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1  INTRODUÇÃO  

A Teologia da Libertação representa a primeira teologia no discurso da periferia 

elaborada a partir da realidade dos países subdesenvolvidos, particularmente latino-

americana e também brasileira; apresenta - na agenda das discussões, por meio da fé 

cristã e de uma visão sócio-analítica da realidade - as questões do humano, a relação 

com o outro, a denúncia da pobreza e a luta pela justiça social na conjuntura histórica 

da qual se faz presente.  

A TDL2 na América Latina, a partir dos anos 70, reivindicava uma atuação 

pastoral sustentada por uma reflexão teológica cristã de alcance social e societária 

para além dos quadros privados da Igreja Católica. Voltava-se, a uma reflexão crítica 

sobre a práxis da libertação questionando o tradicionalismo da Igreja que excluía e 

desconhecia o grito dos pobres. No entanto, as represálias vieram de setores 

conservadores do Estado, da Igreja e de outros segmentos sociais, ou seja, acusou-se 

de uma demasiada politização e ideologização da fé. Falou-se desde a caracterização 

de uma tendência clerical e messiânica de esquerda à atribuição de uma teologia 

reducionista, carregando a pecha de sofrer a contaminação marxista. Tal suspeita fez 

surgir reservas e intervenções por parte da Congregação para a Doutrina da Fé na 

década de 80 e início dos anos 90. 

Ora, ao exercer uma influência religiosa e político-social significativa no 

passado, a TDL que era objeto de discussão nas universidades, nos sindicatos e 

outras instituições culturais e políticas e assunto de conversa informal nas famílias, 

nos bares e nas igrejas, na atualidade, presencia um processo de desmobilização e 

indiferença em relação aos seus quadros, aos seus expoentes, as suas concepções e 

teorias, bem como à complexidade de suas experiências comunitárias de base. 

                                                
1 Aluno do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Ciências Sociais Aplicadas da UEPG, sob 
orientação do Prof. Dr. Edson Armando Silva, na linha de pesquisa História, Cultura e Cidadania.  
2 Neste texto, estaremos utilizando frequëntemente à sigla TDL como abreviatura da categoria ‘Teologia 
da Libertação’. 
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Alguns setores da Igreja da libertação mantendo-se coerentes com os princípios 

que sempre asseguraram às Ceb’s3 percebem a diferença do momento cultural, na 

atualidade, daquele vivenciado nas últimas décadas. Assim, a insistência na 

prerrogativa dos elementos sócio-estruturais de análise e a inserção na realidade 

social cedem lugar, paulatinamente, para a percepção de fatores culturais, 

antropológicos, envolvendo-os de maneira mais ampla as questões relacionadas à 

ecologia, à paz, à dignidade da pessoa entre outros temas. Muda-se o enfoque. De um 

lado, tal caracterização pode não representar que o pobre ou a dimensão política e 

pastoral da TDL tenham perdido a relevância, mas pode sinalizar que o lugar ocupado 

pela TDL na dimensão de uma pastoral cristã e social e de uma Igreja popular sofreu 

mudanças significativas.  

É neste sentido, que a pretensão deste artigo busca compreender alguns 

aspectos da complexidade do pensamento teológico ‘de libertação’, num contexto de 

crise do sagrado e de desmobilização dos movimentos sociais de cunho pastoral, 

particularmente na Arquidiocese de Curitiba, no intuito de apontar reflexões para as 

mudanças do discurso teológico nos últimos anos e da estrutura de poder católico 

local, na desarticulação das pastorais, respaldadas por meio da categoria ‘libertação’. 

