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Por meio desta comunicação buscaremos esboçar um quadro de elementos que 

possam fornecer subsídio teórico-metodológico para uma análise institucional da Igreja 

Católica. A Instituição Católica caracteriza-se como campo fértil para a investigação 

científica, dada a diversidade de relações travadas em seu interior e as que ela 

mantém com a sociedade. Diante disso, buscaremos traçar perspectivas.  Esta 

discussão está vinculada a um projeto de mestrado , ainda em andamento, que 

investiga a constituição do poder religioso católico em Maringá-Pr. 

Para que possamos empreender este tipo de análise devemos verificar, de 

início, elementos que caracterizam a Igreja Católica como instituição. Para efeito de 

estudo iremos elencar algumas características institucionais que estão presentes em 

nosso objeto de estudo. São elas: heterogeneidade e complexidade; historicidade; 

manutenção de redes de relação internas e externas; autopreservação e busca de 

poder; comporta e exige mudanças;  

Vale notar, entretanto, que estas são categorias criadas a fim de estudar a 

Instituição, elas não estão presentes de forma transparente nem na Igreja Católica nem 

nas demais instituições sociais. 

-heterogeneidade e complexidade – apesar de estar instituída e de obedecer a 

um corpo comum de leis e normas, comporta em seu interior conflitos e disputas que 

lhe conferem heterogeneidade. É a partir desta heterogeneidade que há uma 

complexificação nas relações situadas no interior da Instituição.  

Na própria Igreja podemos identificar de que maneira isto ocorre. Basta nos 

voltarmos para as diversas tendências de catolicismo que coexistem, não sem conflito, 

em determinado momento histórico. iTodas elas lutam, com menos ou mais força, para 

que seu discurso e suas leis se tornem oficiais. Em outras palavras, o que se busca 

com estas disputas é “dizer em nome da Igreja”, “tornar-se porta-voz da Instituição”. 

- historicidade – qualquer que seja a instituição, ela só pode ser entendida a 

partir do contexto histórico no qual ela está inserida. Na medida que uma instituição 

reflete normas sociais, ela refrata outras e nesse processo acaba por deixar entrever 

características próprias de seu meio social. Seria reducionista supor, entretanto, que 
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uma instituição é mero produto social de seu meio: mesmo estando conectada a um 

cenário mais amplo ela adquire autonomia.  

Pierre Bordieu em “Os usos sociais da ciência” analisa as propriedades do 

campo científico. Vejamos o que diz sobre a autonomia de um campoii: 

Quanto mais a autonomia adquirida de um campo for limitada e imperfeita e mais as defasagens 

forem marcadas entre as hierarquias científicas, mais os poderes temporais que se fazem, com 

freqüência, os retransmissores dos poderes externos poderão intervir em lutas específicas, 

especialmente mediante o controle sobre os postos, as subvenções, os contratos etc. que permitem à 

pequena oligarquia dos que permanecem nas comissões manter suas clientelas. (Bordieu, 2004:41). 

A partir disso podemos concluir que a autonomia de um campo estará sempre 

vinculada à coesão interna: quanto mais um campo for coeso, maior sua autonomia e 

menores as chances de sofrer abalos provocados por forças externas a ele. 

Também podemos nos amparar nas categorias de Bordieu para atestar a 

historicidade das instituições ou dos “campos”, conforme conceito do próprio autor. 

Segundo ele, a única maneira legítima de analisar a essência de um campo é 

investigar sua história: 

Sempre que se institui um destes universos relativamente autônomos , campo artístico, campo 

científico ou esta ou aquela das suas especificações o processo histórico aí instaurado desempenha o 

mesmo papel de abstractor de quinta-essência. Donde a análise da história do campo ser, em si mesma, 

a única forma legítima da análise de essência.” (Bordieu, O Poder Simbólico, 71.) 

- manutenção de redes de relação internas e externas - esta característica 

está estritamente vinculada com as duas anteriores. Poderíamos nos arriscar a dizer 

que a heterogeneidade e complexidade da instituição estão ligadas sobretudo às suas 

relações internas enquanto sua historicidade vincula-se às relações externas. 

Uma instituição só consegue se manter enquanto tal se suas normas e leis de 

funcionamento garantirem a configuração de uma identidade própria a esta instituição. 

Por outro lado, embora ela adquira autonomia, como já nos referimos anteriormente, 

também mantém relações com a sociedade externa. É esta mesma sociedade que 

respalda a existência da instituição, que lhe confere legitimidade. Afinal, uma instituição 

só adquire existência se contraposta a seu substrato social. 

