões de rádio. Os 

programas transmitidos à noite eram assessorados por grupos de pedagogos e por alguns 
clérigos de caráter progressista. [...] O objetivo inicial desse movimento era a 

alfabetização, mas, gradativamente, o MEB, ao constatar a perversa situação social que o 

seu público-alvo vivia, passou a incentivar a autopromoção dos camponeses, orientando 
para que as comunidades lutassem pelos seus direitos. Em 1963, o MEB distribuiu a 

cartilha “Viver é Lutar”, mudando o foco: de alfabetização para conscientização política. 

[...] Após o golpe militar, essa cartilha foi tirada de circulação, e o MEB passou a ser 
fiscalizado pela censura. Em substituição à cartilha “Viver é Lutar”, criou-se a cartilha 

“Mutirão”, que visava desenvolver a cooperação entre os camponeses, mas sem nenhuma 

dimensão de luta por direitos. Esse movimento foi minimizado às últimas consequências 

pela ditadura. De qualquer forma, o MEB possibilitou a conscientização e formação de 
muitos agentes pastorais, de militantes católicos e aproximou a instituição eclesial dos 

pobres e oprimidos (MITIDIERO JUNIOR, 2008, p. 140) 

 

 

Mitidiero (2008, p. 347) afirma que além do MEB63 o MER (Movimento de 

Evangelização Rural)64, ambos atuavam fundamentalmente como instrumento de 

educação popular. Sendo assim, é possível perceber que a Igreja participou ativa e 

diretamente na história da educação, dando especial atenção nessa pesquisa à educação 

popular do campo. O considerável papel da Igreja, tanto na educação quanto no campo, 

                                                             
62 O recurso investido no MEB no período de 1961-1965 variou de 150.000.000 Cr$ em 1961 à 
2.399.023.050 Cr$ em 1965. (WANDERLEY, 1984, p. 61) 
63 O MEB objetivava a evangelização, a promoção humana e a organização de uma catequese e de uma 
liturgia sem padre. Em consequência permitiu às pessoas tomar consciência de seus problemas e de 
seus próprios valores. É nesse contexto que nasceu a palavra “conscientização”, que, daí em diante, será 
muito empregada (FREI GUIMARÃES, 1978, p. 20) 

64 Movimento de Evangelização Rural (MER) fundado no final da década de 1950, tinha como função 
evangelizar camponeses e trabalhadores rurais. Nesse processo de evangelização, constatou-se a 
extrema miséria e exploração a que esses sujeitos estavam submetidos e, da mesma forma que o MEB, 
o MER passou incentivar a autopromoção desses sujeitos (MITIDIERO JUNIOR, 2008, p. 141) 
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é reafirmado por Alves (1979, p. 135) ao afirmar que o MEB é “consequência direta do 

desenvolvimento das ligas camponesas”.  

Segundo Saviani (2011, p. 317) a característica de “conscientização” e 

“politização” do povo, advindo a partir do MEB, imprime adjetivos que se fixarão aos 

movimentos surgidos na década de 60, chegando a alterar o conceito de “educação 

popular”. Vanilda Paiva (1987) em sua obra Educação popular e educação de adultos 

discorre com evidente clareza e riqueza de detalhes expõe as alterações sofridas pelo 

conceito de “educação popular” desde início do século XX no Brasil, chegando até o 

período pós 1964. Paiva (1987, p. 240) apresenta o MEB enquanto oportunidade de 

alfabetização e conscientização “buscando ajudar na promoção do homem rural”.  

O caminho até então trilhado por esta pesquisa, identifica o MEB (Movimento de 

Educação de Base) enquanto um divisor de águas na história da educação popular, 

especialmente no campo, pois de acordo com Saviani (2011, p. 317) é a partir destes 

eventos ocorridos na primeira metade da década de 1960, como o próprio MEB, que a 

educação popular passa a ser vista como instrumento de conscientização65. Seguindo o 

pensamento proposto por esse trabalho, situando a Igreja Católica na história da 

educação popular no Brasil, Saviani (2011) ratifica a nossa hipótese de que a Igreja 

Católica possui um vínculo com a educação popular e no campo, não apenas ao elencar 

o MEB enquanto um marco histórico, mas ao afirmar que: 

O clima favorável a essa mobilização e a essa metamorfose conceitual foi 

propiciado pelas discussões e análises da realidade brasileira efetuadas no âmbito do Iseb 

e do CBPE; pelas reflexões desenvolvidas por pensadores cristãos e marxistas no pós-

guerra europeu; e pelas mudanças que o espírito do Concílio Vaticano II tendia a 
introduzir na doutrina social da Igreja (SAVIANI, 2011, p. 317) 