 

2  CONSIDERAÇÕES SOBRE A TEOLOGIA DA LIBERTAÇÃO E SUA RELAÇÃO 

COM AS ORIENTAÇÕES PASTORAIS DA ARQUIDIOCE DE CURITIBA 

Quando nos referimos à TDL, inicialmente pensamos nos grandes teóricos 

conhecidos como Gustavo Gutiérrez e Leonardo Boff, mas talvez demos pouco valor a 

um fenômeno eclesial e cultural, valoroso e complexo para indicar somente 

profissionais da Teologia. De fato, ocorre nas bases da Igreja Católica, nas chamadas 

Ceb’s uma considerável reflexão religiosa que pode ser generalizada de TDL pelo fato 

de por em confronto um tipo de pensamento peculiar: a fé cristã e a opressão social. 

Trata-se de uma concepção que influencia e permeia as discussões no corpo eclesial, 

particularmente no Terceiro Mundo a partir do final dos anos 60. 

Da importância da TDL no seu processo de inserção à realidade, na participação 

das lutas sindicais, na defesa da reforma agrária e dos territórios indígenas, na luta 

pelos direitos humanos, na preocupação de entender a contribuição do cristianismo 

como forma de evangelização e politização dos oprimidos para um processo de 

libertação de uma sociedade excludente e opressora entre outras, passamos a 

                                                
3 Comunidades eclesiais de base. 
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vivenciar, nos últimos tempos, um declínio ou renascimento de formas diferenciadas 

de religiosidade.  

A religião muda sua função social. Segundo Libâneo, “(...) em vez de manter a 

unidade da sociedade, ela responde às necessidades das pessoas. Ao 

desinstitucionalizar-se, não desapareceu, mas privatizou-se, individualizou-se, tornou-

se ‘invisível’ na sociedade e muito mais visível na vida privada4”. Desta forma, 

presenciamos no processo de secularização o caráter de subjetivação das crenças, 

ocorrendo uma maior conformidade com a realidade numa prática não tanto vertical do 

poder, mas num movimento horizontal do fenômeno religioso. 

 Este crescimento da religião privatizada no processo de secularização subjetiva 

significa também um processo de expansão das suas formas de expressão religiosa e 

de representação, provocando a sensação de uma ‘enxurrada da fé’ nos últimos 

tempos. Assim, a sociedade contemporânea procura na racionalidade uma lógica para 

compreender o sagrado, buscando a satisfação pessoal. É uma sociedade que 

promete a garantia fácil da felicidade na satisfação de suas necessidades, levando a 

pessoa a uma pseudo-autonomia e liberando um imaginário fértil e descompromissado, 

por vezes, alienante, irracional.   

Neste contexto, a dimensão do sagrado permite que este se apresente de 

maneira imanente, onde a transcendência perde sua importância e complexidade de 

compreensão. Ora, a crítica estendida ao modelo católico de base eclesiástico, 

dogmático, rico e de poder ortodoxo, curva-se diante da busca dos novos elementos 

cultuados: cristais, incensos, cartas entre outros, ou nas expressões habituais: tenho 

Deus dentro de mim ou, para mim, Deus é uma força maior; uma energia.  Neste 

momento, a racionalidade imediata para a satisfação da necessidade espiritual do 

indivíduo é a sua própria força interior e convicções pessoais. Busca-se dar sentido a 

um cotidiano tão distante daquilo que se almeja. 

Tal condição também é resultado de questões complexas como a decepção de 

homens e mulheres com as ideologias e utopias, impulsionadas por movimentos 

libertadores, colocadas em questão por regimes militares, como também por 

democracias liberais burguesas ocorrendo um processo de acomodação frente às 

questões político-sociais.   

                                                
4 LIBÂNEO, J. B. A religião no início do milênio. São Paulo: Loyola, 2002. p. 125. 
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 Na atualidade, a imediata necessidade de resolução dos problemas individuais 

traduz muito a noção como as igrejas vendem seu “cardápio da fé5”. A noção de re-

ligare no princípio cristão de comunidade e solidariedade entre os povos, dá lugar a 

noção individualista do “eu” nos templos religiosos. O desejo do fiel ardoroso é 

direcionado para o discurso das suas preces: a salvação da minha alma; a solução do 

meu problema particular; a minha saúde; o meu sucesso profissional; o meu Deus; a 