Temos aí que uma instituição obedece a dois sistemas normativos: o seu e o de 

seu exterior. Podemos ilustrar esta análise com nosso objeto, a Igreja Católica. Esta 

possui suas próprias regras de funcionamento ao passo que obedece a regras 

exteriores. A fé religiosa buscada por um fiel traz em seu bojo todo um sistema de 

valores que justifica a própria existência deste fiel e as condições sociais nas quais ele 

vive. A este respeito: 
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Os leigos não esperam da religião apenas justificações de existir capazes de livrá-los da 

angústia existencial da contingência e da solidão, da miséria biológica, do sofrimento ou da morte. 

Contam com ela para que lhes forneça justificações de existir em uma posição social determinada, em 

suma, de existir como de fato existem, ou seja, com todas as propriedades que lhe são socialmente 

inerentes (Bordieu, 1998:48). 

Em outras palavras podemos dizer que os sistemas de valores de uma 

instituição acabam ultrapassando as barreiras institucionais. Isto se dá muitas vezes de 

forma tão natural que nem mesmo é percebido por aqueles que norteiam sua conduta 

nestes sistemas de valores. 

Seguindo esta lógica, um corpo institucional pode refletir estruturas sociais 

vindas de fora. Conforme Scott Mainwaring: 

Católicos conservadores costumam criticar os ativistas alegando que suas ações são políticas e 

não religiosas. Entretanto, na realidade, todas as práticas, símbolos, discursos religiosos ou desafiam ou 

reforçam os valores dominantes e, em última instância a forma de dominação (Mainwaring, 1989: 11). 

- autopreservação e busca de poder – toda e qualquer instituição busca 

manter-se viva e exercer influência na sociedade. Para tanto lança mão de um conjunto 

de medidas que têm por objetivo preservar seu lugar na sociedade. Muitas vezes a 

manutenção de um posicionamento significa alterar alguns dos códigos que regem o 

funcionamento desta instituição. 

Mainwaring, ao estudar a igreja Católica, nos diz que: 

O Objetivo principal de qualquer Igreja é propagar sua mensagem religiosa.Todavia, 

dependendo da percepção que tenha dessa mensagem, pode vir a se preocupar com a defesa de 

interesses tais como sua unidade, posição: em relação às outras religiões, influência na sociedade e no 

Estado, o número de seus adeptos e sua situação financeira. Quase toda instituição se preocupa com a 

própria preservação; muitas tratam de expandir. Essas preocupações facilmente levam à adoção de 

métodos que são inconsistentes quanto aos objetivos iniciais (Mainwaring, 1989:16). 

Percebemos, ao analisar a instituição católica que muitas vezes, durante 

determinados momentos históricos, a Igreja está mais voltada para a defesa de seus 

interesses organizacionais do que para seu caráter transcendental propriamente dito. 

Isto não quer dizer, contudo, que a Igreja deixa de lado as questões de fé, ela apenas 

volta-se para as questões que são mais prementes num dado contexto. Esta situação 

ilustra a necessidade de autopreservação de uma instituição e sua busca por poder e 

influência. Além disso, em casos como este torna-se claro o caráter histórico de uma 

instituição. 

- comporta e exige mudanças – Também esta característica institucional está 

fortemente ligada à autopreservação. Dizer que algo está instituído não é o mesmo que 
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dizer que está estagnado ou concluído. Faz parte do processo de sobrevivência de 

uma instituição sofrer mudanças e adequar-se ao todo social no qual está inserida.  

Para ilustrar tal informação basta vermos que a Igreja Católica , ao longo de sua 

história, passou por uma série de mudanças que tiveram como função manter sua 

existência e vitalidade. Muitas vezes ela precisa adequar-se ás transformações 

exteriores, às mudanças na sociedade.  

Scott Mainwaring relaciona a análise institucional e as mudanças ocorridas no 

interior de uma instituição: 

A idéia básica da análise institucional é que podemos compreender as mudanças nas 

instituições como uma tentativa de defender seus interesses e expandir sua influência. A organização 

muda principalmente porque seus interesses a obrigam a mudanças que estejam de acordo com as 

transformações da sociedade como um todo. Esse tipo de análise enfatiza o estudo da instituição 

propriamente dita, embora não exclua as condições que a afetam. (Mainwaring, 1989:17) 

Estes elementos institucionais se mostram extremamente relevantes no 

desenrolar da pesquisa pois, por meio deles, podemos traçar as principais 

características da instituição com a qual trabalharemos.  

Existem, entretanto, outros cuidados a serem tomados no desenrolar de uma 

pesquisa institucional. Um deles é apontado por Michel de Certeau quando diz que “em 

história todo sistema de pensamentos está referido a ‘lugares’ sociais, econômicos, 

culturais, etc”  (Certeau, 1982:66) 

Deste modo todo sistema de pensamento de uma instituição está vinculado ao 

lugar social ocupado pelos indivíduos que produzem o discurso da mesma. Estar 

localizado em um lugar social quer dizer trazer consigo uma série de valores próprios a 

seu posicionamento no interior da instituição e, num caráter mais amplo, na sociedade. 