 

 Nesse sentido, também identificamos a presença de Paulo Freire e sua concepção 

de educação libertadora por ele difundida, o qual Saviani (2011, p. 415) afirma que a 

concepção apresentada por Paulo Freire está diretamente ligada à Teologia da 

Libertação. Deste modo, podemos perceber que a Igreja Católica em sua ala libertadora, 

sob o espírito da teologia da libertação, se apresenta como um “protagonista” de 

                                                             
65 Segundo Góes (1980) Para o MEB, a conscientização é intrínseca à própria educação, pois ela significa 
ajudar alguém a tomar consciência do que é (consciência de si), do que são os outros (comunicação 
entre sujeitos) e do que é o mundo (coisa intencionada). Paiva (1973) apud Góes, (1980, p. 53)  
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relevante valor para a história da educação popular no campo. Que de acordo com Gohn 

(2009, p. 36) “a Igreja Católica em sua ala denominada Teologia da Libertação” 

propulsionará os movimentos sociais mo Brasil a partir da década de 1970. 

  

Neste terceiro capítulo, conseguimos compreender como a Igreja Católica se 

posicionou em relação à educação popular, a partir das mudanças internas ocorridas 

dentro da instituição Igreja. O desejo pela educação popular, da formação crítica e 

política, assim como as intenções evangelizadoras do Movimento de Educação de Base, 

garantiu aos sujeitos do campo, a possibilidade de mudança de perspectiva, garantindo 

ainda consolidação de estruturas interpessoais que se solidificaram nos movimentos 

sociais dos anos 1970.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir dos caminhos trilhados durante esta pesquisa foi possível chegar à 

percepção de que a Igreja Católica de fato possui um papel historicamente construído no 

Brasil, da mesma forma como evidenciamos ao longo do primeiro capítulo, que não é 

possível desvencilhar a história da educação no Brasil do empreendimento jesuítico. 

Ainda no primeiro capítulo observamos que a Igreja Católica não se manteve estática no 

tempo e na história, assim como os sujeitos que a compõe, a Igreja se modificou, 

chegando até ser possível dizer que houve a existência de alguma segmentação dentro 

da mesma, como evidenciamos ao elencar as três alas, conservadora, progressista e 

libertadora. Nesse sentido, apresentamos ainda a Igreja libertadora como protagonista 

no cenário das lutas sociais, especialmente por seu olhar direcionado aos sujeitos feitos 

pobres. 

Os resultados obtidos a partir desta pesquisa, naquilo que se refere à identificação 

da Igreja libertadora como protagonista de uma alteração no comportamento político e 

institucional da Igreja, apontou para a necessidade de se adentrar no pensamento 

filosófico responsável por nortear tal alteração. Deste modo, é a partir do capítulo 

segundo deste trabalho que compreendemos o que é a Teologia da Libertação e seus 

processos de gestação e gênese, dialogicamente a pesquisa se responsabilizou por trazer 

para o diálogo, o método ver-julgar-agir que está diretamente ligado tanto à teologia da 

libertação, quanto às Comunidades Eclesiais de Base, apresentadas como lugar para o 

processo de formação da consciência crítica dos sujeitos do campo. Desta maneira 

caminhando para a hipótese de que a Igreja Católica, em sua ala libertadora, ligada aos 

desejos e anseios dos sujeitos feitos pobres, está diretamente ligada à educação popular 

e no campo, sendo também propulsora dos movimentos sociais. 

Na tentativa de consolidar a estreita ligação entre a Igreja identificada no capítulo 

um como Igreja libertadora, a partir das perspectivas da Teologia da Libertação em seus 

processos iniciais, como exemplificado no capítulo dois, com a educação popular do 

campo, o terceiro capítulo apresenta a proposta sólida da relação entre Igreja e educação 

popular no espaço campesino, através do Movimento de Educação de Base, como 
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precursor dos movimentos de luta pela terra, pela educação, moradia e diretos básicos 

dos sujeitos feitos pobres. 

Sendo assim, é possível perceber que a Igreja Católica está intimamente ligada à 

educação do campo, sendo possível estender essa ligação à história da própria educação 

brasileira, uma vez que, como esta monografia demonstrou, tem sua gênese a partir dos 

jesuítas. Ao findar esse trabalho, trago a memória que não há intenção de fazer juízo de 

valor desta ligação entre Igreja e Educação, mas reafirmo que esta relação existiu e não 

pode ser negligenciada ou esquecida, especialmente nos cursos de formação de 

professores da educação no campo.  
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