minha igreja entre outros. A transposição deste mundo pessoal, particular, pequeno, 

parece seguir a extensão dos valores de uma sociedade de consumo onde o pronome 

nós é substituído pela primeira pessoa, o eu: o meu carro; a minha casa; o meu título 

acadêmico; a minha casa na praia; o meu cartão de crédito, etc. Assim, esse 

fenômeno apesar de seu caráter religioso e de ser uma antítese do engajamento 

social, cumpre um duplo papel: anestesia qualquer crítica social e dá abertura a um 

enorme espaço comercial religioso, fazendo circular milhões de dólares. Vende-se 

tudo e com muito marketing. Produzem-se ídolos e celebridades religiosas. Ampliam-

se as concessões de rádio e televisão a cabo. A religião seduz e é seduzida pela lei do 

mercado. Tudo é permitido ‘em nome de Jesus!  

É neste sentido, que a TDL procura fixar-se no olhar direcionado para a 

realidade terceiro-mundista na ruptura com a injustiça, numa releitura da história da 

América Latina a partir da ótica do povo pobre oprimido. Desta forma, pensar a idéia 

de um ‘possível’ esvaziamento político da Teologia da Libertação e a mudança do seu 

discurso e da sua práxis social a partir de meados dos anos 90, é um desafio para 

compreender a dinâmica dos movimentos sociais à luz da TDL, como também das 

estruturas de poder. Desafio que também se torna plausível quando procuramos 

conhecer “(...) de que forma os mecanismos sociais podiam funcionar e que espécie 

de modos de pensamento habituais e incontestados e despercebidos, assentam as 

práticas que aceitamos6”. Portanto, qual o lugar da TDL neste contexto? 

A TDL utiliza uma mediação sócio-analítica. Ao dialogar com as ciências sociais 

não exclui a mediação filosófica, ao contrário, situa e vincula a teologia com a prática 

por meio de uma visão mais ampla e profunda da realidade sociocultural. Faz-se 

mister salientar que “o humanismo teológico (...) não pode mais ocupar todo o espaço 

da problemática teológica7”.  Esta dimensão sócio-analítica depende da opção prévia 

                                                
5 A expressão ‘cardápio da fé’ é do teólogo João Batista Libâneo. 
6 BAUMANN, op. cit.,  p. 208. 
7 BOFF,  Clodovis. Teologia e prática: teologia do político e suas mediações. Petrópolis: Vozes, 
1978. p. 53. 
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feita pelo teólogo da libertação de acordo com as práticas das comunidades cristãs 

engajadas, ao também optarem por uma leitura conflitante da realidade que estão 

vivendo. Na ótica dos teóricos, é a partir dos critérios que lhe oferece a fé que se dá a 

dimensão sócio-analítica articulada com as análises efetuadas pelas ciências sociais. 

A TDL também procura elaborar uma renovação hermenêutica, ou seja, 

interpretar a Escritura a partir de uma situação política e social determinada, de acordo 

com a realidade local passando a ser lida com a mediação sócio-analítica.  É com a 

hermenêutica que a leitura da realidade social se transforma em leitura teológica da 

mesma realidade, o seja, busca-se “(...) mediante o conceito propriamente teológico de 

‘salvação’, transformar o conceito teológico de ‘libertação’, de maneira que se produza 

uma proposição teológica como libertação é salvação”8. Ora, privilegia-se uma análise 

social não-funcionalista, contemplando-se uma prática dialética, resultando numa 

práxis de libertação.  

Em todo o processo de sistematização teórica da TDL, esta apresentou algumas 

correntes bastante distintas: a teologia a partir da práxis pastoral da Igreja, de cunho 

pastoral e espiritual da libertação; a teologia a partir da práxis dos povos latino-

americanos, destacando com importância os aspectos culturais do ethos popular; a 

teologia a partir da práxis histórica, reunindo os principais teóricos da libertação; a 

teologia no contexto da libertação integral, chamando atenção para a importância dos 

aspectos sociopolíticos da libertação nos países do Terceiro Mundo; a teologia a partir 

da práxis de grupos revolucionários, priorizando o discurso sobre a ação revolucionária 

de grupos cristãos.  