O discurso estabelece as práticas institucionais e estas podem influenciar no 

estabelecimento de um discurso, em síntese, há uma relação de interdependência 

entre ambos. 

O conceito de lugar social se mostra bastante eficaz quando analisamos 

discursos institucionais. A partir desta categoria teórica observamos que um discurso é 

produzido por agentes que estão inseridos num determinado contexto e carregam em 

sua fala implicações próprias do lugar social que ocupam. Logo, podemos concluir que 

os discursos são históricos, estão necessariamente vinculados ao momento histórico 

em que são produzidos. Conforme Certeau: 

Estes discursos não são corpos flutuantes em um englobante que se chamaria a história (o 

contexto!). São históricos porque ligados a operações e definidos por funcionamentos. Também não se 

pode compreender o que dizem independentemente da prática de que resultam (Certeau, 1982: 32). 
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Certeau coloca aí outro aspecto importante do discurso: eles está sempre 

vinculado a uma prática e sem ela não tem razão de existir. O discurso institucional tem 

por função estabelecer determinada prática, ele direciona o posicionamento da 

Instituição, dita os caminhos que esta deve tomar.    

Na busca de um referencial teórico que nos auxilie na análise institucional é 

bastante válido o já citado conceito de “campo” de Bordieu. O autor caracteriza o 

campo como sendo “um espaço relativamente autônomo, um microcosmo dotado de 

suas leis próprias” (Bordieu, 2004:20).  

O interior de um campo é o lugar onde são travadas as lutas pelo “poder 

simbólico”. Sobre o poder simbólico: 

É necessário saber descobri-lo onde ele se deixa ver menos, onde ele é mais completamente 

ignorado, portanto, reconhecido: o poder simbólico é, com efeito, esse poder invisível o qual só pode ser 

exercido com a cumplicidade daqueles que não querem saber que lhe estão sujeitos ou mesmo que o 

exercem (Bordieu, 2003: 7-8). 

O poder simbólico é exercido implicitamente, faz parte de sua natureza não se 

mostrar. Está presente em todas as relações travadas no interior de um campo. A 

quantidade de poder simbólico que um agente possui é o que vai determinar seu 

posicionamento na hierarquia deste campo: quanto mais poder este agente possui, 

maior a função desempenhada por ele no interior do campo e maior sua esfera de 

influência.  

É possível utilizar a noção de campo para compreender as leis de 

funcionamento da Igreja Católica. Por meio desta noção podemos desvendar a 

natureza das relações internas da instituição e a forma como suas normas e valores se 

propagam na sociedade. 

Acreditamos que o aprofundamento destas questões teóricas e sua utilização no 

desenvolvimento de uma análise institucional da Igreja Católica podem levar a novas 

possibilidades de pesquisa. 

Dado o quadro teórico-metodológico aqui esboçado podemos ver a possibilidade 

de uma perspectiva de estudo da Igreja Católica calcada no tripé Certeau-Bordieu-

Mainwaring.Consideramos de extrema relevância a contribuição dos três autores na 

construção de uma análise institucional calcada em categorias de estudo pertinentes 

que juntas fornecem um substrato teórico rico e fértil para a pesquisa científica. 

                                                
i Neste sentido é válido observar o percurso histórico percorrido pela Igreja Católica no Brasil no período 
de 1916-1985 por meio da obra Igreja Católica e política no Brasil- 1916-1985 de Scott Mainwaring 
onde o autor traça um panorama dos acontecimentos ocorridos no interior da Igreja Católica 
relacionando aos acontecimentos políticos que agitaram o Brasil neste período. O autor trata com mais 
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pormenores dos diversos conflitos ocorridos no seio da Igreja e estuda as principais tendências de 
catolicismo do período. A obra torna-se ainda mais relevante para nossos estudos pois este percurso é 
feito calcado em uma nálise  de caráter institucional. 
ii  “A noção de campo está aí para designar esse espaço relativamente autônomo, esse microcosmo 
dotado de suas leis próprias. Se, como o macrocosmo, ele é submetido a leis sociais , essas não são as 
mesmas. Se jamais escapa às imposições do macrocosmo, ele dispõe, com relação a este, de uma 
autonomia parcial mais ou menos acentuada” In: Bordieu, Pierre. Os usos sociais da ciência – por 
uma sociologia clínica do campo científico. São Paulo: Editora UNESP,2004. p.20-21. 
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