Esta teologia tem como interlocutores maiores os ausentes, os excluídos da 

história, acreditando que a partir desta concepção, na América Latina, os pobres estão 

se tornando os sujeitos históricos de um processo de libertação popular, e isso 

implicam num questionamento da ordem política, social e econômica, que os oprime e 

marginaliza, e certamente também da ideologia que pretende justificar esta dominação.  

O sentido de libertação deve manter seu caráter integral principalmente quando 

assumido pelas comunidades, pelos próprios pobres. Aqui a visão não é 

assistencialista porque esta não liberta mantendo-o em regime de dependência, mas 

na ótica teológica é ver no pobre aquele que tem cultura, capacidade de trabalho, de 

colaboração, de organização e luta transformando-se em sujeito histórico de sua 

própria libertação quando estabelece laços com o ‘outro’ diferente dele. Neste caso, o 

                                                
8 Id. 
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processo de libertação não deve ser entendido na perspectiva que as políticas públicas 

de Estado ou os programas pastorais assistencialistas da Igreja Católica passam a 

libertar integralmente o pobre da realidade de miserabilidade e desigualdade social. 

Estas instituições possuem seu grau de importância, mas o processo de libertação se 

dá quando o pobre torna-se o sujeito principal do processo de luta contras as mazelas 

sociais do qual está inserido, num processo de organização comunitária apoiado pelos 

seus pares. É esta anti-realidade, no grito dos oprimidos que se caracteriza o lócus da 

TDL. 

Outro aspecto importante é o julgar analítico, num duplo sentido, de 

conhecimento crítico e da iluminação, a partir da própria fé, numa abordagem de 

mediação hermenêutica.  Aqui, importa conhecer, compreender e decifrar as causas do 

sofrimento, buscar suas raízes culturais no jogo das relações de poder econômico, 

político e ideológico sobre a realidade. A pobreza é produzida. Ela não é um simples 

fator natural de aceitação e acomodação. É na idéia do agir que a TDL entende a 

importância da fé cristã no processo de contribuição para a transformação das relações 

de injustiça. A fé cristã não detém a idéia de libertação, mas soma-se a outras forças 

simbólicas que assumem a possibilidade de organização do povo e sua presença na 

sociedade, assumindo teologicamente a idéia de celebrar a dignidade da vida como 

símbolo maior de libertação. Por causa do compromisso ético com a dignidade da 

pessoa humana, a idéia de libertação não se reduz somente à tradição do pensamento 

esquerdista das ciências sociais, mas como uma realização utópica dos dinamismos da 

vida social e da liberdade. 

Mas, ao mesmo tempo, que tal discurso se percebe, na esfera global, numa 

dimensão sociopolítica de organização pastoral, comunitária, no processo de 

evangelização e na perspectiva dos movimentos sociais, percebe-se também, na 

esfera local da Arquidiocese de Curitiba, as interferências de um poder religioso 

tradicional, de uma Igreja afastada das questões sociais, representada diretamente por 

meio da autoridade eclesiástica e das congregações religiosas; não somente enquanto 

discurso, mas no engajamento pastoral das militâncias de leigos e de religiosos, 

principalmente na conjuntura dos anos 90 ao atual Pontificado.  

A Diocese de Curitiba foi criada pelo Papa Leão XIII em 1892, juntamente com 

as dioceses de Manaus, Paraíba e Niterói. A nova diocese abrangia o Estado do 

Paraná, desmembrado da diocese de São Paulo, e Santa Catarina, desmembrada da 

diocese do Rio de Janeiro. A elevação à condição de Arquidiocese ocorreu somente no 
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ano de 1926, durante o governo de Dom José de Camargo Barros, com a criação das 

dioceses de Jacarezinho, Ponta Grossa e a Prelazia de Foz do Iguaçu9.  

A estrutura hierárquica e de poder da Igreja local de Curitiba só pode ser 

compreendida na sua relação com o poder global da Sé Romana. Segundo Gil Filho tal 

articulação “(...) caracteriza a Igreja local com uma territorialidade de duas instâncias, 

vitimadas por tensões escalares de caráter global próprias da cabeça da hierarquia 

universal da Igreja e tensões regionais pertinentes às especificidades da Igreja local10”. 

Por tratar-se de uma instituição hegemônica na religiosidade oficial do País, as políticas 

e programas pastorais adotados pela Igreja Católica passam a ter repercussões nos 

grupos e instituições, direta ou indiretamente ligados a ela, podendo ser assimilados 

por meio da idéia de representação do discurso e da afirmação institucional. 

Neste sentido, a estrutura administrativa da Arquidiocese de Curitiba, no período 

de 1982 a 1992, caracteriza-se por uma organização de poder burocrática e 

hierarquizada, centralizada nas mãos do Arcebispo que determina as ações da 

diocese, particularmente em relação aos três níveis de atuação nas dimensões mais 

elitizadas da Cúria Diocesana, em ordem de importância: a chancelaria e vigararia 

geral; a coordenação de pastoral e a administração geral de todas as suas instâncias. 

Tais funções se estruturam e se articulam por meio da intermediação dos conselhos, 

destacando-se aqui o imponente Conselho Presbiteral.  

A Arquidiocese, nesta conjuntura, está estruturada pastoralmente em setores, 

distribuídos em quatro grandes áreas11. Ocorre que tal distribuição das paróquias de 

acordo com suas respectivas localidades, não traduz, no levantamento de fontes, que a 

expansão e o impacto das idéias da TDL tenham ocorrido com tamanha regularidade 

em todas as áreas pastorais.  

Neste caso, a Área Periferia Sul possui uma singularidade na sua organização 

pastoral, onde o bairro do Pinheirinho, concentrando 8 paróquias, é o lócus das 

manifestações pastorais da TDL na época, particularmente em relação à consolidação 

dos movimentos sociais representados principalmente pelas pastorais da favela, da 

juventude e das Cebs. 

Isto não significa que em outras paróquias e regiões da cidade não tenhamos 

sinais de pastorais adeptas a reflexão teológica e a práxis da TDL. Mas, o declínio da 

                                                
9 DIOCESE de Curitiba. Curitiba: s/Ed., 1992,  p.15. 
10 GIL FILHO, Sylvio Fausto. Igreja católica romana: fronteiras do discurso e territorialidade do 
sagrado. Curitiba: 2002. Tese (Doutorado em História). Universidade Federal do Paraná. p. 166. 

11 A Área Urbana compreende 31 paróquias; a Área Periferia Sul possui 38 paróquias; a Área Periferia 
Norte tem 26 paróquias e, a Área do Interior é responsável por 37 paróquias. 
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influência política e teológica se dá também pela organização do plano pastoral 

arquidiocesano. Nesta época, a ênfase administrativa da Cúria Metropolitana está 

voltada para as associações e movimentos arquidiocesanos; uma organização de 31 

entidades ou instituições desligadas das questões sociais, no âmbito que a TDL se 

propusera a realizar. Assim, a Liga das Senhoras Católicas, a Arquiconfraria das Mães 

Cristãs, o Movimento de Renovação Carismática e o Cursilho da Cristandade são 

alguns exemplos que se afirmam como uma opção teológica e pastoral pelo Arcebispo. 

Neste caso, as pastorais da Arquidiocese são chamadas de “pastorais 

especiais”. Não há aparentemente uma distinção do quê significa uma pastoral comum, 

com toda a sua importância, e o que representa uma pastoral especial. Nesta 

organização, as pastorais em geral, somam o total de 26 compreendendo desde 

opções ditas de vanguarda no discurso religioso da CNBB e dos teólogos da libertação 

na época12 até pastorais voltadas aos japoneses, coreanos, chineses, da catequese, 

dos seminários maiores, etc. No entanto, cabem aqui as seguintes indagações: qual a 

influência da Igreja na organização das pastorais? Como se dá o declínio da TDL nas 

orientações pastorais da Arquidiocese? O que são e o que representam as orientações 

pastorais arquidiocesanas no âmbito da TDL? 

O conceito de pastoral13 apresentado pelo teólogo Libâneo contempla modelos 

distintos: primeiramente, a pastoral tradicional, construída sobre o poder da Igreja e 

sobre a força do medo; esta não resiste ao impacto das ciências que vão revelando um 

mundo construído por seres humanos. Junto com a visão da pastoral tradicional, que 

visava salvar as pessoas do mundo perverso e perigoso, o autor destaca uma nova 

pastoral que reconhece este mundo como lugar legítimo de atuação do cristão, 

chamada de pastoral moderna. Essa proposta, assumida na Igreja Católica, 

especialmente após o Vaticano II, é, para o autor, uma “(...) pastoral-fermento, pastoral-

penetração, pastoral-testemunho14”. Somente que, este tipo de pastoral, cegada pelo 

otimismo de mudanças e do progresso, não percebe a conflitividade da sociedade 

latino-americana abafada por golpes militares a partir da década de 60. A atuação da 

Igreja deveria transformar-se em pastoral da libertação, tendo como modelo as Cebs, a 

pastoral da terra, entre outras.  

Neste sentido, é necessário envolver novos elementos a esta práxis histórica, no 

campo pastoral, como o corpo de homens e mulheres, seus sonhos, suas esperanças, 

                                                
12 A pastoral carcerária, do migrante, da favela, das Cebs, entre outras. 
13 LIBÂNEO, J. B. Fé e política: autonomias específicas, articulações recíprocas. São Paulo: Loyola, 1985. p. 57. 
14 Ibid.,  p. 85. 
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suas culturas, suas crenças, seus mitos e símbolos. Há que reconhecer também a 

pluralidade dos sujeitos históricos: há o homem pobre e a mulher pobre, o bóia-fria e o 

jovem universitário desempregado, o operário sindicalizado e o trabalhador na 

economia informal. Os sujeitos são vistos a partir da sua complementaridade na 

complexa trama que constitui a sociedade.  

Se, a organização das pastorais, representa nos anos 80 e início dos anos 90 

uma orientação ‘aparente’ voltada à Doutrina Social da Igreja, consumada com as 

novas orientações do Sínodo Arquidiocesano e do XII Plano Arquidiocesano de 

Pastoral, cabe aqui salientar, que a expressão maior da TDL, por meio das fontes, 

indica algumas situações distintas no plano das relações de poder e de manifestação 

da práxis da libertação na Arquidiocese: 

a) a participação de membros ‘permanentes’ com representação no Conselho 

Presbiteral e suas relações com o poder eclesiástico15;  

b) a Área Pastoral da Periferia Sul caracteriza-se por uma região com falta de 

infra-estrutura e sérios problemas sociais de habitação, desemprego, violência, 

migração, sendo palco da efervescência dos movimentos sociais, das pastorais e da 

proliferação das Cebs na época. Mas, esta área pastoral quase não teve expressão de 

uma organização pastoral nos moldes da TDL nas 38 paróquias, representadas pelos 

bairros Carmo, Pinheirinho16, Santa Felicidade, Portão e Capão Raso. Ao contrário, a 

expressão máxima da TDL, na Periferia Sul da cidade, se dá a partir da organização 

pastoral das congregações religiosas, nas paróquias de São Pedro Apóstolo, no Bairro 

Pinheirinho e Nossa Senhora Auxiliadora, no Bairro Novo; 

c) Curitiba é uma das capitais que possui a maior concentração de 

congregações e ordens religiosas. Segundo o Anuário Arquidiocesano17, são 45 

congregações masculinas e 74 congregações femininas. No entanto, a presença 

constante de algumas casas religiosas na realidade periférica da cidade, na exclusão 

“explícita” dos pobres, é percebida na organização paroquial18 de base, ampliando a 

noção de que os focos da TDL são percebidos somente no discurso e na prática das 

                                                
15  São quatro formações distribuídas nos seguintes períodos: a) 1982 a 1984; b) 1985 a 1986; c) 1987 a 
1988; d) 1989 a 1992. Nota-se que os padres que ocupam o cargo de Coordenador Geral da Pastoral e 
Coordenador da Área Periferia Sul da cidade, permanecem no Conselho Presbiteral, somente alterando 
as funções, na sua maioria ocupada por padres diocesanos. 
16 Neste período, as paróquias do bairro Xaxim faziam parte do bairro Pinheirinho. 
17 ARQUIDIOCESE DE CURITIBA.  Anuário: 1983-1994. Curitiba: Gráfica Vicentina, 1992. 

18  Os Missionários Combonianos, Missionários do Sagrado Coração de Jesus, Padres Oblatos de São 
José, Ordem Carmelita (Calçados) e Instituto Nossa Senhora da Salete (Saletinos) possuíam grande 
adesão ao discurso teológico de libertação, organizando pastorais inseridas na realidade social das suas 
paróquias. 
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pastorais da literatura vigente ou que se resumem somente as paróquias do 

Pinheirinho e do Xaxim. Neste sentido, algumas questões são intrigantes no 

desenvolvimento desta pesquisa: por que a participação das congregações femininas, 

nas pastorais, de âmbito da teologia da libertação não é lembrada? Como se dá as 

relações de poder religioso entre a autonomia pastoral das congregações e as 

diretrizes arquidiocesanas?  

Portanto, os desafios encontrados para este estudo, em construção, vão desde 

o mapeamento da realidade, a identificação das personagens, o levantamento de 

fontes entre outros no intuito de explicar o declínio da TDL nas orientações pastorais da 

Arquidiocese de Curitiba.  Neste contexto, a perda de certos referenciais das pastorais, 

a dificuldade de formação de novos teóricos, leigos e lideranças de projeção nacional, 

a formação de um clero diocesano desligado das questões sociais, a proliferação do 

pentecostalismo, a imposição de novas diretrizes institucionais no plano da fé que 

revelam forte adesão a uma tendência dogmática e carismática de ser Igreja, as novas 

configurações de poder no campo institucional, entre muitos outros fatores apontam a 

problemática a ser perseguida para a compreensão deste objeto. 

 

3  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A noção da indiferença social de uma sociedade anestesiada frente ao ‘outro’ e 

desarticulada politicamente tornaram-se uma constante na atualidade. De um lado, 

percebe-se a dimensão sociopolítica de organização pastoral, comunitária, no processo 

de evangelização e na perspectiva dos movimentos sociais; de outro, nota-se por meio 

das fontes, interferências de um poder religioso ortodoxo, de uma Igreja afastada das 

questões sociais, representada diretamente através das suas dioceses e congregações 

religiosas; não somente enquanto discurso, mas no engajamento pastoral das 

militâncias leigas e de religiosos, principalmente na conjuntura dos anos 90 ao atual 

Pontificado.  

Em Curitiba, como reflexo de uma conjuntura complexa, a pesquisa aponta para 

a perda de certos referenciais, como o declínio da opção da categoria política das 

organizações pastorais, a dificuldade de formação de novos teóricos e lideranças de 

projeção local, a formação e a postura de um clero diocesano desligado das questões 

sociais, o surgimento de novas diretrizes institucionais no plano da igreja local, entre 

outros fatores, demonstra que as novas configurações do poder no campo institucional 

católico arquidiocesano sobre as organizações pastorais, de orientação teológica da 
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libertação, anulam a possibilidade de organização popular reconhecidas no processo 

de tomada de consciência e engajamento político-pastoral. 
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